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Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Lån till Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Regionfullmäktige delegerar till regionstyrelsen att inom en ram på högst 4 300
000 kronor låna ut medel till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg för
finansiering av investering i ambulansflygplan. Slutgiltigt belopp fastställs när
investeringen är fullgjord. Överstiger slutlig lånesumma ramen skall nytt beslut
fattas.



En förutsättning för utlåningen är att övriga medlemmar i förbundet
gör motsvarande åtaganden.



Lånet ska hanteras via finansförvaltningen.

Sammanfattning

Region Gotland är sedan 2016 medlem i Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg. Kommunalförbundet har bildats för att uppnå större rådighet över
den nationella planeringen och utförandet av ambulansflygverksamheten jämfört
med dagens situation där marknaden upprätthålls av en dominerande leverantör med
vilken landsting/regioner träffar avtal av ofta kortfristig art.
Kommunalförbundets verksamhetsidé är att ta kontroll över dirigeringsfunktionen
och den medicintekniska utrustningen samt svara för bemanning med medicinsk
personal. Beträffande den flygoperativa delen har man funnit att en ekonomiskt
fördelaktig uppdelning är att kommunalförbundet äger flygplanen medan man
upphandlar själva flygtjänsten.
Upphandling av flygplanen pågår under våren 2017 och ingående av avtal om köp
förutsätter en finansieringslösning senast 1 juli. Olika finansieringsmöjligheter har
utretts; lån på marknaden, lån från Kommuninvest eller lån direkt från
landstingen/regionerna, varvid den sista lösningen befunnits vara den bästa.
Förbundets stadgar möjliggör upptagning av lån upp till 600 miljoner kronor enligt
2015 års prisnivå. Summan uppräknas med 3 procent per år vilket gör att en
framräkning till 2020, då flygplanen beräknas levereras, ger summan 695,5 miljoner.
Fördelningen av lånebeloppet mellan landsting/regionerna följer samma
fördelningsmodell som skall gälla för den fortsatta fördelningen av förbundets
kostnader för koordineringscentral, medicinteknisk utrustning och administration.
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Ärendebeskrivning

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har som uppgift att på
medlemmarnas uppdrag bedriva ambulansflyg inom Sverige. Medlemmar är alla
landsting och regioner i Sverige.
I KSA:s förbundsordning 15 §, anges att kommunalförbundet får uppta lån upp till
ett belopp om 600 miljoner kronor enligt 2015 års prisnivå utan ytterligare
godkännande av förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Summan ska räknas upp med
3 procent per år. För Region Gotland skulle summan efter uppräkning till och med
2020 bli 4 173 000 kronor.
Verksamheten i KSA ska bedrivas genom att KSA upphandlar och köper sex stycken
flygplan. Flygplanen ställs till en operatörs förfogande som i sin tur ansvarar för
flygverksamheten inklusive skötsel av flygplanen. Medlemmarna bemannar
flygplanen med sjuksköterskor och läkare.
Inom KSA pågår upphandling av flygplanen. Enligt tidplanen ska tilldelningsbeslut
fattas i maj/juni 2017. Därefter tecknas så snart som möjligt avtal med en leverantör.
Investeringen i flygplanen föreslås finansieras genom lån från medlemmarna efter
andelstalet i KSA enligt nedan. Landsting och regioner förutsätts i enlighet med egna
beslutsordningar fatta beslut om den föreslagna finansieringen.
Andelstal i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Stockholm läns landsting
Region Gotland
Region Östergötland
Region Jönköping
Region Kronoberg
Landstinget i Kalmar län
Landstinget i Uppsala
Landstinget Sörmland
Region Örebro
Landstinget i Västmanland
Landstinget Dalarna
Landstinget Gävleborg
Landstinget Västernorrland
Region Jämtland Härjedalen
Västerbottens läns landsting
Norrbottens läns landsting
Region Skåne
Landstinget Blekinge
Region Halland
Västra Götalandsregionen
Landstinget i Värmland
Summa

22,6
0,6
4,5
3,5
1,9
2,4
3,6
2,9
2,9
2,7
2,9
2,9
2,5
1,3
2,7
2,6
13,2
1,6
3,2
16,7
2,8
100,0

Maximalt lånebelopp i
2015 års prisnivå

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

135 600 000
3 600 000
27 000 000
21 000 000
11 400 000
14 400 000
21 600 000
17 400 000
17 400 000
16 200 000
17 400 000
17 400 000
15 000 000
7 800 000
16 200 000
15 600 000
79 200 000
9 600 000
19 200 000
100 200 000
16 800 000

%

600 000 000

2 (4)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/345

Kapitalkostnaden, det vill säga ränta och avskrivning, är en del av priset per
flygtimme. Fördelen med denna modell är att kapitalkostnaden fördelas efter
nyttjande av KSA:s tjänster. Detta ger en modell som också hanterar förändringar av
medlemmarnas nyttjande av ambulansflyget över tid.
Eventuell vinst eller förlust i samband med avyttring av flygplan belastar KSA:s
resultat och ingår därmed i underlaget för fördelning av kostnader per flygtimme.
Finansiering
Betalningsplan

Vid avtalstecknandet ska en del av avtalssumman för alla sex flygplanen erläggas.
Därefter sker betalning allt eftersom flygplanen byggs och levereras. Leveranserna
förväntas vara slutförda inom högst 36 månader efter avtalstecknande.
Lån

Kortfristig finansiering-Kreditiv
Kreditivränta utgår under den tid flygplanen successivt levereras, cirka 36 månader.
Ränta utgår under denna tid med stibor 90 dagar plus en marginal på 0,5 procent.
Kreditivräntan skall dock lägst vara noll procent.
Ränta erläggs kalenderårsvis i efterskott, första gången 30 december 2017.
Långfristig finansiering - Lån med femårig bindningstid
Det totala lånebeloppet fastställs och lån för respektive landsting/region läggs upp
när samtliga flygplan är levererade och godkända.
Lånens samlade värde ska motsvara den totala investeringen i flygplanen. Lånen ska
löpa under flygplanens ekonomiska livslängd vilken bedöms till 20 år efter godkänd
leverans av samtliga flygplan. En viss skillnad uppkommer då flygplanen bedöms
levereras successivt under en period om cirka två år. Skillnaden i löptid mellan den
ekonomiska livslängden och lånens löptid till följd av detta bedöms vara liten och
utan ekonomisk betydelse.
Lånen löper med ränta. Räntan binds i fem år och beräknas som femårig swap-ränta
plus en marginal på 0,5 procent. Räntan skall dock lägst vara noll procent. För
följande femårsperioder fastställs räntan till femårig swapränta plus en för varje
femårsperiod ny omförhandlad marginal. Om dagen för räntesättning infaller på en
helg skall räntesättning ske på nästkommande bankdag.
Räntan erläggs kalenderårsvis i efterskott.
Avlyft av lån

KSA meddelar medlemmarna den beräknande totala lånesumman när upphandlingen
är klar. Då meddelas också en plan för vilka belopp ägarna ska låna ut till KSA och
vid vilka tidpunkter.
Amortering

Amortering av lånen sker i samma takt och med ett belopp som motsvarar
flygplanens genomsnittliga årliga avskrivningar under 20 år. Om något eller några
flygplan avyttras innan lånen är slutamorterade ska motsvarande belopp som dess
återstående avskrivning uppgår till återbetalas som en extra amortering till
medlemmarna.
Lånen amorteras kalenderårsvis i efterskott samtidigt som räntebetalning sker, första
gången den 30 december det år som slutleverans av samtliga flygplan skett, det vill
säga enligt plan tidigast 2020.
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Dokumentation

KSA upprättar reverser där alla villkor för lånen från respektive landsting/region
finns beskrivna dels i samband med första avlyft på lånen (kortfristig finansiering)
dels i samband med att det totala lånebeloppet fastställs (långfristig finansiering).
Underlag för beräknad räntekostnad samt amortering per landsting/region tas fram
av KSA och tillställs respektive långivare senast den 30 november respektive år.
Bedömning

Hälso- och sjukvården i Region Gotland är beroende av att anlita ambulansflygplan
för patienttransporter, dels under de månader då flygning med ambulanshelikopter
ofta hindras av väderförhållanden, dels vid flygning av mer än två patienter samtidigt
eller för längre sträckor. Hittills har detta skett genom avrop hos marknadsaktörerna,
varav en är dominerande, utan att upphandlingsavtal tecknats.
Kommunalförbundet möjliggör ett nationellt rationellt system för fördelning av
resurser till rimliga ekonomiska villkor och anskaffning och underentreprenader är
upphandlade enligt LOU. Ägande av flygplanen innebär fördelar ur ekonomisk
synpunkt liksom för att säkerställa önskad kapacitet.
Valet av finansieringsmodell och avstämning av fördelningsprinciperna
landstingen/regionerna emellan har beretts i landstingens ekonomidirektörsgrupp.
Regionstyrelseförvaltningen stödjer uppdraget för kommunalförbundet. Med
anledning av viss osäkerhet om lånesummans slutliga storlek föreslås att
regionstyrelsen får delegation på beslut om slutlig utlåning under förutsättning att
lånesumman ryms inom föreslagen ram, 4 300 tkr. Om kostnaden blir större föreslår
regionstyrelseförvaltningen att regionfullmäktige ska ta nytt beslut.
Beslutsunderlag

Protokoll från Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs styrelse 2017-xx-xx
Utkast till kreditiv och revers
Bildspel från KSA fullmäktige 2017-04-06
Förbundsordning KSA
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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1 § Namn och säte
Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i
Umeå.

2 § Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är landsting och regioner i Sverige enligt nedan.
Stockholms läns landsting, Region Uppsala, Landstinget Sörmland, Region Östergötland, Region
Jönköping, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Region Gotland, Landstinget Blekinge,
Region Halland, Västra Götalandsregionen, Landstinget i Värmland, Region Örebro, Landstinget
Västmanland, Landstinget Dalarna, Landstinget Gävleborg, Landstinget Västernorrland, Region
Jämtland Härjedalen, Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns landsting, Region Skåne.

3 § Ändamål, uppgifter
Förbundets ändamål är att för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg. Förbundets syfte är att
effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av
gemensamma resurser. Det ankommer därvid förbundet att bland annat:
o

upphandla och samordna flygambulanstjänst,

o

upphandla, äga och finansiera egna ambulansflygplan,

o

samordna beställningar och genomförande av flygambulanstjänst genom tillhandahållande av
beställnings- och -koordineringscentral,

o

samordna och effektivisera inköp och drift av medicinteknisk utrustning,

o

tillhandahålla sjukvårdspersonal,

o

i övrigt följa därmed sammanhängande frågor för den luftburna ambulanssjukvården i Sverige
samt följa utvecklingen avseende ambulanshelikopterverksamheten i Sverige.

4 § Organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse, nedan kallat
fullmäktige respektive styrelsen.
För styrelsen gäller det reglemente som beslutas av fullmäktige.

5 § Förbundsfullmäktige
Fullmäktige skall bestå av medlemmar i enlighet med §2. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot
och en ersättare som representant i fullmäktige. Ordinarie fullmäktige sammankallas minst två gånger
per år.
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Fullmäktige skall besluta i följande ärenden:
o

mål och riktlinjer för verksamheten,

o

förbundets årliga budget,

o

val av ledamöter och ersättare i styrelsen,

o

val av revisorer och revisorssuppleanter,

o

årsredovisning och ansvarsfrihet,

Ledamöter och ersättare väljs för en mandatperiod om fyra år räknat från och med den 1 april efter ett
valår. När val av ledamöter och ersättare sker första gången ska det avse tiden från den 1 januari
2016 till den 1 april 2019.
Fullmäktige skall vid sitt första sammanträde under mandatperioden bland sina ledamöter utse en
ordförande och två vice ordförande för resten av mandatperioden.
Vid förfall av en ledamot i fullmäktige ska denne alltid ersättas av en förtroendevald från den medlem
som valt ledamoten.
Fullmäktige avgör om andra än ledamöter ska ha yttranderätt vid fullmäktiges sammanträden enligt
kommunallagen kap 5 § 21.

6 § Beslut i fullmäktige
Beslut i fullmäktige fattas med enkel majoritet.
Beslut om kommunalförbundets budget fattas med kvalificerad majoritet som är 2/3 av antalet angivna
röster.

7 § Arvodesbestämmelser
Arvoden till och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i fullmäktige och styrelsen
samt till revisorerna och revisorssuppleanter ska bestämmas enligt det ersättningsregler som gäller för
förtroendevalda i det landsting där kommunalförbundet har sitt säte.

8 § Styrelse
Fullmäktige utser för samma mandattid som för fullmäktige en styrelse. Styrelsen ska bestå av minst
sju ledamöter och sju ersättare. Varje sjukvårdsregion ska vara representerad i styrelsen med minst
en ledamot och en ersättare. Lagen om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till styrelsen.
Styrelsen är ställföreträdare för fullmäktige i de ärenden där fullmäktige inte ska besluta enligt ovan.
Styrelsen utser firmatecknare och beslutsattestanter för kommunalförbundet. Styrelsen utser en
förbundschef som har att leda verksamheten inom kommunalförbundet enligt styrelsens anvisningar.
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.
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Närvaro- och yttranderätt för utomstående vid styrelsens sammanträden avgörs av styrelsen enligt
kommunallagen kap 6 § 19.

9 § Revisorer
Kommunalförbundet ska ha två revisorer och två revisorssuppleanter för granskning av förbundets
verksamhet. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i fullmäktige.
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.
Denna ska också lämnas till varje förbundsmedlems fullmäktige senast före april månads utgång.

10 § Initiativrätt
Ärenden i fullmäktige får väckas av:
o
o
o

ledamot i fullmäktige,
styrelsen, samt
Förbundsmedlem genom framställan av landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelsen

11 § Kungörelser och tillkännagivanden
Kommunalförbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på
kommunalförbundets officiella anslagstavla, samt på kommunalförbundets webbplats. Västerbottens
läns landsting officiella anslagstavla är officiell anslagstavla för förbundet.
Tid och plats för budgetsammanträde ska kungöras på samtliga medlemmars officiella anslagstavlor
samt på kommunalförbundets web-sida.

12 § Andelskapital
Varje medlem tillskjuter en (1) svensk krona per landstingsinvånare som andelskapital vid
kommunalförbundets bildande. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i kommunalförbundet.

13 § Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i
förhållande förbundsmedlemmens andel av andelskapitalet.
Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina
skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av
förbundet upplösning.
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14 § Kostnadstäckning
Kommunalförbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter.
Kommunalförbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.
Om årets kostnader inte täckas enligt andra stycket ska finansieringen av underskottet fördelas mellan
förbundets medlemmar procentuellt i relation till värdet av nyttjade tjänster under året.

15 § Lån, borgen mm
Förbundet får uppta lån upp till ett belopp om sexhundramiljoner kronor (600 000 000 kronor) enligt
2015 års prisnivå.
Kommunalförbundet får inte uppta lån utöver 600 000 000 SEK, teckna borgen, garantier eller andra
ansvarsförbindelser utan godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige.
Kommunalförbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag, förvärva fast egendom eller
motsvarande utan godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige.
Beloppet enligt första och andra stycket ska räknas upp med 3% årligen.

16 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet
Medlemmarna i kommunalförbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i
kommunalförbundet.
Förbundet ska löpande tillställa förbundsmedlemmarna rapport om verksamhetens ekonomi och
utveckling. Styrelsen ska, efter samråd med medlemmarna, fastställa en tidplan för förbundets arbete
med budget, uppföljning av ekonomi och verksamhet, delårsrapporter och bokslut.
Styrelsen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i förbundet efterfrågar.
Styrelsen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om principiella
händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar. Innan
beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske med samtliga
förbundsmedlemmar.
Om förbundsmedlemmarna inte är överens om avtal av större dignitet eller större investeringar ska
beslut om dessa fattas med enkel majoritet i fullmäktige.

17 § Budget – årsredovisning
Fullmäktige ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för såväl
verksamheten och ekonomin under budgetåret som ekonomin under den kommande treårsperioden.
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Förbundet ska samråda med förbundsmedlemmarna om budgetförslaget enligt plan för budgetarbete
och senast en månad före fullmäktiges sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30
november före verksamhetsåret.
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i kommunallagen. Tid och
plats för budgetsammanträdet ska kungöras på kommunalförbundets officiella anslagstavla och
samtliga medlemmars officiella anslagstavlor.
Fullmäktige ska varje år upprätta bokslut/årsredovisning per den 31 december.
Prisberäkningsmodell för debitering av medlemmarna för utförda tjänster sker enligt bilaga 1. Faktiska
kostnader som ska fördelas enligt prisberäkningsmodellen fastställs årligen i budgeten.
Fastställd budget ska publiceras på kommunalförbundets web-sida.

18 § Förbundskansli
Förbundet ska ha ett kansli med uppgift att under förbundsstyrelsen sköta förbundets administration
och förbundets löpande verksamhet.

19 § Uppsägning och utträde
Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet.
Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen
bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen
ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller det år då
medlemmen utträder ut förbundet, om inte annat avtalats mellan förbundsmedlemmarna.
De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av
utträdet.

20 § Likvidation och upplösning
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i 19 § är till
ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.
Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets behållna
tillgångar i anledning av likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna
tillämpas.
När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen
förvandlas till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta
om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.
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När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska styrelsen avge en slutredovisning för sin
förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med
redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela
likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas styrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar
som ska överta och vårda de handlingar som hör förbundets arkiv.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga förbundsmedlemmar,
är förbundet upplöst.

21 § Tvister
Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig
uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande.

22 § Bildande av förbundet
Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit förbundsordningen. Förbundet ansvarar
för verksamheten enligt förbundsordningen från den 1 januari 2016.

23 § Ändringar av förbundsordningen
Ändringar eller tillägg till förbundsordningen ska antas av fullmäktige och fastställas av medlemmarna
landstingsfullmäktige.
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BILAGA 1

1 § Fördelningsmodell
Kommunalförbundets medlemmar är överens om att solidariskt finansiera den gemensamma
kostnaden av koordineringscentral, ordinarie sjuksköterskebemanning i flygplanen, anskaffning och
underhåll av medicinsk teknik, hyra för hangarer och bas-faciliteter samt administration.
Kostnaderna enligt fastställd budget ska fördelas mellan medlemmarna utifrån yta (55%) och
invånarantal (45%). Föregående års invånarantal enligt SCB skall användas som underlag för
invånarantal.

2 § Prismodell fördelning av kostnader under uppbyggnad av verksamheten
Kostnaden enligt § 1 debiteras som en avgift vid årets början till medlemmarna.

3 § Prismodell fördelning av kostnader under verksamhetsdrift
Kostnaden enligt § 1 utgår som en särskild avgift per påbörjat uppdrag. Avgiften är maximerad till 10
000 SEK per flygtimme. Överskjutande del av avgiften ska fördelas lika mellan övriga parter.
Kostnaden debiteras som en preliminär avgift vid årets början till medlemmarna utifrån fjolårets volym
flygtimmar per medlem och avräknas efter årets slut utifrån faktiskt antal flygtimmar.
För första driftåret, då ingen fjolårs volym i flygtimmar finns att tillgå, används den av förbundet
estimerade volymen i flygtimmar för att bestämma preliminära avgiften. Detta gäller endast från och
med den månad då flygverksamheten startar. Kostnader för perioden som föregår flygverksamhetens
start ska fördelas enligt §2 ovan.
Kostnaden för flygtjänsten (kostnad för operativ och teknisk drift, och kapital kostnad för flygplanen) är
en kostnad som fördelas utifrån antalet faktiska uppdrag och flygtimmar faktureras ifrån förbundet till
beställande part. Avräkning sker efter årets slut utifrån faktiskt kostnad för flygtjänsten.
Eventuella extra avgifter som tillkommer för att genomföra ett specifikt beställt uppdrag, så som
öppning av flygplats och avisning av flygplan (mm.), faktureras ifrån förbundet till beställande part.
Detta gäller även om uppdraget av någon anledning inte genomförs.
Kostnader för särskilda vårdteam (neonatal, ECMO och IVA) faktureras ifrån den part som
tillhandahåller teamet till beställande part.
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Information
Styrelsens sammanträde
– reviderad förbundsordn.
den 9 mars §15
§7 FD informerar.
2017-04-10

Förbundsordningen §15
Maximalt lånebelopp var tidigare skrivet med belopp utan någon beskrivning av
indexuppräkning.
Beloppet i förbundsordningen är beslutat år 2015.
KSA får flygplan levererat år 2020.

Förbundsordningen §15
KSA får flygplan levererat år 2020 och lånebeloppet anpassas i den reviderade
förbundsordningen till relevant prisindex emellan 2015 och 2020.
En blandning av prisindex för allmänt, löner och metaller används normalt för
flygplan.
Snittet bedöms vara emellan 2,5–3,5%. För större flygplan används större index.

Förbundsordningen §15
I reviderad förbundsordning används 3%.
Med ändringen ökar KSA maxlånebelopp med 95,5 mnkr till 695,5 mnkr.
Lånen fördelas emellan landsting och regioner enligt samma princip som tidigare.
En indexering av det år 2015 fastställda maximala lånebeloppet (600 mnkr)
genomförs för att reducera risk förknippad med upphandling flygplan.

Referens nummer:xxxx

KREDITIV

Till xxxxxxxx läns landsting (org.nr xxxxxx-xxxx) adress:,
eller order betalar Kommunalförbundet (org.nr 222000-3152) adress:
ursprungligt kapitalbelopp, ränta och amorteringar
enligt villkor i denna revers:
Slutligt
Kapitalbelopp:

xxxxxxxxx kr

Startdag

201x-xx-xx

Likviddag:

I enlighet med betalningsplan

Slutförfallodag:

Kreditiv avslutas när totala lånesumman för flygplanen är fastställd
och lånerevers upprättad.

Räntesats:
Ränta Stibor 90 dagar plus en marginal på 0,5 procent. Kreditivräntan skall dock lägst vara
noll procent. Stibor fixing sätts första bankdagen i respektive kvartal.
Räntedagsbas är 30/360.
Betalning av ränta:
Räntan ska betalas 30 december årligen.
Vid försenad räntebetalning utgår dröjsmålsränta enligt Räntelagen (1975:635)
Betalningsanvisning:
Innehavaren av detta avtal ska senast 30 november innan räntebetalning ska ske, anvisa
med vilket belopp och till vilket bankkonto betalningen ska ske.
Konto
xxxxxxxxxxx läns landstings konto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kommunalförbundets
konto:
Tvist med anledning av denna revers avgörs av Umeå Tingsrätt
Lånevillkoren bekräftas:
……………………………
Firmatecknare /Namnteckning

……………………
Firmatecknare/Namnteckning

……………………………

……………………

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Bifogas: Behörighetshandling som utvisar behörighet och befogenhet att underteckna
denna revers.

Referens nummer:xxxx

REVERS

Till xxxxxxxxx läns landsting (org.nr xxxxxx-xxxx),adress:
eller order betalar Kommunalförbundet (org.nr 222000-3152) adress:
ursprungligt kapitalbelopp, ränta och amorteringar
enligt villkor i denna revers:
Ursprungligt
Kapitalbelopp:

xxxxxxxx kr

Startdag

201x-xx-xx

Likviddag:

201x-xx-xx

Slutdag:
Slutförfallodag:

203x-12-30
203x-12-30

Räntesats:
Räntan för första 5-års perioden fastställs till 5 årig swapränta plus en marginal på 0,5
procent. Swapräntan fastställs initialt per 201x-xx-xx. För följande 5-årsperioder fastställs
räntan till 5-årig swapränta plus en för varje ny 5-årsperiod omförhandlad marginal. Räntan
skall dock vara lägst noll procent.
Om dagen för räntsesättning infaller på en helgdag skall räntesättning ske på nästkommande bankdag.
Räntedagsbas är 30/360.
Betalning av ränta:
Betalning av ränta betalas den 30 december årligen i enlighet med Modified Following
Business Day Convention.
Vid försenad räntebetalning utgår dröjsmålsränta enligt Räntelagen (1975:635)
Amortering:
Amortering av lånet sker i samma takt och med ett belopp som motsvarar flygplanens
genomsnittliga årliga avskrivningar under 20 år. Detaljer avseende amorteringen framgår
av bilaga till denna revers. Om något eller några flygplan avyttras innan lånen är slutamorterade ska motsvarande belopp som dess återstående avskrivning uppgår till återbetalas
som en extra amortering till medlemmarna.
Lånen amorteras första gången 30 december 20XX samtidigt som räntebetalning sker.
Betalningsanvisning:
Innehavaren av denna revers ska senast 30 november innan räntebetalning ska ske anvisa
med vilket belopp och till vilket bankkonto betalningen ska ske.

Referens nummer:xxxx
Konto
Xxxxxxxxx landstings konto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kommunalförbundets konto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tvist med anledning av denna revers avgörs av Umeås Tingsrätt
Lånevillkoren bekräftas:
……………………………
Firmatecknare /Namnteckning

……………………
Firmatecknare/Namnteckning

……………………………

……………………

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Bifogas:
-Behörighetshandling som utvisar behörighet och befogenhet att underteckna
denna revers.
-Amorteringsplan

Infrastrukturplaneringen 2018 - 2029
1. Vart fjärde år nationella och regionala transportinfrastrukturplaner.
2. Nationell plan – investeringar i järnväg, nationella vägar, sjöfart och underhåll.
3. Regionala planer – statliga vägnätet och medfinansiering till kommuner.
4. Gotlands regionala plan 2014 – 2025. 205 milj. kr. Kollektivtrafik, cykel,
trafiksäkerhet. Högklint, Västergarn – Klintehamn, fast förbindelse Fårö, Visby
flygplats, Klintehamns hamn.
5. Direktiv, uppdrag och ekonomiska ramar 2018 – 2029.
6. De transportpolitiska målen och prioriterade utmaningar.
7. Större behov: Gotlands hamnar, Fårö, Visby flygplats, Visborgsområdet,
cykelinfrastruktur, statliga vägnätet, standard, hastigheter, belysning, etc.
8. Tidplan: till regeringen 15 december 2017. Ekonomiska ramar
våren/sommaren 2018. Fastställd plan våren/sommaren 2018.

Infrastrukturplaneringen 2018 – 2029
Transportpolitiska mål
Att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.
FUNKTIONSMÅL Tillgänglighet
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge
alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt
bidra till utvecklingen i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill
säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.

HÄNSYNSMÅL Säkerhet, miljö och hälsa
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att
ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att det övergripande
generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa.

Infrastrukturplaneringen 2018 – 2029
Prioriterade utmaningar
•
•
•
•
•
•

Fossilfritt senast 2045
Ökat bostadsbyggande
Förutsättningarna för näringslivet
Sysselsättning
Digitaliseringens möjligheter
Ett inkluderande samhälle

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS2017/301
4 april 2017

Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Regionstyrelsen

Upprättande av en dagvattenstrategi
Förslag till beslut

Förslag till dagvattenstrategi godkänns och överlämnas till regionfullmäktige för
antagande.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2013-12-16, § 173, att bifalla en motion från Isabel
Enström m fl (MP) genom att ge tekniska nämnden i uppdrag att upprätta en
dagvattenstrategi. Motionen består av åtta punkter där dagvattenstrategin utgör den
strategiska plattformen för uppföljningen av motionen. I övrigt hänvisas till tekniska
nämndens beslut 2016-05-25, § 117, där nämnden kommenterat övriga punkter i
motionen.
Under arbetets gång har remissvar lämnats av byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, länsstyrelsen, GotlandsHem samt Gotlands byggmästareförening.
Tekniska nämnden godkände slutförslaget till dagvattenstrategi 2017-03-22, § 92, och
överlämnade detsamma för godkännande till regionstyrelsen och slutligt beslut i
regionfullmäktige.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att förslaget till dagvattenstrategi godkänns och
överlämnas till regionfullmätige för antagande.
Beslutsunderlag

Förslag till dagvattenstrategi, daterad 2017-02-27
Remissvar och kommentarer, tjänsteskrivelse TKF 2017-02-17
RF § 173/2013
TN § 117/2016 samt TN § 92/2017
Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
Regiondirektör

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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1. Sammanfattning
Dagvatten utgörs av vatten från regn och smält snö som tillfälligt rinner av markytan. Hanteringen
av dagvatten har tidigare huvudsakligen handlat om att leda bort vattnet för att skydda bebyggelse.
Problemen med den hanteringen kan innebära överbelastning av ledningssystem, förorening av
recipient och sjunkande grundvattennivåer. Därför har många kommuner börjat undersöka möjligheterna att fördröja och rena dagvattnet på olika sätt, och även att se dagvatten som en resurs för
att skapa attraktiva vattenmiljöer i staden
Dagvattenstrategin är främst ett verktyg för att vidta rätt åtgärder vid planering och byggnation. De
befintliga systemen åtgärdas där det är miljömässigt befogat och praktiskt genomförbart. Ett framtagande av separat åtgärdsplan för dagvatten i befintliga områden föreslås som en del i det fortsatta
arbetet.
Målen med dagvattenhanteringen i strategin är:
 Skapa attraktiva bebyggelsemiljöer
 Bevara den naturliga vattenbalansen
 Skapa en robust och klimatanpassad dagvattenhantering
 Bidra till en förbättrad vattenkvalitet i recipienter och grundvatten
De strategier och riktlinjer som föreslås i dagvattenstrategin stämmer överens med regionens övriga
miljömål, såväl som med de nationella miljökvalitetsmålen.
Strategin avslutas med en genomförandedel med ansvarsfördelning, förslag på uppföljning och det
fortsatta arbetet med dagvatten.

2. Bakgrund och syfte
Regionfullmäktige beslutade i §173/ 2013 att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta
fram ett förslag till dagvattenstrategi för Region Gotland. Dokumentet avses dockas in
under del B till den antagna VA-planen - ”Långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland 2014-2022”
Dagvattenstrategin har tagits fram av representanter från ledningskontoret, teknikförvaltningen(enheterna mark & stadsmiljö, vatten & avfall och verksamhetsstödsavdelningen) och samhällsbyggnadsförvaltningen(enheterna plan, bygglov och miljö & hälsoskydd).
Med dagvatten menas här tillfälligt förekommande ytavrinnande vatten. Det mesta
dagvattnet är regn och smältvatten från snö och is men det kan även handla om tillfälliga flöden av framträngande grundvatten mm. Tyngdpunkten i strategin läggs vid
bebyggd mark där de största problemen uppstår.

Dagvatten (Foton Stina Wester)
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Dagvattenstrategin riktar sig i första hand till regionens tjänstemän som vägledning i
arbetet med att skapa en hållbar dagvattenhantering på Gotland. Men strategin riktar
sig även till andra aktörer såsom:
 Exploatörer och byggherrar
 Fastighetsägare
 Verksamhetsutövare
 Väghållare
 Konsulter
 Arkitekter
 Allmänheten
Dagvattenstrategin gäller främst för dagvattenhanteringen vid nybyggnad, ombyggnad,
ändrad markanvändning samt drift och underhåll av byggnader och anläggningar.
Även inom befintlig bebyggelse ska ambitionen vara att ta hand om dagvattnet enligt
strategins intentioner. Det kan dock vara besvärligt att ställa krav och ändra om i befintlig bebyggelse. För dessa områden bör därför lokalspecifika åtgärdsplaner tas fram
(se avsnittet ”Fortsatta arbetet”).

3. Lagstiftning och kommunala styrdokument
I svensk lagstiftning är det huvudsakligen tre lagar som styr dagvattenhanteringen:
 Plan och Bygglagen, PBL: Planeringslagstiftning, reglerar plan- och
bygglovsprocessen.


Miljöbalken, MB: Skyddslagstiftning, tillsynsprocessen, reglerar rening
mm.



Lagen om allmänna vattentjänster, LAV: Reglerar huvudmannaskapet, taxefrågor, avledande av avloppsvatten/dagvatten, användande
av allmän va-anläggning mm.

3.1 Vattendirektivet
Den 22 december 2000 trädde EG:s Ramdirektiv för vatten i kraft. Syftet med direktivet är att göra arbetet med att skydda Europas vatten mer entydigt och kraftfullt. Det
har medfört att det nu finns rättsligt bindande miljökvalitetsnormer för vatten. Vattendirektivet har införlivats i svensk lagstiftning i huvudsak genom ändringar i 5 kapitlet miljöbalken om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram samt genom införande
av förordning (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön.

Vattendirektivets övergripande mål är:
• att skapa god ekologisk och kemisk status i våra sjöar, vattendrag, kustvatten
samt grundvatten av god kvalitet och kvantitet. Detta mål bör vara uppnått
2015. (Vid undantagsfall kan tidsfrist ges till 2021 eller senast 2027)
• att uppnå detta mål genom en process som ska genomsyras av deltagande, lokalt engagemang och samarbete från medborgare och organisationer.
• att främja en mer effektiv nationell och lokal vattenanvändning genom att utforma och genomföra ett system för prissättning på vattnet.
• att lindra effekter av översvämning och torka.
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3.2 Vision Gotland 2025
2008 antog dåvarande kommunfullmäktige ett nytt regionalt utvecklingsprogram för Gotland, Vision Gotland 2025. Dokumentet är strategiskt övergripande och utgör basen för andra planer och
program med bäring på utveckling av regionen. Ett av de fem övergripande målen är att Gotland
ska vara en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor. Bland de målbilder och strategier som
nämns i dokumentet finns ett par med koppling till vatten respektive boendemiljöer. De är allmänt
beskrivna och konkretiseras i miljöprogram, vattenplan respektive VA-plan.
3.3 Översiktsplan – Bygg Gotland 2010-2025
Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun 2010 – 2025 antogs av kommunfullmäktige
den 14 juni 2010 och vann laga kraft den 15 juli 2010 (Aktualitetsförklarades av regionfullmäktige
16 juni 2014, § 97).

Översiktsplanen visar hur Region Gotland vill att mark- och vattenområden i regionen ska användas och hur stad och land ska utvecklas för att Gotland ska få en hållbar samhällsutveckling.
I översiktsplanen nämns att det finns ett stort behov av en långsiktigt hållbar dagvattenhantering.
Den betonar bland annat problematiken med ökade skyfall, den ökande andelen hårdgjorda ytor
och att avrinningen till havet sker för snabbt. Robusta system förespråkas och öppen dagvattenhantering föreslås en lämplig lösning. Dessutom finns där flera riktlinjer som handlar om lägsta plushöjd för befintlig marknivå vid ny bebyggelse.
3.4 Miljöprogram för Region Gotland
I Region Gotlands miljöprogram från 2015-11-23 utgör ”Vatten” ett av fyra fokusområden. Det övergripande målet härrör ur Vision 2025 ovan:

• Rent grundvatten, god status för ytvatten på hela Gotland och en levande
Östersjö.
Bland de strategier som nämns för att nå målen har följande koppling till arbetet med
dagvatten:
 Anta mål och tillföra resurser, så att arbete med vatten och avloppsfrågor på
Gotland är i nationell toppklass, för att skydda Östersjön och det känsliga
grundvattnet på Gotland.
 Minska utsläppen av miljögifter och närsalter som kväve och fosfor.
 Öka vattenfrågornas betydelse inom regionens översiktsplanering, inklusive
den kustvattenzon där staten och kommunerna har ett gemensamt planeringsansvar.
 Utveckla arbetet med vattenförsörjning och -kvalitet, hantering av dagvatten
och olika kretsloppslösningar som bidrar till vattenmålen.
Även fokusområde ”Naturens mångfald” kan kopplas till dagvattenhanteringen. Det
övergipande målet är:
• Naturen brukas hållbart; ekosystemtjänsterna värnas och biologisk mångfald
bevaras.
Bland de strategier som nämns för att nå målen har följande en koppling till arbetet
med dagvatten:
 Planera för en markanvändning och förvaltning som bidrar till att ekosystemens förmåga att leverera olika ekosystemtjänster bevaras och utvecklas.
 Bidra till att Visby och övriga tätorter på Gotland ska upplevas som goda bebyggda miljöer med låga bullernivåer, ren luft, rena gatumiljöer och med
sammanhängande strukturer av grönska och vatten med höga rekreativa och
biologiska kvaliteter.
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3.5 Vattenplan för Region Gotland
Region Gotlands vattenplan antogs 1996 och reviderades 2005. De inriktningsmål
som presenteras när det gäller avloppsvatten respektive dagvatten är allmänna och
gäller fortfarande:



Avloppsvatten får inte påverka yt- eller grundvatten så att risk uppkommer
för människors hälsa, livsbetingelserna för växter och djur försämras eller
vattnets användbarhet för olika ändamål i övrigt begränsas.



Nya orenade dagvattenutsläpp till känsliga recipienter ska undvikas.

3.6 VA-Plan
Vattenplanens operativa delar utvecklades 2002 vidare i en separat VA-plan, vars syfte
är att utgöra underlag för prioriteringar och ett fastläggande av en utbyggnadsordning
för vatten och avlopp. VA-planen har därefter reviderats 2006 och 2010. 2014 antog
regionfullmäktige den nuvarande VA-planen (Långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland 2014-2022) och ytterligare en revidering utfördes 2016. Denna verksamhets- och
utbyggnadsplan kan sägas utgöra VA-planens A-del.

Föreliggande dagvattenstrategi, den kommande kretsloppsstrategin liksom andra utredningar och strategiska vägval som kommer att behöva göras de närmaste åren,
kommer, vartefter de färdigställs och godkänts, att införlivas i VA-planen och där
utgöra planens strategi- och utredningsdel, eller B-del.

4. Nuläge och framtida utmaningar
Dagvattenhanteringen på Gotland har fram till dagsläget huvudsakligen handlat om att
bara leda bort dag- och dränvatten från bebyggelseområden. Avledningen sker vanligtvis i rörledningar till närmsta recipient eller reningsverk. Vid skyfall eller snösmältning blir det snabbt en stor belastning på ledningsnät och reningsverk med risk för
skadliga översvämningar och bräddningar som följd. Med dagvattnet transporteras
även föroreningar från gator och bebyggelse. En stor del av gotlands dagvatten rinner
orenat ut i recipienten.
För att komma tillrätta med de problem som finns runt dagvattenhanteringen bör man
sträva efter att välja lösningar som motverkar uppkomsten av dagvatten, avlastar spillvattennätet från dagvatten, förhindrar dagvattnets snabba avrinning och minimerar
belastningen av föroreningar till recipienten.
Följande aspekter bör beaktas i arbetet med dagvattenhanteringen på Gotland.


Bebyggelsemiljöer
Gotland förknippas med höga natur- och kulturvärden. Visby innerstad är ett
av Unescos världsarv och många viktiga besöksmål är kulturlämningar och
kulturmiljöer. Hela 70 procent av öns yta är av riksintresse för naturvård eller
friluftsliv. Här finns en möjlighet att använda dagvatten som en resurs till att
gestalta attraktiva vattenmiljöer som en del i bevarandet av den vackra bebyggelsemiljön på Gotland.
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Vackra vattenanläggningar kan skapas med hjälp av dagvatten och är vanligtvis mycket
uppskattade av allmänheten (Kommunens bildarkiv Exigus)



Klimatförändringar
Gotland kan i framtiden förvänta sig ett varmare klimat med längre torrperioder, mer frekvent återkommande perioder av kraftigare nederbörd och stigande havsnivåer. Enligt SMHI väntas årsmedelnederbörden öka med 20-30
procent vid seklets slut. Den maximala dygnsnederbörden(risk för skyfall) kan
öka med uppemot 25 procent.1 En utredning av hur havsvattenståndet kring
Gotland kan komma att förändras har gjorts (2008) av SMHI, på uppdrag av
Region Gotland. Där konstateras att högsta troliga vattenstånd (utan vind- eller vågeffekter) kan bli ca 1,5 m över dagens medelvattenyta.2



Översvämningar
Dagvattensystemet klarar idag normala flöden i de flesta verksamhetsområdena. Oro finns dock för ökande flöden och stigande havsnivåer. Mot slutet
av seklet förutspår SMHI en genomsnittlig ökning av mängden nederbörd
under vinterhalvåret med upp till 40 procent för Gotlands län.3 Det kommer
att innebära ökade flöden och därmed ökad risk för översvämningar. Översvämningsrisker föreligger idag i inlandsområden såsom Dalhem, Roma och i
lågt belägna kustsamhällen såsom Burgsvik, Katthammarsvik, Ljugarn med
flera.

SMHI Klimatologi Nr 31, (2015) Framtidsklimat i Gotlands län- enligt RCP scenarier. s.60.
Länsstyrelsen Gotland (2014-06-25) Regional handlingsplan för klimatanpassning Gotlands län. s.10
3
SMHI Klimatologi Nr 31, (2015) Framtidsklimat i Gotlands län- enligt RCP scenarier. s.30.
1

2
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”Vattenfallet” i Visby hamn. De befintliga dagvattensystemen är ibland hårt belastade
(Foto: Dennis Pettersson/Helagotland.se)



Tillskottsvatten/ovidkommande vatten
Tillskottsvatten är vatten som utöver spillvatten, via inläckage eller felkopplingar, leds i spillvattenledningar. På vissa platser på Gotland kan mängden
tillskottsvatten innebära en ökning på flera hundra procent av det totala vattenflödet som går till reningsverken. Vintern 2015 påbörjades ett aktivt arbete
med att minska mängden tillskottsvatten som på ett onödigt sätt belastar reningsverken.



Föroreningar i dagvatten
Kunskapen om olika recipienters status och dagvattnets påverkan på dem är
bristfällig i regionen. Vilka typer av föroreningar och mängder som finns i
dagvatten beror på markanvändningen och upptagningsområde. Föroreningar från trafiken anses vara den mest betydande källan och exempel på skadliga ämnen är metaller, olja och PAH. I dagvattnet samlas även mycket näringsämnen som kan bidra till övergödning av våra vatten. På Gotland används inte salt i halkbekämpningen på vägarna, vilket är positivt. Det är annars en vanligt förekommande dagvattenförorening i många kommuner.

Förorenat dagvatten (Foto: Jonas Nilsson)



Grundvattensituationen på Gotland
Vattensituationen på Gotland är speciell och känslig. De ofta tunna jordlagren
och den sprickrika berggrunden gör att föroreningar i ytvattnet snabbt kan nå
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grundvattnet och göra stor skada. Öns tidigare omfattande våtmarker är till
stor del utdikade och vattenavledningen sker snabbt till Östersjön. Under den
torra sommarperioden då turisttrycket är som störst och nybildningen av
grundvatten som minst, råder det på vissa platser akut brist på vatten.
På grund av utebliven nederbörd har överuttag av vatten gjorts under flera år
och våren 2016 blev situationen kritisk. På flera håll var grundvattennivåerna
rekordlåga. Bevattningsförbud på södra delen av gotland infördes redan första
april 2016, vilket är betydligt tidigare än vanligt.

5. Lokala dagvattenlösningar och öppen avledning
Som ett alternativ till att bygga om ledningssystemet för ökad kapacitet har många kommuner under de senaste ca 30 åren börjat utnyttja möjligheter till att bromsa upp eller minska tillförseln av
dagvatten till ledningssystemet. Begreppet ”öppna dagvattenlösningar” används som ett samlingsnamn för olika metoder att fördröja och rena dagvattnet. Principen handlar om att efterlikna naturens sätt att hantera nederbörden. Den kreativa utmaningen är att utnyttja alla lokala möjligheter
som finns för att på olika sätt minska avrinningen, vilket både resulterar i lägre flöden och mindre
utsläpp av föroreningar. Denna typ av lösningar är i allmänhet mer lågteknologiska och mindre
kostnadskrävande än åtgärder som går ut på att öka ledningssystemets kapacitet.4 Erfarenheter av
detta alternativa sätt att hantera dagvatten finns bl.a. redovisat i Svenskt Vattens publikation P105
”Hållbar dag- och dränvattenhantering – Råd vid planering och utformning”.

4

Stare, 2004, s. 10.
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Fördröjning nära källan
Infiltration och fördröjning i gräs-,
grus- och makadamfyllningar
Genomsläppliga beläggningar
Växtbäddar och trädgropar
Översvämningsytor
Diken, dammar, våtmarker

Trög avledning
Kanaler
Svackdiken
Bäckar och diken
Samlad fördröjning
Sekundära avrinningsvägar i
Dammar
grönstråk, på gång- och cykelvä- Våtmarksområden
gar och på gator
Översvämningsytor i parker och i
jordbrukslandskapet

Illustrationen visar de fyra kategorier av öppna dagvattenlösningar längs
dagvattnets väg från källan till recipienten. Som grundläggande princip
gäller att nederbördsvattnet så tidigt som möjligt ska återförenas till det
naturliga kretsloppet.

Foto: Arja Kalvas
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Foto: Arja Kalvas

Illustration: Monica Kämpe, Kusinerna Kommunikation

Lokalt omhändertagande
Infiltration och fördröjning i gräs-,
grus- och makadamfyllningar
Genomsläppliga beläggningar
Vattenutkastare och infiltration på
gräsytor
Uppsamling av takvatten
Gröna tak

En viktig konsekvens med den nya synen på dagvatten är att öppna dagvattenanläggningar inte
längre kan betraktas som enbart en vatten- och avloppsfråga, utan utgör en viktig del i samhällsplaneringen. Att skapa plats för dagvattnet måste bli lika naturligt som att skapa plats för alla andra
allmänna ändamål. Ambitionen ska vara att försöka utnyttja de positiva värden som dagvattnet kan
tillföra boendemiljön.
Infiltration av dagvatten är inte helt oproblematisk och det finns situationer då det kan
vara olämpligt, som när:
 marken är förorenad eller dagvattnet har hög föroreningshalt
 infiltrationen sker i skyddsområden för grundvattentäkt eller känslig
grundvattenförekomst
 marken har dålig genomsläpplighet
 grundvattennivån ligger nära markytan (t.ex. i utströmningsområde)
 lägre belägen bebyggelse kan påverkas negativt eller omkringliggande
bebyggelse har källare
Öppna dagvattenlösningar och lokalt omhändertagande av dagvatten behöver dock inte bara handla
om infiltration. Gröna tak, regntunnor mm påverkas inte av punkterna ovan.

6. Mål för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering
Följande fyra mål ska styra den framtida hanteringen av dagvatten på Gotland:


Skapa attraktiva bebyggelsemiljöer
Dagvatten ska ses som en resurs som berikar bebyggelsemiljön med möjlighet
till rekreation och positiva upplevelser och samtidigt gynnar den biologiska
mångfalden.



Bevara den naturliga vattenbalansen
Den naturliga grundvattennivån ska inte mer än nödvändigt påverkas negativt
i samband med exploatering och ny bebyggelse.



Robust och klimatanpassad dagvattenhantering
Dagvattensystemet ska vara utformat så det klarar att hantera stora variationer
av flöden från nederbörd. Bebyggelseområden ska ha en genomtänkt höjdsättning för att minimera risken för skadliga översvämningar samt möta konsekvenserna av förväntade klimatförändringar.



Förbättrad vattenkvalitet i recipienter och grundvatten
Dagvattenhanteringen ska bidra till en bra yt- och grundvattenkvalitet.

6.1 Strategier och riktlinjer



Dagvattenflöden ska reduceras och regleras så att belastning på
ledningsnät och recipienter begränsas.
Dagvattenhanteringen ska vara inriktad på lokalt omhändertagande med stora inslag av
öppna dagvattenlösningar. Dagvattenanläggningarna bör vara tilltalande, lättskötta och utformas så de inte skapar myggproblem eller andra olägenheter.
 Avrinningen från en fastighet/markområde bör inte öka efter exploatering.
Möjligheter till infiltration och fördröjning ska utnyttjas maximalt vid
exploatering. Andelen hårdgjorda, täta ytor ska minimeras.
 Fördröjning av dagvatten ska klara att hantera all nederbörd upp till 20mm per nederbördstillfälle.
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Nedsänkt växtbädd för infiltration och lokal fördröjning nära källan.
(Foto Thomas Lagerwall, Tyresö)



Dagvattensystemen ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens
anvisningar och med hänsyn till klimatförändringens effekter.
 Klimatfaktor ska läggas till i flödesberäkningar enligt Svenskt Vattens
senaste publikationer.



Mark i lågpunkter ska avsättas för att skapa sammanhängande
avvattningsstråk.

Stråken måste hållas fria från känslig bebyggelse. Sammanhängande grönområden ger bra förutsättningar för biologisk mångfald. Vattenvägarna i lågstråken kan även fungera som sekundär vattenavledning om ordinarie ledningssystem är överbelastat.

Illustrationskarta till detaljplan för Södra Åsum, Sjöbo kommun (Svenskt Vatten P105)

 Dagvattensystem ska utformas så man undviker instängda områden
där skadliga uppdämningar kan skapas vid kraftiga regn.
 Vattenvägarna bör klara att minst avleda 100års regn utan att skada
bebyggelse märkbart
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 Man kan planera så att vägen blir lågstråk genom att tillämpa grundprincipen ” upp med husen ned med gatan” i planarbetet.

Gemensam höjdsättning av fastighet och gata där gatans överyta förlagts
lägre än befintlig marknivå. Vid höga flöden kan gatan fungera som sekundär
vattenväg. (Svenskt Vatten P105)



Integrera öppna dagvattenlösningar i parker och grönområden.
Vatten och växtlighet i bebyggelsemiljön kan om det görs rätt bidra till att
skapa attraktiva områden. Synergieffekter skapas om man kombinerar dagvattenhantering med att samtidigt gynna andra värden som rekreation och biologisk mångfald.



Dag- och dränvattenhanteringen får inte vara bidragande faktorer
till störd vattenbalans eller ökande mängder tillskottsvatten till
avloppsreningsverken.
I plan- och bygglovsprocessen ska regionen arbeta för att endast godkänna
bebyggelse i områden där dagvattenhanteringen inte kommer att bli ett problem. Byggnation i olämpliga områden kan leda till negativ påverkan på
grundvattennivån och ökade mängder tillskottsvatten till reningsverken.
 Översiktsplaner bör visa den övergripande strukturen av avrinningsområdet samt var in- och utströmningsområden är belägna.
 ”Vid Kustzonen ska riktlinjerna angående lägsta plushöjd för befintlig marknivå vid nyetablering beaktas enligt Region Gotlands översiktsplan(I nuvarande översiktsplan antagen av regionfullmäktige 16 juni 2014 är
denna gräns +2meter)

 Lägsta tillåtna bebyggelsenivå från markyta till högsta grundvattennivå bör som riktvärde vara ca 1 meter

Exempel på hur grundvattennivån kan variera i ett område (Svenskt Vatten P105)



Föroreningskällorna till dagvattnet ska minimeras
Miljövänliga materialval ska användas vid verksamheter och vid byggnationer.
Välj t.ex. byggmaterial som är inerta, dvs. inte reagerar nämnvärt med sin omgivning. Exempelvis tegel, sten, och ”rätt behandlade” trämaterial.
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 Undvik ytor av koppar och zink om dessa riskerar förorena dagvatten. Använd t.ex. målade belysningsstolpar istället för galvaniserade/förzinkade.
 Undvik användning av bekämpningsmedel och gödningsmedel.
 Klotterbekämpning, fasadtvätt och taktvätt ska ske miljövänligt utan
risk för förorening av grund- eller ytvatten.
 Regelbunden sopning av gator och regelbunden tömning av rännstensbrunnar är ett bra sätt att minska mängden föroreningar i dagvattnet
 Biltvätt och båttvätt ska i första hand ske i anläggningar med föreskriven reningsanläggning. I undantagsfall kan fordonet tvättas på
grus eller gräsplan där föroreningarna fastläggs i marken. Biltvätt på
gatan och ytor med avrinning till dagvattenbrunnar ska undvikas.


Avledningen av dagvatten ska ordnas så att skadeverkningar vid
miljöolyckor begränsas.

Förorenade utsläpp till dagvattensystemet bör kunna uppsamlas tillfälligt så
att sanering lättare kan ske.
 Större parkeringsplatser för 50 bilar eller mer, eller lastkajer och
andra större liknande ytor, ska vara anslutna till en oljeavskiljare
klass1 eller öppen dagvattenlösning med motsvarande funktion.
 Oljeavskiljare skall alltid finnas vid verksamheter där det finns risk
för utsläpp av oljeprodukter till det kommunala spill- eller dagvattennätet.

Oljeavskiljare intill cirkulationsplatsen vid Norrgatt



Förorenat dagvatten ska renas före infiltration eller utsläpp till recipient

Hanteringen av dagvatten måste anpassas efter lokala förhållanden. Vid bedömning av dagvattnets miljöpåverkan måste hänsyn tas till recipientens känslighet och dagvattnets förväntade föroreningsinnehåll.
 Vid bedömning av reningskrav se bilaga 1 ”Rening av dagvatten”
 Rent dagvatten ska inte blandas med förorenat dagvatten. Takvatten
och dränvatten är oftast rent och kan infiltreras utan föregående rening.
 Snö ska i möjligaste mån lagras lokalt. Utrymme för snölagring ska
beaktas i planläggning. Eftersom snö ligger och samlar på sig smuts
kan man som regel utgå ifrån att smältvattnet innehåller en högre
koncentration av föroreningar.
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Snöupplag på parkering (Jonas Nilsson)

7. Genomförande och uppföljning
Förutsättningarna för att lyckas med att få till en långsiktigt hållbar dagvattenhantering
är att dagvattenfrågorna tidigt kommer in i planeringsprocessen och att vattnets förutsättningar får bli styrande för bebyggelseplaneringen.
Dagvattenstrategin ska prioriteras i regionens arbete vid renovering av gator, ledningssystem och omprövning av tillstånd. Intentionen är att strategin ska vara utgångspunkt
för dagvattenhanteringen i alla nya och reviderade översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner. I exploateringsavtal och markanvisningsavtal ska lämpliga
krav ställas så att strategin uppfylls.
Alla som arbetar med dagvattenfrågor bör känna till följande dokument:
 Råd om dagvattenplanering och projektering finns i P105 ”Hållbar dag- och
dränvattenhantering” (Svenskt Vatten 2011).
 Råd om funktionskrav, hydraulisk dimensionering och utformning finns i
P110 ”Avledning av dag, -drän- och spillvatten”. (Svenskt Vatten 2016)
Regionens metoder för att driva arbetet med att nå en hållbar dagvattenhantering är:
 Myndighetsutövning med stöd av bland annat miljöbalken, plan och bygglagen och lagen om allmänna vattentjänster.
 Föregå med gott exempel. Åtgärder i egna fastigheter, trafikanläggningar, parker och hus vid ny- och ombyggnation samt underhåll.
 VA-taxan och andra ekonomiska styrmedel.
 Genom avtal när regionen säljer mark, upplåter med tomträtt eller arrenderar
ut mark.
 Information till fastighetsägare, verksamhetsutövare och allmänheten.
 Kravställning vid drift- och underhållsarbeten
7.1 Ansvar och roller
Tabellen i bilaga 2 visar hur det övergripande ansvaret fördelas över enheter/funktioner inom Region Gotland

Övriga roller och intressenter:


Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har tillsyn över vattenanläggningens tekniska funktion avseende
vattenmängder. Vid åtgärder som kan klassas som ”vattenverksamhet” krävs
anmälan eller tillstånd.
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Länsstyrelsen ska enligt 11 kap 10§ PBL överpröva kommunens beslut om
detaljplan och områdesbestämmelser om beslutet kan antas innebära att:
- En miljökvalitetsnorm inte följs (5 kap MB)
- En bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.


Trafikverket/Väghållare
Remissinstans på de detaljplaner och bygglovsärenden där misstanke finns att
påverkan kan ske på allmän väg. Bevakar bland annat att dagvattnet från angränsande områden tas omhand på ett sätt som inte riskerar skada väg. Respektive väghållare har ansvar för vägdagvattnet från eget vägnät. Detaljplaner
bör ge väghållare möjligheter att hantera vägdagvatten på det sätt som förespråkas i dagvattenstrategin.



Dikningsföretag/avvattningsföretag
Dikningsföretag är samfälligheter för avvattning av avgränsade geografiska
områden. De ansvarar för skötsel av de diken och vattendrag som ingår i företaget. Om ett område ska anslutas till ett befintligt dikesföretag, måste villkoren för dikningsföretaget kontrolleras. I detaljplanesamråd bör det framgå
att dagvattenhanteringen inte riskerar att skada dikningsföretag nedströms.
Om annat kan påkopplingen leda till att dikningsföretaget omprövas eller tillståndsprövas. Länsstyrelsen har information om alla dikningsföretag som är
bildade från ca 1920 och framåt. De ännu äldre finns hos Lantmäteriet.

7.2 Uppföljning och utvärdering
Minst en gång per år ska en utvärdering göras angående tillämpningen av dagvattenstrategin. Regionstyrelseförvaltningen har ansvaret för utförandet av utvärderingen.
En dagvattengrupp bestående av representanter från regionstyrelseförvaltningen, plan,
bygglov, mark & stadsmiljö, VA, miljö & hälsoskydd och projektavdelningen sammankallas och går igenom slumpvis genomförd plan/detaljplan, byggprojekt eller
utvärdering av motsvarande.

Exempel på frågor som bör behandlas:







Har alla berörda varit med och yttrat sig i planeringsarbetet?
Vad har respektive enhet sagt?
Konkreta exempel på hur dagvattenstrategin använts.
Om strategin inte använts enligt någon part(konkret exempel) varför användes den inte?
Vad framkom från utvärderingen av projektet?
Bra och dåligt med strategin?

Resultatet av uppföljningarna ska sammanställas och är tänkt fungera som underlag
vid revidering av strategin
7.3 Revidering
I uppdrag från regionstyrelsen har tekniska nämnden ansvar för att dagvattenstrategin
revideras. Revidering ska ske vart fjärde år.
7.4 Fortsatta arbetet
För att komma igång med implementeringen av dagvattenstrategin bör berörda enheter arbeta fram
mallar, checklistor och andra hjälpdokument som kan behövas för att behandla dagvattenfrågan i

16

just sin verksamhet. Dokumenten utformas efter enheternas olika behov och det kan till exempel
handla om:




Checklista för dagvattenpunkter i planprocessen
Lista på lämpliga/olämpliga byggmaterial
Checklista/informationsdokument om LOD – anläggningar, (t.ex. tips om hur och varför)

Det är lämpligt att ha en utsedd representant för dagvatten på berörda enheter som driver arbetet
med dagvatten från sin enhet. Förslagsvis bildar dessa tjänstemän en förvaltningsövergripande dagvattengrupp. Arbetet med att implementera dagvattenstrategin i form av åtgärdsplaner och nya
arbetsrutiner bör komma igång snarast efter att strategin antagits.
Befintliga områden
Som en fortsättning i dagvattenarbetet föreslås även ett framtagande av en separat
åtgärdsplan för dagvatten i befintliga områden. I åtgärdsplanen ses det nuvarande
dagvattensystemet över och eventuella problemområden identifieras. T.ex. översvämningsdrabbade områden, områden där dagvatten är kopplat på spillnätet eller där stora
flöden av förorenat dagvatten orenat leds ut i recipienten. I enlighet med dagvattenstrategins mål och riktlinjer föreslås därefter lämpliga förbättringsåtgärder.
Exempel på åtgärder i befintliga områden
 Bortkoppling av stuprör från dagvattenledning
 Översyn av anslutningar
 Strypning av intag till dagvattenledning
 Ersätta kulvert med öppen dagvattenkanal, dike eller damm.
 Anläggning av infiltrationsstråk
 Rekonditionering av befintliga träd
 Styrning av dagvatten med kantsten eller borttagning av kantsten

8. Begreppsförklaringar:
Avrinningsstråk

Stråk inom ett bebyggt område där vatten tillåts rinna
på ytan i samband med regn eller snösmältning

Bräddning

Utsläpp av avloppsvatten beroende på hydraulisk överbelastning

Dräneringvatten/dränvatten Vatten som samlas upp under markytan och leds bort,
t.ex. vid dränering av husgrunder. Dag- och dränvatten
behandlas likartat i strategin och benämns vanligtvis
som dagvatten.
Infiltration

Inträngning av vätska i poröst eller sprickigt material,
tex vattnets inträngning i jord eller berg.

Inströmningsområde

Ett område där grundvatten bildas genom infiltration

Instängt område

Område varifrån dagvatten ytledes inte kan avledas
med självfall

LOD

Lokalt omhändertagande av dagvatten: betyder att man
tar hand om nederbörden där den faller, vanligtvis
inom fastigheten. T.ex. genom infiltration, gröna tak el-
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ler i regntunnor. Syftet är bl.a. att minska mängden vatten som behöver avledas och gynna grundvattenbildning dvs. behålla den naturliga vattenbalansen.
Lågstråk

Stråk inom ett bebyggt område dit vatten kommer att
söka sig vid avrinning ytledes.

Miljökvalitetsnorm

Är ett juridiskt instrument för att tillförsäkra en godtagbar miljökvalitet för människors hälsa och miljön.

Recipient

Mottagande sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.

Slukhål

Ett slukhål är ett naturligt bildat dräneringshål där vatten leds ner från markytan till djupare liggande tunnelsystem. Slukhål förekommer främst i karstområden

Spillvatten

Förorenat vatten som kommer från diskhoar, toaletter,
duschar och olika processer i industrin.

Utströmningsområde

Ett område där grundvattnet strömmar upp mot markytan och avdunstar eller avrinner som ytvatten

Vattenbalans

Med vattenbalans i ett avrinningsområde menas att
nederbörden över området antingen lagras tillfälligt,
avdunstar eller rinner av. Inom hydrologin används begreppet vattenbalans för att uttrycka det faktum att vattenmängden är oföränderlig, att tillförseln är lika stor
som summan av bortförseln.

9. Litteraturförteckning
Svenskt Vatten (2011) Hållbar dag- och dränvattenhantering, råd vid planering och utformning.
Publikation P105.
Svenskt Vatten (2004). Peter Stare, En långsiktigt hållbar dagvattenhantering, planering och
exempel.
SMHI Klimatologi Nr 31, (2015) Framtidsklimat i Gotlands län- enligt RCP scenarier.
Länsstyrelsen Gotland (2014-06-25) Regional handlingsplan för klimatanpassning Gotlands
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Bilagor
Bilaga 1. Rening av dagvatten

Klassificering av dagvatten

Då dagvattnets innehåll av olika ämnen inte är känt i varje enskilt fall klassificeras dagvattnets föroreningsinnehåll efter schablonvärden och troliga antaganden för aktuell markanvändning.

Markanvändning

Föroreningshalt

Kommentar

Industriområden inkl
lokalgator

Måttliga-Höga

Centrum med torg och
parkeringsytor
Flerfamiljshus inkl. parkeringsytor
och lokalgator
Villaområden inkl. lokalgator
Parker och naturmark
Vägar, låg- och medeltrafikerade

Måttliga-Höga

Föroreningshalt beror på typ av
verksamhet, storlek på området
och andel hårdgjord yta
Föroreningshalt bedöms efter
storlek på området och andel
hårdgjord yta

Länsvägar och högtrafikerade vägar

Måttliga-Höga

Snötippar/snöupplag

Måttliga-Höga

Låga-Måttliga
Låga-Måttliga
Låga
Låga-Måttliga

Tabell 1. Klassificering av dagvatten.

Över 8000fordon/dygn - Måttlig
halt
Över 15000fordon/dygn - Hög
halt
Föroreningshalt bedöms efter
vilken typ av område snön kommer ifrån samt storlek på snötipp.

Skyddsklassning av recipient

Vid bedömningen av recipientens känslighet används kartskikten ”vatten” (V), ”sårbarhetskartan”
(S) och ”naturvärdeskartan” (N). Målet är att i framtiden göra ett eget dagvattenskikt som är lättare
att tolka och fler kan använda. Den parameter som ger upphov till högst skyddsklass avgör recipientens totala skyddsklass. Bedömningen görs av kommunekolog i samråd med miljö & hälsoskydd.
A. Låg skyddsklass
-

Normal skyddsnivå (V)
Sårbarhet: blå, gul eller grön (S). Tjocka jordlager.
Naturvärde (N): låg. Bedömning görs vilka naturvärden som är relevanta.
Ytvatten övrigt. Ytvatten som inte är klassade.

B. Medel skyddsklass
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-

Hög skyddsnivå (V)
Sårbarhet (S): orange. Medeltunna jordlager.
Vattenskyddsområde (V): Yttre/sekundärt skydd
Områdeskrav (V): A3. Område där gemensamma avloppslösningar krävs.
Naturvärde (N): medel till hög. Bedömning görs vilka naturvärden som är relevanta.
Rekreationsområde (N). Bedömning görs hur dagvattenutsläpp påverkar.

C. Hög skyddsklass
-

Sårbarhet (S): röd. Tunna jordlager.
Vattenskyddsområde (V): Inre/primärt skydd.
Områdeskrav (V): A1. Område med förbud av WC-utsläpp i mark.
Naturvärde (N): hög (ex. Natura 2000)
Allmän badplats. Bedömning görs hur badplatsen kan påverkas.

Reningskrav
En stor del av föroreningarna i dagvatten är partikelbunden och kan avskiljas genom
fastläggning i marklager eller sedimentation, innan vattnet når recipient. Den känsliga
grundvattensituationen måste dock beaktas vid infiltration av dagvatten. Vid obefintliga eller tunna jordlager eller om vattnet försvinner i slukhål uteblir reningen i mark.
Risken finns då att grundvattnet kan förorenas av orenat dagvatten. Det är därför
viktigt att infiltration sker över jordlager som är tjocka och lämpliga för filtrering och
fastläggning.
Dagvattenklassning (föroreningshalt)

Skyddsklassning

Låg

Måttlig

Hög

Inga krav

Viss rening

Hög rening

A- Låg

Inga krav

Viss rening

Hög rening

B- Medel

Viss rening

Hög rening

Utsläpp olämpligt

C- Hög

Tabell: 2 Reningskrav

Viss rening - Innebär relativt enkla reningsåtgärder. Till exempel infiltration i en
lämplig grönyta, en enkel damm, översilningsytor mm.

Hög rening - Innebär en relativt komplex flerstegs-rening, t.ex. slam och oljeavskiljare följd av damm och översilningsyta eller en väldimensionerad dammanläggning/dammsystem.
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Bilaga 2. Ansvar och roller

Ansvarar för att beakta dagvattenfrågor i följande
Funktion/enhet
Plan

Bygglov

VA planering

VA drift

Mark och stadsmiljö

Planprocessen
Översiktsplanering
-Beaktande av dagvatten vid val av nya exploateringsområden.
Detaljplan
Startmöten-Samordnar och initierar
-Bjuder in berörda parter till projektgrupp
-Inmätning (Geografisk information tar fram höjdsättning efter beställning från plan) i samband
med planbeställning
-Beställer dagvattenutredning
-Sammanvägning av intressen. I samråd med
berörda, ge grönytor och förutsättningar för dagvattenhanteringen i planen. Tar ställning med
avseende på höjdsättning i samråd med VA och
Mark och stadsmiljö

Översiktsplanering
-Deltar
Detaljplan
Startmöten - deltar och lyfter dagvattenfrågan.
Projektgrupp-deltar
-Mindre dagvattenutredningar/förutsättningar för
dagvatten
-Ställer krav på dagvattenhantering i detaljplan
-Beakta drift- & underhållsaspekter
-Beakta tekniska förutsättningar
-Samråd med Länsstyrelsen
-Granskar grov höjdsättning i samråd/utställning

Detaljplan
Startmöten- Deltar.
-Formulera behov av grönytor
-Beakta estetiska,rekreativa & ekologiska aspekter
-Beakta drift och underhållsaspekter
-Granskar höjdsättning i samråd/utställning

Projektering, bygglovshantering

Byggskede

Drift/underhåll

-Stämma av mot bestämmelser i detaljplan
-Remiss till VA
-Informera byggherre och exploatör om eventuella
krav kring dagvatten
-Informera om lämpliga byggmaterial som inte
förorenar dagvattnet t ex i form av broschyr
-Anger anslutningspunkt
-Ställer krav på utförande
- Granska skötselplan
-Överenskommelse med mellan VA och Gata/Park
om drift och underhåll och om anläggningskostnader
-Hydraulik-kapacitetsberäkning för projekteringen
-Kostnader-projektering & upphandling
exkl.landskapsplanering/estetik på allmän platsmark
-Söker tillstånd för vattenverksamhet hos länsstyrelsen

-Begära redovisning av dagvattenhantering
-Punkt om dagvatten vid tekniskt
samråd
-Kontrollpunkt i kontrollplanen
om dagvatten
-Genomförande av VA:s anläggningar på allmän platsmark
inklusive relation.

-Ändring av anläggning i samråd
med VA-drift och Mark & stadsmiljö

-Fullt ansvar samt hela kostnaden för anläggningar som enbart avvattnar vägområden. -För övriga
anläggningar på allmän platsmark ansvar samt
kostnad för utformning med avseende på estetik
och landskapsplanering för grönytor och gator

-Genomförande, kostnader för
grönstrukturen.
-Ansvarar för att relationsritningar för grönstrukturen tas fram
och att objektet överlämnas till
resp. driftavdelning på VA- och
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-Förvaltaransvar för vattensystemets funktion inkl. hydraulisk
kapacitet och vattenkvalitet.
-Kostnader för drift och underhåll.
-Utreder och ersätter skador som
anläggningen förorsakar.

-Markanvisning och köpavtal
-Gör förprojekteringar
Om privat exploatör: Exploateringsavtal med
avsnitt om dagvatten.

Gata & park avdelningen.
-Övertagande av skötsel sker
efter slutbesiktning

Gata & Park

Miljö & hälsoskydd

Regionstyrelse
förvaltningen

Räddningstjänsten
Fastighetsförvaltning
Bostadsföretag
Exploatör/Byggherre

Översiktsplanering
-Deltar
Detaljplan
Startmöte-deltar
-Kontroll av markundersökningar med avseende
på föroreningar
-Besvarar remisser
-Tillsynsansvar i enlighet med miljöbalken
Översiktsplanering
- Beställare för RS räkning och deltar
Detaljplan
- Hanterar de detaljplaner som ska antas av RS
Vattenplan, VA-plan, övriga styrdokument som
antas av RS
- Ansvarar för framtagande, revideringar och uppföljningar
-Remissinstans och granskare av planförslag.
-Uppmärksammar risken av utsläpp till/via dagvattensystemet vid olyckor och brand.
-Exploatören upprättar underlag för tidigt samråd
-I samband med exploatering eller omfattande
ombyggnationer av en fastighet ska exploatören,
senast i samband med byggsamrådet, redovisa
hur dagvattnet ska hanteras inom fastigheten.
-Kostnader för utredningar och framtagande av
grundkarta.

-Handlägger ev anmälan av dagvattenhantering
enligt MB
-Tillsynsansvar i enlighet med miljöbalken

-Tillsynsansvar i enlighet med
miljöbalken

-Exploatören tar kontakt med VA för att diskutera
dagvattenlösningar. Bekostar utredning och projektering av dagvattenhanteringen
-Ta fram objektspecifik skötselplan
-Hydraulik-kapacitetsberäkningar för projekteringen
-Kostnader för projektering och upphandling
-Teknisk beskrivning av dagvattenanläggningen
-Förprojektering av VA inkl. dagvatten
-(Ev anmälan av dagvattenanordning till tillsynsmyndigheten/Miljö.)

-Exploatör/byggherre ansvarar
för att dagvattenanläggningen
utförs på ett sätt som förutsätts i
detaljplan, områdesbestämmelse, bygglov etc.
-Normala fall: Genomförande/
Anläggande
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-Grönområden runt VA- anläggningar sköts av Park på uppdrag
av VA.
-Regionens vägdiken, rännstensbrunnar och gatusopning mm
sköts av Gata.
- Tillsynsansvar i enlighet med
miljöbalken

-Fastighetsägaren har fullt ansvar
för anläggningar inom fastigheten

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

Protokoll

Tekniska nämnden 2017-03-22

TN § 92

Dagvattenstrategi
AU § 63
TN 2012/2325

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Tjänsteskrivelse 2017-02-27
- Dagvattenstrategi daterad 2017-02-27
- BN § 178 Remissvar Dagvattenstrategin daterad 2016-10-05
- Remissvar Dagvattenstrategi Byggmästareföreningen daterad 2016-08-25
- Remissvar Dagvattenstrategi GotlandsHem daterad 2016-09-15
- Remissvar Dagvattenstrategi MHN daterad 2016-10-05
- Remissvar dagvattenstrategi Länsstyrelsen 2016-08-22

Tekniska nämndens beslut
•

Förslag till dagvattenstrategi godkänns och överlämnas till regionstyrelsen för beslut
om godkännande inför slutligt beslut i regionfullmäktige.

Ärende presenterades av projektledare Magnus Jönsson.
Bakgrund

Regionfullmäktige beslutade i december 2013 (§ 173/2013) att ge tekniska nämnden i
uppdrag att ta fram ett förslag till dagvattenstrategi för Region Gotland. I februari 2015
satte arbetet igång och ett förslag till dagvattenstrategi
har sedan tagits fram av representanter från ledningskontoret, teknikförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Tekniska nämnden beslutade 2016-05-25, § 117 att godta förslaget till dagvattenstrategi
för vidare beredning. Strategin har därefter varit ute på en remissrunda mellan juni och
november 2016. Remissvar har kommit in från Länsstyrelsen, Byggnadsnämnden, Miljö
och hälsoskyddsnämnden, GotlandsHem och Gotlands Byggmästareförening. Dessa
svar har behandlats och mindre ändringar och tillägg har gjorts i strategin.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget yttrande.

Expedieras:
Regionstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Teknikförvaltningen

Ärendenr TN 2012/2325

Jonas Lindström

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 27 februari 2017

Tekniska nämnden

Dagvattenstrategi för Region Gotland
Förslag till beslut

Förslag till dagvattenstrategi godkänns och överlämnas till regionstyrelsen för
beslut om godkännande inför slutligt beslut i regionfullmäktige.
Bakgrund

Regionfullmäktige beslutade i december 2013 (§ 173/2013) att ge tekniska
nämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till dagvattenstrategi för Region
Gotland. I februari 2015 satte arbetet igång och ett förslag till dagvattenstrategi
har sedan tagits fram av representanter från ledningskontoret,
teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Tekniska nämnden beslutade 2016-05-25, § 117 att godta förslaget till
dagvattenstrategi för vidare beredning. Strategin har därefter varit ute på en
remissrunda mellan juni och november 2016. Remissvar har kommit in från
Länsstyrelsen, Byggnadsnämnden, Miljö och hälsoskyddsnämnden,
GotlandsHem och Gotlands Byggmästareförening. Dessa svar har behandlats
och mindre ändringar och tillägg har gjorts i strategin.
Bedömning

Uppdraget till TN att utarbeta en dagvattenstrategi, kommer ursprungligen från
en motion till regionfullmäktige 2012-06-18 bestående av åtta punkter. Nedan
uppräknas motionens punkter med kommentarer om uppfyllelse.
1. I den pågående översynen och revideringen av VA-planen
inkludera en strategi för en ekonomisk och miljömässigt effektiv
hantering av dagvatten och smältvatten från snö.
Kommentar: Uppfylls i och med dagvattenstrategins
framtagande
2. Maximera nyttan och minimera kostnaderna i befintliga
avloppsreningsverk för att om möjligt spara in utgifter genom att
slippa utbyggnad alternativt möjliggöra anslutning av fler till
befintliga verk som inte uppnått tillståndsgiven maxbelastning.
Kommentar: Ovidkommande/tillskottsvatten är vatten som utöver
spillvatten leds till reningsverken. Detta vatten belastar reningsverken i
onödan. En stor andel av tillskottsvattnet kommer från dag- och

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-tn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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Teknikförvaltningen

Ärendenr TN 2012/2325

Region Gotland

dränvattenpåkopplingar. Ett aktivt arbete påbörjades vintern 2014 med
att avlasta spillvattennätet från dag- och dränvattenanslutningar genom
att en särskild dagvattensgrupp har inrättats inom teknikförvaltningen
med uppdraget att ta fram lämpliga åtgärder.
I dagvattenstrategin behandlas denna punkt som en lokaliserings- och
planeringsfråga, där man främst ska undvika att bygga i låglänta
områden där dagvattenhanteringen kan bli problematisk. Strategin
förespråkar även lokalt omhändertagande- och fördröjningsåtgärder av
dagvatten för att på så sätt avlasta ledningsnät och reningsverk från
dagvatten.
3. Strategin ska gälla både för större ombyggnationer och för
nyexploatering
Kommentar: Strategin gäller främst vid ombyggnation och
nyexploatering. Ambitionen bör vara att även tillämpa strategin i
befintliga områden där så är praktiskt genomförbart och ekonomisktoch miljömässigt befogat. (se punkt 5)
4. Dagvattenutredning ska göras i varje framtagande av detaljplan
Tekniska nämndens tidigare svar till motionen: ”För närvarande
håller samhällsbyggnadsförvaltningen på att se över hur förvaltningen på bästa sätt
kan hantera dagvattenfrågorna i detaljplanearbetet. I processen ingår att formalisera
hur dagvattenfrågorna ska behandlas under framtagandet av detaljplaner och hur
dagvattenhanteringen kan fullföljas i olika situationer. Det handlar således om ett
redan pågående arbete som har ett bredare anslag än en dagvattenutredning.
Förvaltningarna vill därför anse att-sats fyra som besvarad.”
Kommentar: Samarbete i dagvattenfrågorna mellan förvaltningarna är
en förutsättning för att riktlinjer och budskapet i dagvattenstrategin ska
kunna förverkligas. Dagvattenfrågan måste vara med från början till
slut/drift i samhällsplaneringen, vilket inte enbart handlar om detaljplaneskedet. I bilaga 2 (ansvarstabellen) involveras flera enheter i
dagvattenfrågorna.
5. I strategin ska ingå en översyn av befintliga dagvattenlösningar
för att behålla mer vatten på land samt minska föroreningar i
recipienterna.
Kommentar: Översyn av befintliga dagvattenlösningar samt förslag på
förbättringsåtgärder i befintliga dagvattensystem föreslås som ett
fortsatt arbete och att det behandlas i en separat åtgärdsplan för
dagvatten i befintliga bebyggelseområden.
6. Strategin ska prioriteras i regionens arbete vid renovering av
gata, ledningssystem, omprövning av tillstånd och upprättande
av detaljplaner samt vid grönstrukturplanering osv.
Kommentar: Nämns i dagvattenstrategin under rubriken
”Genomförande och uppföljning”
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Region Gotland

7. Vid ombyggnationer av kommunens ledningar och vägar ska
öppen avledning av dagvatten i t ex svackdiken utnyttjas så långt
som möjligt.
Tekniska nämndens tidigare svar till motionen:”Vid ombyggnationer
av kommunens ledningar och vägar ska öppen avledning av dagvatten i t ex
svackdiken eller andra absorberande vattenreservoarer, utnyttjas så långt som
möjligt.”
Kommentar: Öppna dagvattenlösningar, där så är lämpligt förespråkas i
strategin, både i nyexploaterade områden, vid ombyggnationer och som
förslag på förbättringsåtgärder i befintliga områden.
8. En översyn av taxorna för dagvatten enligt LAV görs så att
stimulans i form av sänkta taxor kan ges för fastighetsägare som
gör åtgärder för lokalt omhändertagande av dagvatten.
Kommentar: Tekniska nämnden beslutade 2014-04-23, § 95 om
”Ekonomiskt bidrag för separering av dag och dräneringsvatten”
Bidraget innebär ett engångsbelopp begränsat till en maxsumma på 10
000 kr. Åtgärden handlar främst om att avlasta spillnätet från
ovidkommande vatten.
Redan då va-taxan från 2011-07-01 infördes kunde en fastighetsägare
bli befriad från avgift ”dagvatten fastighet (Df)”, om denne kunde visa
på godkänd anläggning för lokalt omhändertagande av dagvatten inom
fastigheten.
Förvaltningens samlade bedömning är att förslagen dagvattenstrategi kommer
att bli ett användbart verktyg i samhällsbyggnadsarbetet och styra mot en
hållbar dagvattenhantering på Gotland.
Konsekvenser för barn och ungdomar

Ärendet rör hållbar samhällsutveckling och miljöanpassning av samhällets
infrastruktur. På så sätt berörs unga och kommande generationer i hög grad.
Handlingar i ärendet:
-

Dagvattenstrategi daterad 2017-02-27
BN § 178 Remissvar Dagvattenstrategin daterad 2016-10-05
Remissvar Dagvattenstrategi Byggmästareföreningen daterad 2016-08-25
Remissvar Dagvattenstrategi GotlandsHem daterad 2016-09-15
Remissvar Dagvattenstrategi MHN daterad 2016-10-05
Remissvar dagvattenstrategi Länsstyrelsen 2016-08-22

TEKNIKFÖRVALTNINGEN

Patric Ramberg
Förvaltningschef

Jenny Iversjö
Avdelningschef
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Teknikförvaltningen

Planerings- och utvecklingsavdelning

Handlingstyp

TN2012/2325

Datum 22 maj 2017

Förslag till dagvattenstrategi – Remissvar och
kommentarer
Förslag till dagvattenstrategi har skickats för synpunkter Länsstyrelsen, Byggnadsnämnden, Miljö och hälsoskyddsnämnden, Kultur och fritidsnämnden,
GotlandsHem och Lantmäteriet. Gotlands Vattenråd och Gotlands
Byggmästareföreningen informerades om förslaget till dagvattenstrategi via mail.
Förslaget lades dessutom ut på hemsidan för att möjliggöra för allmänheten att komma
in med synpunkter.

Inkomna synpunkter
1. Länsstyrelsen
Övergripande synpunkter:

Överlag positiva åsikter och att dokumentet kan bli ett sådant verktyg för åtgärder vid
planering och byggnation som avses.
1.1 De tycker dock att det är en brist att regionen väljer att ta fram en separat
åtgärdsplan för hantering av dagvatten i befintliga områden. Det är angeläget att arbetet
med åtgärdsplaner för omhändertagande av dagvatten i befintliga områden kommer
igång.
De tycker också att det kunde tydliggöras mer i vilka fall strategin redan nu kan
tillämpas på befintliga områden.
Målet bör vara att ha en samlad strategi för både befintlig och tillkommande
bebyggelse.
Kommentar:
Befintliga områden berörs i strategin. Det står under ”bakgrund och syfte” när strategin ska
användas och ambitionen bör vara att den även ska tillämpas i befintliga bebyggelseområden.
Dock är det mycket mer komplicerade än ”att göra rätt från början”.
Förslag: Strategin kompletteras med följande tillägg under avsnittet ”Genomförande och
uppföljning”:
”Arbetet med att implementera dagvattenstrategin i form av åtgärdsplaner och nya arbetsrutiner bör komma
igång snarast efter att strategin antagits.”

Miljömålen

1.2 Miljömålet ”ingen övergödning ” får för lite utrymme i förslaget. I övrigt bör berörda
nationella miljömål specificeras och lyftas fram mer.
Kommentar:
Ambitionen att korta ned strategidokumentet så mycket som möjligt har medfört att vissa
avsnitt kortats ned eller utelämnats. Reningskraven på dagvatten är åtgärder för att uppfylla

miljömålet ”ingen övergödning”. Att dagvatten kan innehålla betydande mängder näringsämnen
kunde nämnts mer.
Förslag: Under Föroreningar i dagvatten i avsnittet ”Nuläge och framtida utmaningar” görs
följande tillägg:
”…och exempel på skadliga ämnen är metaller, olja och PAH. I dagvattnet samlas även mycket näringsämnen
som bidrar till övergödningen av våra vatten.”

Klimatanpassning
Att region Gotland tagig fram en dagvattenstrategi innebär att två av målen i den
regionala handlingsplanen för klimatanpassning uppfylls. Länsstyrelsen ser gärna att
genomförandet av dagvattenstrategin blir en del av det fortsatta arbetet med
klimatanpassning.
1.3 Lågpunktskarteringen från SMHI som länsstyrelsen beställt anses bli ett bra verktyg
i arbetet med dagvatten
Kommentar:
Berörda förvaltningar har haft möten om hur lågpunktskarteringen kan användas i arbetet och
regionen instämmer i synpunkterna från länsstyrelsen.

Naturvärden

1.4 Att leda större mängder vatten till områden med höga naturvärden kan förändra
naturtypen och därmed skada området. Länsstyrelsen påpekar att nya utsläpp i skyddat
område kan i många fall kräva någon form av tillstånd.
Kommentar:
Det står i ansvarstabellen att länsstyrelsen i vissa fall måste kontaktas i samband med
vattenverksamhet.
Förslag: I avsnittet ”Ansvar och roller” görs följande tillägg:
”Länsstyrelsen har tillsynen när det gäller vattenanläggningens tekniska funktion avseende
vattenmängder. Vid åtgärder som kan klassas som ”vattenverksamhet” krävs anmälan eller
tillstånd.”
Övrigt
1.5 Nya mätningar som gjorts på dagvatten skulle kunna tagits upp och använts i
strategin.
Kommentar:
Stickprovtagningar vid vattenfallet och kruttornet omnämns inte i strategin då denna typ av
kontroll inte anses vara en tillförlitlig metod.
1.6 Ett resonemang saknas kring vem som ska bekosta påsläpp av dagvatten till
dikningsföretagen.
Kommentar:
Att hänsyn måste tas till dikningsföretag tas upp i strategin. Där står till exempel att påsläpp till
ett dikningsföretag inte får leda till att vattendomen överskrids.

2. Miljö och hälsoskyddsnämnden
2.1 Miljö och hälsoskyddsnämnden styrker förslag till dagvattenstrategi för Region
Gotland

2.2 De uppmanar regionfullmäktige att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en
kompletterande åtgärdsplan för dagvatten i befintliga bebyggelseområden
Kommentar: Se svar 1.1
2.3 Ställer sig positiva till bildandet av en förvaltningsövergripande dagvattengrupp.
2.4 Det är bra att strategin förespråkar lokalt omhändertagande av dagvatten när så är
lämpligt, att dagvatten inte förorenas i onödan samt att dagvatten renas på lämpligt sätt
innan det släpps ut i recipient.
2.5 Det är också viktigt att utforma lösningar som inte skapar nya miljö- eller hälsorisker
som t ex olägenheter med mygg. Dagvattenstrategin eller hjälpdokument om hur man
hanterar dessa risker förslås som en komplettering till strategin.
Kommentar:
Det nämns i en riktlinje i strategin att estetik, lukt, drunkning, mygg mm är viktiga aspekter att ta
hänsyn till i anläggandet av dagvattenåtgärder.
2.6 Implementeringen av dagvattenstrategin kommer innebära merarbete för alla
inblandade. Detta har inte kvantifierats eller kostnadsberäknats.
Kommentar: Svårt att bedöma hur mycket merarbete och hur stor kostnad. Meningen skulle
vara att dessa frågor smälter in i övriga arbetsrutiner och att det blir ett ökat samarbete mellan
enheterna. För att göra det lättare för regionens tjänstemän föreslås i strategin ett initialt arbete
med att ta fram dessa ”dagvattenrutiner”.

3. Byggnadsnämnden

3.1 Det är en brist att det inte finns en redovisat en bedömning av de ekonomiska
konsekvenserna för berörda parter, både positiva och negativa. Strategin bör
kompletteras med en sådan redovisning.
Kommentar: Det nämns i strategin att lågteknologiska ”gröna” lösningar anses mer
kostnadseffektiva än att dimensionera upp ledningsnätet. Lösningarna förutsätter dock att mark
tas i anspråk.
Frågor som kan ställas vid olika överväganden om dagvattenlösningar är: Vad är marken värd?
Vad är vackra bebyggelsemiljöer värda? Vad är kostnaden att t.ex. gräva ett dike jämfört med att
lägga en ledning med samma dimension? Om reningen av dagvattnet ska vara likvärdig, vad är
då kostnadseffektivast? Vad kostar det till exempel att rena dagvatten i ”dagvattenreningsverk”
jämfört med att ta hand om det lokalt eller att rena i dammar eller liknande? Vad kostar det att
brädda från spillnätet? Vad kostar översvämningar i fastigheter beroende på dålig
dagvattenhantering?
Redan idag har avloppsreningsverken(ARV) problem med tillskottsvatten som beror på
dagvatten. Förutom kubikmeterkostnaden att rena dagvattnet tillkommer problemen med
överbelastade reningsverk. I princip kan det betyda att ARV:en måste byggas ut/nytt, vilket
antagligen blir mycket dyrt.
Frågor under denna punkt är komplicerade att svara på och hänsyn måste även tas till den
miljömässiga aspekten. Fördelaktigt är om de naturliga förhållandena utnyttjas och att
dagvattenhanteringen kombineras med andra ”nyttor”. Planerings- och
genomförandeförutsättningar t ex ekonomi varierar mycket från fall till fall.
3.2 Regionens översiktsplan, Bygg Gotland, antagen 2010, bör under rubriken
”Lagstiftning och kommunala styrdokument” läggas till bland de dokument som
strategin bygger på.

Kommentar: Följande tillägg föreslås under avsnittet ”Lagar och kommunala styrdokument”:

”Översiktsplan – Bygg Gotland 2010-2025
Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun 2010 – 2025 antogs av kommunfullmäktige den 14 juni
2010 och vann laga kraft den 15 juli 2010(Aktualitetsförklarad av regionfullmäktige 16 juni 2014, § 97).
I översiktsplanen nämns att det finns ett stort behov av en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Planen betonar
bland annat problematiken med ökade skyfall, den ökande andelen hårdgjorda ytor och att avrinningen till havet
sker för snabbt. Robusta system förespråkas och öppen dagvattenhantering föreslås som en lämplig lösning.
Dessutom finns det flera riktlinjer som handlar om lägsta plushöjd för befintlig marknivå vid ny bebyggelse.”
3.3 En omformulering av en riktlinje på sidan 12 om lägsta plushöjd för ny bebyggelse
föreslås. Den bör överensstämma med gällande översiktsplan.
Nuvarande formulering:
”Lägsta plushöjd för befintlig marknivå vid nyetablering ska vara +2 meter,
i avvaktan på statliga direktiv. (Obs! Högsta troliga havsvattenstånd (utan vindeller vågeffekter) kan bli ca 1,5 m över dagens medelvattenyta vid seklets slut)”
Kommentar: Förslag till ny formulering av riktlinje(nu på sida 13):
”Vid Kustzonen ska riktlinjerna angående lägsta plushöjd för befintlig marknivå
vid nyetablering beaktas enligt Region Gotlands översiktsplan(I nuvarande
översiktsplan antagen av regionfullmäktige 16 juni 2014 är denna gräns +2meter)”

4.GotlandsHem

Anser att förslaget i sin helhet är bra
4.1 De föreslår en princip för placering av fördröjningsmagasin. Och att de gärna
medverkar i en sådan översyn.
Kommentar: Föreslagen princip för åtgärder kan anses som något som kommer ingå i den
föreslagna åtgärdsplanen för dagvatten i befintliga områden, och inte i strategidokumentet.
4.2 I remissvaret uttrycks en oro för att de krav på fördröjning inom fastigheten som blir
en följd av strategin kan leda till att mark för exploatering försvinner. Ett
ändringsförslag framförs att strategin tydligt anger att avsteg i fördröjningskravet kan
medges där så är befogat.
Kommentar: Det nämns i strategin att mark kommer tas i anspråk med konsekvenserna om en
minskad exploateringsgrad. Detta kan motverkas genom att hitta ytorna för dagvattenhantering
mellan byggnaderna.
Målsättningen är att skapa så lite dagvatten som möjligt och att åstadkomma en fördröjning så
högt upp i avrinningsområdet som det går. Fördröjningen ska ske där så är lämpligt och det ska
planeras in i ett tidigt skede. Det föreslås inga ändringar om avsteg i strategin då det riskerar att
urholka riktlinjernas värde och skapa otydlighet. Fördröjningen är ett krav men vid
komplicerade ärenden måste självklart en dialog föras mellan parterna.

5. Gotlands Byggmästareförening

Tyckte inledningsvis att förslaget om den framtida dagvattenhanteringen väckte en
uppsjö av frågeställningar som inte hade tagits hänsyn till
5.1 I remissvaret nämns att bilderna i underlaget ger en, citat: ”domedagsstämning över
dagvattenhanteringen i främst Visby”. Föreningen menar att bilden på det så kallade
”vattenfallet” är överdriven och att överbelastningen på ledningsnätet, så som bilden
antyder, sker mycket sällan. Bilderna på kongresshallen samt bibliotek anser föreningen
beror på bristande underhåll i befintligt dagvattensystem. Bilden på Almedalen är

missvisande då det inte är en dagvattendamm utan en anlagd vattendamm vilket kan
vilseleda beslutsfattare att man skulle kunna göra något liknande med dagvatten.
Kommentar: Bilden på vattenfallet ska symbolisera överbelastning av befintligt dagvattensystem
vilket är en viktig aspekt i dagvattenhanteringen.
Bilden på kongresshallen och biblioteket ska synliggöra dagvattenhanteringen i syfte att
underlätta förståelsen för läsaren, medan bilden på Almedalen symboliserar att vackra
vattenmiljöer kan skapas med hjälp av dagvatten. Goda exempel på detta är Svandammen i
Nynäshamn och Slätmossen i Haninge.
5.2 Det saknas ekonomiska hänsynstaganden i förslaget. Om fastigsägare, exploatörer
och näringsidkare ska ta hand om större delen av dagvattnet inom egen tomt kommer
det att leda till mindre exploateringsgrad med ökade kostnader som följd för köpare och
hyresgäster.
Kommentar: När det gäller ekonomiska hänsynstaganden se svar 3.1 ovan
För övrigt står det i strategin att dagvatten ska fördröjas för att avlasta befintligt nät, inte att
fastighetsägare m.fl. ska ta hand om större delen dagvattnet inom egen tomt. Infiltration/lokalt
omhändertagande förespråkas där så är lämpligt och att man ska undvika täta ytor. I vissa fall
kan detta åstadkommas utan att påverka exploateringsgraden medan det i andra fall är
ofrånkomligt att åtgärderna kan leda till minskad exploateringsgrad.
5.3 Föreningen anser vidare att det är svårt att skapa öppna diken och recipienter på
enskilda tomter i stadsmiljöer eftersom plats ofta saknas samt underhållsinsatser krävs.
Föreningen menar att dagvattenmiljöerna inte kommer skötas med igenväxning och
översvämningar som följd. Föreningen tar även upp tillgänglighetskrav för
rörelsehindrade och räddningstjänst, vilket pekar på att mer hårdgjorda ytor krävs.
Kommentar: Dagvattenlösningarna ska självklart utarbetas med hänsyn till ekonomi och andra
konsekvenser. Utgångspunkten är därför att utgå från de naturliga förutsättningarna. Den öppna
avledningen måste skyddas och skötas som andra va-anläggningar. Ambitionen att motverka
ökande mängd dagvatten i dagvattennätet finns i de flesta kommuner i landet. Dock finns
problem och okunskap och man bör därför dra lärdom av goda exempel och i den mån det går
försöka efterlikna dessa.
5.4 I remissvaret tas även upp problemet med dagvatten i spillvattensystemet. Man tar i
samma punkt upp tungmetaller i dagvatten och menar att det kanske är bra att
dagvattnet leds till reningsverk. I remissvaret antyds även att strategin utelämnat
problemen med koppar- och blytak.
Kommentar: Problem med tillskottsvatten och källor till föroreningar tas upp i strategin, utan att
gå in på detaljer. Regionen är väl medveten om situationen i Visby innerstad vilket mer i detalj
kommer att belysas inom ramen för ”Åtgärdsplanen för befintliga områden”. Reningsverken är
byggda för att i första hand rena normalt hushållsspillvatten. Dagvatten klassas inte in i denna
definition och att avlasta reningsverken från dagvatten/tillskottsvatten är en viktig fråga i
strategin.
5.5 Byggmästareföreningen öppnar för framtida samarbete med Regionen genom att
framföra olika förslag på dagvattenlösningar som t ex utjämningsmagasin i det
befintliga dagvattennätet. Föreningen menar att anläggande av ”recipienter” och till och
med vackra dammar, skulle vara bättre lösningar än att ”dutta” här och där med olika
fastighetsägare, näringsidkare samt exploatörer. I remissvaret nämns även att det idag
finns obebyggda äldre fastigheter med gällande detaljplaner inom relativt vattensjuka
områden som förutsätter nuvarande dagvattenlösningar. Dessa fastigheter kan ur ett
ekonomiskt perspektiv tappa i värde med de förslag som omnämns i strategin.

Kommentar: De åtgärder byggmästareföreningen föreslår är öppna dagvattenlösningar av
kategorin ”samlad fördröjning”, vilket är bra i sig och också tas upp i strategin. Förslagen verkar
även vara åtgärder inom befintliga bebyggelseområden, vilket är tänkt som ett fortsatta arbete.
Rekommendationerna i litteratur och i den allmänna hållningen i kommuner och vad
”dagvattenbranschen” förespråkar är dock att motverka uppkomsten av dagvatten redan vid
källan. Att undvika snabb avledning av dagvatten ger många fördelar och dessa nämns i
strategin, vilket vidare lett fram till strategimålen. Självklart är hela meningen med
dagvattenhanteringen att skydda byggnation. Lokalt omhändertagande och öppen avledning ska
ske tillsammans med avledning i ledningar på ett genomtänkt sätt. Vidare är gällande detaljplaner
juridiskt bindande. Framtida detaljplaner kan dock påverkas av dagvattenstrategin.
5.6 De tycker även att strategin borde beaktat gotlands tätbebyggelse och landsbygd
utifrån olika aspekter. ”Det som är självklart på ena stället är lika osjälvklart på den
andra.” De pratar om dikningsföretag på landsbygden som säkerligen kan ha goda idéer
och kunskap om hur man kan skapa fördröjningsmagasin för dagvatten som idag rinner
ut i kanaler och vidare ut i havet.
Kommentar: Tyngdpunkten i strategin läggs vid bebyggd mark där de största problemen
uppstår. Strategier och riktlinjer är tänkt ska vara övergripande och gälla över hela Gotland för
att skapa tydlighet.
5.6 Sammanfattningsvis ser de med stor ekonomisk oro på de förslag till lösningar som
avser befintliga fastigheter och planerade nya fastigheter i detaljplanelagd miljö.
Däremot ser de fram emot att ta ett större grepp på de befintliga dagvattensystem med
de tekniska lösningarna de föreslagit och erbjuder sig vara en framtida
samarbetspartner.

Övriga remissinstanser och allmänheten
Kultur och fritidsnämnden och Lantmäteriet hade inga synpunkter. Inte heller kom det in
skriftliga synpunkter från organisationer eller allmänheten.

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2015/184
Datum 11 april 2017

Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Regionstyrelsen

Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik, antagande

Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner förslag till fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet
och Katthammarsvik och överlämnar förslaget, efter eventuella redaktionella
justeringar, till regionfullmäktige för antagande

Sammanfattning

Dåvarande kommunstyrelsen gav i § 68/2010 ledningskontoret i uppdrag att i nära
samarbete med dåvarande stadsarkitektkontoret utarbeta ett förslag till fördjupad
översiktsplan för bland annat Östergarnslandet. Utgångspunkten för arbetet skall
utgöras av de strategier och riktlinjer som redovisas i översiktsplan för Gotland,
antagen av fullmäktige i juni 2010.
Det övergripande syftet med planen är att utifrån Östergarnslandets specifika förutsättningar skapa möjligheter för en framtida positiv utveckling där människor skall
kunna bo och leva tryggt i en lång tidshorisont. I planförslaget behandlas frågor som
utgör förutsättningar för detta – allmän service, områden lämpliga för bostäder och
verksamheter, kommunikationer, IT-utbyggnad (bredband), vägar, vatten och avlopp
etc.
Det lokala engagemanget har varit stort och många goda idéer har kommit fram
under såväl samråds- som utställningsskedet. Många av dessa har också arbetats in i
det slutliga planförslaget.
En central utgångspunkt har, i likhet med planerna för Storsudret och Fårö, varit att
skapa en mer samlad bebyggelse. Därför föreslås i första hand att nya bostäder
lokaliseras till områden där det redan finns bebyggelse. Ur ett socialt perspektiv
skapar en samlad bebyggelse ökad trygghet genom möjligheten att lättare kunna
umgås och hjälpa varandra vilket är speciellt viktigt för de grupper som inte har
tillgång till bil eller som bor i områden där de allmänna kommunikationerna är dåliga.

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
Ärende RS 2015/184

Bedömning

De synpunkter som kommit in under utställningsskedet har föranlett ett antal förslag
till ändringar i det slutliga planförslaget. Inkomna remissvar och förslag till ändringar
redovisas i tillhörande Utlåtande.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att planförslaget godkänns och överlämnas till
regionfullmäktige för antagande efter eventuella redaktionella justeringar.
Beslutsunderlag

1.
2.
3.
4.
5.

Förslag till fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik
Utlåtande över inkomna remissvar under utställningsskedet
VA-utredning
Miljökonsekvensbeskrivning
Sociotopkartering i Katthammarsvik

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Dnr RS 2015/184
Samhällsbyggnadsförvaltningen

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE
Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och
Katthammarsvik 2025
Utlåtande över yttranden och synpunkter som inkommit under utställningstiden
Regionstyrelsen beslutade 2016-11-24 under RS§279 att ställa ut ett förslag till fördjupad översiktsplan för
Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025, vilket kungjordes på regionens anslagstavla och i ortstidning.
Planförslaget har enligt 4 kap 6-8§§ plan- och bygglagen (1987:10) i enlighet med
övergångsbestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900) varit utställt för offentlig granskning vid
Rådhuset på Visborg, på Biblioteket i Östergarn och Skolhuset i Östergarn, samt tillgängligt på regionens
hemsida www.gotland.se mellan den 20 december 2016 och 28 februari 2017. Handlingar fanns även att
hämta på Tempo i Katthammarsvik.
Utställningen har föregåtts av ett samråd mellan den 15 juli och den 30 september 2015 där allmänhet och
statliga och regionala myndigheter föreningar med flera lämnat yttranden. Framförda synpunkter och
därav föranledda ändringar av förslaget har redovisats separat i en samrådsredogörelse som tillhör
utställningshandlingarna.
Annonsering angående utställningen har varit införd i ortstidningarna vid två tillfällen och har även skett
på regionens hemsida. Samhällsbyggnadsförvaltningen har även kommunicerat via ett digitalt nyhetsbrev.
Handlingar har skickats ut enligt upprättad sändlista.
Under utställningstiden genomfördes den 1 februari 2017 ett informationsmöte i Östergarns bygdegård
där politiker och tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen, teknikförvaltningen samt
regionstyrelseförvaltningen deltog för att berätta om det omarbetade förslaget, besvara frågor och ta emot
synpunkter. Ett 60-tal personer kom till mötet, varav största andelen män. Lördagen den 4 februari 2017
anordnades ett Öppet Hus i Skolhuset i Östergarn där tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen
fanns på plats för att berätta om förslaget, ta emot synpunkter och besvara frågor. Det var ca 60 personer,
varav drygt hälften kvinnor, som kom och var intresserade av att ta del av förslaget och ställa frågor.
Tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen besökte även Ardre sockenförening den 26 januari 2017 i
Arde bygdegård och presenterade utställningsförslaget och besvarade frågor.
Genomförda ändringar bedöms inte vara av sådan principiell karaktär eller sådan art att ett förnyat
utställningsförfarande erfordras.
Handlingar som kommer att tillhöra antagandet är; planbeskrivning, plankarta, Bilaga 1 VA-utredning för
Östergarnslandet inför fördjupad planering, Bilaga 2 Sociotopkartering i Katthammarsvik samt Länsstyrelsens
granskringsyttrande.
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REVIDERING AV HANDLINGAR
Med anledning av inkomna yttranden och synpunkter följande revideringar av utställningsförslaget gjorts.
Utöver nedanstående ändringar och kompletteringar har redaktionella ändringar genomförts.

PLANKARTA FÖP ÖSTERGARNSLANDET 2025


Område 5 utgår ur förslaget



Område 12 gränserna för området har justerats



Område 16 gränserna för området har justerats



Nytt bebyggelseområde tillkommer, 5. Östergan Sandviken – ett kompletteringsområde
omvandlas till bebyggelseområde.



Teckenförklaringen till området som indikerar lägre plushöjd än 2 meter över havet förtydligas.



Förtydligande av texten angående avgränsningarna på plankartan läggs till.



Rättelse: Förslag utökad parkering ersätts med Pendlings-/samåkningsparkering.



Rättelse: Utökad parkering i Sandviken.

PLANKARTA FÖP KATTHAMMARSVIK 2025


Område V gränserna för området har justerats



Pågående planarbete utgår från plankartan. I planeringsunderlaget visas istället en separat karta över
just nu pågående detaljplaner under en ny rubrik Befintliga och pågående detaljplaner 2017 på
s.95.



Förtydligande av texten angående avgränsningarna på plankartan läggs till.

PLANHANDLINGEN
Kapitel 1 introduktion
s.6-11 omarbetas för antagandehandling.

Kapitel 2 Planförslag
Övergripande riktlinjer
s. 16 första spalten, sista stycket flyttas till andra spalten efter sista stycket, revideras utifrån områdenas
avgränsning med följande rubrik och text:
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Områdenas avgränsning på plankartan
De föreslagna bebyggelse- och kompletteringsområdena är schematiskt utlagda på plankartan.
Arronderingen är gjord efter kända parametrar som exempelvis värdefulla natur- och kulturvärden
och/eller jordbruksmark. På denna översiktliga nivå som en fördjupad översiktsplan utgår ifrån görs inte
en exakt avgränsning av ett bevarandevärt värde. Den exakta avgränsningen görs i kommande
detaljplaneläggning och/eller bygglovprövning som följaktligen gör en mer noggrann inventering av de
olika värdena som kan rymmas inom eller i angränsning till utpekade bebyggelse- och
kompletteringsområden. Fördjupade studier i detaljplane-/bygglovfasen kan komma fram till en delvis
annan arrondering än den som redovisas på plankartan. Exakta gränser för möjlig exploatering klarläggs i
detaljplaneskedet och/eller bygglovprövning efter platsens förutsättningar. I lokaliseringsbedömningen
under detaljplaneprocessen och/eller bygglovprövningen sker avvägning mellan uppställda riktlinjer.
Inom redovisade bebyggelse- och kompletteringsområden ska den framtida bebyggelseutvecklingen ske i
samklang med de övergripande riktlinjerna, samt bebyggelse- och bygglovriktlinjerna som redovisas i detta
kapitel.
s. 19 under rubriken Samfällt VA flyttas riktlinjer från s. 42 (Herrvik, Vatten och avlopp sista stycket).
Tredje punkten tillkommer för ytterligare förtydligande:
Förslag på redovisningskrav vid förhandsförfrågan och bygglov gällande VA när aktören är privat:
• avloppsreningsverket skall vara satt i drift och,
• skriftligt avtal med VA-aktören skall finnas som säkrar tillgång till vatten- och avloppstjänsten för den
planerade bostaden.
• Anslutningspunkt skall finnas framdragen till tomtgräns.

s. 19 Text om fornlämningar redigeras och flyttas från s. 52 till Övergripande riktlinjer med följande rubrik
och text:
Fornlämningar
Ny bebyggelse bör ha respektavstånd till fornlämningar. Om det finns fornlämningar i anslutning till
exploateringsområde ska tillstånd för markingrepp enligt kulturmiljölagen sökas hos Länsstyrelsen. Enligt
kulturmiljölagen hör även till varje fornlämning ett så stort område som behövs för att bevara den, ett så
kallat fornlämningsområde. Fornlämningsområdets utbredning prövas vid varje enskilt fall av
Länsstyrelsen.

Bebyggelseområde 1-15
s. 34 Område 5 Gammelgarn Kyrkjuves-Rommunds utgår.
s. 34 Nytt område 5 Östergarn Sandviken läggs till i handlingen med följande rubrik och text:
5. Östergarn Sandviken
Området är lokaliserat till det attraktiva Sandvikenområdet på Östergarn. Inom gångavstånd finns
naturreservatet Sandviken med välbesökt badplats. Kollektivtrafik trafikerar idag området bara sommartid,
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men det finns skolskjuts till Kräklingbo skola. Serviceorten Katthammarsvik ligger inom 5 km.
Bebyggelseområdet ligger i ett område med högt bebyggelsetryck på Östergarnslandet.
Vatten och avlopp
A1-område. För vatten krävs provpumpning a) och redovisning av vattenkvalitet b) vid planläggning.
Jordartskartan indikerar bergrund överlagrad av ett jordtäcke tjockare än en meter med stor
genomsläpplighet, exempelvis sand och/eller grus.
Bebyggelseområdet ingår i det område där fastigheter har möjlighet att ansluta sig till privat VA-aktör och
samfällt VA-ledningsnät vilket innebär goda möjligheter att ansluta denna del till ett bärkraftigt vatten- och
avloppssystem framöver. En samfälld lösning förordas för bebyggelseområdet.
Förslag till riktlinjer för bebyggelse
En exploatering bör föregås av detaljplaneläggning. Området angränsar till och ligger delvis inom en
befintlig detaljplan och angränsar till campingområde. I detaljplaneprocessen bör närmare utredas i vilken
omfattning exploatering kan vara möjlig samt utreda lämpliga områden att avsätta för grönstråk och
naturmark. För området förespråkas bostadsändamål med fristående hus med högst en våning.
Riktlinjerna för bebyggelse och bygglov bör vara vägledande i utformningen av detaljplanen. För att
säkerställa att en exploatering inte skall innebära påtaglig skada på riksintresse för naturvården bör en
oberoende florainventering göras av ytan under blomningssäsong innan bygglov ges.
Kartan revideras där tidigare kompletteringsområde får beteckningen bebyggelseområde.

s. 36”kulturvärden” läggs till i texten i sista meningen vilken då lyder: Arkeologisk undersökning krävs
liksom en naturvärdesinventering för att säkerställa att placering av tillkommande bebyggelse tar hänsyn
till de natur- och kulturvärden som kan finnas i skogen.

s. 37 Under förslag till riktlinjer i sista stycket, första meningen läggs följande mening till: Äldre träd samt
övergångszoner så som bryn, småvatten bör sparas då de kan vara av stort värde för växt- och djurlivet.

s. 44 Texten förtydligas med ny rubrik och med efterföljande text:
Grönstråk och gång- och cykelväg
Landskapsbildsvärdena kan förstärkas genom ett nytt grönstråk norr om vägen mot hamnen och LISområdet. Genom att anlägga en gång- och cykelväg förbi fiskehamnen skapas goda möjligheter till
promenader och strövtåg som binder samman de två olika delarna och kompletteras med anslutning till
gång- och cykelstråk som för vidare ut i naturen. Det skulle även minska behov av flera stora
parkeringsytor i området då besökare och boende till fots eller cykel tryggare kan röra sig inom och
igenom området. Detta bör närmare utredas i en detaljplaneprocess.

s. 48 Första spalten, tredje stycket, andra meningen stryks Omkring fem.
s. 48 Under förslag till riktlinjer i andra spalten, första stycket, efter första meningen läggs följande mening
till i texten: Vid exploatering av området bör vikt läggas vid bibehållande av en sammanhängande passage
genom området med äldre träd samt övergångszoner så som bryn, småvatten, etc. då det de kan vara av
stort värde för växt- och djurlivet.
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Platser/områden för turismändamål 16-17
s. 50 Område 16 revideras efter inkomna synpunkter. Avgränsningen för området minskas till att sträcka
sig fram till öster om Gartarveåns mynning. Övrig del av området markeras som Kärnområde för
upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning.
s. 50 I texten under rubriken Förslag till riktlinjer, efter sista meningen i sista stycket, läggs följande
mening till för att förtydliga att området ligger inom strandskyddat område:
Om en eventuell planläggning av området sker kommer dispens från strandskyddet att krävas.
s. 50 Kartan revideras.

Kompletteringsområden
s. 54 Kartan revideras. Ett kompletteringsområde i Östergarn Falhammars utgår och ersätts som
bebyggelseområde 5 Östergarn Sandviken.

Kärnområde för upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning
s. 52 andra spalten andra stycket revideras med följande rubrik och text:
Komplettering i värdefulla kulturlandskap
Bebyggelsemönstret, spåren av ett tusenårigt brukande och utblickar över det öppna kulturlandskapet bör
beskrivas och analyseras innan bygglov för nylokalisering kan prövas. De kulturhistoriska och
upplevelsemässiga värdena kan i denna analys tydliggöras och syftet är att undvika negativ påverkan på
dessa värden.
s. 52 andra spalten tredje stycket, rubriken ändras från Komplettering i värdefulla kulturmiljöer till
Komplettering i värdefulla bebyggelsemiljöer
s. 52 andra spalten femte stycket flyttas till s. 19
s. 53 Kartan Kärnområdets samlade värden förtydligas med redaktionella ändringar i teckenförklaringen så att
områdena motsvarar rubrikerna i texten på s. 52

FÖP Katthammarsvik 2025
s. 65 Område V revideras efter inkomna synpunkter. Ny avgränsning av bebyggelseområdet går längs
västra sidan av Lassar Kviar. Övrig del av området markeras som Kärnområde för upplevelse, bevarande
och skydd av pågående markanvändning. Texten omarbetas efter den nya avgränsningen och en
hänvisning till riktlinjer för hänsynsavstånd till pågående lantbruksverksamhet på s. 88 läggs till.
s. 67 Under rubriken LIS-område Katthammarsvik inarbetas följande stycke i texten för att ytterligare
understryka vad kommande detaljplaneprocesser kommer att innebära: Av detaljplaneprocessen ska
framgå hur föreslagen utveckling långsiktigt bidrar till positiva sysselsättningseffekter och/eller utökat
underlag för befintlig service på landsbygden, exempelvis beskrivning av arbetstillfällen, turismnäring,
underlag för lokal service, konkurrens eller samverkan med närliggande bebyggelsestrukturer eller
näringsverksamheter, samt bostadsbehov eller liknande som kan vara aktuellt för landsbygdsutveckling.
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Kapitel 3 Riksintressen, Miljökvalitetsnormer samt Hälsa och säkerhet
s. 76 Område 5 Östergarn Sandviken läggs till under rubriken Bebyggelseområden inom område utpekat
som riksintresse för naturvården med följande rubrik och text:
5. Östergarn Sandviken
Inom detta bebyggelseområde finns inga naturvärden dokumenterade. Bebyggelseområdet ligger dock helt
inom riksintresseområdet ”Snabben-Ljugarn”. Värdebeskrivningen är kopplad till geologi (Sedimentär
berggrundsstratigrafi) samt flora och fauna kopplat till ängsmarkerna samt fauna i vattendrag.
Bebyggelseområdet är utpekat på en öppen ängsmark. För att säkerställa att en exploatering inte skall
innebära påtaglig skada på riksintresset bör en oberoende florainventering göras av ytan under
blomningssäsong innan bygglov ges.
s. 78 första spalten, sista stycket Östergarn Falhammars stryks, omarbetas och flyttas till s. 76 enligt ovan.
s. 86-87 Beskrivning och bedömning av miljökvalitetsnormer uppdateras efter nya antagna
miljökvalitetsnormer.
s. 88 Under rubriken Miljöfarlig verksamhet/Lantbruk andra stycket, sista meningen ersätts med:
Dessa riktlinjer har antagits av miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2016 samt av Byggnadsnämnden år 2017.
s. 88 Under rubriken Miljöfarlig verksamhet läggs hamnar till med följande rubrik och text:
Hamnar
Hamnverksamhet kan orsaka buller som kan vara svårt att begränsa, inklusive lågfrekvent buller från
maskiner liksom höga momentana ljudnivåer. Hamnverksamheten innefattar också ofta vägtransporter till
och från en hamn. Hamnverksamhet alstrar utsläpp till luft och vatten, och kräver att både avfall, inklusive
farligt avfall, och avlopp kan hanteras och tas emot på platsen. Oljor, bränslen och andra kemikalier
hanteras i hamnverksamhet med risker för läckage, förorening av mark och vatten och brand. Vidare kan
olägenheter i form av lukt alstras. En eventuell utveckling av fiskberedning, hotell- och
restaurangverksamhet eller utökad fritids- eller permanentbebyggelse i hamnars närhet innebär att det kan
uppstå konflikter och risker som behöver belysas i kommande detaljplanering och bygglovgivning.
s. 89 under rubriken Förorenad mark läggs hamnar till områden med potentiella föroreningar. I hamnar
visar sedimentanalyser förhöjda halter av vissa miljögifter vilket innebär att det krävs särskild hantering av
sediment vid underhållsmuddring och liknande. Detta prövas i särskild ordning.
s. 91 Förtydligande på kartan Risk och sårbarhet görs kring områdena som ligger lägre än plus 2 och 3 meter
över havet.

Kapitel 4 Planeringsunderlag
s.100 Kartan Jordbruksmark med EU-stöd uppdateras till 2016/17.
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Kap 5 Konsekvensbeskrivningar
Miljökonsekvensbeskrivningen revideras utifrån ovanstående ändringar. Utöver det görs även följande
ändringar:
s. 128 Hur miljökvalitetsnormer för vatten tillgodoses i förslaget revideras på grund av nya antagna
miljökvalitetsnormer.
s. 135 En bedömning av kumulativa effekter läggs till i miljökonsekvensbeskrivningen med följande rubrik
och text:
Planförslagets kumulativa effekter:
Kumulativa effekter är sådana effekter som är samverkande eller ökande över tiden. De kumulativa
effekterna bedöms övergripande då det exempelvis inte går att förutspå exakt vilka verksamheter som
etablerar sig i området, hur stor andel hus som blir permanentboende eller fritidsboende, eller vilka
drivmedel som kommer att användas för transporter.
Ökad befolkning
Planens syfte är bland annat att möjliggöra för byggnation av fler bostäder i samklang med områdets höga
natur- och kulturvärden. En ökad andel bostäder bör betyda att invånarantalet ökar vilket i sin tur bidrar
till bättre underlag för kommunal och privat service såsom skola, sjukvård och kollektivtrafik. I
planförslaget föreslås olika typer av bostäder; villor, radhus samt lägenheter. Ett bredare bostadsutbud kan
innebära att fler har möjlighet att komma in på bostadsmarknaden. Planförslaget bör också bidra till att
fler unga har möjlighet att bo kvar eller flytta tillbaka till Gotland.
Ökat transportbehov
Genom att planera för fler bostäder på landsbygden ökar behovet för transport både av varor och av
persontransporter. Genom att sträva efter en samlad bebyggelse förbättras förutsättningarna för
kollektivtrafik och samåkningsmöjligheter.
Utbyggnad på jordbruksmark
Vid utbyggnad på Östergarnslandet kommer en viss andel jordbruksmark att tas i anspråk. Det kan vara
mark som har betats och brukats under mycket lång tid och ingreppet är ofta oåterkalleligt. En ökande
befolkning i världen innebär att det krävs mer jordbruksmark globalt och ett förändrat klimat innebär att
den svenska jordbruksmarken kan bli än mer attraktiv i framtiden. I regionens översiktsplan anges att god
åkermark inte bör bebyggas och i planförslaget att bebyggelse på annan jordbruksmark ska ske med
varsamhet och utformas så att landskapets karaktär inte går förlorad.
Ökad turism
Med fler invånare, utbyggnad av fiber och utbyggnad av bostäder och en satsning på turistanläggningar
bör detta bidra till fler arbetstillfällen inom turism- och besökssektorn på Östergarnslandet. Med den nya
kryssningskajen i Visby kan också flera besöksmål på Östergarnslandet bli attraktiva för kryssningsturister.
En ökad attraktion innebär att fler människor kommer att vistas på Östergarnslandet och nyttja dess
service och natur- och kulturresurser. Region Gotland strävar mot en hållbar turism vilken är en viktig
framtidsfråga.
Vattenkvantitet och kvalitet
Även om planförslaget möjliggör att antalet bostäder inom planområdet kan öka, vilket teoretiskt sett kan
medföra att näringsbelastningen till havet ökar, kommer de reella utsläppen med stor sannolikhet inte öka
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på ett sätt som innebär att möjligheten att uppnå god miljöstatus för kustvatten försämras. Det beror dels
på att ny bebyggelse föreslås att i första hand ansluta sig till kommunalt eller samfällt ägda
reningsanläggningar, nysatsningar på reningsanläggningar under planperioden, samt att även tillstånden för
äldre avlopp omprövas och förbättras.
Fortsatt bedömning i kommande skeden
I den fördjupade översiktsplanen har endast en översiktlig konsekvensbedömning gjorts. Det är viktigt att
även i kommande planprocesser bedöma åtgärdens kumulativa effekter. Det är först när åtgärden
specificeras som det går att bedöma de långsiktiga kumulativa effekterna.

Kap 6 referenser och bilagor
Länsstyrelsens utlåtande läggs till i handlingen.
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INKOMNA YTTRANDEN OCH BEMÖTANDEN
Nedan ges en redovisning av inkomna synpunkter och samhällsbyggnadsförvaltningens bemötanden av
dessa. De yttranden som har inkommit arkiveras på regionstyrelseförvaltningen.
Följande yttranden har inkommit under utställningstiden:

#77 Länsstyrelsen på Gotland
2017-02-28
Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Östergarnslandet och Katthammarsvik, Region Gotland,
utställning enligt 3 kap 12 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL

Länsstyrelsens roll och ärendets handläggning
Vid utställning av översiktsplan ska Länsstyrelsen, enligt 3 kap. 16 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900):


ta tillvara och samordna statens intressen



tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i fråga om sådana allmänna
intressen enligt 2 kap som hänsyn bör tas till vid beslut om användningen av mark- och
vattenområden



verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken (MB) tillgodoses, att
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs och att redovisningen av områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) är förenlig med 7 kap 18e § första stycket MB



verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till människors hälsa
eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Att verka för att mellankommunala frågor samordnas är inte aktuellt i Gotlands län.
Ärendet har handlagts tvärsektoriellt internt med representanter från Länsstyrelsens olika enheter.
Planförslaget har sänts till berörda statliga myndigheter. Yttranden har inkommit från Statens Geotekniska
Institut (SGI) och Post- och telestyrelsen (PTS). Inkomna synpunkter har sammanvägts i Länsstyrelsens
yttrande. Kopior av myndigheternas yttranden bifogas i sin helhet.

Länsstyrelsens prövningsgrunder
Riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken
Länsstyrelsen anser att den fördjupade översiktsplanen presenterar strategier som tillgodoser de
riksintressen som berörs. Delar av de områden som Länsstyrelsen i samrådsyttrande daterat 2015-09-24
bedömde som olämpliga för bebyggelse för att undvika skada på riksintressen har till utställningen
reviderats eller helt utgått och riksintressenas beskrivningar har utvecklats.
Länsstyrelsen anser dock fortfarande att delar av underlaget kan utvecklas och förbättras ytterligare.
Riksintresse för yrkesfisket
Havsområdena öster om Gotland samt Herrviks hamn utgör riksintresse för yrkesfisket. Riksintresset för
yrkesfisket ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande.
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Nyttjandet av fiskresursen måste ske långsiktigt hållbart, och såväl den EU-gemensamma fiskeripolitiken
(GFP), den nationella fiskeripolitiken och miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård pekar ut det
småskaliga kustnära fisket som betydelsefullt för att nå ett långsiktigt hållbart resursutnyttjande. För att
målen ska nås och näringen kunna utvecklas hållbart krävs ökat medvetande och hänsynstagande till det
småskaliga fiskets villkor. Då Östergarnslandet är centrum för det småskaliga fisket på Gotland krävs stor
hänsyn och ett tydliggörande av hur planförslaget förhåller sig till riksintresset för yrkesfiske.
Länsstyrelsen bedömer, likt under samrådet, att det inte tydligt nog framgår hur planförslaget förhåller sig
till riksintresset för yrkesfiske. I planen anges att riksintresset särskilt ska beaktas vid fortsatt planering och
prövningar av i planen föreslagen exploatering i Herrviks hamn, men det saknas ett tydliggörande kring hur detta
ska bedömas. Detta behöver förtydligas för att det av planen tydligt ska framgå att förslaget tillgodoser
fiskerinäringens intressen.
Ytterligare synpunkter om planförslagets påverkan på riksintresset Herrviks hamn presenteras under
rubriken ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden)”.
Riksintresse för totalförsvaret
Länsstyrelsens synpunkter har tillgodosetts.
Riksintresse för friluftsliv
Länsstyrelsens synpunkter har tillgodosetts.
Riksintresse för kulturmiljö
Planförslaget berör sex stycken riksintressen för kulturmiljö. Riksintressena har framför allt sina värden i
kulturlandskapet som helhet, d.v.s. spår av det äldre jordbruks- och odlingslandskapet med
fornlämningsmiljöer som speglar bosättningsmönster och brukningstraditioner från ett par tusen år
tillbaka.
Länsstyrelsen anser att planförslaget i sin helhet på ett bra sätt hanterar Östergarnslandets och
Katthammarsviks kulturmiljö och kulturhistoria. Det immateriella kulturarvets betydelse för landskapets
synliga kulturhistoriska spår har i delar av planförslaget gjorts tydligare. Vidare är det positivt att det gröna
kulturarvet lyfts fram och beskrivs i form av äldre odlingsstrukturer, ängen och alléer.
Riksintresse för naturmiljö
Länsstyrelsen bedömer fortsatt att stor hänsyn har tagits till riksintresse för naturmiljö i planförslaget.
Ytterligare synpunkter om planförslagets påverkan på riksintresse för naturvården presenteras under de
individuella bebyggelseområdena under rubriken ”Bebyggelse- och kompletteringsområden”.

Riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken
Länsstyrelsen instämmer med Region Gotland att förutsättningarna för att inte påtagligt skada riksintresset
Östergarnslandet enligt 4 kap. 4 § MB är att skydda det värdefulla natur- och kulturlandskapet samt att
tillgodose markbehovet för landsbygdsutveckling.
Genom de generella bebyggelseriktlinjerna för Östergarnslandet och utpekandet av kärnområden för
upplevelse och skydd av pågående markanvändning anser Länsstyrelsen att Region Gotland tillgodoser
riksintresset Östergarnlandet enligt 4 kap. 4 § MB.
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Länsstyrelsen vill i sammanhanget påpeka att i granskningsyttrande över översiktsplan för Gotlands
kommun, Bygg Gotland 2025 den 29 mars 2010, bedömde Länsstyrelsen att den vindkraftutbyggnad som
skisseras i planen kommer att leda till ett påtagligt inslag i landskapsbilden och att förändringen på sikt kan
leda till en påtaglig skada på riksintresseområdet Gotland.
Länsstyrelsen konstaterade att utpekade platser för enstaka vindkraftverk i översiktsplanen Bygg Gotland
inte har någon särställning i förhållande till översiktsplanens generella riktlinjer för lokalisering av
vindkraft. Dessa platser kvarstår dock i översiktsplanen och så även i den fördjupade översiktsplanen för
Östergarnslandet.
Länsstyrelsens bedömning är fortfarande att det är viktigt att vindkraftutbyggnaden sker samlat och i
större grupper för att riksintresset enligt 4 kap MB inte ska påtagligt skadas och anser därför att områden
för enstaka verk bör utgå ur översiktsplaner/fördjupade översiktsplaner.

Miljökvalitetsnormer (MKN)
Regionen har sedan samrådsskedet utökat avsnittet om miljökvalitetsnormer.
Sedan plansamrådet har dock Vattenmyndigheten i södra Östersjöns vattendistrikt beslutat om nya
gällande MKN och åtgärdsprogram. Planen bör med hänsyn till detta uppdateras eftersom den i
föreliggande skick syftar på vad som gällde under perioden 2009-2015. Information om miljötillstånd och
MKN för vattenförekomster finns i informationssystemet VISS1.
Avseende MKN för vatten är det vidare generellt viktigt att icke-försämringskravet beaktas och tillämpas
på kvalitetsfaktornivå.
Länsstyrelsen vill även påpeka att kvalitetsfaktorerna är olika avseende ytvatten (vattendrag och sjöar)
respektive havsvatten. De exempel på biologiska kvalitetsfaktorer som anges i planen (fisk, bottenfauna och
kiselalger) avser vattendrag. För kustvatten gäller de biologiska kvalitetsfaktorerna bottenfauna, makroalger
och växtplankton.

Hälsa och säkerhet, översvämning och erosion
Vatten och avlopp
En förutsättning för en hållbar utveckling för Östergarnlandet är att vatten- och avloppssituationen går att
lösa på ett tillfredsställande sätt.
I planen finns övergripande riktlinjer för VA samt en beskrivning av de allmänna förutsättningarna i
planområdet och de utbyggnadsplaner som finns för vatten och avlopp. Länsstyrelsen konstaterar att en
omfattande VA-utredning genomförts som underlag till planen och som belyser problem och lämnar väl
avvägda och relevanta rekommendationer för det vidare planeringsarbetet. Länsstyrelsen ställer sig bakom
synsättet i de övergripande riktlinjerna att VA i första hand bör ske genom anslutning till kommunala
anläggningar, i andra hand andra genom gemensamhetslösningar och i tredje hand genom enskilda
anläggningar, i synnerhet när det gäller avloppshanteringen.
I riktlinjerna anges att avsaltning av havsvatten kan vara en lösning i de fall dricksvattenförsörjningen inte
kan lösas på annat sätt. Länsstyrelsen anser att detta kan tolkas innefatta även mindre
avsaltningsanläggningar för en- eller tvåfamiljs hus. Länsstyrelsen anser att avsaltningsanläggningar är

1

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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godtagbara om de använder havsvatten och om de utgör gemensamhetslösningar i större sammanhang
och anser att planen behöver tydliggöras utefter detta.
I planförslaget kommenteras kortfattat förutsättningar för vatten och avlopp i respektive
bebyggelseområde 1-15 samt område 16-17 för turismändamål. Det är ofta tvetydligt uttryckt vad som
förordas när termer som enskilda, individuella, gemensamma/gemensamhetsanläggning respektive lokalt används,
vilket lämnar alltför öppet för olika tolkningar. Texterna bör förtydligas och det bör klargöras om vissa
system förordas.
I flera av texterna förespråkas bergborrade brunnar. I VA-utredningen framgår dock att det finns risk för
saltvatteninträngning.
Miljöfarlig verksamhet
Länsstyrelsen konstaterar att planförslaget endast tar upp djurhållning som exempel på så kallad miljöfarlig
verksamhet inom planområdet. Länsstyrelsen vill påpeka att även hamnverksamhet utgör miljöfarlig
verksamhet i enlighet med 9 kap miljöbalken.
Eftersom hamnverksamheten är av synnerlig betydelse för riksintresset för yrkesfisket och Herrviks hamn
i sig är utpekat som en hamn av riksintresse för yrkesfisket kan det finnas skäl att inkludera riktlinjer vid
nybyggnation även avseende hamnverksamheten.
Hamnverksamhet orsakar typiskt sett buller som kan vara svårt att begränsa, inklusive lågfrekvent buller
från maskiner liksom höga momentana ljudnivåer. Hamnverksamheten innefattar också vägtransporter till
och från en hamn. Hamnverksamhet alstrar utsläpp till luft och vatten, och kräver att både avfall, inklusive
farligt avfall, och avlopp kan hanteras och tas emot på platsen. Oljor, bränslen och andra kemikalier
hanteras i hamnverksamhet med risker för läckage, förorening av mark och vatten och brand. Vidare kan
olägenheter i form av lukt alstras. En eventuell utveckling av fiskberedning, hotell- och
restaurangverksamhet eller utökad fritids- eller permanentbebyggelse i hamnars närhet innebär att det kan
uppstå tydliga konflikter och risker som behöver belysas på ett mer konkret sätt i fortsatt planering och
tillståndsgivning.
Förorenad mark och sediment
I Länsstyrelsens samrådsyttrande framfördes önskemål om en mer utvecklad redovisning av (eller
hänvisning till) en strategi med riktlinjer för hur frågan om potentiella markföroreningar ska hanteras i en
exploateringsprocess eller vid ändrad markanvändning. Länsstyrelsen bedömer att synpunkten delvis
tillgodosetts till utställningen.
I utställningsförslaget redogörs för bakgrunden till att markområden potentiellt kan vara förorenade och
lämnas en översikt över sådana platser. Det påtalas också att markföroreningar kan förekomma på andra
platser än de som redovisas samt att utredning och eventuell sanering skall genomföras vid fortsatt
planering. Länsstyrelsen konstaterar att detta bör ske i tidigt skede av detaljplaneringsprocesser.
Länsstyrelsen saknar en plan för hantering av det förorenade sediment som förekommer i hamnarna
Herrvik och Katthammarsvik (LIS-områden). I hamnarna visar sedimentanalyser förhöjda halter av vissa
miljögifter vilket innebär att det krävs särskild hantering av sediment vid underhållsmuddring och
liknande. Detta prövas i särskild ordning men bör nämnas i avsnittet om förorenad mark.
Ras, skred och erosion
Som Region Gotland anger visar det översiktliga underlaget ingen indikation på att det finns några större
problem med skred, ras eller erosion inom planområdet. Länsstyrelsen vill tydliggöra att det lokalt och i
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enskilda ärenden ändå kan bli aktuellt att bedöma exempelvis ras- eller erosionsrisk vid planläggning eller
bygglov. SGI förordar att en strategi upprättas som beskriver hur de geotekniska säkerhetsfrågorna ska
klarläggas i senare skeden. Länsstyrelsen instämmer i SGI:s bedömning och förordar att en sådan strategi
genomförs i enlighet med SGI:s rekommendationer.
Översvämning
Sedan samrådet för den fördjupade översiktsplanen har Länsstyrelsen tagit fram en lågpunktskartering
som visar platser med sänkor där vatten kan ansamlas efter ett kraftigt regn, beräknat utifrån Lantmäteriets
höjdmodell NNH (2M). Denna ger därmed indikationer på vilka områden som behöver utredas närmare
vad gäller risken för översvämning.
Region Gotland bör i det fortsatta planarbetet ta ställning till eventuell översvämningspåverkan inom
dessa områden och klargöra om den markanvändning som föreslås kan påverkas av ökade
nederbördsmängder i enlighet med det Plan-PM Länsstyrelsen tagit fram2.
Länsstyrelsen anser att Region Gotlands riktlinjer för hänsyn till stigande havsnivåer i dagsläget är bra. Det
är positivt att Region Gotland på alla detaljkartor visar beräknad + 2 möh.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden)
Grunden för utpekande av LIS-områden är att en bebyggelse i dessa områden ska bidra till utveckling av
landsbygden. Enligt proposition 2008/09:119 (Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden) avses med
åtgärder som främjar landsbygdsutvecklingen sådana åtgärder som långsiktigt kan ge positiva
sysselsättningseffekter och som kan bidra till att upprätthålla serviceunderlaget i landsbygden.
Tidigare ställningstagande som Region Gotland gjort och som Länsstyrelsen ställt sig bakom är att LISområden inte bör lokaliseras till helt orörda strandområden utan bör begränsas till mindre områden med
redan existerande bebyggelse. Länsstyrelsen har i samrådsskedet till den fördjupade översiktsplanen även
ställt sig bakom utpekandet av Herrviks hamn och Katthammarsvik hamn och badplats som LISområden.
Länsstyrelsen vill dock åter påpeka att det vid detaljplaneläggning kvarstår att visa att verksamheterna
inom LIS-områdena långsiktigt bidrar till positiva sysselsättningseffekter eller utökat underlag för befintlig
service på landsbygden. Här bör påverkan på arbetstillfällen, turistnäring, underlag för lokal service,
konkurrens eller samverkan med närliggande bebyggelsestrukturer eller näringsverksamheter,
bostadsbehov eller liknande som kan vara aktuellt för landsbygdsutveckling beskrivas. Här kan med fördel
även lyftas hur fisket främjas och tas tillvara genom en utveckling av Herrviks hamn.

Planförslaget
Bebyggelseriktlinjer
Bebyggelseriktlinjerna som presenteras i planförslaget utgör de utgångspunkter som ska tillämpas vid
prövning av bygglov och detaljplaner. Utgångspunkten är de ställningstaganden som gjorts i
översiktsplanen ByggGotland 2025.
Länsstyrelsen ställer sig fortsatt positiv till bebyggelseriktlinjerna och anpassningen mot Gotlands
varierande landskapstyper. Dock anser Länsstyrelsen att det är olyckligt att formuleringen om att ny

2

Länsstyrelsen 2016. Lågpunktskartering som underlag för samhällsplanering Plan-PM om hänsyn till översvämningsrisker
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bebyggelse i det öppna kulturlandskapet bör undvikas har ersatts med etablering i det öppna kulturlandskapet bör göras
med varsamhet och respekt för dess värden. Detta riskerar att öppna för en ökad exploatering i det öppna
odlingslandskapet eftersom innebörden av formuleringen inte lika tydligt avråder från exploatering i dessa
områden.

Bebyggelse- och kompletteringsområden
Nedan redovisas Länsstyrelsens synpunkter på föreslagna bebyggelse- och kompletteringsområden.
1. Kräklingbo Gurpe

Området har enligt lågpunktskarteringen delvis större sammanhängande ytor där vatten kan bli stående.
Området berörs också delvis av flödesvägar.
2. Kräklingbo Prästgården

Området har sedan samrådsskedet utökats. Länsstyrelsen bedömde i plansamrådet att exploatering inom
området inte strider mot de intressen Länsstyrelsen har att särskilt bevaka. De ändringar som gjorts efter
samrådet föranleder ingen förändrad bedömning från Länsstyrelsen. Området har enligt
lågpunktskarteringen delvis större sammanhängande ytor där vatten kan bli stående. Området berörs
också delvis av flödesvägar.
Gammelgarn-Gannarve

Länsstyrelsens synpunkter har tillgodosetts och området huvudsakligen utgått som bebyggelseområde. Del
av området kvarstår, dock som kompletteringsområde.
4. Davide norra

Området ligger delvis inom riksintresse för naturmiljö men en exploatering skulle inte innebära påtaglig
skada på riksintresset om hänsyn tas till befintligt bebyggelsemönster och bibehållande av alvarmark. För
att undvika exploatering av alvarmark med tunt jordtäcke anser Länsstyrelsen att den norra delen av
området, norr om befintlig bebyggelse, bör utgå. I anslutning till området finns flertalet fornlämningar
registrerade. Texten rörande VA-försörjning bör tydliggöras avseende innebörden av
gemensamhetsanläggning i fråga om samfällt vatten och/eller gemensam avloppsanläggning.
5. Gammelgarn Kyrkjuves-Rommunds

Länsstyrelsens synpunkter från samrådet kvarstår. Området har höga naturvärden och ligger i direkt
anslutning till område utpekat som nyckelbiotop. En exploatering av området kan påverka naturvärdena
negativt. Länsstyrelsen anser att det föreslagna området inte kan anses följa Region Gotlands egna
riktlinjer om att exploatering i första hand ska ske i anslutning till redan befintlig bebyggelse. Området
ligger i anslutning till mark där vatten kan ansamlas vid större regn, Hajmmyr. På grund av detta i
kombination med den skyddsvärda miljön - gles tallskog på sand - ställer sig Länsstyrelsen fortsatt
tveksam till förslaget och anser att området bör utgå som bebyggelseområde.
7. Anga Baju

Länsstyrelsens synpunkter från samrådet har tillgodosetts. Länsstyrelsen efterfrågar dock ett förtydligande
att tillkommande bebyggelse ska ta hänsyn till natur- och kulturvärden.
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8. Östergarn Falhammars

Länsstyrelsens synpunkter har huvudsakligen tillgodosetts. Om området exploateras är det viktigt att
bibehålla en eller flera gröna passager genom området anpassade både för friluftslivet och växt- och
djurlivets behov. Framför allt äldre träd samt övergångszoner så som bryn, småvatten etc. kan vara av
stort värde för växt- och djurlivet.
Ardre Vitkulle

Länsstyrelsens synpunkter har tillgodosetts och området utgått.
9. Davide södra

Området ligger inom riksintresse för naturmiljö men en exploatering skulle inte innebära påtaglig skada
om hänsyn tas till befintligt bebyggelsemönster. Skogsstyrelsens samrådsyttrande bör beaktas vid
nyetablering i skogsmark. Inom området finns tre registrerade fornlämningar. För att bibehålla de
kulturhistoriska värdena bör lämningarna inom området bevaras vid en eventuell exploatering.
10. Gammelgarn Svartdal norra

Området ligger direkt söder om myrmark och har enligt lågpunktskarteringen delvis större
sammanhängande ytor där vatten kan bli stående. Området berörs också delvis av flödesvägar.
11. Gammelgarn Svartdal Hagen

Länsstyrelsens synpunkter från samrådet har tillgodosetts. Länsstyrelsen noterar att planarbete pågår inom
området vilket bör framgå av planhandlingen.
Herrvik
Herrviks hamn är Gotlands största hamn för det småskaliga fisket och utgör riksintresse för yrkesfisket.
Ett drygt 10-tal fiskare har för närvarande sin utgångspunkt från hamnen. Det befintliga varvet innebär att
Herrviks hamn har stor betydelse för såväl fisket som fritidsfartyg.
Som Länsstyrelsen påpekat under avsnittet Hälsa och säkerhet, utgör hamnverksamhet en så kallad
miljöfarlig verksamhet, vilket innebär möjliga konflikter och risker som inte tydligt framgår av den
fördjupade översiktsplanen. Vidareutvecklingen av restaurangverksamhet skulle t.ex. kunna försvåra
utvecklingen av fiskförädlingsverksamheten på platsen. Områden för verksamheter inom fiskerinäringen,
småföretagande, turism, rekreation respektive café- och restaurangverksamhet bör vara tydligare åtskilda
inom planområdet för att undvika konflikter och störningar.
Bebyggelseområden
Till utställningen har tidigare utpekade bebyggelseområden omarbetats och tydliggjorts. Länsstyrelsen är
positiv till de redaktionella ändringar som gjorts och bedömer det reviderade underlaget som tydligare.
I samrådsmaterialet delades området Herrvik upp i flertalet bebyggelseområden och ett LIS-område. De
olika bebyggelseområdena har till utställningen reviderats och klargjorts vilket även lett till ett tydligare
kartmaterial.
De tidigare delområdena A-D ingår i utställningsunderlaget i utpekat LIS-område och delas i två
delområden, öster och väster. Länsstyrelsen bedömer resonemanget för de två delområden som
tillfredställande men upplever att dokumentet kan tydliggöras ytterligare genom ett kompletterande
kartmaterial. I Länsstyrelsens samrådsyttrande lämnades synpunkter kring behovet av ett tydliggörande av
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begreppet ”ändamålsenligt bruk” som lämpligt nyttjande för områdets fiskebodar. Detta saknas även i
utställningsförslaget. Om strandbodar/fiskebodar omvandlas till fritidsboenden kan det ge upphov till
starka konflikter med yrkesfisket. Liknande tydliggörande krävs även för begreppen ”komplettering av
hamnverksamhet med inriktning på småföretagande” samt ”utveckling av hamnverksamheten”.
De tidigare delområdena E och G har tydliggjorts som egna områden, område 12 och 14 samt
kompletterats med ett utpekat kompletteringsområde i anslutning Herrviks LIS-område och ett
bebyggelseområde i väst, 13. För det tidigare delområdet H har Länsstyrelsens synpunkter tillgodosetts
och området utgått.
12. Herrvik byn

Området sammanfaller delvis med det tidigare föreslagna delområdet F.
Denna del av området ligger helt inom riksintresse för naturvård och är tidigare oexploaterat. Området
utgörs till stor del av naturtypen alvarmark, vilket är en prioriterad naturtyp vars bevarande bedöms vara
av hög prioritet inom EU. Området ligger även inom utbredningsområdet för lersammetslöpare (Chlaenius
nitidulus). I Sverige är arten endast känd från denna enda, till ytan mycket begränsade, lokal. Region
Gotland anför i granskningshandlingen (s. 42) att höjdområdet i den östra delen av dalen inte har de höga
naturvärden som större delen av riksintresseområdet har. Länsstyrelsen instämmer inte i bedömningen att
naturvärdena är så pass låga att det möjliggör en exploatering av naturområdet. Områdets naturvärden och
geologiska värden i de högre delarna av området samt i anslutning till klinten bör avstyra exploatering.
Länsstyrelsen bedömer fortsatt att en exploatering av den östra delen av området skulle utgöra en påtaglig
skada på riksintresset och att del av det föreslagna bebyggelseområdet 12 ska utgå från förslaget.
Föreslagen gränsdragning är att ingen exploatering ska tillkomma öster om fastighetsgränserna för
Östergarn Gutenviks 1:46 och Hallgårds 1:31.
13. Östergarn Bengts

Området utgör ett skogbevuxet grönstråk väster om en relativt tätbebyggd sträcka i nord-sydlig riktning.
Då omgivningarna i övrigt domineras av öppen jordbruksmark samt bebyggd mark kan skogsområdet
utgöra en viktig korridor genom landskapet anpassat för både friluftslivet och växt- och djurlivets behov.
Vid exploatering av området bör vikt läggas vid bibehållande av en sammanhängande passage genom
området där äldre träd samt övergångszoner så som bryn, småvatten etc. är av vikt då de kan vara av stort
värde för växt- och djurlivet. Skogsstyrelsens samrådsyttrande bör beaktas vid nyetablering i skogsmark.
14. Herrvik skogen

Området sammanfaller med det tidigare föreslagna delområdet G. Området är sedan tidigare oexploaterat,
vilket avviker från planens riktlinjer att bebyggelse ska förtätas och att ny exploatering i första hand ska
ske i anslutning till redan befintlig bebyggelse. Området ligger i omedelbar anslutning till riksintresse för
naturvård i både öster och väster. Direkt österut ligger ett område utpekat som nyckelbiotop och hela
skogsområdet har höga naturvärden. Vid eventuell exploatering av området bör stor hänsyn tas till de
höga naturvärdena i området och dess närhet.
15. Ardre Petsarve

Området ligger i ett huvudsakligen oexploaterat område i anslutning till områden av höga naturvärden. I
området har registrerats Gotlandssippa, vilken är fridlyst, endemisk för Gotland och endast
förekommande i socknarna Ardre, Kräklingbo och Östergarn. På grund av områdets begränsade storlek
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bedömer Länsstyrelsen utpekandet av platsen som omotiverat. På grund av detta i kombination med
närheten till områden av utpekade höga naturvärden ställer sig Länsstyrelsen tveksam till förslaget.
Områden för turismändamål
Länsstyrelsen ställer sig fortsatt positiv till utpekandet av områden för turismändamål men anser att delar
av underlaget behöver utvecklas för att inte medföra påtaglig skada på områdets naturvärden.
Länsstyrelsen vill även påpeka att utpekande av område för turismändamål inte utgör något särskilt skäl
för dispens från strandskyddet vid exploatering så som exempelvis utpekande av LIS-område gör.
16. Gammelgarn Gartarve (Sjaustru)

Större delen av området ligger inom naturreservatet Gotlandskusten samt inom strandskyddat område.
Länsstyrelsen anser att det bör framgå av planen att området omfattas av strandskydd och naturreservat
samt hur detta ska hanteras vid en exploatering inom området.
Det föreslagna området är i dagsläget mycket lågexploaterat med endast ett fåtal mindre byggnader och
campingverksamhet på en mindre fastighet öst om Gartarveån. Inom området finns strandtallskog på sand
samt grå dyner vilket är en prioriterad naturtyp vars bevarande bedöms vara av hög prioritet inom EU.
Denna typ av miljö hyser höga naturvärden, bland annat för insekter. Naturvärdena på platsen är särskilt
höga i den nedre delen av strandskyddsområdet, runt Gartarveåns mynning och söder om de befintliga
byggnaderna väster om ån. Exploatering i åns närområde och svämplan samt utglesning av vegetation
riskerar att påverka ån och dess värden negativt.
Flera delar kan enligt lågpunktskarteringen få upp till 0,2 meter vatten stående vid kraftiga regn innan det
kan rinna av. Det finns också flera tydliga flödesvägar genom området.
Länsstyrelsen anser att delarna väster om Gartarveån inom det föreslagna området för turismändamål inte
är lämpligt för exploatering även i mindre skala, baserat på områdets oexploaterade karaktär och höga
naturvärden. För delarna öster om ån anser Länsstyrelsen att det kan finnas möjlighet till en småskalig
exploatering med campingverksamhet. Länsstyrelsen delar dock regionens bedömning att hårdgjorda ytor
och flera byggnader som exempelvis stugbyar skulle orsaka påtaglig skada på riksintresset för naturvård.
17. Östergarn strand campingplats

Länsstyrelsens bedömning under samrådet att det är positivt att området pekas ut för turismändamål och
att riktlinjerna för hur campingen ska utvecklas är rimliga och tydliga kvarstår. Länsstyrelsen vill dock
upplysa om att området i söder gränsar mot Natura 2000-området Sandviken. Strukturen på den
bebyggelse som kan uppkomma inom området kan påverka Natura 2000-området varför det är av vikt att
exploatering för turismändamål utvecklas med hänsyn till risken för påverkan och därför anpassas efter
områdets bevarandeplan.

Kärnområden för upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning
Kärnområdena anses besitta de sammansatta värden som gör Östergarnslandet till en unik och nationellt
bevarandevärd plats. Länsstyrelsen instämmer i bedömningen och anser att en restriktiv bygglovsprövning
i dessa områden är motiverad.

Kompletteringsområden
Planen pekar ut ett antal kompletteringsområden vilka även har utökats sedan samrådet. Länsstyrelsen har
ingen erinran över de utpekade kompletteringsområdena förutsatt att de bebyggelseriktlinjer som
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redovisas följs. För kompletteringsområde Kaupungs vill Länsstyrelsen påpeka att större delen av området
enligt lågpunktskarteringen har sammanhängande ytor där vatten kan bli stående.

Riktlinjer för parkering
Länsstyrelsen ser positivt på det utökade avsnittet avseende ställplatser för husbilar.

FÖP Katthammarsvik
I enlighet med översiktsplanen Bygg Gotland 2025 presenteras det i samband med FÖP Östergarnslandet
även en fördjupad översiktsplan för serviceorten Katthammarsvik. Syftet är att peka ut ytterligare platser
för olika typer av bebyggelse samt att bidra till näringslivsutvecklingen genom att peka ut ett LIS-område.
Strukturen för FÖP Katthammarsvik är densamma som i planförslaget för Östergarnslandet som helhet.
I Länsstyrelsens samrådsyttrande lämnades synpunkter kring behovet av ett tydliggörande vad utpekandet
av rekreationsområden innebär i åtaganden. Detta saknas även i utställningsförslaget. Regionen har
besvarat frågan i samrådsredogörelsen men Länsstyrelsen bedömer det lämpligt att införa detta
tydliggörande även i planförslaget.

Bebyggelse- och kompletteringsområden
Länsstyrelsen vill påpeka att delar av områdena IV – Haralds hage samt V – Ganne Lassar Kviar omfattar
alvarmark och därför, enligt planens övergripande riktlinjer, bör exploateras restriktivt. Delar av områdena
innehåller potentiellt höga naturvärden samt värden för friluftslivet utifrån det strandnära läget och de
oexploaterade, öppna markerna.
V Ganne Lassar Kviar

Exploatering av marken öster om vägen är olämpligt då området utgörs av alvarmark samt kalkgräsmark,
naturtyper prioriterade för skydd inom EU. Ny bebyggelse och hävdande av tomtmark inom området
skulle ha en starkt negativ påverkan på områdets naturvärden. Länsstyrelsen anser därför att denna del av
området bör utgå från bebyggelseområdet.
Länsstyrelsen har i övrigt ingen erinran mot de utpekade bebyggelse- och kompletteringsområdena.
Länsstyrelsen ser positivt på det förenklade och tydliggjorda kartunderlaget.

Miljökonsekvensbeskrivning
Länsstyrelsen anser fortsatt att miljökonsekvensbeskrivningen är väl översiktlig. För en miljöbedömning
på översiktlig nivå är det särskilt viktigt att beskriva och bedöma de storskaliga, kumulativa och indirekta
effekter som planförslaget och alternativ kan ge upphov till.
För att tydliggöra planområdets kulturmiljö och kulturhistoria i miljökonsekvensbeskrivningen bör
begreppet bebyggelsemiljö beskrivas mer utförligt och inte enbart genom en sidhänvisning.
Till granskningen har miljökonsekvensbeskrivningen kompletterats med en redogörelse för effekterna av
ett förändrat klimat. Länsstyrelsen saknar dock ett resonemang avseende de indikationer vad gäller risken
för översvämning som presenterats i den av Länsstyrelsen genomförda lågpunktskarteringen. Se tidigare
rubriker Ras, skred och erosion samt Bebyggelseområden.
Länsstyrelsen ställer sig positiv till det utökade avsnittet avseende miljömål. Avsnittet är tydligt avgränsat
och för ett gott resonemang avseende planförslagets påverkan på miljömålen.
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Rådgivning om allmänna intressen enligt 2 kap PBL
Förslagets koppling till miljökvalitetsmål
Sedan samrådet har miljömålssystemet beskrivits tydligare och de felaktigheter som Länsstyrelsen påpekat
under samrådet har rättats till.
Länsstyrelsen vill dock påpeka att delar av kapitlet Miljökvalitetsmål är inaktuellt då planhandlingen hänvisar
till bedömningar gjorda 2014. Som nämns i kapitlet görs nya bedömningar årligen varför mer korrekta
uppgifter finns och därför bör användas.

Klimatanpassning
I planen anges riktlinjer kopplade till klimatanpassning utifrån klimateffekterna:


Högre temperaturer



Ökad nederbörd och översvämning



Stigande havsnivå



Ras, skred och erosion

Länsstyrelsen anser att det är positivt att riktlinjerna finns med och ser det även som positivt att Region
Gotland kopplar risk- och sårbarhet till klimatförändringar genom att redovisa lågpunktskarteringen på en
översiktlig karta (s.91) där det anges att viss samhällsviktig verksamhet samt vissa bebyggelseområden
berörs. Länsstyrelsen önskar dock ett tydliggörande under respektive bebyggelseområde att det inom dessa
kan krävas ytterligare utredningar eller åtgärder för att marken ska vara lämplig för bebyggelse, se tidigare
avsnitt om Översvämning samt Bebyggelseområden.

Planeringsunderlag
Länsstyrelsen bedömde i samrådsskedet det presenterade planeringsunderlaget som gediget och anser
fortsatt att den fördjupade översiktsplanen är väl underbyggd. Till utställningen har planhandlingarna
ytterligare kompletterats och tydliggjorts och huvuddelen av Länsstyrelsens synpunkter från samrådet har
tillgodosetts.
Turismens utveckling
Länsstyrelsen anser att textstycket som rör insjöfisket med vissa exempel på fiskarter bör tas bort. Det är
inte relevant att nämna fiskarter som inte finns på eller omkring Gotland.

Övriga synpunkter
Klimat- och energieffektiv planering
Länsstyrelsen konstaterar att det krävs kraftiga åtgärder i samhället för att internationella, nationella,
regionala och lokala klimatmål ska nås och klimatpåverkan minska, särskilt när det gäller uppvärmning och
energianvändning i byggnader och transporter. Det är positivt att planen tar upp lösningar som främjar
kollektivt resande, som pendlings- och samåkningsparkeringar. Länsstyrelsen vill även framföra att det för
det fortsatta planarbetet är positivt om frågor om effektiv energianvändning och användning av förnybar
energi för uppvärmning och transporter kan utvecklas. Det vore också lämpligt om bl.a. frågan om och
var solpaneler/solparker i större skala är möjligt att uppföra inom området belyses på förhand.
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Formalia
s. 52 Formuleringen ”ny bebyggelse bör ha respektavstånd till fornlämning” under rubriken Komplettering i
värdefulla kulturmiljöer bör förtydligas. I kulturmiljölagens 2 kap. 2 § står att till varje fornlämning hör ett så
stort område som behövs för att bevara den, ett så kallat fornlämningsområde. Fornlämningsområdets
utbredning prövas vid varje enskilt fall av Länsstyrelsen.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av länsråd Peter Molin med handläggare Unni Karlsson som föredragande. I
handläggningen har också Camilla Svensson, Magnus Martinsson, Gabriel Bernhardsson och Ingrid
Thomasson, naturvårdsenheten, Leon Hansson, Johan Lundberg, Louise Hoffman Borgö, Marie-Louise
Hellqvist, Elin Sander och Johan Gråberg, enheten för samhälle och kulturmiljö, Annika Broms, Markus
Ekeroth, Rolf Gydemo, Peter Landergren, Ulf Lavergren, Andreas Pettersson, Lena Kulander och Sofia
Scholler, miljö- och vattenenheten deltagit.
Peter Molin
Länsråd

Unni Karlsson
Handläggare

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för Länsstyrelsens yttrande.
Riksintresset yrkesfisket och Herrviks hamn
Riksintresse för yrkesfisket beskrivs både i planförslaget (kap 2 s. 45) och i kap 3 på s. 71 i
utställningshandlingen. Där framgår det med tydlighet att yrkesfiskets intressen samt riksintresset Herrviks
hamn ska beaktas och skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens verksamhet vid
kommande detaljplaneläggning och bygglovprövning. Vidare anges att Sjöfartsverkets synpunkter ska
beaktas vid fortsatt planläggning och bygglovprövning (s. 44). Regionen anser därmed att den fördjupade
översiktsplanen tillgodoser riksintresset för yrkesfisket. Regionen vill även framhålla att en kommande
havsplanering ytterligare kommer att belysa frågan rörande riksintresset för yrkesfisket och utpekade
hamnar.
Riksintressen enligt 4 kap miljöbalken
Länsstyrelsen vill i sammanhanget påpeka att i granskningsyttrande över översiktsplan för Gotlands
kommun, Bygg Gotland 2025 den 29 mars 2010, bedömde Länsstyrelsen att den vindkraftutbyggnad som
skisseras i planen kommer att leda till ett påtagligt inslag i landskapsbilden och att förändringen på sikt kan
leda till en påtaglig skada på riksintresseområdet Gotland. Regionen gör för närvarande inga nya
ställningstaganden angående utpekade vindbruksområden som gjorts i ÖP Bygg Gotland. En eventuell
översyn av dessa områden får ske i samband med aktualitetsprövningen av översiktsplanen.
Miljökvalitetsnormer (MKN)
Texten på s 86-87 uppdateras utifrån de nu gällande miljökvalitetsnormerna. Bedömningen på s 128 i
MKB revideras också som följd av detta.
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Vatten och avlopp
Förtydliganden gällande vatten- och avloppslösningar görs i planhandlingen, både i planförslaget med
förtydliganden gällande riktlinjer för Samfällt VA på s. 19 samt under respektive bebyggelseområde.

Ras, skred och erosion
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör samma bedömning som länsstyrelsen att risken för ras, skred och
erosion är liten inom planområdet. I planhandlingen hänvisas till det för regionen tillgängligt
planeringsunderlag rörande dessa frågor. Här finns behov av ett bättre planeringsunderlag. En
kunskapsbank kring erosionsrisker med bedömningar från SGI och då särskilt längs Gotlands västra kust
efterlyses av regionen.
Översvämning
Lågpunktskarteringen och Plan_PM utgör ett bra planeringsunderlag för kommande planering och
bygglovprövning. Detta bör finnas tillgängligt för alla handläggare. Vid respektive bebyggelseområde som
kan beröras av översvämning uppmärksammas detta i beskrivningen av området. Därmed anses yttrandet
tillgodosett i planhandlingen.

LIS-områden
På s. 67 för LIS-område Katthammarsvik inarbetas följande stycke i texten för att ytterligare understryka
vad kommande detaljplaneprocesser kommer att innebära: Av detaljplaneprocessen ska framgå hur
föreslagen utveckling långsiktigt bidrar till positiva sysselsättningseffekter och/eller utökat underlag för
befintlig service på landsbygden, exempelvis beskrivning av arbetstillfällen, turismnäring, underlag för
lokal service, konkurrens eller samverkan med närliggande bebyggelsestrukturer eller näringsverksamheter,
samt bostadsbehov eller liknande som kan vara aktuellt för landsbygdsutveckling.
Samma skrivning finns redan för LIS-området i Herrvik.
Länsstyrelsen bedömer resonemanget för de två delområden som tillfredställande för Herrviks hamn men
upplever att dokumentet kan tydliggöras ytterligare genom ett kompletterande kartmaterial. Regionen
anser att det i detta skede inte finns skäl till att ytterligare specificera delområdena. Detta sker i ev
kommande detaljplaneprocesser. I Länsstyrelsens samrådsyttrande lämnades synpunkter kring behovet av
ett tydliggörande av begreppet ”ändamålsenligt bruk” som lämpligt nyttjande för områdets fiskebodar, och
att detta saknas även i utställningsförslaget. Om strandbodar/fiskebodar omvandlas till fritidsboenden kan
det ge upphov till starka konflikter med yrkesfisket. Byggnadsnämnden antog Riktlinjer för fiskelägen
BN2013-11-13 §251 där det tydliggörs hur regionen bedömer utveckling inom Gotlands fiskelägen. En
hänvisning till dessa riktlinjer läggs till i texten på s. 68 under rubriken Utveckling av Kattviken och
småbåtshamnen samt på s. 46. I planförslaget föreslås i likhet med riktlinjerna inte en omvandling av
fiskebodar till bostadsändamål. Länsstyrelsen anser även att tydliggörande krävs för begreppen
”komplettering av hamnverksamhet med inriktning på småföretagande” samt ”utveckling av hamnverksamheten”. En
komplettering av hamnverksamhet med inriktning på småföretagande samt en utveckling av
hamnverksamheten skulle kunna innebära försäljning av fisk, hantverk eller fisketurer eller annan maritim
uthyrningsverksamhet i samklang med pågående hamnverksamhet. Detta förtydligas i handlingen och
därmed anses synpunkterna tillgodosedda i planen.
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Förorenad mark/miljöstörande verksamhet
Även ett förtydligande kring potentiella föroreningar i hamnen lyfts både i kap 3 avsnitt Hälsa och
säkerhet och läggs till under rubriken Miljöfarlig verksamhet på s. 88, under rubriken Förorenad mark på
s. 89 läggs hamnar till under uppräkningen av de mer miljöfarliga industrierna, samt en hänvisning till
detta i texten om Herrviksområdet på s. 42. Rutinerna för hantering av potentiellt förorenad mark är inte
alltid tillfredsställande inom regionen. Det finns fog för en viss kritik för hur rutinerna fungerar och detta
är ett utvecklingsområde regionen bör se över.
Bebyggelseområden
Område 1
Texten ”Området har enligt lågpunktskarteringen delvis större sammanhängande ytor där vatten kan bli
stående. Området berörs också delvis av flödesvägar.” läggs till i beskrivningen av bebyggelseområdet på s.
30. Därmed anses synpunkten tillgodosedd.
Område 2
Texten ”Området har enligt lågpunktskarteringen delvis större sammanhängande ytor där vatten kan bli
stående. Området berörs också delvis av flödesvägar.” läggs till i beskrivningen av bebyggelseområdet på s.
31. Därmed anses synpunkten tillgodosedd.
Område 4
Områdena är schematiskt utlagda på plankartan och avses inte att tolkas som exakta gränser för möjlig
exploatering. Vid faktiska planansökningar får avgöras vilken exploateringsgrad som är möjlig. Alvarmark
är en särskilt skyddsvärd naturtyp som ska skyddas vid exploatering. I dagsläget är utbyggnad av VA inom
området genomfört och möjlighet finns att koppla ny bebyggelse till VA-aktörens ledningsnät, vilket
innebär vatten från regionens anläggning i Herrvik samt aktörens avloppsanläggning vid Skags. Riktlinjer
för samfällt VA beskrivs nu på s 19 i planhandlingen. Därmed anses synpunkterna tillgodosedda i planen.
Område 5
Området har höga naturvärden och ligger i direkt anslutning till område utpekat som nyckelbiotop. En
exploatering av området kan påverka naturvärdena negativt. Området ligger i anslutning till mark där
vatten kan ansamlas vid större regn, Hajmmyr. På grund av detta i kombination med den skyddsvärda
miljön - gles tallskog på sand - ställer sig Länsstyrelsen fortsatt tveksam till förslaget och anser att området
bör utgå som bebyggelseområde.
I utställningsskedet har nu länsstyrelsens ytterligare skärpt sin skrivning angående bebyggelseområdet
varför regionen har beslutat att stryka området ur planförslaget. Den ytan som kvarstår som möjlig att
exploatera anses inte innebära en sådan möjlighet till bebyggelseutveckling som i anslutning till befintlig
bebyggelse runt kyrkan i Gammelgarn att den skulle motivera ett utpekat bebyggelseområde. Området
betecknas därmed som Kärnområde för upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning
med möjlighet till enstaka ny bebyggelse i enlighet med riktlinjer för bebyggelse och bygglov samt de
övergripande riktlinjerna som uttrycks i planförslaget. Därmed anses synpunkterna tillgodosedda.
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Område 7
”kulturvärden” läggs till i texten i sista meningen på s. 36 vilken då lyder: Arkeologisk undersökning krävs
liksom en naturvärdesinventering för att säkerställa att placering av tillkommande bebyggelse tar hänsyn
till de natur- och kulturvärden som kan finnas i skogen. Därmed anses synpunkten tillgodosedd.
Område 8
Länsstyrelsen anger i sitt utlåtande att det är av vikt att spara en eller flera gröna passager genom området
anpassade både för friluftslivet och växt- och djurlivets behov. Framför allt äldre träd samt
övergångszoner så som bryn, småvatten etc. kan vara av stort värde för växt- och djurlivet. Detta
tydliggörs under förslag till riktlinjer för ny bebyggelse på s. 37. Därmed anses yttrandet tillgodosett.
Område 9
Skogsstyrelsen anger vikten av naturinventeringar vid nyetablering i skogsmark. För detta finns rutiner vid
en ev. kommande detaljplanering i och med behovsbedömningen. Yttrandet anses därmed tillgodosett.

Område 10
Enligt lågpunktskarteringen finns delvis sammanhängande ytor där vatten kan bli stående inom det
föreslagna bebyggelseområdet. Området berörs också delvis av flödesvägar. Detta bör uppmärksammas
vid en eventuell exploatering. I beskrivningen för området läggs denna text till på s. 40 i planförslaget.

Område 11
Då detaljplanearbetet är i samrådsfas för närvarande och regionen inte med säkerhet kan säga hur utfallet
av planläggningen kommer att bli anser samhällsbyggnadsförvaltningen att pågående planarbeten inte ska
läggas ut på plankartan då den inom snar framtid riskerar att bli inaktuell. Detta gäller för hela
planområdet. I planeringsunderlaget visas istället en separat karta över just nu pågående detaljplaner under
en ny rubrik Befintliga och pågående detaljplaner 2017 på s. 95. Detta innebär att pågående planarbete
i Katthammarsvik tas bort från plankartan. Därmed anses yttrandet tillgodosett.

Område 12
I tidigare tillgängligt planeringsunderlag har det inte framkommit att lersammetslöpare har sitt
utbredningsområde i denna del av Östergarn. Regionen avgränsar området enligt länsstyrelsens
rekommendationer, dock anser regionen att prövning av detaljplaneläggning bör kunna göras i höjd med
befintlig bebyggelse öster ut inom fastigheterna Östergarn Gutenviks 1:46 och Hallgårds 1:31. Sannolikt
kommer MKB att krävas vid detaljplaneläggning vilken får utvisa exakt vilka gränsdragningar för
exploatering som är nödvändig för att inte påtaglig skada riksintresset för naturvården. I beskrivningen av
område 12 nämns tydligt att området sannolikt hyser höga naturvärden vilka ska beaktas vid exploatering.
Området justeras på plankartan, därmed anses länsstyrelsen yttrande tillgodosett i denna fas av planeringen
av område 12.
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Område 13
I planhandlingen under rubriken Förslag till riktlinjer för ny bebyggelse läggs ”Vid exploatering av
området bör vikt läggas vid bibehållande av en sammanhängande passage genom området med äldre träd
samt övergångszoner så som bryn, småvatten, etc. då det de kan vara av stort värde för växt- och
djurlivet.” till i texten på s 48. Därmed anses länsstyrelsens synpunkt tillgodosett.
Område 14
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att detta område blir en naturlig del av utvecklingen av
Herrviksområdet. De föreslagna riktlinjerna för ny bebyggelse samt föreslagna bebyggelse- och
bygglovriktlinjer möjliggör för en exploatering i samklang med områdets natur- och kulturvärden.
Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.

Område 15
Regionen är medveten om de höga naturvärdena i anslutning till området. Trots det är regionen positiv till
att pröva om än i liten skala möjligheten för bebyggelseutveckling inom området. Området är väl
avgränsat med hänsyn till värdena och en kraftigare exploatering torde ej vara framkomligt. En
detaljplaneläggning av området kan skydda höga värden och minska risken för olämpliga kompletteringar
framöver. Det bör finnas potential till ett mindre tillskott av en permanent befolkning, avståndet till
service i Ljugarn är inte allt för långt. Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.

Område 16
Området avgränsas i enlighet med länsstyrelsens yttrande. Yttrandet föranleder ändring av förslaget.
Område 16 för turismändamål sträcker sig enbart från Gartarveåns mynning österut. Övrig del av området
markeras som Kärnområde för upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning. Om en
eventuell planläggning av området sker kommer dispens från strandskyddet att krävas liksom en närmare
utredning kring hur naturvärdena inom området ska hanteras. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att en
planläggning utifrån de riktlinjer som planförslaget anger skulle kunna utgöra skäl för strandskyddsdispens.

Kärnområde för upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning
Förtydliganden och omdisponering av texten genomförs.
Texten under rubriken samt rubriken Komplettering i områden med värdefull landskapsbil omarbetas:
Komplettering i värdefulla kulturlandskap
Bebyggelsemönstret, spåren av ett tusenårigt brukande och utblickar över det öppna kulturlandskapet bör
beskrivas och analyseras innan bygglov för nylokalisering kan prövas. De kulturhistoriska och
upplevelsemässiga värdena kan i denna analys tydliggöras och syftet är att undvika negativ påverkan på
dessa värden.
s. 52 andra spalten tredje stycket, rubriken ändras från Komplettering i värdefulla kulturmiljöer till
Komplettering i värdefulla bebyggelsemiljöer
s. 52 andra spalten femte stycket flyttas till s. 19
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s. 53 Kartan Kärnområdets samlade värden förtydligas med redaktionella ändringar i teckenförklaringen så att
områdena motsvarar rubrikerna i texten på s. 52

FÖP Katthammarsvik 2025
Rekreationsområde Ojselhagen
I Länsstyrelsens samrådsyttrande lämnades synpunkter kring behovet av ett tydliggörande vad utpekandet
av rekreationsområden innebär i åtaganden. Detta saknas även i utställningsförslaget. Regionen har
besvarat frågan i samrådsredogörelsen men Länsstyrelsen bedömer det lämpligt att införa detta
tydliggörande även i planförslaget. Detta förtydligas nu i handlingen på s. 69. Yttrandet anses därmed
tillgodosett.

Bebyggelse- och kompletteringsområden
Länsstyrelsen påpekar att delar av områdena IV – Haralds hage samt V – Ganne Lassar Kviar omfattar
alvarmark och därför, enligt planens övergripande riktlinjer, bör exploateras restriktivt. Delar av områdena
innehåller potentiellt höga naturvärden samt värden för friluftslivet utifrån det strandnära läget och de
oexploaterade, öppna markerna. I detaljplaneprocesserna utreds närmare vilken exploateringsgrad som är
möjlig utifrån platsernas förutsättningar med hänvisning till ovan nämnda värden. Yttrandet anses därmed
tillgodosett.

Område V Ganne Lassar Kviar
Länsstyrelsen menar att en exploatering av marken öster om vägen är olämpligt då området utgörs av
alvarmark samt kalkgräsmark, naturtyper prioriterade för skydd inom EU samt att ny bebyggelse och
hävdande av tomtmark inom området skulle ha en starkt negativ påverkan på områdets naturvärden.
Denna del av området utgår därför från bebyggelseområdet och ersätts med Kärnområde för upplevelse,
bevarande och skydd för pågående markanvändning. Området på västra sidan om vägen kvarstår.
Yttrandet föranleder ändring av förslaget enligt ovan.

Miljökonsekvensbeskrivning
På sidan 133 görs tillägg i texten första spalten fjärde stycket under rubriken Ökad nederbörd rörande de i
långpunktskarteringen berörda föreslagna bebyggelseområdena där en ökad risk för översvämning
föreligger vid kraftiga skyfall.
Yttrandet föranleder att kumulativa effekter läggs till i miljökonsekvensbeskrivningen på s. 135
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att länsstyrelsens yttrande över begreppet bebyggelsemiljö är en
aning vagt. I MKB har ett medvetet redaktionellt grepp varit att undvika upprepningar i hög grad. Där av
hänvisas till planeringsunderlaget. Dock kan samhällsbyggnadsförvaltningen instämma i att det är
knapphändigt att enbart hänvisa till kartan på s. 118. I MKB läggs därför till en hänvisning till texten på s.
114 där värdet av det fysiska kulturarvet på Östergarnslandet beskrivs.
Därmed anses länsstyrelsens synpunkter tillgodosedda i miljökonsekvensbeskrivningen.
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Rådgivning om allmänna intressen enligt 2 kap PBL
Förslagets koppling till miljökvalitetsmål
Som Länsstyrelsen påpekar är delar av kapitlet Miljökvalitetsmål inaktuellt då planhandlingen hänvisar till
bedömningar gjorda 2014. Som nämns i kapitlet görs nya bedömningar årligen, vilket innebär att
hänvisningar igen efter ett år blir inaktuella. Därför omarbetas texten på s. 122 så att enbart upplysning om
att det görs årlig uppföljning men ingen beskrivning av de senaste bedömningarna.

Klimatanpassning
Under respektive bebyggelseområde görs nu ett förtydligande att det där utifrån lågpunktskarteringen kan
finnas skäl till ytterligare utredningar eller åtgärder för att marken ska vara lämplig för bebyggelse.
Sidhänvisning under respektive bebyggelseområde redogörs ovan. Yttrandet anses med dessa ändringar
tillgodosett i planhandlingen.

Planeringsunderlag
Turismens utveckling
Länsstyrelsen anser att textstycket som rör insjöfisket med vissa exempel på fiskarter bör tas bort. Stycket
” De vanligaste typerna av fiske inom fisketurismen är insjöfiske efter gädda, abborre och gös, strömfiske
efter öring, röding och harr samt insjöfiske efter lax och öring” på s. 103 stryks ur handlingen. Därmed
tillgodoses Länsstyrelsens yttrande.

Övriga synpunkter
Klimat- och energieffektiv planering
En klimat- och energieffektiv planering har betydelse för att nå målet att Gotland ska vara en
världsledande ö-region som visar vägen till ekologisk hållbarhet. Boverket har fått ett regeringsuppdrag att
se över möjligheten för ett generellt undantag från kravet på bygglov för solcellspaneler och solfångare
vilket kan få betydelse för viljan hos fastighetsägare att installera detta på sina fastigheter. Regionen har i
dagsläget inte fattat något inriktningsbeslut rörande större solparker på Gotland. Solparker har en stor
inverkan på landskapsbilden varför ett ställningstagande till detta bör vara en fråga vid en eventuell
revidering av ÖP Bygg Gotland för att hitta lämpliga platser.

Formalia
På s. 52 förtydligas skrivningen rörande respektavstånd till fornlämningar efter Länsstyrelsens
rekommendation. Meningen lyder därmed: ”Ny bebyggelse bör ha respektavstånd till fornlämningar. Om
det finns fornlämningar i anslutning till exploateringsområde ska tillstånd för markingrepp enligt
kulturminneslagen sökas hos Länsstyrelsen. Fornlämningsområdets utbredning prövas vid varje enskilt fall
av Länsstyrelsen då till varje fornlämning hör ett så stort område som behövs för att bevara det. Med
denna redaktionella ändring tillgodoses yttrandet i planhandlingen.
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#29 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
2016-12-21
RS Remiss – Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har getts möjlighet att besvara remiss avseende fördjupad översiktsplan
för östergarnslandet och Katthammarsvik (RS 2015/184).
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen väljer att inte svara.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för lämnat yttrande.

#30 Fortifikationsverket
2017-01-05
Hej,
Intressant att socialdemokraterna delar vår syn på att området vid Skags bör utvecklas. Intressant också att
området nu har möjlighet att kopplas på VA.
Att strandskydd utökats bör ej tas som ett argument att hindra utveckling av området.

1. I första hand föreslår FORTV att området tillsammans med Kirunabyn i enlighet med tidigare FÖP där
området utpekades som lämpligt för förtätning efter Dp.
Det nya förslaget lämnar området helt utan riktlinjer och vision för framtiden vilket är olyckligt.
Lämpligt vore att Kirunabyn förtätades och gavs utökade byggytor genom bestämmelser i Dp samt att VA
ordnas vilket nu är möjligt.
De föreslagna förtätning/nybyggnadsytorna saknar ju helt den attraktionskraft som Skags har med sitt
havsnära läge men också med närhet till infrastruktur och service.

2. I andra hand förslår FORTV att fastigheten Skags 1:2 ges möjlighet att utvecklas för turistnäring. Man
kunde på platsen erbjuda övernattning i två fd militära anläggningar samt ha information om Gotlands
kustförsvar. Detta skulle addera en intressant vinkling för turismen i området. Förslagsvis med Regionen
som ägare och huvudman.
Sammantaget ser FORTV planförslaget som alltför försiktigt. Genom att peka ut Skags som ett
utvecklingsområde kunde sedan detaljerna prövas i en Dp. En förtätning av befintliga attraktiva områden
bör vara prioriterat före att ianspråkta jungfruliga områden utan samma möjlighet till havsnära boende
med höga kvalitéer.
//KM
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Med vänlig hälsning
Karl-Martin Svärd
Fastighetsstrateg

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkommet yttrande.
I FÖP Östergarn från 1995 anges för området möjligheter till förtätning av bebyggelsen. Under senare år
har nya hus uppförts i delen närmast Sandviken. I den västra delen av Skagsområdet som i FÖP 95 ansågs
lämplig för bebyggelseutveckling föreslås i utställningsförslaget som ett bebyggelseområde
(Bebyggelseområde 9), på grund av nya förutsättningar för en hållbar VA-lösning. Fastigheten Skags 1:2
ligger i sin helhet inom strandskyddat område, och till stora delar inom naturreservatet Gotlandskusten
mm. Bedömningen är att p g a av det utökade strandskyddet anses inte längre området som ett lämpligt
bebyggelseområde. Trots de två f d militära byggnaderna anser samhällsbyggnadsförvaltningen att
fastigheten upplevs som oexploaterad. Region Gotland har inget intresse i att äga eller vara huvudman för
en turistanläggning med anknytning till kustförsvaret.
Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.

#31 DBWs Trädgårdsstyrelse Leif Aronson ordf.
2017-01-10
DBW Trädgårdsstyrelsen fick rubriken översiktsplan för yttrande.
Vi vill härmed meddela att vi inte kommer att lämna något yttrande eller några synpunkter på planen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för lämnat yttrande.

#32 Räddningstjänsten Region Gotland
2017-01-24
Yttrande angående FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025
Räddningstjänsten har ingen erinran i detta läge. Om vissa orter kommer att förtätas kommer vi att yttra
oss via detaljplanen för orten, t ex Katthammarsvik.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för lämnat yttrande.
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#33 Socialförvaltningen
2017-01-30
Socialförvaltningen har mottagit ”Remiss – Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och
Katthammarsvik 2025” RS2015/184
Vi har inga synpunkter på förslaget.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för lämnat yttrande.

#34 Lars Landström
2017-02-07
Remiss
Synpunkter på FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik
Översiktsplanen framstår som väl genomarbetad. En gedigen och balanserad text. Mina kommentarer
begränsar sig till planförslaget FÖP Katthammarsvik, sid. 62-66.
Område IV (Haralds hage)
* Område IV kantas av — och kommer i praktiken att ingå — i en 40-50 år gammal tidigare stadsplanerad
fritidsbebyggelse. I enlighet med vad som stadgas för den övergripande inriktningen för eventuellt
tillkommande bebyggelse bör en anpassning ske avseende tomtstorlek och byggnader ske avseende detta
väl avgränsade område.
— Existerande fritidstomter på vanligtvis drygt 1000 m2 bör ökas in i område IV. Vid kontakter med
lantmäteriverket har från dem framförts att så små fritidstomter inte skulle läggas ut i dagens läge och att
fritidsägarna kunde komma in med förslag till en ytjustering av området (till 1500-2000 m2). Skall en
planläggning och tomtindelning av område IV äga rum, bör en samordning med och modernisering av
ytstorlekarna för övriga tomter göras.
Den nya bebyggelsen anpassas till den upphöjda häll- och skogsmiljön. Det innebär att det bör vara bebyggelse på
inte mer än en vånings höjd. De förhållandevis stora tomterna gör att detta inte innebär några problem
även vid åretruntboende. Husen kommer ju att vara anslutna till kommunalt VA.
Område VI (Vassmunds)
* Den för Östergarnsdalen viktiga avvattningskanalen som går genom område VI växer oavbrutet igen och
måste rensas och fördjupas. Det gör att fria ytor kring kanalen bör bibehållas. Ytstorleken mot vägen blir
därmed en chimär. Om det ej går att ansluta en kommande bebyggelse till kommunalt VA måste tomterna
göras relativt stora och risker för läckage mot kanalen beaktas. Tidigare har nybebyggelse i området
avslagits med hänsyn till strandavståndet. Stenar med slipskåror nära kanalen visar att den under
medeltiden använts som drivkälla.
Grogarnsvägen öster asfalteringen i Katthammarsvik
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* Grogarnsvägen öster asfalteringen i Katthammarsvik är idag en enskild väg utan styrande
vägsamfällighet. På sociotopkartan sid 62 anges att vägen används för promenader och cykling. Det är
korrekt, men den omfattande användningen har råkat ut för störningar de senaste somrarna.
Grogarnsberget — ett Natura 2000-område som blir allt populärare. Kombinationen av en 20-faldigt ökad
sommartrafik och en medveten begränsning av regionens grusdammbindning under denna tid har
resulterat i enorma dammoln vid torrperioder Dammoln som under 11/2-2 månader stör gående — ofta
med barnvagnar, cyklister och närboende (alla fönster och dörrar måste tidvis hållas stängda. Möbler
beläggs och tvätt kan ej hängas ut).
— Oavsett hur en ökad bebyggelse ordnas längs Grogarnsvägen kommer en asfaltering eller en anständig väghållning också
under somrarna att erfordras.
Uppsala den 4 februari 2017
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkomna synpunkter.
Område IV Haralds hage
En exploatering enligt planförslaget kräver en ändring av gällande detaljplan för området. Då kan det även
vara naturligt att se över huruvida de befintliga tomterna vid Haralds hage ska ingå i den nya detaljplanen
för att på bästa sätt reglera tomstorlekar, siktvyer och infrastruktur. I detaljplaneprocessen hanteras även
frågan om våningsplan och volymer.
Område VI (Vassmunds)
Exakta ytor för möjlig komplettering av ny bebyggelse inom området hanteras genom förhandsbesked och
bygglov utifrån de riktlinjer för bebyggelse och bygglov som presenteras i planförslaget, där även
vattendragets utbredning, plushöjd över havet och strandskyddet är av stor betydelse för att hitta en
lämplig lokalisering. Även förutsättningarna för en hållbar VA-lösning är av grundläggande betydelse för i
vilken utsträckning ny bebyggelse är möjlig att uppföra inom kompletteringsområdet.
Grogarnsvägen
Grogarnsvägen är en enskild väg. Det innebär att regionen inte har ansvar för skötsel av vägen.
Vägförening som inkluderar ett ev nytt bebyggelseområde får lösa väghållningen gemensamt. Även detta
kan regleras i detaljplan.

Yttrandet föranleder ingen ändring av förslaget.

#35 Iwan och Marita Wöldern
2017-02-08
Ärende: fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025
Ärendets diarienummer: RS 2015/184
Undertecknade ägare till fastigheten Rommunds 1:33, Sjaustru 835, Katthammarsvik vill påpeka följande
då det gäller olämpligheten av att området ska användas för exploatering för turiständamål 16-17.
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Område 16 är Gammelgarn Gartarve (Sjaustru).
1. Vilken campingverksamhet pågår? Skyltar finns uppsatta av Länsstyrelsen att camping är förbjuden
inom del av området.
2. Vi motsätter oss därför att området etableras för campingverksamhet bland annat för att det råder akut
vattenbrist i området.
3. Gartarveån är lek- och uppfödningsplats för havsöring och måste skyddas.
4. Vägföreningen Skogsände ansvarar för underhåll av vägen till de fastigheter som finns inom området.
5. Bygglov har nekats i området på grund av förekomsten av unika lavar.
6. Ett naturskönt markområde exploateras och blir totalförstört.
7. Detta förslag fanns redan på 70-talet men avslogs.
Visby 2017-02-08
Iwan och Marita Wöldern
Bifogar förteckning över de fastighetsägare som är betalande delägare i Skogsände samfällighet. Bilagan
finns i ärendepärmen på regionstyrelseförvaltningen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter.
I den östra delen mot Sjuaster fiskeläge pågår sedan decennier en föreningscamping inom området. Denna
del föreslås fortsatt vara lämpligt för småskalig camping utifrån de riktlinjer som ställs i planförslaget. Den
västra delen på andra sidan om Gartarveån utgår ur förslaget och markeras som Kärnområde för
upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning. Om en eventuell planläggning av området
sker kommer dispens från strandskyddet att krävas liksom en närmare utredning kring hur naturvärdena
inom området ska hanteras. Vid planläggning kommer krav att ställas kring en hållbar vatten- och
avloppsförsörjning.
Yttrandet föranleder ändring av planförslaget: Område 16 får en ny avgränsning.

#36 Eva och Jonas Forssbeck
2017-02-14
Synpunkter angående FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik – Bebyggelseområde IV
Haralds Hage
I förslaget till fördjupad översiktsplan står följande och mycket viktiga förutsättning ”En påtaglig skada på
ett riksintresse kan vara att ny bebyggelse (eller andra anläggningar) etableras i det öppna, tidigare icke ianspråktagna
landskapet och med en form som avviker mot den traditionella byggnadsstilen samt i en gruppering som avviker från det
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traditionella. Det är således frågan om placering (i anslutning till väg, i produktionsmarker), utseende (avvikande
utformning, moderna material) och gruppering (ensamliggande, täta grupper, radhus) som utgör fundamentala kriterierna i en
bedömning om en etablering innebär påtaglig skada på riksintresset”.
I förslaget till översiktsplan väljer man trots föregående stycke att presentera delområde IV (Haralds Hage)
för exploatering av friliggande villor eller radhusbebyggelse i max 1 ½ plan.
Område IV är i gällande byggnadsplan planlagt som parkmark och som på flera sätt ingår i markareal som
är markerade som riksintressen (naturvård, kulturmiljövård, miljöbalk osv.). Visserligen är det medtaget att
man i framtida planläggning får utreda i vilken omfattning ny exploatering kan vara möjlig i förhållande till
exempel bevarandet av öppenhet och placering i förhållande till vägen samt naturvärden.
Såsom område IV i dagsläget är presenterat ser vi ändå med stor oro att befintliga riksintressen med all
sannolikhet kommer att påverkas enligt följande:
-

Form, dvs. fristående villor eller radhus i 1 ½ plan, som avviker mot den traditionella
byggnadsstilen. Risken är påtaglig att fristående villor kan komma att byggas i form av stora
skrytbyggen såsom skett i Ljugarn. Riktlinjerna för bygglov är ”Gestaltning av byggnadsvolymer
görs utifrån landskapets skala”, och då kan det inte bli tal om det som översiktsplanen nu föreslår.

-

Gruppering som avviker från det traditionella, dvs. radhus i 1 ½ plan. Var finner ni att det är
traditionellt med radhusbebyggelse på tidigare parkmark med riksintresse?

-

Placering som avviker mot det vanliga. Markerat område ger möjlighet till exploatering med 2
längsgående kvarter med mellanliggande ny väg i och med att markerat område sträcker sig från
Grogarnsvägen in till tomtgräns för befintlig fritidshusbebyggelse.

I planförslaget (sid 63) står också att ”Genom att bebyggelsen hålls samlad kan det omgivande landskapet
hållas fri från bebyggelse”. Den texten står i direkt konflikt med vad som står under område IV och V. Vi
har svårt att få till att befintlig parkmark (som ej fått bebyggas) kan uppfattas som samlad bebyggelse.
Dessutom ser vi med stor oro på att Samhällsbyggnadsförvaltningen kommenterat att område IV och V
kvarstår då de möjliggör ny bebyggelse i högst attraktiva lägen. Målbilden som
Samhällsbyggnadsförvaltningen målar upp låter mer som målbilden för en markägare.
Om område IV över huvudtaget skall kvarstå, önskar vi att följande punkter beaktas redan i
översiktsplanen så att de sedan inte kan kringgås i framtida detaljplaneläggning:
-

Markerad yta för område IV minskas radikalt eller tas bort från förslaget.

-

Ny viss friliggande bebyggelse får endast ske utmed Grogarnsvägen samt i dess närhet, med
maxmått ca 40 m från ny byggnad till vägmitt.

-

Ny bebyggelse får endast ske i ett plan.

-

Ny bebyggelse får endast ske i enlighet med klassisk Gotlandsarkitektur.

-

Ny bebyggelse får endast utföras såsom fritidshus.

-

Alvarsmark samt skog behålls i nuvarande omfattning. Om skog avverkas kommer resten fällas av
höststormar, och då försvinner den unika gränsen som nu råder mellan åkermark och alvar.

-

Permanent lösning för VA säkerställs. Befintliga fastigheter öster om befintlig VA-verksamhet
inkluderas i den kommunala planen. Samarbete med privata VA-aktörer såsom Nyhagen
konsortiet kan vara en lösning.
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Beaktas punkterna ovan kan den biologiska mångfalden möjligen bevaras. Skogspartierna samt den delvis
igenvuxna alvarsmarken med rödlistad art måste skyddas. Inne i det smala skogspartiet finns förutom i
planen redan beskrivna värden mycket blommor och örter såsom ramslök. Skogen och den del av alvaret
som ligger närmast skogen ger också förutsättningar till den ängsmark och lummighet som finns inne i det
fritidshusområde som ligger innanför skogspartiet. Enligt sociotopkarteringen är det också viktigt att
lämna en buffertzon av träd även med tanke på fåglarna.
Med vänliga hälsningar
Eva och Jonas Forssbeck
Haralds Hage

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter.
Intentionen i FÖP Katthammarsvik är att möjliggöra för inflyttning och en ökning av den bofasta
befolkningen i området, därför anser samhällsbyggnadsförvaltningen att fritidshusbebyggelse inte bör
förespråkas inom bebyggelseområdena. Området är möjligt att ansluta till kommunalt VA, detta är en
förutsättning för exploatering. Huruvida befintlig bebyggelse kan anslutas till kommunalt VA blir en fråga
för senare bedömning under detaljplaneskedet.
Områdena IV och VI ses som en naturlig förtätning av Katthammarsviks samhälle där befintlig
bebyggelse i tätortens ytterområden kan kopplas ihop med den tätare bebyggelsestrukturen i samhället. En
förtätning i dessa områden tydliggör entrén från öster till tätorten i en sammanhållen karaktär.
I en eventuell detaljplaneprocess får utredas i vilken omfattning, vilka volymer som är lämpliga samt vilka
ytor som bör lämnas obebyggda. Den fördjupade översiktsplanen ger en första indikation på vilken typ av
bebyggelseutveckling som bör kunna prövas. Ställningstagande till exakt utformning och exploateringsgrad
görs i senare skeden.
Den text som hänvisas till i yttrandet är till beskrivningen av hur planen tillgodoser de värden som uttrycks
som riksintresse för kulturmiljövården generellt inom den fördjupade översiktsplanens planområde. De
övergripande riktlinjerna på s 18-21 liksom de föreslagna bebyggelse- och bygglovriktlinjerna på s 22-29
samt de särskilda riktlinjerna för ny bebyggelse i Katthammarsvik på s 63 beskriver med tydlighet att
landskapets karaktär och naturliga förutsättningar ska vara styrande för ny bebyggelse. Detta innebär att
om ny bebyggelse tar hänsyn till dessa i en samlad avvägning kan riksintressets värden tillgodoses. Samma
bedömning görs av Länsstyrelsen i deras utlåtande över utställningsförslaget.
Yttrandet föranleder ingen ändring av förslaget.

#37 Sven och Lillemor Norberg
2017-02-14
Ärende RS2015/184
Synpunkter på förslag till fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet
Synpunkterna begränsar sig till det nytillkomna området för turismändamål,
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16. GAMMELGARN GARTARVE (SJAUSTRU)
Vid den workshop om eventuella LIS-områden på Östergarnslandet som genomfördes i november 2014
var Regionens förslag att bilda ett LIS-område i Sjaustru. Det främsta argumentet för detta var
uppenbarligen att Regionen äger det föreslagna markområdet. Den arbetsgrupp som diskuterade förslaget
kom fram till att ett LIS-område här skulle vara negativt ur flera synpunkter. Området har stora
naturvärden och borde snarare skyddas än exploateras. Det är viktigt att de faktorer som gör
Östergarnslandet så attraktivt inte spolieras genom att strandskyddade områden görs otillgängliga för
allmänheten.
Det var därför något förvånande att se att området i det utställda planförslaget utpekas som ett område för
turismändamål. Eftersom området ligger inom strandskyddet och att en sådan utveckling förutsätter
dispens från detta, så är det svårt att se vad som skiljer det från ett LIS-område.
Om ett markområde enligt en fastställd plan får användas för olika former av kommersiell verksamhet så
ökar naturligtvis marknadsvärdet och man kan få ut ett högre pris vid försäljning. Vi vill dock inte tro att
det kan vara motivet till formuleringarna i förslaget till fördjupad översiktsplan.
12 000 kvadratmeter av området arrenderas idag av Förbundsområde Gotland, tidigare Gotlands
polisförening. Föreningen använder området för en begränsad campingverksamhet för sina medlemmar.
Det rör sig alltså inte om någon kommersiell campingverksamhet som man kan förledas att tro utifrån
skrivningen i planförslaget. Arrendatorn har, märkligt nog, fått dispens från strandskyddet för att ha
campingverksamhet cirka 80 m från stranden i ett område som har 300 meters strandskydd. Det argument
som brukar användas i sådana här sammanhang, det vill säga att marken skall vara tillgänglig för det rörliga
friluftslivet, tycks inte vara giltigt här.
Det här området har i praktiken dubbelt strandskydd, dels 300 m från stranden och dels 100 m kring
Gartarveån. Ån är en viktig reproduktionsplats för havsöring och mycket känslig för föroreningar.
Sjaustrustranden är en populär badplats. Vackra sommardagar kommer det många bilburna besökare och
det blir då problem med parkering. Många ställer bilen på gräsytorna på Gartarve samfällighet med mer
eller mindre allvarliga markskador som följd. Det vore därför bra om Regionen på sin fastighet Gartarve
1:33 kunde ordna en enkel ändamålsenlig parkeringsplats av erforderlig storlek.
Under 1970- och 1980-talen var delar av samfälligheten Gartarve populära för så kallad vild camping.
Detta stävjades genom att länsstyrelsen 1990-03-26 beslutade om ett särskilt strandskyddsområde för att
göra det tillgängligt för bad och friluftsliv.
Det faktum att Område 16 ägs av Region Gotland och att det redan finns en dispens från strandskyddet
för en begränsad intern campingverksamhet kan inte vara skäl nog för att kommersialisera området och
göra det otillgängligt för andra än campare.
Vi tycker att det är slöseri med resurser att detaljplanera ett område som rimligtvis aldrig kommer att
kunna exploateras.
Med hänvisning till ovanstående motsätter vi oss att Region Gotland avsätter område 16. Gammelgarn Gartarve
(Sjaustru) för turismändamål. Vi vill att området tas bort från planförslaget.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter.
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I den östra delen mot Sjuaster fiskeläge pågår sedan decennier en föreningscamping inom området. Denna
del föreslås fortsatt vara lämpligt för småskalig camping utifrån de riktlinjer som ställs i planförslaget. Den
västra delen på andra sidan om Gartarveån utgår ur förslaget och markeras som Kärnområde för
upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning. Om en eventuell planläggning av området
sker kommer dispens från strandskyddet att krävas liksom en närmare utredning kring hur naturvärdena
inom området ska hanteras. Vid planläggning kommer krav att ställas kring en hållbar vatten- och
avloppsförsörjning. Yttrandet föranleder ändring av planförslaget: Område 16 får en ny avgränsning.

#38 Fredrik Lindahl
2017-02-15
Angående FÖP Östergarnslandet.
Jag anser att ett område på fastigheten Gammelgarn Davide 1:70 (Gammelgarn Davide 237, 623 67
Katthammarsvik) har förutsättningar för en Detaljplan och är lämpligt för bebyggelse.
Området utgörs av ett skogsparti i västra delen av Davide 1:70. På angränsande område i väster finns idag
fritidsfastigheter och obebyggd mark. Detta område föreslås i FÖP Östergarnslandet lämpligt för
bebyggelse. Skapas en detaljplan för området på Davide 1:70, enligt bifogade kartskiss, erhålles en större
mängd av sammanhållen bebyggelse med gemensam tillfart från väg 559 och bättre utnyttjande av den
nyligen utbyggda VA-lösningen i området. Det här föreslagna området på Davide 1:70 utgör ca 4 hektar
och med en detaljplan skulle ca 16 fritidsfastigheter kunna bildas. En sådan detaljplan skulle gynna
Östergarnslandet genom ökad aktivitet inom byggnad och handel samt rent allmänt stimulera
fritidsboendet därstädes.
2017-02-15
Fredrik Lindahl
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Tack för dina synpunkter!
Det föreslagna området ligger i direkt anslutning till bebyggelseområde 4 i planförslaget. I planförslaget
anses området väster om vägen som mest lämplig för lokalisering av ett större antal av ny bebyggelse
utifrån de övergripande riktlinjerna, de bebyggelse- och bygglovriktlinjerna som föreslås samt
naturvärdena på platsen. Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till initiativet att påbörja en
utveckling av denna del av Östergarnslandet. Sannolikt är dock ett tillskott på 16 st fritidshustomter en för
kraftig exploatering på östra sidan om vägen då markförutsättningarna och naturtyperna varierar. En viss
bebyggelse kan ändå visa sig vara lämplig i anslutning till befintlig väg även på östra sidan av vägen. Detta
får avgöras i den ansökan om planbesked som inlämnats till samhällsbyggnadsförvaltningen. De utpekade
områdena är schematiskt utlagda på plankartan och de exakta gränserna för möjlig exploatering får
avgöras i detaljplaneprocessen. Yttrandet föranleder därför ingen ändring av förslaget.

#39 Uppsala Universitet
2017-02-15
Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025 (RS2015/184)
Uppsala Universitet har beretts möjlighet att yttra sig om rubricerad remiss.
Universitetet avstår från att lämna yttrande.
Beslut i detta ärende har i rektors frånvaro fattats av undertecknad prorektor i närvaro av
universitetsdirektör Katarina Bjelke, efter föredragning av biträdande kanslichef Björn Gembert. Närvaro
därutöver var Uppsala studentkårs ordförande Daniel Simmons.
Anders Malmberg Björn Gembert
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för lämnat yttrande.

#40 Siw Jacobsson
2017-02-20
Diarienummer:
RS2015/184: Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025
Klagande: Siw Jacobsson
Fastighet: Gutenviks 1:49
Ärende:
Område III (Gutenviks). Jag motsätter mig planerna på storskalig exploatering av området som omfattas
av äldre ängs- och hagkaraktär med höga naturvärden och stor artrikedom. Den obebyggda marken invid
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och mellan bebyggelsestråken ska behållas som ett sammanhållande naturområde utan att styckas upp av
ny infrastruktur och bebyggelse. Grönområdenas värde för landskapsbild och ekologi ökar nämligen ju
större kilarna är. Små, uppstyckade naturområden försvårar för fåglar och djur att röra sig i landskapet.
Det blir därtill betydligt svårare för växter att sprida sig när hagmarker, som var och ett erbjuder bra
levnadsbetingelser, är skilda åt av tät bostadsbebyggelse. En storskalig exploatering av Gutenviks innebär
även att dess särskilda kvalitet som lugnt och tyst område försvinner helt med nära avstånd till bullerkällor
såsom tät bebyggelse och vägar.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Tack för ditt yttrande!
I beskrivning av område III står det att ”Exploatering sker på naturtomter där den äldre ängs- och hagkaraktären
beaktas. Vid planläggning bör även bevarande av grön korridor för flora och fauna liksom för sociala värden beaktas. Det
är en fördel om möjligheten att röra sig genom området kvarstår liksom att utblickar tas tillvara vid en eventuell
exploatering.” Vid en eventuell detaljplaneläggning ska detaljplanen utformas med stöd av dessa riktlinjer.
Därmed anses synpunkterna tillgodosedda i planförslaget. Yttrande föranleder inga ändringar av förslaget.

#41 Stefan Möllerberg
2017-02-20
Yttrande och kommentarer på översiktsplanen Dnr. R52015/184
Jag heter Stefan Möllerberg och äger fastigheten Skogby 1316 Sjaustru ,Gammelgarn som vi köpte 1987,då
fanns 2 bofasta och kanske 15-20 fritidshus.
Jag är stark sakägare: då vårt vatten kommer från kärr och deltat av Gartarveån.
Allt som sker ovanför eller bredvid 055 påverkar vårt dricksvatten, som idag år brunt men tjänlig med
anmärkning, brunt och smak av kärr.
Under dessa 30 år har det skett en mycket stark utveckling och byggnation.
Jag räknade hus från korsningen Svartdalsvägen/Sjaustruvägen till Folhammar i Ljugarn till numera c:a 21
bofasta och va 80 fritidshus efter väg och kust. (inte hus längre in i skogen.)
Jag har under alla år ringt om anslutning av VA och fått svar att Sjaustru ligger inom prioriterat område
(Riksintresse och tunt markskikt inom sårbarhetsområde röd). Tyvärr har inte Kommun ställt upp med
vägar, säkra gångleder eller med vatten och avlopp, det ända som skett är att vi fått in fiber som är jättebra
(privat initiativ), då fler kan arbeta hemifrån.
Kommun har däremot beviljat ett stort antal bygglov på åkrar, i närhet av Gartarveåns tillflöde se sid 108
och annan känslig miljö och biotopkänslig miljö, beviljat kalhuggning av gammal biotop skyddad skog i
strandskyddat område. De flesta har grävda brunnar som är grunda med brunt vatten, borrade brunnar
har godkänts med gränsfall på tjänligt med anmärkning med höga värden av Nitrit det står bla att vattnet bör
inte ges till barn under l år
Undrar om man talar om detta när man hyr ut sina hus?
Hur påverkas detta med en större utbyggnad?
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Flera har fått in saltvatten på sommaren i sina borrade brunnar.
Detta innebär att de med brunt vatten har installerat salt renare och den ökade saltvatteninträngningen i de
borrade gör att grundvattnet sakta men säkert blir saltare.
Kommun MÅSTE ha kontroll på Vattenkvaliteten och se hur vattentillgången är på lite längre sikt. Nu
kör man vatten i tank till nybyggda hus med nya bygglov?
I vår brunn har vattennivån sjunkit med 1 m de sista 2 åren, kommun säger '"vi får hoppas på snö och
mycket regn". ??? Samhällsansvar ?
KOMMUN måste ta sitt ansvar och bygga ut Va innan det blir total katastrof. Jag förstår inte argumenten
att överlåta ett samhälleligt ansvar på privat händer. Samtidigt är hela området Riksintresse enl MB kap 34, sårbarhetsområde röd, detta borde innebära, starka begränsningar på var och hur man bygger långsiktigt
och hållbarhet.
Kommun borde lägga ett totalt Bygglovförbud tills man löst Va frågan.
Om man bygger ihop saltvattenverket i Herrvik och ansluter till Ljugarn så kan inte detta bli någon
ekonomisk belastning för kommun.
Om man ansluter våra 100 hus med husen i Grynge, så borde VA taxan tom bli mycket lönsamt. Då kan
dessutom reningsverket gå för fullt hela året dygnet om. Kan man samtidigt bygga en gång/cykelväg på
ledningen, så borde detta vara Bingo.
Jag vill även kommentera och påpeka fel i utredningsmaterialet, vi är inte emot att man bygger och
utvecklar Östergarnslandet, med framförallt Bofasta med barnfamiljer.
Betr. Kommuns LIS område nr 16, så år det kanske det mest olämpliga i hela ÖP.
1. Området ligger inom dubbla strandskyddsområden enl. MB 7 kap 18
2. Vattenskyddsområde Gartarveån. Se sid 108
3. Strandängarna nedanför har förbud mot camping.
4. Marken inom sårbarhetsområde röd.
5. Ligger flera våtmarker inom området, som borde restaureras först av allt, så att Gartarveån kan överleva
långsiktigt. I somras var det stopp i utflödet, vi har inte sett detta tidigare under våra 30 år.
Det finns ingen allmän camping idag. som kommun tror.
När Gotlands polis kamratförening 1987 ville köpa loss hela sin tomt som de arrenderat sen lång tid
tillbaka och ville bygga en stugby så fick de ett nej från Kommun.
De arrenderade då en mycket mindre tomt men med ett litet antal gästplatser för poliser bosatta på
Gotland, skälen var:
Gartarveån ,känsliga miljön (strandängarna) tunna markskiktet (grävd brunn+ infiltration) samt inom
Strandskyddsområde
Det ända skälet nu, är att kommun äger marken, och vill tjäna pengar på en exploatering och tror de att de
kan göra som de vill och strunta i MB.
Jag anser sålunda att KOMMUN
1. Bygg ut infrastrukturen först.
2. Gång och cykelväg mellan Grynge och Ljugarn.
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3. Bygg ut Vatten och avlopp och anslut idag bef. hus och tomter på en gång.
4. Flytta bort LIS till mer lämplig mark ,bort från strandskydd och å, med utbyggd VA och avlopp
som då kan anslutas utan att förstöra miljön.
Då har kommun följt MB 12 kap 6§ ,MB kap 3-4,1:431 Skap 9§, strandskydd enl Naturvårdsverket, samt
förbättrat miljön, och då kan man även utveckla denna del av Östergarnslandet till en bra boendemiljöer i
första hand till, fastboende som ger intäkter hela året.
Hälsningar
Stefan Möllerberg fastighet Skogby :36 Sjaustru Gammelgarn

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter.
I den östra delen mot Sjuaster fiskeläge pågår sedan decennier en föreningscamping inom området. Denna
del föreslås fortsatt vara lämpligt för småskalig camping utifrån de riktlinjer som ställs i planförslaget. Den
västra delen på andra sidan om Gartarveån utgår ur förslaget och markeras som Kärnområde för
upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning. Om en eventuell planläggning av området
sker kommer dispens från strandskyddet att krävas liksom en närmare utredning kring hur naturvärdena
inom området ska hanteras. Området föreslås i planförslaget inte som ett LIS-område utan som ett
område för utveckling av turismändamål. För närvarande finns inte denna del av Gotland med i VAplanen för utbyggnad av kommunalt verksamhetsområde därför är inte heller en utbyggnad av gång- och
cykelväg längs ledningsdragningen mellan Grynge och Ljugarn aktuell. Vid planläggning kommer krav att
ställas kring en hållbar vatten- och avloppsförsörjning.

Yttrandet föranleder ändring av planförslaget: Område 16 får en ny avgränsning.

#42 Anders Nahlbom och Li Cardell
2017-02-20
Synpunkter på FÖP Östergarnslandet
Den fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet är ett mycket ambitiöst utredningsarbete som vi
hoppas kommer att efterlevas vid kommande utveckling av både bostäder och turism.
Vi kan konstatera att sedan samrådet för ett par år sedan har FÖPen utökats med bebyggelseområden där
det blivit mer uttalat att prövning av ny bebyggelse ska ske genom framtagande av detaljplan. Vi tror att
det är bra att dessa utvecklingsmöjligheter tillskapas för nuvarande markägare och befintligt näringsliv om
det kan ske i så kontrollerade former som ni beskriver i texten. Planförslaget pekar dessutom ut ett antal
kompletteringsområden som inte redovisats tidigare och där avsikten är att det där ska vara möjligt med
enstaka bebyggelse utifrån föreslagna riktlinjer vilket vi generellt är positiva till.
Det är dock mycket viktigt att tillkommande bebyggelse inom dessa områden sker på ett sådant sätt att
Östergarnslandet bibehåller dagens känsla av öppenhet, orördhet och småskalighet.
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Vi anser dock att bebyggelsekompletteringar i vissa fall även bör vara möjliga i anslutning till befintlig
bebyggelse på andra ställen på Östergarnslandet och att dessa kompletteringar inte huvudsakligen måste
ske inom de områden som utpekats som bebyggelseområden eller kompletteringsområden i planförslaget.
Ett skäl till detta är att flera markägare kan gynnas och inte endast de som råkar få ett bebyggelse- eller
kompletteringsområde inlagt på sin mark.
Riktlinjerna för ”kärnområden” och ”övrig mark” är mycket restriktivt skrivna. Vi tror att det finns många
lämpliga tomtplatser och möjliga kompletteringar av bebyggelsen även inom dessa områden utan att
Östergarnslandets känsla av öppenhet, orördhet och småskalighet skadas. Med nuvarande skrivning kan
många markägare tro att det inte är möjligt att få några nya avstyckningar där och därför avstår från att
komma in med en förfrågan.
Bebyggelseområde 8
I likhet med flera av de föreslagna tillkommande bebyggelseområdena lokaliseras område 8 till ett av de
kvarvarande skogsområdena. Detta och andra skogsområden bör finnas kvar som orörda områden att
ströva i. Detta är dessutom en mycket trevlig blåbärsskog. Eftersom många tomtägare vill komma åt
morgon- och kvällssol blir det kanske inte så många träd kvar vid byggnation inom skogsområdena.
I redovisningen av kompletteringsområdena framgår att det inom dessa kan ske mindre
bebyggelsekompletteringar utan upprättande av detaljplan. Vi anser det lämpligt att kräva prövning genom
detaljplan även i dessa områden om kompletteringarna blir mer omfattande.
Avgränsningen av de föreslagna numrerade bebyggelseområdena anges vara schematiska och kommer att
preciseras vid detaljplaneläggningen. När det gäller de kompletteringsområden som redovisas i
planförslaget bör det anges att även dessa har en mycket schematisk avgränsning och att ställning till
bebyggelsekomplettering inom dessa också måste tas från fall till fall.
Vi anser att en justering/rättelse bör göras i nuvarande
planförslag innan antagande eftersom delar av vissa
föreslagna kompletteringsområden redan är
detaljplanelagda. Detta gäller tex inom
kompletteringsområdet vid Falhammars, där den södra
delen, inringat med blått på skissen här bredvid, är utlagt
som allmän plats i byggnadsplan från 1968. Det kan inte
vara planförfattarnas mening att områden som redan
säkerställts som grönområde i detaljplan nu skall omvandlas till bebyggelse.

Att föreslå ställplatser för husbilar (och kanske husvagn?) är ett bra förslag för att minska den ”vilda”
uppställning av dessa fordon som emellanåt förekommer.
Att förbättra möjligheterna att införa lokala trafikföreskrifter som förhindrar uppställning av husbilar
och/eller husvagnar i terrängen och framförallt utefter hela den attraktiva kuststräckan från Sjaustru till
Grogarnsberget är också ett mycket bra förslag.
Vänliga hälsningar
Anders Nahlbom och Li Cardell

Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025 – Utställningsutlåtande RS au 170424

40

Ägare och boende på Falhammars 1:31, Falhammars 813, Östergarn

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Tack för era synpunkter!
Inom kärnområdet som utgör en stor del utöver de utpekade bebyggelse- och kompletteringsområdena
finns höga natur- och kulturvärden, dels i form av områden med olika typer av områdesskydd samt
riksintressen men det är också inom kärnområdet som jordbruksmarken som får EU-stöd ingår. Med
dessa förutsättningar krävs en större hänsyn och varsamhet men det kan finnas mark som lämpar sig för
bebyggelse vilket får prövas genom bygglov- eller detaljplaneprocess. Samhällsbyggnadsförvaltningen
anser att de övergripande riktlinjerna och riktlinjer för bebyggelse och bygglov ger stöd för vidare
prövning även i områden utanför bebyggelse- och kompletteringsområden.
Område 8
I riktlinjerna för område 8 står det att om området exploateras är det viktigt att bibehålla en eller flera
gröna passager genom området anpassade både för friluftslivet och växt- och djurlivets behov. Framför
allt äldre träd samt övergångszoner så som bryn, småvatten etc. kan vara av stort värde för växt- och
djurlivet. Detta tydliggörs under förslag till riktlinjer för ny bebyggelse på s 37. I en detaljplan är det även
möjligt att reglera vilka träd som får tas bort och vilka som ska stå kvar. Därmed anses yttrandet
tillgodosett.
Områdenas avgränsning på plankartan
Under planprocessen har det kommit in synpunkter, dels att vissa bebyggelseområden bör minska men
dels även motsatta synpunkter att de redovisade bebyggelse- och kompletteringsområdena ska vara större.
Utifrån detta är det därför viktigt att klarlägga varför arronderingen av redovisade områden ser ut som de
gör och hur kommande hantering av detaljplaner och bygglov ska vara.
Ibland kan man kanske undra varför områdena ser ut på just ett speciellt sätt och därför är det viktigt att
veta hur man ska tolka plankartans olika områden. När ett område ritas in på plankartan så är arrondering
gjord utifrån kända parametrar som exempelvis värdefull natur- och kulturvärden och/eller
jordbruksmark. Men i många fall kan man inte på denna översiktliga nivå exakt göra en avgränsning av ett
bevarandevärt värde utan den exakta bedömningen/avgränsningen görs i kommande detaljplaneläggning
och/eller bygglovprövning som följaktligen gör en mer noggrann inventering av de olika värdena.
Eftersom gjord områdesavgränsning i översiktsplanen inte i alla områden är hundraprocentig säker så kan
i vissa fall fördjupade studier i detaljplanefasen/bygglovfasen komma fram till en delvis annan arrondering
än den som redovisas på plankartan. Detta sammantaget gör att regionen inte ytterligare kommer ändra på
arronderingen på redovisade områden utöver de som nu föreslås. Följande
detaljplaneläggning/bygglovhantering får visa på exakt arrondering för möjlig exploatering. I detta
sammanhang är det givetvis viktigt att påpeka att även inom redovisade möjliga bebyggelse- och
kompletteringsområden ska den framtida byggnationen ske i samklang med de övergripande riktlinjerna,
samt bebyggelse- och bygglovriktlinjerna som redovisas i kap 2 . För även i redovisade bebyggelse- och
kompletteringsområden är det viktigt att den tillkommande bebyggelse känns som en naturlig förtätning
av ett befintligt bebyggelsemönster där exempelvis beaktande av öppenheter i kulturlandskapet är en
självklarhet så inte slutresultatet blir en för stadslik tät villabebyggelse.
Ett förtydligande om gränsdragningarna för bebyggelse- och kompletteringsområden görs på s. 19.
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Kompletteringsområdet vid Falhammars
Det är korrekt att den delen av kompletteringsområdet som ni hänvisar till är en del av en detaljplan vilken
anger park, väg eller allmänt ändamål. Om ny bebyggelse skulle tillkomma där skulle det krävas en ändring
av den gällande detaljplanen. Efter ytterligare granskning av området anser samhällsbyggnadsförvaltningen
att på grund av att området direkt angränsar till både campingplats och befintlig detaljplan behöver en
kommande exploatering av området ske genom detaljplaneläggning. En detaljplan kan ta ett helhetsgrepp
över flera frågor som behöver hanteras, exempelvis grönområden, tillfartsvägar, siktlinjer, vilka ytor som
inte ska exploateras m.m.
Yttrandet föranleder ändring av förslaget enligt ovan.

#43 Benny Jacobsson, Lisa Dalgren, Birgitta Jacobsson
2017-02-20
Diarienummer RS2015/184
Hej!
Vi vill härmed lämna våra synpunkter angående exploatering av nya tomter och nya vägbyggen som är
planerade i Katthammarsvik och i närheten utav Gutenviks gård med fastighetsbeteckning Östergarn
Gutenviks 1:44, Östergarn Gutenviks 1:48, Östergarn Gutenviks 1:49.
Vi tycker det är mycket olämpligt med den planerade utbyggnaden av tomter så nära vårt sommarboende
och i ett närområde av vår släkts gård med en omfattande verksamhet. Det kan uppstå störande moment
vid vår/höstbruk då gödsel sprids för de nyplanerade tomterna och sedan kan alla de nya fastigheterna
störa den djurhållning gården har då stora delar av betesmarker är belägna intill det planerade tomtområdena. Då Gutenviks gård har en stor produktion av grönsaksodling medför det verksamhet stora
delar av dygnet som pågår året runt, verksamhet som flera familjer har som sin årsinkomst på. De tänkta
tomterna anser vi mycket olämpligt placerade i det här området kring nämnda fastigheter. Dessutom kan
det resultera i en psykosocial olägenhet och med långtgående effekt för nödvändig mental återhämtning.
Detta kan resultera i stark stress för de som bor och verkar på Gutenviks gård och inverka negativt på
deras arbete och leverne där och att få nödvändig vila. Ett så omfattande arbete med omstrukturering
påverkar oss alla och lämnar ingen oberörd.
Vi tycker även det är mycket olämpligt med tomter och den planerade dragningen utav vägen som skall gå
precis intill tomtgränsen till fastighet Östergarn Gutenviks 1:49. Denna väg kommer att gå enligt de
uppgifter vi fått precis intill tomtgränsen och störa det lugn denna fastighet har på den södra sidan med
buller och avgaser, vilket skulle medföra att värdet av denna fastighet skulle sjunka gentemot det den har
idag. Området som tänkts bebyggas nära fastighetsbeteckningar Östergarn Gutenviks 1:49 har mycket
vattensjukt område nästan myrmark och det skulle i så fall kunna innebära omfattande markbearbetning
som kan påverka hela området ikring negativt. Vi undrar också hur det blir med vatten och avlopp till de
tänkta tomterna då fastighetsbeteckning Östergarn Gutenviks 1:48 som blivit nekad att dra in detta i sitt
hus med hänvisning till att det inte kan anslutas några fler fastigheter till den kommunala
vatten/avloppsanläggningen, och att det råder mycket stor vattenbrist på hela Gotland.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkomna synpunkter. En möjlig förändring i ens närområde
väcker ofta oro över vad den ska komma att innebära. Intentionerna med den fördjupade översiktsplanen
för Katthammarsvik är att öka möjligheten för inflyttning och till tätorten och för en ökad bofast
befolkning i området. Område III bedöms ha goda förutsättningar för att förtäta Katthammarsvik. I
riktlinjerna för området anges att ”Exploatering sker på naturtomter där den äldre ängs- och hagkaraktären beaktas.
Vid planläggning bör även bevarande av grön korridor för flora och fauna liksom för sociala värden beaktas. Det är en
fördel om möjligheten att röra sig genom området kvarstår liksom att utblickar tas tillvara vid en eventuell exploatering.” I
beskrivningen av området nämns även att det inom området kan finnas blöta och låga partier. Vid en
eventuell detaljplaneläggning ska detaljplanen utformas med stöd av dessa riktlinjer. Vidare anges att
anslutning till det kommunala VA-nätet är möjligt. Området kommer alltså att ingå i det kommunala
verksamhetsområdet för Katthammarsvik. Den planerade upprustningen av det kommunala
avloppsreningsverket möjliggör detta liksom den genomförda utbyggnaden av vattenverket i Herrvik
vilket förser Katthammarsvik med dricksvatten.
I gällande detaljplan för området finns vägdragningen redan reglerad, den har dock inte blivit utbyggd. Vid
en ev exploatering och därmed en detaljplaneändring finns möjlighet att se över på vilket sätt vägdragning
till området ska ordnas.
Avstånd till pågående jordbruksverksamhet
Vid detaljplaneläggning får utredas på vilket sätt ny bebyggelse kan tillskapas i närheten till pågående
jordbruksverksamhet. Riktlinjer för avstånd till åkermark och djurhållning som nyligen antogs av miljöoch hälsoskyddsnämnden samt nu även av byggnadsnämnden ska följas vid planläggning och bygglov.
Dessa beskrivs i planhandlingen på s 88. I dessa riktlinjer framhålls bl a olika avstånd från hagar, stall och
åkermark, samt även att stor vikt ska tas till lantbrukens utvecklingspotential. Eventuella framtida
expansionsmöjligheter ska inte begränsas av ny bebyggelse. Hur stort ett sådant avstånd ska vara eller vilka
lantbruksföretag det kan handla om får utredas från fall till fall.
Vilken exploateringsgrad som är möjlig inom området utreds i detaljplaneskedet efter platsens
förutsättningar.
Därmed anses synpunkterna tillgodosedda i planförslaget och föranleder inga ändringar av förslaget.

#44 Familjerna Arne och Elisabeth Lantz och Cecilia Herzog
2017-02-24
Vi vill framföra följande synpunkter avseende Översiktsplanen:
1. De lokalt boende – och inte minst de fastboende i området - kommer alldeles för sent in i
processen för att kunna ha en reell påverkan på projektets utformning.
2. Att bebygga och förtäta med ”kostsamma” semesterboenden kan aldrig vara ett sätt att utveckla
bygden långsiktigt.
3. Miljöfrågan/hållbarhet och värdet som de öppna ytorna utmed hela Grogarnsvägen, med sitt
naturskydd och intressanta fågelliv och fiske utgör, påverkas negativt av byggnation och
eliminerar idén om utvecklad ekoturism.
4. Det är synd att man inte utnyttjar LIS-områdets funktion för att öka och vidga attraktionen av
outnyttjade glesbygdsområden, t ex ANGA.
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5. Utnyttjandet av befintliga turistboenden borde kunna öka väsentligt.
6. Vattenförsörjningen har sin begränsning. Finns kapacitet både till Verksamheter, privatboenden
och jordbruk?
7. Vi saknar en tydlig Målbild kring Översiktsplanen dvs Vad vill man åstadkomma? Vilka konkreta
målsättningar uppnår man med presenterade byggnadsplaner?
8. VISION: om 30 år är Gotland en ”skräpyta” (enligt artikel av Ekonomidoktor Kjell A.
Nordström) om man inte ser till en långsiktig, hållbar HELHET, dvs att man först möjliggör och
gynnar fastboende t ex genom hyreslägenheter och boende för barnfamiljer. Då krävs givetvis
utbyggd närservice, kommunikationer och infrastruktur. En tom ”spökstad” attraherar ingen och
säsongsboendena avhjälper inte en ”avfolkningsbygd”, se Ljugarn som ett misslyckande ur den
aspekten.
9. Vem vill semestra i en överexploaterad ”Östergarnsbygd”?

Med förhoppning om svar och återkoppling,
Familjerna Arne & Elisabeth Lantz, Tomase 1:26
och Cecilia Herzog, Östergarn-Hallvide 1:34
Grogarnsvägen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Framtagandet av den fördjupade översiktsplanen har följt plan- och bygglagens regler för samråd och
utställning. Utöver aktiviteter under samrådstiden och utställningen har även en sociotopkartering gjorts
för Katthammarsvik där personer djupintervjuats för att få ett planeringsunderlag med
vardagslivsperspektiv. Under samrådet hölls en workshop med elever från Kräklingbo skola. Det har även
hållits en LIS-workshop innan samrådet. Tjänstemän har också blivit inbjudna till Ardre sockenförening
samt haft möte med Nygarns Utveckling AB.
Intentionerna med den fördjupade översiktsplanen för Katthammarsvik är att öka möjligheten för
inflyttning till tätorten och för en ökad bofast befolkning i området. Områdena IV och VI i anslutning till
Grogarnsvägen ses som en naturlig förtätning av Katthammarsviks samhälle där befintlig bebyggelse i
tätortens ytterområden kan kopplas ihop med den tätare bebyggelsestrukturen i samhället. En förtätning i
dessa områden tydliggör entrén från öster till tätorten i en sammanhållen karaktär.
I en eventuell detaljplaneprocess får utredas i vilken omfattning, vilka volymer som är lämpliga samt vilka
ytor som bör lämnas obebyggda. Den fördjupade översiktsplanen ger en första indikation på vilken typ av
bebyggelseutveckling som bör kunna prövas. Ställningstagande till exakt utformning och exploateringsgrad
görs i senare skeden.
Utifrån de principer för utpekande av LIS-områden på Gotland som fastslagits i ÖP Bygg Gotland anser
samhällsbyggnadsförvaltningen inte att områden längs exempelvis Angakusten innehar de kvaliteter som
krävs för utpekande av LIS-område. I ÖP Bygg Gotland anges befintliga campingplatser, områden för
utpekade för turismändamål, de mindre kustsamhällena samt fd militär- och industriområden som fokus i
första hand bör inriktas mot. Under processen för framtagande för denna planhandling har därför Herrvik
samt Katthammarsvik funnits lämpliga för ett utpekande. Mer om hur processen och ställningstaganden
har gjorts finns beskrivet i planeringsunderlaget i kap 4 i planhandlingen.
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Vattentillgången är en avgörande fråga för hela Gotlands utveckling. En hållbar vattenförsörjning är en
förutsättning för att de föreslagna bebyggelseområdena ska kunna exploateras. Hur vattenfrågan för
respektive område kan lösas finns beskrivet i handlingen.
Målbilden för planområdet är bland annat att ge förutsättningar för en ökad fast befolkning, skapa
förutsättningar för en framtida levande landsbygd och därigenom förbättra möjligheterna för utvecklingen
mot en inomregional balans mellan stad och land. Viktiga led i detta är bl a tillkomsten av attraktiva
bostäder och boendemiljöer och en meningsfull fritid. Detta har också betydelse för bibehållande av
offentlig och privat service.
De övergripande riktlinjerna, de särskilda riktlinjerna för Kärnområde för upplevelse, bevarande och
skydd av pågående markanvändning samt bebyggelse- och bygglovriktlinjerna ger förutsättningar för att nå
målbilden i samklang med de höga natur- och kulturvärdena på Östergarnslandet.
Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.

#45 Kerstin Trädgårdh
2017-02-21
Synpunkter angående FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik.
Jag har stor förståelse för att Katthammarsvik bör få möjlighet till ny bebyggelse för att stärka samhället
som serviceort. Samtidigt är det viktigt att inte skada och störa den genuina naturen.
Område IV Haralds Hage samt VI Vassmunds.
I förslaget till fördjupad översiktsplan står följande och mycket viktiga förutsättning:
”En påtaglig skada på ett riksintresse kan vara att ny bebyggelse (eller andra anläggningar) etableras i det öppna, tidigare
icke ianspråktagna landskapet och med en form som avviker mot den traditionella byggnadsstilen samt i en gruppering som
avviker från det traditionella. Det är således frågan om placering (i anslutning till väg, i produktionsmarker), utseende
(avvikande utformning, moderna material) och gruppering (ensamliggande, täta grupper, radhus) som utgör fundamentala
kriterierna i en bedömning om en etablering innebär påtaglig skada på riksintresset”.
I förslaget till översiktsplan väljer man trots föregående stycke att presentera delområde IV (Haralds Hage)
för exploatering av friliggande villor eller radhusbebyggelse i max 1 ½ plan.
Område IV är i gällande byggnadsplan planlagt som parkmark och som på flera sätt ingår i markareal som
är markerade som riksintressen (naturvård, kulturmiljövård, miljöbalk osv.). Visserligen är det medtaget att
man i framtida planläggning får utreda i vilken omfattning ny exploatering kan vara möjlig i förhållande till
bevarandet av öppenhet och placering i förhållande till vägen samt naturvärden.
Såsom område IV i dagsläget är presenterat ser jag ändå med stor oro att befintliga riksintressen med all
sannolikhet kommer att påverkas enligt följande:
-

Form, dvs. fristående villor eller radhus i 1 ½ plan, som avviker mot den traditionella
byggnadsstilen. Risken är påtaglig att fristående villor kan komma att byggas i form av stora
”skrytbyggen”. Riktlinjerna för bygglov är ”Gestaltning av byggnadsvolymer görs utifrån
landskapets skala”. Då kan det inte bli tal om det som översiktsplanen nu föreslår.

-

Gruppering som avviker från det traditionella, dvs. radhus i 1 ½ plan. Vad är traditionellt med
radhusbebyggelse på tidigare parkmark med riksintresse?
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I planförslaget (sid 63) står också att ”Genom att bebyggelsen hålls samlad kan det omgivande landskapet
hållas fri från bebyggelse”. Den texten står i direkt konflikt med vad som står under område IV och VI.
Jag har svårt att få till att befintlig parkmark (som ej fått bebyggas) kan uppfattas som samlad bebyggelse.
Dessutom ser jag med stor oro på att Samhällsbyggnadsförvaltningen kommenterat att område IV och VI
kvarstår då de möjliggör ny bebyggelse i högst attraktiva lägen. Målbilden som
Samhällsbyggnadsförvaltningen målar upp låter mer som målbilden för en markägare.
Om område IV över huvudtaget skall kvarstå, önskar jag att följande punkter beaktas redan i
översiktsplanen så att de sedan inte kan kringgås i framtida detaljplaneläggning:
-

Markerad yta för område IV och VI minskas radikalt eller tas bort från förslaget.

-

Ny bebyggelse får endast ske i ett plan.

-

Ny bebyggelse ska ske i harmoni med omgivningen.

-

Alvarsmark samt skog behålls i nuvarande omfattning. Om en del av skogen avverkas kommer
resten fällas av stormar, och då försvinner den unika gränsen som nu råder mellan åkermark och
alvar.

-

Permanent lösning för VA säkerställs. Befintliga fastigheter öster om befintlig VA-verksamhet
inkluderas i den kommunala planen. Samarbete med privata VA-aktörer såsom Nyhagen
konsortiet kan vara en lösning.

-

Om området IV kommer att bebyggas bör existerande fritidstomter på drygt 1000m2 ökas till
ca.1500m2.

Vid kontakt med lantmäteriverket har från dem framförts att så små fritidstomter som 1000m2 inte skulle
läggas ut i dagens läge . Skall en planläggning och tomtindelning av område IV äga rum, bör en
samordning av befintliga och nya tomter göras.
Beaktas punkterna ovan kan den biologiska mångfalden möjligen bevaras. Skogspartierna samt den delvis
igenvuxna alvarsmarken med rödlistad art måste skyddas. Inne i det smala skogspartiet finns förutom i
planen redan beskrivna värden av växt och djurliv. Här finns ett mycket rikt fågelliv. Enligt
sociotopkarteringen är det viktigt att lämna en buffertzon av träd med tanke på fåglarna.
Med vänliga hälsningar
Kerstin Trägårdh
(Uppsala)

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för dina synpunkter!
Kompletteringsområde VI Vassmunds
Den hänvisning som du gör i texten är till beskrivningen av hur planen tillgodoser de värden som uttrycks
som riksintresse för kulturvården generellt inom den fördjupade översiktsplanens planområde. De
övergripande riktlinjerna på s 18-21 liksom de föreslagna bebyggelse- och bygglovriktlinjerna på s 22-29
samt de särskilda riktlinjerna för ny bebyggelse i Katthammarsvik på s 63 beskriver med tydlighet att
landskapets karaktär och naturliga förutsättningar ska vara styrande för ny bebyggelse. Detta innebär att
om ny bebyggelse tar hänsyn till dessa i en samlad avvägning kan riksintressets värden tillgodoses. Det
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gäller även för riksintresse för naturvården, vilka samhällsbyggnadsförvaltningen inte anser representeras
inom det utpekade kompletteringsområdet. Samma bedömning görs av Länsstyrelsen i deras utlåtande
över utställningsförslaget.
Område IV Harlads Hage
Det stämmer att området idag ingår i den äldre detaljplanen för Katthammarsvik från 1970-talet. I FÖP
Katthammarsvik föreslås ändrad markanvändning från parkmark till bostadsändamål/verksamheter i
område III och IV som ett led i tätortsutvecklingen av Katthammarsvik. Om detta genomförs kommer en
ändring av nu gällande detaljplan att krävas. Intentionen i FÖP Katthammarsvik är att möjliggöra för
inflyttning och en ökning av den bofasta befolkningen i området. Området är möjligt att ansluta till
kommunalt VA, detta är en förutsättning för exploatering.
Områdena IV och VI ses som en naturlig förtätning av Katthammarsviks samhälle där befintlig
bebyggelse i tätortens ytterområden kan kopplas ihop med den tätare bebyggelsestrukturen i samhället. En
förtätning i dessa områden tydliggör entrén från öster till tätorten i en sammanhållen karaktär.
I en eventuell detaljplaneprocess får utredas i vilken omfattning, vilka volymer samt vilka ytor som bör
lämnas obebyggda. Vid en eventuell förfrågan om ändring av detaljplan för område IV för att genomföra
förslaget om bebyggelseutveckling, bör även diskuteras huruvida de befintliga tomterna söder och öster
om område IV också bör ingå i denna planläggning.
Den fördjupade översiktsplanen ger en första indikation på vilken typ av bebyggelseutveckling som bör
kunna prövas. Ställningstagande till exakt utformning och exploateringsgrad görs i senare skeden.
Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.

#46 Monica Lindahl
2017-02-21
Synpunkter på fördjupad översiktsplan Östergarnslandet (Område 16 Gartarve)
Angående den befintliga campingen vid Sjaustru bedrivs den i anslutning till den tomt som ägs av
Förbundsområde Gotland (tidigare Gotlands Polisförening) vid Gartarveån i Gammelgarn .Den
campingverksamheten är endast för deras medlemmar. Man kan väl inte kalla den kommersiell som det
framgår av förslaget?
Nedanför deras tomt och på region Gotlands mark öster om Gartarveån infördes campingförbud omkring
1990. Det området används i stor utsträckning för parkering idag för alla badande som badar på
Sjaustrustranden.
Med det strandskydd som är i förslaget verkar det mycket olämpligt att anlägga rörlig camping med tält
och husvagnar. Strandskyddet gäller upp till 300 meter från stranden samt 100 meter på vardera sidorna
om Gartarveån. Jag kan inte förstå hur "campingplatsen" ska kunna placeras inom detta kuperade
naturområde utan att hamna inom strandskyddet. Det viktigaste för Sjausterstranden är att ordna vettiga
parkeringsplatser för de badande som behöver ställa bilen på något lagligt ställe inom gångavstånd till
badstranden.
Det är viktigt att kontakta den vägförening som sköter och äger vägen som går genom området.
Monika Lindahl (Gammelgarn Gartarve 1:52)
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Gammelgarn Gartarve 764 c
623 67 Katthammarsvik
Kopia skickas till Länsstyrelsen i Gotlands län.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter.
I den östra delen mot Sjuaster fiskeläge pågår sedan decennier en föreningscamping inom området. Denna
del föreslås fortsatt vara lämpligt för småskalig camping utifrån de riktlinjer som ställs i planförslaget. Den
västra delen på andra sidan om Gartarveån utgår ur förslaget och markeras som Kärnområde för
upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning. Om en eventuell planläggning av området
sker kommer dispens från strandskyddet att krävas liksom en närmare utredning kring hur naturvärdena
inom området ska hanteras. Inom detaljplaneprocessen tas enligt plan- och bygglagen kontakt med alla
berörda sakägare, däribland vägföreningar.
Yttrandet föranleder ändring av planförslaget: Område 16 får en ny avgränsning.

#48 Ulla och Björn-Erik Lindblom
2017-02-22
Synpunkter FÖP Östergarnslandet
A
Bebyggelseområde 12
Vår fastighet Östergarn Hallgårds 1:35 omges av annan bebyggelse. Därför anser vi att fastigheten
Östergarn Hallgårds 1:35 uppfyller alla kriterier för att betraktas som kompletteringsområde. Denna
fastighet inrymmer ett 1 ha stort obebyggt område (f d lammhage) med tillgång till VA och fiber och kan
bebyggas när tillfartsväg anläggs.
Vi önskar alltså att norra delen av område 12 ska klassas som kompletteringsområde.
B
Bebyggelseområde 12 — 14
För att möjliggöra utveckling med nybyggnation här anser vi att bygglov för 1- 3 fastigheter inom
begränsat område inte bör förutsätta detaljplan. Som FÖP nu föreslår kommer nybebyggelse att hindras
för lång tid framöver eftersom många fastigheter förutsätts samverka för att åstadkomma detaljplan.
C
Bebyggelseområde 12
Östra delen av område 12 uppe på klinten i strandskogen anser vi bör sparas och ej exploateras. Området
är beläget klart utanför och ovanför byns bebyggelse och någon naturlig eller given kontakt med den, som
exempelvis väg, finns ej.
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter. Gränserna för kompletteringsområdena
bebyggelseområdena ska inte läsas som exakta utan som, utifrån ett översiktligt perspektiv, en grov
lokalisering lämplig för ny bebyggelse. Områdena kan i kommande detaljplaneprocess eller
bygglovhanering visa sig vara lämpade att utökas eller minskas. På grund av landskapsbild, naturvärden
och behov av exempelvis gemensamhetsanläggningar så som vägar och var ledningar ska dras, anser
samhällsbyggnadsförvaltningen att den bästa lösningen för områdenas bebyggelseutveckling är en
detaljplaneläggning. För att hitta lösningar för infrastrukturfrågor för flera markägare är det också lämpligt
med planläggning där dessa frågor hanteras. Flera markägare kan gemensamt söka planläggning och
därmed dela på plankostnaden. En detaljplaneläggning innebär också att markanvändningen kan styras så
att inte ett enstaka bygglov hindrar en mer från allmän synpunkt lämplig bebyggelsestruktur.
Under utställningen har länsstyrelsen tydliggjort att ny bebyggelse inom östra delen av område 12 inte
skulle kunna tillgodose riksintresset för naturvård, varför denna del av området utgår och ersätts med
Kärnområde för upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning.
Yttrandet föranleder följande ändring av förslaget: Område 12 minskas och ersätts som Kärnområde för
upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning enligt ovan.

#49 Per Östman
2017-02-22
Enligt förslag till bebyggelseutveckling i Herrviksområdet har man föreslagit bebyggelseområden nr : 13
samt ett kompletteringsområde. Med denna skrivelse vill jag och flera med mig försöka få möjligheten att
bygga på den östra sidan om de redan befintliga byggnaderna.
Det föreslagna kompletteringsområdet borde kunna sträcka sig även till den östra sidan av vägen, eller
föreslags vis lägga ett bebyggelseområde där. Marken på den östra sidan av vägen har samma beskaffenhet
som på den västra sidan, så föresättningarna att bygga på den östra sidan av vägen borde inte vara några
problem. På den östra sidan har det funnits bebyggelse men där endast grunden finns kvar.
Har under flera år försökt att få till byggnadslov på den östra sidan av vägen på Sande 1:8 men fått avslag
på grund av att det är mark av riksintresse. Samma mark som är på den västra sidan av vägen, men där
byggs det för fullt. ( har gått igenom natura 2000) Vid överklagan kommer det bara som svar att det inte
ska byggas på den östra sidan av vägen, är det verkligen motiverat för avslag?
Nu när man har lagt förslag på bebyggelseområde nr:12 & 14. Samt att det har byggts en
reningsanläggning precis intill den östra sidan av vägen, borde det vara rätt tillfälle att lägga in på
översiktsplanen ett bebyggelseområde eller kompletteringsområde på den östra sidan av den aktuella
vägen.
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för dina synpunkter. Området öster om vägen och den fastighet du
refererar till är ett till största delen ett oexploaterat område.
Tidigare ansökningar om förhandsbesked på fastigheten har fått avslag av byggnadsnämnden vilket
prövats av miljööverdomstolen. Detta indikerar starkt att platsen är en olämplig lokalisering för ny
bebyggelse. Ställningstagandet i den fördjupade översiktsplanen är den samma, området bör vara ett
kärnområde för upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning där eventuella
förhandsbesked och bygglov bör prövas utifrån de riktlinjer som gäller för den områdestypen. Yttrandet
föranleder ingen ändring av förslaget.

#50 Ruth Fomin Persson, Jan-Erik Persson, Maria och Niclas Renck, Lena George och Joakim Allenmark, Catarina
Olsson och Michael Wikinger, Yvonne och Bo Flyberg
Ändringsförslag avseende FÖP för Östergarnslandet 2025 utställning, med diarienummer RS
2015/184
I utställningsförslaget till fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025 med
ovanstående diarienummer kan vi se att vissa ändringar har gjorts jämfört med tidigare samrådsförslag.
Denna skrivelse avser en ändringen av området vid Kaupungs och Falhammars som gränsar till det
föreslagna bebyggelseområdet 8. I samrådsförslaget var detta område markerat som framtida
kärnområde(gul färg) men i utställningsförslaget har detta ändrats till kompletteringsområde(grå färg).
Detta område är relativt stort men våra invändningar mot denna ändring gäller specifikt ängen på
fastigheten Östergarn Falhammars 1:45 1 som gränsar till våra fastigheter(se karta sid.3)
Området är klassat som riksintresse enligt miljöbalken avseende natur- kultur- och rörligt friluftsliv.
Tidigare ansågs detta vara skäl nog för att ange området som kärnområde och särskilt skyddsvärt. I FÖP
utställning konstateras visserligen detta men att det för Östergarn Falhammars inte har visats att
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geologiska-sedimentära naturvärden finns (sid. 74 punkt 8) men att det på den öppna ängsmarken och i
vattendrag kan finnas flora och fauna som kan vara skyddsvärda riksintressen (sid. 78, Östergarn
Falhammars). Rörligt friluftsliv och kulturvärden som riksintressen för detta område nämns inte i FÖP,
vad vi kan se.
Oavsett detta vill vi lyfta fram och tydliggöra de mycket stora värden som den öppna ängsmarken på
Falhammars 1:45 1 har för oss kringboende och besökare:
Ängen är en integrerad men avgränsad del av det öppna odlings och kulturlandskapet som omger våra
fastigheter. Den är också den enda öppna kontaktytan mot dessa marker som till största delen består av
inhägnad betesmark och brukad åker. Ängen är därför mycket viktig för oss kringboende och den
intresserade allmänheten. Både som en visuell integration och kontakt med det öppna landskapet på
Falhammars men också som den enda kvarvarande öppna ytan i vårt närområde för rekreation,
friluftsaktiviteter och lekyta för våra familjer, våra barn och övriga besökare.
En exploatering av ängsmarken skulle medföra att ett öppet landskapsrum går förlorat och att områdets
karaktär förändras från "landsbygd" till "villaområde".
Vi vill också lyfta fram att Byggnadsnämnden på Gotland tidigare vid två tillfällen har prövat ansökningar
om förhandsbesked för bygglov inom fastigheten Falhammars 1:45 1 på den här berörda ängsmarken.
Dels ansökan BN 2012/615 och dels ansökan BN 2013/533. I båda fallen avslogs ansökningarna som
olämpliga kompletteringar i skyddsvärd miljö.
Samfällt önskar vi därför att den öppna ängen på Östergarn Falhammars 1:45 1 återförs till
kategorin kärnområde och inte anvisas som kompletteringsområde. Gärna med förtydligande
textkommentar t.ex. under Östergarn Falhammars på sidorna 74 och 78 i FÖP som tydliggör att det
förutom riksintressen enligt miljöbalken finns regionala och lokala värden som motiverar en sådan
klassning.
Avslutningsvis vill vi understryka att vi generellt är positivt inställda till det arbete som görs med FÖP
2025 och att vi välkomnar en varsam och resursförstärkande utveckling av Östergarnslandet om det görs
långsiktigt hållbart.
Bilagor: - Karta med markering av fastigheten Östergarn Falhammars 1:45 1 (sid. 3)
- kopior av e-post från berörda fastighetsägare som ansluter till denna skrivelse.
Med vänliga hälsningar
Ruth Fomin Persson
Jan-Erik Persson

Bifogade kopior av e-post från berörda fastighetsägare som ansluter till denna skrivelse återfinns i Region
Gotlands diarium.
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#51 komplettering till #50
Ändringsförslag avseende FÖP för Östergarnslandet 2025 utställning, med diarienummer RS
2015/184
I utställningsförslaget till fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025 med
ovanstående diarienummer kan vi se att vissa ändringar har gjorts jämfört med tidigare samrådsförslag.
Denna skrivelse avser en ändringen av området vid Kaupungs och Falhammars som gränsar till det
föreslagna bebyggelseområdet 8. I samrådsförslaget var detta område markerat som framtida kärnområde(
gul färg ) men i utställningsförslaget har detta ändrats till kompletteringsområde( grå ?arg). Detta område
är relativt stort men våra invändningar mot denna ändring gäller i denna skrivelse en liten del av Östergarn
Bengts 1:29 3 som gränsar till vår fastighet Falhammars 1:70( se karta sid.3 )
Vi anser att den lilla kilformade delen av betesmarken på Bengts 1:29 3 inte är nödvändig för en naturlig
komplettering av bebyggelse öster om detta lilla markområde. Däremot skulle det allvarligt kunna
inskränka vår utsikt mot det öppna landskapet söder och väster om vår fastighet. Vi önskar därför att det
förslagna kompletteringsområdet minskas något och som längst dras fram till det nordsydgående diket. Enligt vår bedömning är det kvarvarande kompletteringsområdet på Bengts 1:29 3;
öster om diket, stort nog för ett par bostadsfastigheter.
Med vänliga hälsningar
Ruth Fomin Persson
Jan-Erik Persson
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Tack för ert yttrande!
I samrådshandlingen pekades detta område ut som Kärnområde för upplevelse, bevarande och skydd av
pågående markanvändning. Sedan samrådet har infrastrukturen av ett bärkraftigt vatten- och
avloppssystem byggts ut i området. Detta möjliggör för exploatering av områden som tidigare ej ansetts
lämpliga för bebyggelse då vatten och avlopp inte kunnat lösas på ett godtagbart sätt. Tidigare
förhandsbesked som ni refererar till i yttrandet har inte fått avslag på grund av riksintressena utan på
grund av möjligheten till VA-lösningar inte funnits. Länsstyrelsen har tidigare beslutat att ny bebyggelse
inom denna fastighet inte skulle skada riksintressena. I sitt utlåtande över utställningsförslaget har
Länsstyrelsen ingen erinran om föreslagna kompletteringsområden men påpekar dock att det kan finnas
risk att delar av kompletteringsområdet i Kaupungs vid skyfall kan få vatten stående. Detta bör tas hänsyn
till vid eventuell kommande exploatering.
Efter samrådet har ytterligare bearbetningar av bebyggelse- och bygglovriktlinjerna gjorts vilket innebär att
ny bebyggelse ska uppföras i samklang med natur- och kulturvärdena. De föreslagna bebyggelse- och
kompletteringsområdena är schematiskt utlagda på plankartan, exakta gränser för i vilken utsträckning
områdena kan exploateras får utredas i en eventuellt kommande detaljplaneprocess eller
bygglovförfarande.
Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.

#52 Gotlands Botaniska Förening, ordf. Jörgen Pettersson
Synpunkter från Gotlands Botaniska Förening på Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet
och Katthammarsvik 2025 (Dnr: RS2015/184)
Gotlands Botaniska Förening (fortsättningsvis GBF) har tidigare insänt synpunkter i samband med
samrådet samt tagit del av det underlag som nu presenterats i FÖP. Till stor del följer våra synpunkter nu
de som redan framförts i samband med samrådet. GBF vill i detta sammanhang dock påpeka det
olämpliga i att nya områden presenteras utan att de beskrivs ur natursynpunkt. Eftersom tiden för
synpunkter begränsats från december 2016 till sista februari 2017 finns inga möjligheter för GBF att
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undersöka dessa nya områdens växtlighet och andra naturvärden. Detta är allvarligt ur en demokratisk
synvinkel.
GBFs synpunkter tar sin utgångspunkt i hur planen påverkar områdets flora och övrig natur. I planen
föreslås områden vilka kan tas i anspråk för bebyggelse. I en del fall har GBF översiktligt kontrollerat
dessa områdens status ur ett naturvärdesperspektiv. Vissa marker kan lämpa sig bättre för exploatering, i
andra bör vissa delar undantas, för en del bör de föreslagna placeringarna dras tillbaka från FÖP.

GBFs kriterier för bedömning av områdens lämplighet för exploatering
GBF anser att följande typer av marker skall undantas från exploatering:

1. alla naturskyddade områden (biotopskydd, naturreservat, Natura 2000)
2. områden av Riksintresse för Naturvård
3. områden med arter eller miljöer enligt EU:s art- och habitatdirektiv
4. miljöer föremål för Naturvårdsverkets Åtgärdsprogram
5. områden med ett flertal rödlistade arter eller arter med skyddsstatus enligt Artskyddsförordningen
Enligt punkt 3 ovan finns flera habitat på Östergarnslandet, vilka alltid skall undantas från exploatering.
Det gäller främst de av EU prioriterade naturtyperna 6280 Alvar och 8240 Karsthällmarker. De ovan
nämnda prioriterade habitaten (tillsammans med 9010 Västlig taiga) rapporterades av Sverige till EU med
ogynnsam bevarandestatus i Boreal region hösten 2013. En exploatering i marker med dessa miljötyper
kommer att ytterligare försämra statusen för habitaten, vilket inte får ske om Sverige skall följa EUs
lagstadgade direktiv. Särskilt allvarlig är situationen för alvarmark, vilken på Gotland hotas av igenväxning,
upplag, ledningsgrävning, vindkraftetablering med vägar samt inte minst kalktäkter. En eventuell
exploatering för bebyggelse inom miljöer med de utpekade habitaten strider mot Sveriges åtaganden gentemot EU och risken finns att EU kräver att Sverige åtgärdar situationen. GBF förutsätter därför att all
mark med dessa habitat undantas från planens exploateringsområden. I FÖP (sidan 18) anges också alvar
som en miljö värd att skydda. Dock anges att endast ”Exploatering som riskerar att fragmentera större
sammanhängande alvarområden skall bedömas restriktivt.” Detta är inte tillräckligt om Sverige skall
uppfylla målen i EUs direktiv eftersom alvar på Gotland oftast består av mindre ytor utspridda i
landskapet. Alla dessa behöver skydd för att arealen alvar inte skall minska ytterligare.
Alla exploatörer bör istället använda redan påverkade delar av landskapet t.ex. skräpmarker i
åkerlandskapet, industrimark, kraftigt påverkade hyggen och annan mindre viktig mark för en naturlig
flora och fauna.
I det följande har GBF utgått från ovan anförda kriterier för att bedöma lämpligheten av
exploateringsområdenas placering utifrån platsens naturvärden.
För många av de tidigare föreslagna områdena repeterar GBF nu de synpunkter vi tidigare framfört, ibland
med ett visst förtydligande eller med komplettering av fakta.
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Bebyggelseområden
1. Kräklingbo Gurpe
Från floristisk synpunkt har GBF inga synpunkter på en eventuell exploatering av detta område. Notera
dock att den föreslagna markerade åsryggen utgörs av Ancylusgränsvallen genom området. Den kan därför
ha ett vetenskapligt värde för kommande geologiska undersökningar avseende detta stadium av Östersjön.
2. Kräklingbo Prästgården
Från floristisk synpunkt har GBF inga synpunkter på en eventuell exploatering av detta område.
3. Gammelgarn Gannarve–Änge
Längs båda sidor av vägen förekommer betesmarker. Det finns dock redan nu insprängda hus närmast
vägen. Eventuella mindre kompletteringar av bebyggelse får inte försvåra det fortsatta betet i området.
4. Davide Norra
Detta område har GBF inte tidigare uppmärksammat i Samrådet. I den södra delen består det av åker i de
norra av skog. Dessa skogar tycks, av flygbilder att döma, bestå av produktionsskog. Längst i norr mot
betesmarken verkar ett mindre skogsområde ha mer av naturlig karaktär. GBF kan acceptera detta område
förutsatt att en ändring sker i skrivelsen, nämligen att en naturinventering skall ingå (inte bör ingå) i
detaljplaneprocessen. Inga upplag, ingen körning eller liknande får vid exploateringen heller ske på de
närliggande betesmarkerna i nordost och norr. Det framgår tydligt av flygbilder att dessa består av alvar.
5. Gammelgarn Kyrkjuves–Rommunds
Området är numera obetat. Delvis består det av alvarmark, som utgör en fortsättning mot sydost av de
mer omfattande alvarmarkerna nordväst om körvägen. Närmare betesmarkerna österut ligger kaninbetade
sandmarker med arter som ofta förekommer på alvarmarker. Längre söderut finns två alvargläntor.
Alvarmarkerna förhindrar en exploatering av större delen av området. Norr om landsvägen kan möjligen
någon tomt få plats. Endast dungen i nordost närmast landsvägen kan i övrigt komma i fråga för
bebyggelse. I övrigt stryks detta område från bebyggelseområden.
Ovanstående text ingick i GBFs synpunkter 2015. I FÖP finns nu ett förtydligande att de centrala öppna
markerna inte skall bebyggas, men samtidigt anges att stenhus skall användas i de öppna partierna. De
öppna partierna (läs alvarmark resp. med sand överlagrad kalkmark) hyser säkerligen höga naturvärden.
Sannolikt förekommer både svartfläckig blåvinge och apollofjäril i området, eftersom dessa arters
värdväxter är framträdande i vegetationen. I så fall krävs att exploatören ansöker om dispens från
Artskyddsförordningens bestämmelser. Följande gäller nämligen vad avser båda dessa arter:
Arten är fridlyst och upptagen i Artskyddsförordningens bilaga 1 med beteckningen SN:
”S: Arten förekommer i Sverige, i fråga om fåglar genom att sådana fåglar häckar regelbundet eller i
betydande antal rastar i Sverige, och i fråga om andra arter genom att det i Sverige
finns en population som inte är helt tillfällig.
4 § I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilaga 1 till denna förordning
har markerats med N eller n är det förbjudet att
1. avsiktligt fånga eller döda djur,
2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och
flyttningsperioder,
3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och
4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.
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Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren.”
Särskilt punkten 4 ovan kan bli aktuell i detta fall.
Innan Region Gotland pekar ut detta område för exploatering bör Region Gotland alltså förvissa sig om
att det inte finns förekomst av de aktuella fjärilarna inom området. Om så inte sker kan en eventuell
exploatör drabbas av förlust genom att investerade grundläggande kostnader inför en exploatering fryser
inne. Detta har vid flera tillfällen under de senare åren drabbat ett antal stora exploateringsärenden
rörande vindkraftparker. Detta trots att exploatörerna har följt Region Gotlands utpekade områden för
vindkraft. Problemet är fortsatt att Region Gotland (läs Gotlands kommun) inte alls tog hänsyn till
områdets naturvärden vid utpekandet av lämliga områden för vindkraft. I dessa fall var förekomsten av
örnar orsaken till avslagen i Mark- och miljödomstolen. För dessa örnar gäller samma regler som de nu
möjligen aktuella fjärilarna. Det gäller dessutom för en rad andra fågelarter respektive några växter, som
kan förekomma på Östergarnslandet.
6. Gammelgarn Tjockhagen
Från floristisk synpunkt har GBF inga synpunkter på en eventuell exploatering av detta område.
7. Anga Baju
Området utgörs av ett större skogsområde med varierande naturvärden. Vissa delar har varit utsatta för
skogsbruksåtgärder och består av yngre skog med till synes ringa naturvärden. En reservation måste dock
göras då många skogar ut mot Baju hyser en rik flora och fragment av en rikare flora med skyddsvärda
arter kan ha överlevt. Helt nödvändigt är att undanta följande områden (se bilaga 2):
A. En våtmark av EU-habitatet 7210 Agkärr i nordost med rödlistad art (NT). Omgivande skogar
tycks också vara något rikare.
B. Gammal barrblandskog med rika förekomster av fridlysta orkidéer (minst 4 arter) samt tre
bestånd (s:a 650 exemplar) av en rödlistad och hotad art (EN). Enstaka exemplar av en annan
EN-art samt spridda förekomster av en rödlistad art (NT).
C. Fuktstråk längs med asfaltvägen mot Baju och dess omedelbara närhet. Flera arter av fridlysta
orkidéer, varav en rödlistad och hotad (VU).
Dessa områden med omgivningar stryks från kartan över bebyggelseområdet.
Ovanstående text (med bilaga) var GBFs synpunkter 2015. De kvarstår nu. Detta trots att en skrivning i
FÖP att en naturinventering krävs innan placering av hus i detaljplanen fastslås. De nämnda områdena
ovan är ju redan kända för att ha höga naturvärden och skall alltså undantas från området i FÖP.
8. Östergarn Falhammars
Ej undersökt. Inga synpunkter.
9. Davide Södra
Detta område har GBF inte tidigare uppmärksammat i Samrådet. Flygbilder visar ett skogsområde, vilket
till stora delar tycks bestå av produktionsskog. Möjligen finns i den södra delen mer av naturskog. Denna
del undantas.
10. Gammelgarn Svartdal norra
Från floristisk synpunkt har GBF inga synpunkter på en eventuell exploatering av detta område.
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11. Svartdalhagen
Från floristisk synpunkt har GBF inga synpunkter på en eventuell exploatering av detta område. Området
ligger dock inom Riksintresse för Naturvård, men består till största delen av ungskog. Om delarna med
äldre skog (i N respektive mot S i östra skiftet) sparas vid planprogrammets genomförande kan
exploateringen accepteras av GBF.
12. Herrvik Byn
Området ingår i Riksintresse för Naturvård. Det består i de östligaste delarna av 6280 Alvar, ett habitat
prioriterad inom EU och med ogynnsam bevarandestatus. Området är delvis igenvuxet efter upphört bete.
Två rödlistade arter noterades (båda NT). Områdets exploatering kan inte accepteras då det skulle strida
mot EU-direktiv; stryks från planprogrammet.
Ovanstående text är ett utdrag från GBFs skrivelse 2015. Även om vissa delar av alvaret undantagits i
FÖP finns fortfarande alvarmarker kvar främst öster om gården i skiftet Gutenviks. Området som
markerats med färg öster om den linje som på kartan löper öster om gårdarna vid Hallgårds, Gutenviks
respektive Rodarve tas bort. Denna linje blir ny begränsning österut i FÖP. Risken är annars stor att ett
scenario som GBF beskriver under område 5 blir aktuellt.
13. Östergarn Bengts
Detta område har GBF inte tidigare uppmärksammat i Samrådet. Flygbilder visar ett skogsområde, vilket i
de östra delarna tycks bestå av produktionsskog. Möjligen så också mot väster mellan åkermarkerna och
västerut till tjärframställningsplatsen. Däremot ligger i de sydöstra delarna öppna marker med
alvarmarkskaraktär. De finns från den södra åkermarkens nordöstra hörn ca 80 m norrut och mot nordost
och sedan sydost ut mot Östergarn Rodarve 983C samt Östergarn Bengts 987 (Postadresser). Denna del
undantas i likhet med framförda fakta under område 5 ovan.
14. Herrvik Skogen
Inga större floristiska värden noterades. I tallskogen finns dock en del spridda äldre träd, vilka måste
sparas vid en eventuell exploatering. På grund av områdets ringa naturvärden kan en exploatering möjligen
accepteras trots att marken har klassats som Riksintresse för Naturvård.
15. Petsarve
Detta område har GBF inte tidigare uppmärksammat i Samrådet. Detta område på kalk har en annan
karaktär än flera av de områden på sand som föreslagits i övrigt. Området är bevuxet med kalktallskog och
enligt uppgifter i FÖP betas området. Därmed utgörs området av EU-habitatet 9070 Trädklädd
betesmark. Gotlandssippa, medtagen i EUs Art- och habitatdirektiv, finns rikligt spridd i vägkanten och
vägslänten mot skogen. Vid en inventering utförd av undertecknad 2009 fanns enstaka exemplar även i
skogskanten. Samma regler gäller för gotlandssippa som de vilka anges för fjärilarna i område 5. Här finns
alltså högsta naturvärde, vilka inte får påverkas. Området stryks ur FÖP.

Turismändamål
16. Gammelgarn Gartarve (Sjaustru)
Detta område har GBF inte tidigare uppmärksammat i Samrådet. Området utgörs av strandnära
sandtallskog, vilken till största delen verkar vara relativt naturlig utan påverkan av sentida skogsbruk. Mot
väster finns dock en mindre del ungskog. Genom området går Gartarve å, vilken hyser bestånd av
havsöring. Strandnära öppna sandmarker finns dels österut från åmynningen, dels västerut samt mot
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nordväst. Området ligger inom Riksintresse för Naturvård liksom inom strandskydd samt Naturreservatet
Gotlandskusten. EU-habitaten 2120 Vita dyner, 2130 Grå dyner (prioriterat habitat) samt 2330
Grässandhedar bedöms av GBF förekomma i de öppnare delarna. Den Starkt hotade (EN) arten
sandtimotej har noterats i området.
GBF kan se det positiva med idén att hindra mer permanent bebyggelse i området, men samtidigt är GBF
tveksam till all slags exploatering inom området. GBF har inte kännedom om var camping med tält
respektive husvagnar tillåts i dag och vilken påverkan detta har haft på naturvärdena i området. Möjligen
kan man tänka sig att den södra delen av åkern i angränsande fastighet österut kan fylla behoven av
parkering. I alla händelser måste området undersökas vad gäller främst växtsammansättningen samt de i
området förekommande insekterna.
17. Östergarn Strand campingplats
Enligt flygbilder verkar redan nu stugor ha etablerats inom det f.d. koloniområdet. En pool tycks onödig
av två skäl, dels närheten till det naturliga badet i Sandviken, dels beroende på bristen på vatten inom
Östergarnslandet. Utökning av parkeringen, som föreslås i FÖP, kommer vad GBF kan se att inkräkta på
Sandvikens naturreservat. Detta motsätter sig GBF. Reservatets sandmarker är alltför värdefulla för att
användas för detta ändamål.

FÖP Katthammarsvik
Bebyggelseområden
I–III. Inga synpunkter.
IV. Haraldshage
De öppna alvarmarkerna närmast Grogarnsvägen i nordväst och norr sparas (se ovan rörande habitatet
alvarmark inom EU). Området ritas om, där dessa områden undantas.
V. Ganne Lassar Kviar
GBF känner inte igen detta område från Samrådet. Området utgörs till stora delar av alvarmark, dels hela
området öster om Lassar Kviar, dels insprängda mindre områden väster om samma väg samt ett större
område närmast korsningen (se ovan rörande habitatet alvarmark inom EU). Möjligen kan de mer
trädbevuxna delarna väster om vägen accepteras av GBF efter kontroll under sommaren. Området öster
om vägen tas bort från FÖP.
Kompletteringsområden
VI. Vassmunds
Alvarmark förekommer inom områdets sydvästra delar samt fläckvis norrut t.ex. mellan befintliga gårdar
(se ovan rörande habitatet alvarmark inom EU). Möjligen kan en mindre skogsdunge närmast
Grogarnsvägen komma i fråga för något hus.

LIS-område Katthammarsvik
Rödlistade arter inom området skall beaktas vid exploatering i enlighet med FÖP.

För Gotlands Botaniska Förening

Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025 – Utställningsutlåtande RS au 170424

58

Visby 2017-02-22
Jörgen Petersson ordf.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för ett omsorgsfullt svar från Gotlands Botaniska Förening.
Samhällsbyggnadsförvaltningen tar med sig kritiken över val av tidpunkten för utställningen. Tidpunkten
går inte alltid att styra utifrån årstider men det är eftersträvansvärt i framtagandeprocessen att samråd och
utställning genomförs under lämpliga tider på året.
GBF anger ett antal marktyper som bör undantas från exploatering. Punkt 1, 3, 4 och 5 instämmer
samhällsbyggnadsförvaltningen i, dessa naturtyper har stöd i lagstiftning att skyddas och det är även
regionens ambition. Punkt 2 gällande riksintresseområden för naturvård föreslås exploatering inom de
områden där de beskrivna värdena som riksintresset är satt för att skydda, ej är representerade. Att
undanta riksintresseområden för naturvården i sin helhet anses därför inte rimligt.
Områdenas avgränsning på plankartan
Under planprocessen har det kommit in synpunkter, dels att vissa bebyggelseområden bör minska men
dels även motsatta synpunkter att de redovisade bebyggelse- och kompletteringsområdena ska vara större.
Utifrån detta är det därför viktigt att klarlägga varför arronderingen av redovisade områden ser ut som de
gör och hur kommande hantering av detaljplaner och bygglov ska vara.
Ibland kan man kanske undra varför områdena ser ut på just ett speciellt sätt och därför är det viktigt att
veta hur man ska tolka plankartans olika områden. När ett område ritas in på plankartan så är arrondering
gjord utifrån kända parametrar som exempelvis värdefull natur- och kulturvärden och/eller
jordbruksmark. Men i många fall kan man inte på denna översiktliga nivån exakt göra en avgränsning av
ett bevarandevärt värde utan den exakta bedömningen/avgränsningen görs i kommande
detaljplaneläggning och/eller bygglovprövning som följaktligen gör en mer noggrann inventering av de
olika värdena. Eftersom gjord områdesavgränsning i översiktsplanen inte i alla områden är
hundraprocentig säker så kan i vissa fall fördjupade studier i detaljplanefasen/bygglovfasen komma fram
till en delvis annan arrondering än den som redovisas på plankartan. Detta sammantaget gör att regionen
inte kommer att ytterligare ändra på arronderingen på redovisade områden utöver de som nu föreslås.
Följande detaljplaneläggning/bygglovhantering får visa på exakt arrondering för möjlig exploatering. I
detta sammanhang är det givetvis viktigt att påpeka att även inom redovisade möjliga bebyggelse- och
kompletteringsområden ska den framtida byggnationen ske i samklang med de övergripande riktlinjerna,
samt bebyggelse- och bygglovriktlinjerna som redovisas i kap 2 . För även i redovisade bebyggelse- och
kompletteringsområden är det viktigt att den tillkommande bebyggelse känns som en naturlig förtätning
av ett befintligt bebyggelsemönster där exempelvis beaktande av öppenheter i kulturlandskapet är en
självklarhet så inte slutresultatet blir en för stadslik tät villabebyggelse. Ett förtydligande om
gränsdragningarna för bebyggelse- och kompletteringsområden görs på s. 19.
Alvarmark Alvarmark är en av de naturtyper som anges som särskild värdefulla. Bygglov och
förhandsbesked bedöms därför restriktivt i dessa områden. En exploatering kan dock ändå vara möjlig om
den som söker förhandsbesked eller bygglov bifogar underlag som visar att exploateringen inte kommer
att skada värdena, exempelvis en naturvärdesinventering av den aktuella platsen. Därmed anses yttrandet
tillgodosett i planförslaget.
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Område 4. Detta område lades till förslaget efter samrådet. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men
är vägledande i detaljplaneprocesser och bygglovprövning. Det framgår med tydlighet att området kan
hysa höga naturvärden och därmed att en naturvärdesinventering bör genomföras vid en eventuell
detaljplaneläggning. Därmed anses yttrandet tillgodosett i planförslaget.
Område 5. Yttrande föranleder följande ändring av förslaget: Område5 utgår ur planförslaget.
Område 7. Vid en eventuell detaljplaneläggning utreds genom en naturvärdesinventering mer exakta gränser
för möjlig exploatering. Därmed anses yttrandet tillgodosett i planförslaget.
Område 9. Detta område lades till förslaget efter samrådet. En eventuell detaljplaneprocess utreder närmare
vilken exploateringsgrad som är möjlig inom föreslaget bebyggelseområde. Därmed anses yttrandet
tillgodosett i planförslaget.
Område 11. I förslag till riktlinjer för ny bebyggelse för området anges att skogsridå ska säkerställas mot det
öppna jordbrukslandskapet. I detaljplaneprocessen får vidare utredningar visa om ytterligare äldre träd bör
sparas. Yttrandet föranleder inga ändringa av förslaget.
Område 12. Länsstyrelsen har i sitt utlåtande över planen lämnat information om att lersammetslöpare har
sitt utbredningsområde i denna del av Östergarn. Regionen avgränsar området enligt länsstyrelsens
rekommendationer, dock anser regionen att prövning av detaljplaneläggning bör kunna göras i höjd med
befintlig bebyggelse öster ut inom fastigheterna Östergarn Gutenviks 1:46 och Hallgårds 1:31. Sannolikt
kommer MKB att krävas vid detaljplaneläggning vilken får utvisa exakt vilka gränsdragningar för
exploatering som är nödvändig för att inte påtaglig skada riksintresset för naturvården. I beskrivningen av
område 12 nämns tydligt att området sannolikt hyser höga naturvärden vilka ska beaktas vid exploatering.
Området justeras på plankartan, därmed anses yttrandet tillgodosett i denna fas av planeringen av område
12.
Område 13. Detta är ett nytt område sedan samrådet. Se svar ovan angående diskussion till avgränsningar i
kommande detaljplane- och bygglovprocesser.
Område 14. De föreslagna riktlinjerna för ny bebyggelse samt föreslagna bebyggelse- och bygglovriktlinjer
möjliggör för en exploatering i samklang med områdets natur- och kulturvärden. I riktlinjerna för ny
bebyggelse anges att äldre och döda träd bör prioriteras för att få stå kvar även inom planområdet för att
gynna biologisk mångfald. Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.
Område 15. Detta område lades till förslaget efter samrådet. Vid besiktning av området uppmärksammades
gotlandssippan i vägkanten, dock berörs de inte av en exploatering inom det föreslagna
bebyggelseområdet. Detaljplaneläggning bör föregås av naturvärdesinventering. Därmed anses yttrandet
tillgodosett i planförslaget.
Område 16. I den östra delen mot Sjuaster fiskeläge pågår sedan decennier en föreningscamping inom
området. Denna del föreslås fortsatt vara lämpligt för småskalig camping utifrån de riktlinjer som ställs i
planförslaget. Den västra delen på andra sidan om Gartarveån utgår ur förslaget och markeras som
Kärnområde för upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning. Om en eventuell
planläggning av området sker kommer dispens från strandskyddet att krävas liksom en närmare utredning
kring hur naturvärdena inom området ska hanteras. Yttrandet anses därmed tillgodosett i planförslaget.
Område 17. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det finns ett stort behov av förbättrade möjligheter till
parkering för besökare till stranden, och anser att det finns möjligheter att utöka parkeringsplatsen med
hänsyn till gällande skötselplan för naturreservatet. Området har möjlighet att anslutas till det utbyggda
ledningsnätet med för vatten och avlopp, där vattnet kommer från regionens vattenverk i Herrvik.
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Detaljplaneläggning pågår för f.d. koloniområdet och där utreds lämpligheten med pool. Yttrandet
föranleder inga ändringar av förslaget.
Område IV och VI. Se svar ovan angående diskussion till avgränsningar i kommande detaljplane- och
bygglovprocesser, liksom skrivningen rörande alvarmark.
Område V. Yttrandet föranleder följande ändring av förslaget: Östra delen av området utgår från
bebyggelseområdet och ersätts med Kärnområde för upplevelse, bevarande och skydd för pågående
markanvändning. Området på västra sidan om vägen kvarstår.
LIS-område Katthammarsvik I handlingen på s. 67 anges att det finns både rödlistade och fridlysta växter
samt värdefull natur inom området vilka kräver hänsyn vid planering av tillkommande bebyggelse. Detta
bör närmare utredas i detaljplaneprocessen. Därmed anses yttrandet tillgodosett i planförslaget.
Yttrandet föranleder ändringar av förslaget enligt ovan.

#53 Kultur- och fritidsförvaltningen Region Gotland
2017-02-23
Kultur- och fritidsförvaltningen har mottagit remissen: Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och
Katthammarsvik 2025-utställning.
Vi har inga synpunkter på förslagen översiktsplan.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för lämnat yttrande.

#56 Karin Engström, Dan Engström
2017-02-24
Synpunkter på FÖP Östergarnslandet
Den fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet är ett mycket ambitiöst utredningsarbete som vi
hoppas kommer att efterlevas vid kommande utveckling av både bostäder och turism.
Planförslaget pekar ut ett antal kompletteringsområden som inte redovisats tidigare och där avsikten är att
det där ska vara möjligt med enstaka bebyggelse utifrån föreslagna riktlinjer. Det är mycket viktigt att
tillkommande bebyggelse inom dessa områden sker på ett sådant sätt att Östergarnslandet bibehåller
dagens känsla av öppenhet, orördhet och småskalighet.
I redovisningen av kompletteringsområdena framgår att det inom dessa kan ske mindre
bebyggelsekompletteringar utan upprättande av detaljplan. Vi anser det lämpligt att kräva prövning genom
detaljplan även i dessa områden.
Avgränsningen av de föreslagna numrerade bebyggelseområdena anges vara schematiska och kommer att
preciseras vid detaljplaneläggningen. När det gäller de kompletteringsområden som redovisas i
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planförslaget bör det anges att även dessa har en mycket schematisk avgränsning och att ställning till
bebyggelsekomplettering inom dessa också måste tas från fall till fall.
Vi ställer oss tveksamma till kompletteringsområdet vid Falhammars då vi anser att det kan påverka
Östergarnslandets känsla av öppenhet, orördhet och småskalighet.
Vi anser att en justering/rättelse bör göras i nuvarande planförslag innan antagande eftersom en del av
detta kompletteringsområde redan är detaljplanelagd. Det gäller den södra delen, inringat med blått på
skissen nedan, som är utlagt som allmän plats i byggnadsplan från 1968. Det kan inte vara planförfattarnas
mening att ett område som redan säkerställts som grönområde i detaljplan nu skall omvandlas till
bebyggelse.

Bebyggelseområde 8
I likhet med flera av de föreslagna tillkommande bebyggelseområdena lokaliseras område 8 till ett av de
kvarvarande skogsområdena. Detta och andra skogsområden bör finnas kvar som orörda områden att
ströva i. Detta är dessutom en mycket trevlig blåbärsskog. Eftersom många tomtägare vill komma åt
morgon- och kvällssol blir det kanske inte så många träd kvar vid byggnation inom skogsområdena.
Att föreslå ställplatser för husbilar (och kanske husvagnar?) är ett bra förslag för att minska den "vilda"
uppställning av dessa fordon som emellanåt förekommer.
Att förbättra möjligheterna att införa lokala trafikföreskrifter som förhindrar uppställning av husbilar
och/eller husvagnar i terrängen och framförallt utefter hela den attraktiva kuststräckan från Sjaustru till
Grogarnsberget är också ett mycket bra förslag.
Vänliga hälsningar
Karin Engsström och Dan Engström
Ägare och boende på Falhammars 1:31, Falhammars 813, Östergarn

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Tack för era synpunkter!
Inom kärnområdet som utgör en stor del utöver de utpekade bebyggelse- och kompletteringsområdena
finns höga natur- och kulturvärden, dels i form av områden med olika typer av områdesskydd samt
riksintressen men det är också inom kärnområdet som jordbruksmarken som får EU-stöd ingår. Med
dessa förutsättningar krävs en större hänsyn och varsamhet men det kan finnas mark som lämpar sig för
bebyggelse vilket får prövas genom bygglov- eller detaljplaneprocess. Samhällsbyggnadsförvaltningen
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anser att riktlinjerna ger stöd för vidare prövning även i områden utanför bebyggelse- och
kompletteringsområden.
Område 8
I riktlinjerna för område 8 står det att om området exploateras är det viktigt att bibehålla en eller flera
gröna passager genom området anpassade både för friluftslivet och växt- och djurlivets behov. Framför
allt äldre träd samt övergångszoner så som bryn, småvatten etc. kan vara av stort värde för växt- och
djurlivet. Detta tydliggörs under förslag till riktlinjer för ny bebyggelse på s 37. I en detaljplan är det även
möjligt att reglera vilka träd som får tas bort och vilka som ska stå kvar. Därmed anses yttrandet
tillgodosett.
Områdenas avgränsning på plankartan
Under planprocessen har det kommit in synpunkter, dels att vissa bebyggelseområden bör minska men
dels även motsatta synpunkter att de redovisade bebyggelse- och kompletteringsområdena ska vara större.
Utifrån detta är det därför viktigt att klarlägga varför arronderingen av redovisade områden ser ut som de
gör och hur kommande hantering av detaljplaner och bygglov ska vara. Ibland kan man kanske undra
varför områdena ser ut på just ett speciellt sätt och därför är det viktigt att veta hur man ska tolka
plankartans olika områden. När ett område ritas in på plankartan så är arrondering gjord utifrån kända
parametrar som exempelvis värdefull natur- och kulturvärden och/eller jordbruksmark. Men i många
fall kan man inte på denna översiktliga nivån exakt göra en avgränsning av ett bevarandevärt värde utan
den exakta bedömningen/avgränsningen görs i kommande detaljplaneläggning och/eller bygglovprövning
som följaktligen gör en mer noggrann inventering av de olika värdena. Eftersom gjord
områdesavgränsning i översiktsplanen inte i alla områden är hundraprocentig säker så kan i vissa fall
fördjupade studier i detaljplanefasen/bygglovfasen komma fram till en delvis annan arrondering än den
som redovisas på plankartan. Detta sammantaget gör att regionen inte kommer att ytterligare ändra på
arronderingen på redovisade områden utöver de som nu föreslås. Följande
detaljplaneläggning/bygglovhantering får visa på exakt arrondering för möjlig exploatering. I detta
sammanhang är det givetvis viktigt att påpeka att även inom redovisade möjliga bebyggelse- och
kompletteringsområden ska den framtida byggnationen ske i samklang med de övergripande riktlinjerna,
samt bebyggelse- och bygglovriktlinjerna som redovisas i kap 2 . För även i redovisade bebyggelse- och
kompletteringsområden är det viktigt att den tillkommande bebyggelse känns som en naturlig förtätning
av ett befintligt bebyggelsemönster där exempelvis beaktande av öppenheter i kulturlandskapet är en
självklarhet så inte slutresultatet blir en för stadslik tät villabebyggelse. Ett förtydligande om
gränsdragningarna för bebyggelse- och kompletteringsområden görs på s. 19.
Kompletteringsområdet vid Falhammars
Det är korrekt att den delen av kompletteringsområdet som ni hänvisar till är en del av en detaljplan vilken
anger park, väg eller allmänt ändamål. Om ny bebyggelse skulle tillkomma där skulle det krävas en ändring
av den gällande detaljplanen. Efter ytterligare granskning av området anser samhällsbyggnadsförvaltningen
att på grund av att området direkt angränsar till både campingplats och befintlig detaljplan behöver en
kommande exploatering av området ske genom detaljplaneläggning. En detaljplan kan ta ett helhetsgrepp
över flera frågor som behöver hanteras, exempelvis grönområden, tillfartsvägar, siktlinjer, vilka ytor som
inte ska exploateras m.m.
Yttrandet föranleder ändring av förslaget enligt ovan.
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#57 Inger Tüll, Peter Tüll, Anna Sundin och Mats Sundin
2017-02-24
Ang. RS2015/184 FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik
I planen föreslås att område Gammelgarn Gartarve (Sjaustru) avsätts för turiständamål . Vi motsätter oss
detta och vill att området tas bort från planförslaget.
Nuvarande status
Området har sedan 1976, som enda strandområde på Gotland, omfattats av strandskyddat 300 m (vilket
omfattar i stort sett hela det utpekade området). I och med den senaste förändringen i miljöbalken 2009 så
omfattar också strandskyddet Gartarveån (skyddszon 50 m åt vardera sidan) som rinner genom området.
Området anges som särskilt skyddsvärt baserat på kapitlet Snabben-Ljugarn 3 kap 6 § MB "Riksintresse
högexploaterad kust". Skyddsvärdet anger också att Gartarveån ingår i lagstiftningen.
I FÖP har dessa förhållanden inte närmare beskrivits.
Stranden är det äldsta strandområden på Gotland med 300 m strandskydd. Gartarveån har förhindrat
strandnära motorburen trafik. 100-150 m från stranden är det sårbar sandmark med bl a sandnarv,
backtimjan, sandtimotej, strandråg och ljung som ligger ytligt på sanden. Norrut är det skogsmark med
strandvallar och mindre myrområden. För att nå övre delen av området med motorfordon behöver man
färdas på vad som i dag är en enskild väg som är skyltad "icke obehörig trafik". Vägen är smal och sträcker
sig genom skogen.
Inom ramen för allemansrätten bedrivs i dag friluftsliv i området och rörlig camping är fullt möjlig.
Cyklister använder skogsvägen till och från Ljugarn.
Förslaget

"16. GAMMELGARN GARTARVE (SJAUSTRU)
I närheten av Sjaustru badplats och i anslutning till Danbo naturreservat och Gartarveån ligger detta strandnära
markområde där det idag pågår campingverksamhet. Region Gotland äger fastigheten. För området finns det idag ingen
detaljplan och regionen föreslår att turismverksamhet bör ha företräde framför annan markanvändning på platsen och
planläggas för detta ändamål. Idagsläget tillhandahåller regionen toalett- och sophantering vid badplatsen.
Förslag till riktlinjer
Detaljplanens syfte bör vara att möjliggöra turismutveckling i samklang med naturförutsättningarna vilket innebär en
relativt småskalig exploateringsgrad med tonvikt på rörlig camping, tält och husvagnar. En naturvärdesinventering bör ligga
till grund för hur den framtida utvecklingen av den befintliga campingen kan utvecklas utan att det innebär påtaglig skada
på riksintresset för naturvård. Hårdgjorda ytor, flera byggnader som t.ex. stugbyar i detta område innebär sannolikt påtaglig
skada på de värden riksintresset är satt att skydda. Parkeringsfrågan är något som bör lösas i detaljplane- processen för att
förbättra tillgängligheten till stranden."
Kommentar
Det anges i övertexten att det i dag pågår campingverksamhet inom området. Detta är en felaktig
beskrivning. En intresseförening arrenderade 1948 en tomt öster om Gartarveån för att 1992 köpa den.
Under senare år arrenderades mark av Gotlands kommun motsvarande ca 1/8-del av ytan som nu föreslås
bli exploaterat. Inom tomten och det arrenderade området förekommer en del husvagnsuppställningar
framför allt sommartid.
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Det pågår i dag ingen annan verksamhet i området än friluftsliv inkluderande turism, undantaget de tre
friköpta tomter som ligger i området (långt innan strandskyddet infördes). Det är inte tydligt vad texten
menar med " turismverksamhet bör ha företräde framför annan markanvändning". Det framgår inte vilken
alternativ markanvändning texten avser i det starkt naturskyddade området.
För att tillföra parkeringsplatser i den centrala delen av området öster om Gartarveån krävs påtagliga
ingrepp i den orörda naturen. För att nå strandområdet med fordon behöver väg röjas genom strandvallar
och myrområde. För att kunna göra ställplatser för husvagnar krävs i det närmaste en skövling med
nedtagning av träd, borttagande av buskar och skapande av hårdgjorda markytor för att kunna köra med
fordon på denna mark.
Det förslag som framförs är kort och gott helt på tvärs med statens långvariga intentioner att bevara och
att skydda ett synnerligt naturskönt, unikt och orört naturområde till gagn för friluftslivet och att hindra
exploatering och förstörelse.
Region Gotland har inget program för att värna Gotlands naturvärden. Det kanske kan vara en förklaring
till att man inom regionen saknar respekt för begrepp som "strandskydd" och "riksintresse för särskilt
skyddsvärda områden". På annat sätt trodde vi att det var svårt att förklara detta förslag.
Dessvärre antyddes vid informationsmötet att regionen var intresserad av att sälja markområdet till någon
annan. Givetvis är området intressantare för en köpare om det är öppet för exploatering. Vi vill ogärna tro
att detta skulle var ett skäl till regionens förslag.
Sjaustru 170222

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter.
I den östra delen mot Sjuaster fiskeläge pågår sedan decennier en föreningscamping inom området. Denna
del föreslås fortsatt vara lämpligt för småskalig camping utifrån de riktlinjer som ställs i planförslaget. Den
västra delen på andra sidan om Gartarveån utgår ur förslaget och markeras som Kärnområde för
upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning. Om en eventuell planläggning av området
sker kommer dispens från strandskyddet att krävas liksom en närmare utredning kring hur naturvärdena
inom området ska hanteras. Vid planläggning kommer krav att ställas kring en hållbar vatten- och
avloppsförsörjning.
Yttrandet föranleder ändring av planförslaget: Område 16 får en ny avgränsning.
Därmed anses yttrandet tillgodosett i planförslaget.

#58 Bröderna Jacobsson Gutenviks Gård GM/Roland Jacobsson
2017-02-24
Synpunkter på översiktsplan Katthammarsviksområdet.
RS2015/184.
Här på Gutenviks 1:44 bedriver vi ett ganska omfattande jordbruksföretag. Vi ser mycket negativt på den
tänkta bebyggelseutvecklingen i område III och V på kartan. Störningar från driften i form av buller och
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annat sker såväl tidigt som sent, (tidiga morgnar och sena kvällar). Även gårdens djurhållning får inte
utsättas för onödiga störningar under vissa tider på året.
Områdena har även hög bevarandestatus beträffande växt och djurliv. I båda områdena trivs både rådjur,
räv och hare utomordentligt väl. I område V, hörs i den gamla tallskogen både kattuggla och hornuggla. I
båda områdena häckar näktergal, den svartvita flugsnapparen, rördrom änder med flera andra fågelarter.
Dessa områden genomkorsas även av en naturligt rinnande bäck vilket ytterligare förhöjer värdet för både
växt, djur och fågelliv. Här syns förutom många orkidearter, kabeleka mm, man hittar även salttåg,
havssälting och gulkämpar. På de torrare partierna växer bl.a. backtimjan, spåtistel och vildlin.
Vi anser det högst olämpligt med en förtätning av bebyggelsen i område III och V.
Exploatering väster om huvudvägen ner genom samhället är vi mycket positiva till.
Östergarn den 22 februari
Bröderna Jacobsson Gutenviks Gård GM/Roland Jacobsson

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkomna synpunkter. En möjlig förändring i ens närområde
väcker ofta oro över vad den ska komma att innebära.
Intentionerna med den fördjupade översiktsplanen för Katthammarsvik är att öka möjligheten för
inflyttning och till tätorten och för en ökad bofast befolkning i området.
Område III
Område III bedöms ha goda förutsättningar för att förtäta Katthammarsvik. I riktlinjerna för området
anges att ”Exploatering sker på naturtomter där den äldre ängs- och hagkaraktären beaktas. Vid planläggning bör även
bevarande av grön korridor för flora och fauna liksom för sociala värden beaktas. Det är en fördel om möjligheten att röra
sig genom området kvarstår liksom att utblickar tas tillvara vid en eventuell exploatering.” I beskrivningen av området
nämns även att det inom området kan finnas blöta och låga partier. Vid en eventuell detaljplaneläggning
ska detaljplanen utformas med stöd av dessa riktlinjer. Vilken exploateringsgrad som är möjlig inom
området utreds i detaljplaneskedet efter platsens förutsättningar.
Område V
En exploatering av västra delen av bebyggelseområdet anses med de riktlinjer som ställs, bl a att den norra
delen mot infarten till Gutenviks gård bör planläggas som naturmark, dvs inte bebyggas, samt att en
bebyggelse på naturtomter sannolikt gynnar naturvärdena på platsen, vara möjlig att genomföra utan att
störa pågående jordbruksverksamhet. Området öster om vägen utgår ur planförslaget.
Avstånd till pågående jordbruksverksamhet
Vid detaljplaneläggning får utredas på vilket sätt ny bebyggelse kan tillskapas i närheten till pågående
jordbruksverksamhet. Riktlinjer för avstånd till åkermark och djurhållning som nyligen antogs av miljöoch hälsoskyddsnämnden samt nu även av byggnadsnämnden ska följas vid planläggning och bygglov.
Dessa beskrivs i planhandlingen på s 88. I dessa riktlinjer framhålls bl a olika avstånd från hagar, stall och
åkermark, samt även att stor vikt ska tas till lantbrukens utvecklingspotential. Eventuella framtida
expansionsmöjligheter ska inte begränsas av ny bebyggelse. Hur stort ett sådant avstånd ska vara eller vilka
lantbruksföretag det kan handla om får utredas från fall till fall.
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Förslaget föranleder att område V avgränsas till västra sidan om Lassar Kviar. Därmed anses synpunkterna
tillgodosedda i planförslaget.

#59 Ingmund Hägg
2017-02-24
Synpunkter på FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik
Från Ingemund Hägg, fritidsboende på Grogarnsvägen 6 i Katthamarsvik och i övrigt boende på
Läbygatan 8, 75239 Uppsala, mobil 073 028 90 41, e-post ingemund@telia.com
2015 ingav jag synpunkter som berörde kulturvägar på Östergarnslandet. I utställningsförslaget som kom i
december 2016 finns mitt yttrande med i Bilaga 4 Samrådsredogörelsen under Allmänna synpunkter nr 52
Ingemund Hägg. Där finns också Samhällsbyggnadsförvaltningens svar som lyder:
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkommet yttrande och instämmer i att den äldre vägstrukturen är en viktig del
av upplevelsen av den gotländska landsbygden. Omnämnda grusvägar är dock enskilda vägar och därav är det den enskilde
väghållaren eller vägföreningens ansvar att besluta om eventuell beläggning, samt att drifta och underhålla egen väg. Regionen
har i detta fall ingen möjlighet att styra utvecklingen av dessa vägar.
Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.
1. Region Gotland och politik för kulturarv
Jag konstaterar alltså att Planförslaget inte ändrats. Jag börjar i mitt nya yttrande över Planförslaget med att
behandla det sammanhang som den gotländska vägen som kulturinslag/kulturarv kan ses i. Vägen som
värde i sig ser jag inte något av i mer övergripande dokument från regionen (eller länsstyrelsen) om
kulturprogam, kulturarvsprogram, besöksnäringsprogram. Jag har gått igenom Kulturplan 2017 – 2020
och särskilt avsnitt 4.1 Kulturarvs- och kulturmiljöområdet. Där nämns ”byggnader, fornlämningar,
föremål, miljöer, verksamheter” Men inte vägar om de inte kan inordnas under ”miljöer”. Och den fina
boken ”På stigar och vägar” är ju ingen programförklaring. I ”Det gotländska kulturarvet. Strategier 20042008” nämns kalkgrusvägar som del av kulturlandskapet men kommer inte med i strategier.
Innebär det att Region Gotland inte bryr sig om vad som händer med vägar som är i enskild ägo?
Självfallet ska äganderätten respekteras. Men innebär det att Region Gotland inte kan ha synpunkter på
vad som händer med enskilda vägar, t ex kraftiga förändringar i skötsel och drift, ibland kanske
nedläggning helt eller delvis? Ligger enskilda vägar helt utanför vad som kan ses som kulturvärden och
kulturarvspolitik? Är alltså vad som händer med enskilda vägar helt ointressant för Region Gotland? Skulle
en kulturarvspolitik för Region Gotland inte kunna innehålla uppslag och råd för utveckling av enskild
väg, också som inslag i en politik för den viktiga kultur- och naturturismen? Givetvis hela tiden med full
respekt för ägarnas bestämmanderätt.
Region Gotland borde uppdatera sin politik och strategi och ta med vägar som värdefull del i gotländskt
kulturarv och låta sådan politik och strategi sätta spår i översiktsplaner och gärna redan i den nu aktuella
planen enligt följande
2. Ta vara på kalkgrusvägar som kulturarv och med högt turistvärde
Jag går nu över till att fokusera på kalkgrusvägar i det område som FÖP avser. När jag går igenom FÖP
omnämns visserligen vägar med då endast som faktorer som är viktiga för att binda samman olika platser,
inte som värden i sig.
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Inget om kalkgrusvägar som viktiga kulturarv, vägar som om inget görs troligen kommer att försvinna,
exempelvis oljegrusbehandlas eller asfalteras. Inget om sådana vägar som viktiga för en natur- och
kulturturism där sakta körande på en vacker väg med vacker omgivning ger fina upplevelser för besökaren.
Det kan alltså vara vägen som ger upplevelsen mer än den plats som vägen leder fram till.
3. En konkret idé: Vägen mellan Kuppen och Rodarve utefter stranden
I detta avsnitt kommer jag med en konkret idé. För FÖP är området mellan Kuppen nära Herrvik i
riktning mot Sysne utefter stranden av strategisk betydelse både i ett kulturarvsperspektiv och i ett
turismperspektiv och ett friluftslivsperspektiv. perspektiv. Det framgår klart i plantexten. Där finns nära
stranden en vacker väg som går från Kuppen fram till den väg som från Rodarve mot Sysne är asfalterad.
Det är en väg som till stor del är en kalkgrusväg men även har inslag av skogsväg. Det finns ingen
bebyggelse i närheten av vägen och det är angeläget att det inte tillkommer bebyggelse framöver. Och här
är FÖP:s princip om att ny bebyggelse ska anknyta till befintlig klar. Det orörda strandnära området i fråga
kommer därför inte att ”förstöras” av bebyggelse vilket är viktigt att notera. Men hur kan man se på själva
vägen? Med tanke på att vägen är enskild väg behövs givetvis ägarnas intresse av och acceptans för
förändringar med sikte på en kulturarvsstatus i framtiden. Det kan nämnas att vägen ingår i Gotlandsleden
– en cykelled runt Gotland - vars ställning i fråga om ansvar och huvudmannaskap verkar något oklar,
men ändå kan ses som en markering av områdets intresse i natur- och kulturperspektiv.
Utan någon slags uppbackning med tips och råd av Region Gotland kan det knappast bli något av min idé.
Givetvis är finansiering av nya slag av åtgärder för drift och underhåll av avgörande betydelse. Ägarna ska
ju inte drabbas av ökade kostnader. Och det är ägarna som ska bedöma om det jag för fram är en bra idé,
Kanske kan Region Gotland med sin kompetens ge tips på var och hur pengar kan sökas. Låt mig också
öppna för ett annat alternativ angående finansiering. Antag att det skulle gå att på privat väg få fram ett
belopp på minst storleksordningen 500 tkr och som skulle kunna användas för omgörning i riktning mot
kulturväg och underhåll och skötsel under ett antal år. Skulle då Region Gotland verkligen ställa sig helt
vid sidan och inte ta notis om vad som skulle kunna göras? Inget intresse från regionen?

Väg med långsiktigt högt turistvärde
Varför är då detta angeläget? Jo, på andra ställen på Gotland moderniseras alltfler kalkgrusvägar. Nu finns
för Östergarnslandet chansen att skapa något som på lång sikt (50-100 år) kommer att vara ganska unikt
och med högt turistvärde, nämligen en vacker traditionell väg som i sig ger upplevelser under färden på
den. Det är så att säga vägen som är målet för besökaren.
/Ingemund Hägg, 20 februari 2017/
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för dina synpunkter.
Inom ramen för Landsbygdsprogrammet finns det ett antal stöd som går att söka. På länsstyrelsens
hemsida (www.lansstyrelsen.se/Gotland) hittar du information om Landsbygdsprogrammet samt om stöd
till investeringar för exempelvis småskalig infrastruktur eller investeringar för utveckling av natur- och
kulturmiljöer. Utgångspunkten kan vara en socken eller ett annat geografiskt område, där det finns ett
gemensamt intresse att investera i närmiljön. Syfte kan vara att förstärka de naturvärden eller de
kulturhistoriska värden som finns där, för att främja en attraktiv boendemiljö, främja friluftsliv och
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rekreation eller ge bättre förutsättningar för turism och annat företagande inom området. Eventuellt kan
även LONA-stöd kunna sökas för landskapsvård.
Samhällsbyggnadsförvaltningen rekommenderar dig att vända dig med dina idéer till Länsstyrelsen på
Gotland för vidare diskussion om vilken väg som är framkomlig och om ni kan hitta ett samarbete. I
övrigt instämmer samhällsbyggnadsförvaltningen i dina synpunkter angående vikten och värdet av dessa
kalkgrusvägar som utgör en väsentlig del av attraktionen och dragningskraften till Gotland. Som
samhällsbyggnadsförvaltningen tidigare konstaterat i samrådsredogörelsen utgörs dessa av enskilda vägar
vilka regionen inte har rådighet över. Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig dock positiv till att
skötseln av dessa vägar upprätthålls så att de är tillgängliga för allmänheten för upplevelse av
kustlandskapen och rekreation.
Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.

#60 Clemens Fredholm, Susanne Fredholm
2017-02-24
Ärende RS 2015/184 ang. utställt förslag till fördjupad översiktsplan för Katthammarsvik 2025
Såsom ägare till och boende på fastigheten Östergarn Ganne 1:28 med adress Lassar Kviar 42 får vi enligt
nedan lämna synpunkter på rubricerade förslag till översiktsplan.
Våra synpunkter begränsas till det bebyggelse- och verksamhetsområde markerat som område V (Ganne
Lassar Kviar) i utställningsförslaget.

Västra delen av område V
Vi har under samrådet såvitt gäller det västra området bl.a. framfört att förslaget strider mot 4 kap 4 §
miljöbalken. Till vårt stöd hänvisade vi till byggnadsnämndens beslut 1998-08-10, dnr 970750, med avslag
på förhandsbesked för uppförande av 5 fritidshus inom samma område varom nu är fråga.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i sin samrådsredogörelse, sidan 114 m, bemött våra synpunkter med
att det i förslaget inte är fråga om fritidsboende och att fråga kan vara om en annan lokalisering jämfört
med förhandsförfrågan. Vi ifrågasätter förvaltningens svar. I förhandsförfrågan var fråga om ett i det
närmaste identiskt område jämfört med området i samrådsförslaget. (Se den i tidigare förhandsförfrågan
ingivna kartskissen med inritade tomter). Vidare har intet framkommit som talar för att fråga nu skulle
vara om ett permanentboende. Vi får nu även hänvisa till vad byggnadsnämndens arbetsutskott yttrat
2001-06-05 § 304 inför byggnadsnämndens beslut 2002-03-08 dnr 10442 i fråga om vad som kan betraktas
som komplementbebyggelse.
Länsmuseet har 2002-03-06 ärende 10442 BN § 64 avrått från ytterligare exploatering i området och har
även landsantikvarien1998-08-10 ärende 970750 avstyrkt bifall till 5 tomter.
Vi anser att en exploatering av den omfattning som föreslås är olämplig med hänsyn till kultur- och
naturvärden och att bebyggelseområdet bör minskas och av trafiksäkerhetsskäl, se vårt samrådsyttrande,
flyttas norrut på berörd fastighet dvs. inom Ganne 1:6.
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Östra delen av område V
Området, som omfattas av 4 kap 4 § miljöbalken, har av länsstyrelsen utpekats som Kalkgräsmarker, en
naturtyp prioriterad för skydd inom EU. Därtill är området på samma sätt som den västra delen beläget
inom område med kulturvärden och inom område med naturvärden av riksintresse. Enligt 4 kap 1 §
miljöbalken får exploateringsföretag inom område av riksintresse endast komma till stånd under särskilda
förutsättningar. Det kan ifrågasättas om området med hänsyn till sina naturvärden och närhet till
Amiralens väg är lämpligt för den omfattande bebyggelse som kan uppkomma enligt förslaget. Risk finns
att en bebyggelse, även om genomsläpp utförs, kommer att uppfattas som en privatiserande barriär mot
Amiralens väg och därmed få en menlig inverkan på såväl kulturella värden som på det rörliga friluftslivet.
Amiralens väg används i icke obetydlig omfattning för det rörliga friluftslivet.
Även den östra delen har av trafiksäkerhetsskäl en olämplig lokalisering.
I ljuset av de bebyggelsemöjligheter som redovisas i nästa stycke kan ifrågasättas om det inom överskådlig
tid finns behov av permanentbostäder inom den östra delen av område V. Det kan ifrågasättas om område
V är ställt under en stark expansion för permanentboende vilket oftast är ett av skälen för att upprätta en
fördjupad översiktsplan. Fritidsbebyggelse kan ej komma i fråga eftersom förslaget inte kan betraktas som
komplementbebyggelse, 4 kap 4 § miljöbalken.
Längre norrut utmed Lassar Kviar och på vägens östra sida i riktning mot Jacob Häggs väg, norr om
Lassar Kviar 17, finns redan ett område med obebyggda tomter. Detta område hyser inte samma naturoch kulturvärden som område V och används inte heller för det rörliga friluftlivet. Tomterna, som
dessutom ligger närmare tätorten och lär vara planlagda, torde mer än väl kunna tillgodose framtida behov
av permanentboende. Dessa tomters närhet till Katthammarsvik lämpar sig även väl för seniorboenden
som enligt uppgift kan bli aktuellt. Därutöver finns enligt uppgift ytterligare obebyggda och planlagda
områden inom ”tätorten Katthammarsvik” samt de fyra ytterligare bebyggelseområden, I-IV, plus ett
kompletteringsområde, VI, som redovisas i planförslaget.
Östra delen av område V bör utgå och tillsammans med Amiralens väg bevaras som det mycket värdefulla
natur- och friluftsområde som det idag utgör.

Detaljplan för den västra och den östra delen av område V
Enighet råder bland samtliga enskilda och myndigheter samt remissinstanser om att område V har stora
kultur- och naturvärden vilket även framförs i planförslaget. Området är bevarandevärt. Se bl.a. sid 65 i
det utställda planförslaget och regionens tidigare beslut rörande förhandsbesked, se ovan inledningen till
västra område V. För det fall att planförslaget eller del av förslaget skulle antas måste därför, som föreslås i
förslaget, villkor uppställas om att en exploatering (förhandsbesked, bygglov, fastighetsbildning) måste
föregås av en detaljplaneläggning genom vars föreskrifter man kan säkerställa områdets naturvärden såsom
avverkningar, bevarande av träd och vegetation mm. Ett sådan säkerställande av natur- och kulturvärden
är på annat sätt än genom planföreskrifter inte möjligt.
Täby den 24 februari 2017

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter.
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Östra delen av området utgår från bebyggelseområdet och ersätts med Kärnområde för upplevelse,
bevarande och skydd för pågående markanvändning. Området på västra sidan om vägen kvarstår som
bebyggelseområde.
Yttrandet föranleder ändring av förslaget enligt ovan.

#61 Eva, Stefan, Rebecka, Helena och Benjamin Klintström
2017-02-27
Ärende RS2015/184
Synpunkter på förslag till fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet. Synpunkterna begränsar sig till det
nytillkomna området för turismändamål, 16. GAMMELGARN GARTARVE (SJAUSTRU)
Sjaustru strand, strandhed, strandskog och skogen ovanför den är ett fantastiskt område som uppskattas
mycket av allmänheten. Det används för bad och picknick, för vandring och bärplockning (speciellt
blåbär). Många cyklar och joggar i området, och på höstarna så plockas det svamp. Området har en vacker
och välskött skog som ligger i eller i direkt anslutning till naturreservatet Gotlandskusten (omfattar 300
meter från stranden). I norra och östra delen finns strandskydd kring Gartarveån med sina lekande
havsöringar. Även en mindre bäck i området har strandskydd. Det finns tre nyckelbiotoper i området, och
att det inte är fler beror troligen mest på att inte fler delar inventerats.
Området skiljer sig från t.ex. Sandviken, Katthammarsvik, Herrvik och Ljugarn genom att inte vara
kommersiellt. Sjaustrukocken har på vägen ner till Sjaustru en uppskattad kiosk för glass, dryck och
Sjaustrukockens alla delikatesser. Vi tror att frånvaron av kommers och tystnaden är ett av skälen till att
området uppskattas så mycket. Möjligheten att en augustikväll kunna sitta på stranden och njuta av
tystnaden, se stjärnfall och mångata utan nedskräpande ljud och ljus är något värt att bevara för
kommande generationer.
Något som beskrivs väl i översiktsplanen är att när man vandrar på strandheden från Sjaustru och förbi
Skogsände så upplevs sträckan som i princip obebyggd. Detta att Gammelgarn-Östergarnslandet inklusive
Ljugarn bjuder på så många olika naturtyper, och både mer kommersialiserade områden och orörda
områden är ett av skälen att det uppskattas så mycket. Stranden och strandheden mellan Sjaustru och
Skogsände har bland de allra högsta klassningarna, men är ändå lätt att komma till för allmänheten genom
möjligheten till angöring både från Sjaustrusidan och från Skogsändesidan.
Vi ser det som att även "småskalig exploateringsgrad med tonvikt på rörlig camping, tält och husvagnar"
skulle innebära en kraftig försämring av den fantastiska tillgång som område 16 Gammelgarn Gartarve
(Sjaustru) är och motsätter oss därför att Region Gotland avsätter området för turismändamål. Vi vill att
området tas bort från förslaget till fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet.
Vänliga hälsningar
Eva Klintström

Stefan Klintström

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter.
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I den östra delen mot Sjuaster fiskeläge pågår sedan decennier en föreningscamping inom området. Denna
del föreslås fortsatt vara lämpligt för småskalig camping utifrån de riktlinjer som ställs i planförslaget. Den
västra delen på andra sidan om Gartarveån utgår ur förslaget och markeras som Kärnområde för
upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning. Om en eventuell planläggning av området
sker kommer dispens från strandskyddet att krävas liksom en närmare utredning kring hur naturvärdena
inom området ska hanteras.
Yttrandet föranleder ändring av planförslaget: Område 16 får en ny avgränsning.

#62 Eva Helena Johansson
2017-02-27
Synpunkter på förslaget till Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik.
Ärende nr RS 2015/184
Undertecknad, ägare till fastigheten Gutenviks 2:11, Haralds Hage 7, 62369 Katthammarsvik har tagit del
av den fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet och Katthammarsvik.
Jag har också tagit del av de synpunkter som ingivits av Kerstin Trägårdh, ägare till fastigheten Haralds
Hage 3. Hon har väl formulerat våra synpunkter och farhågor inför en möjlig exploatering av Område IV,
som idag omfattar parkmark i den gällande detaljplanen.
För att inte återupprepa hennes synpunkter vill jag därför bara förklara att jag som berörd fastighetsägare
helt ställer mig bakom de synpunkter som Kerstin Trägårdh har framfört.
Med vänliga hälsningar

Eva Helena Johansson

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för dina synpunkter. Se #45 för Samhällsbyggnadsförvaltningens
bemötande av Kerstin Trädgårdhs yttrande.

#63 Åsa och Lars Isenberg
2017-02-27
Hej, vi heter Åsa och Lars Isenberg och vill lämna följande synpunkter på den Fördjupade
Översiktsplanen för Östergarnslandet.
Det vi syftar på är området 16. Gammelgarn Gartarve (Sjaustru)
Vi äger en fastighet i anslutning till detta område, fastigheten heter Gammelgarn Gartarve 4:19.
Synpunkter:
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1. Vi tycker att det är mycket oroande, att ett stort område längs Sjaustru stranden, är planerat för
turiständamål typ campingplats.
2. Detta område är klassat som Riksintresse, med höga eller mycket höga naturvärden. Att i ett sådant
område "trycka in" en campinganläggning och vad där tillhör uppfattar vi, som mycket olämpligt.
I er utredning får man intrycket av att den lilla campingen som idag finns där, är en allmän camping som
man lätt kan utöka.
Dagens camping är inte en allmän camping och den upplåts sedan lång tid tillbaka åt Gotlands poliskår för
sommar camping, omfattningen av denna är mycket begränsad.
Kraven på nya allmänna campingar idag är mycket mer omfattande och skulle kräva större ingrepp i detta
naturkänsliga område.
Den lilla toa kuren, och soptunnan som kommunen tillhandahåller, är inga "anläggningar" som
kommunen investerat några stora pengar i.
Området har redan idag en bra tillgänglighet för människor som vill vistas i naturen eller vara på stranden.
3. Storleken på området för turiständamål är också väldigt stort i förhållande till områdets småskaliga
karaktär. Området gränsar till redan befintliga fastigheter och ger en uppfattning av att stora markytor kan
komma att tas i anspråk. Detta är inte acceptabelt.
Dessa synpunkter är inskickade av Åsa och Lars Isenberg

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter.
I den östra delen mot Sjuaster fiskeläge pågår sedan decennier en föreningscamping inom området. Denna
del föreslås fortsatt vara lämpligt för småskalig camping utifrån de riktlinjer som ställs i planförslaget. Den
västra delen på andra sidan om Gartarveån utgår ur förslaget och markeras som Kärnområde för
upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning. Om en eventuell planläggning av området
sker kommer dispens från strandskyddet att krävas liksom en närmare utredning kring hur naturvärdena
inom området ska hanteras.
Yttrandet föranleder ändring av planförslaget: Område 16 får en ny avgränsning.

#64 Hans och Inger Brorström
2017-02-27
Hej!
Vi, Hans & Ingrid Brorström, äger fastigheten 4:20 Gartarve (Gammelgarn Sjaustru 762A).
Vi fick intrycket när vi för något år sedan läste FÖP 2015 att det står fullt klart för alla parter att Sjaustruområdet har alldeles för stora naturvärden för att exploateras. Därför är vår förvåning och besvikelse stor
när vi nu läser om planer att anlägga en stor campingplats på båda sidorna av den å som skiljer
badstranden från den nuvarande polisfastigheten med en pytteliten campingplats.
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Förslaget känns obegripligt. Är behovet av nya campingplatser verkligen så stort att man är beredd att
förstöra den närmast unika karaktär som Sjaustru by och Sjaustruhammar tillsammans med Danboreservatet och det fina strandområdet väster om ån har? Täcks inte campingbehovet av den anläggning
som finns i Sandviken/Sysne-området?
Ytterligare några synpunkter: I eller tätt intill det rosa området på kartan (FÖP sid 50) finns redan
fastigheter, som naturligtvis kommer att störas av detta campingområde. Vägen till Sjaustru är mycket
smal och kommer att påtagligt belastas av en strid ström av husbilar. De känsliga strandängarna
omedelbart norr om badstranden tål knappast en ström av campare som denna campingplats riskerar att
leda till.
Den toa och soptunna samt de få tält/husbilar som sommartid står uppställda på polishustomten är ju
enligt vår mening inte en "anläggning" som lätt kan byggas ut till en stor campingplats utan att området tar
skada.
Vi uppfattar följaktligen förslaget som helt oacceptabelt.
Med vänliga hälsningar
Hans & Ingrid Brorström
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter.
I den östra delen mot Sjuaster fiskeläge pågår sedan decennier en föreningscamping inom området. Denna
del föreslås fortsatt vara lämpligt för småskalig camping utifrån de riktlinjer som ställs i planförslaget. Den
västra delen på andra sidan om Gartarveån utgår ur förslaget och markeras som Kärnområde för
upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning. Om en eventuell planläggning av området
sker kommer dispens från strandskyddet att krävas liksom en närmare utredning kring hur naturvärdena
inom området ska hanteras.
Yttrandet föranleder ändring av planförslaget: Område 16 får en ny avgränsning.

#65 Monica och Fredrik Andersson
2017-02-27
Hej, vi heter Monica och Fredrik Andersson och vill lämna följande synpunkter på den Fördjupade
Översiktsplanen för Östergarnslandet.
Det vi syftar på är området 16. Gammelgarn Gartarve (Sjaustru)
Vi äger en fastighet i anslutning till detta område, fastigheten heter Gammelgarn Gartarve 4:18.

Synpunkter:
1. Vi tycker att det är mycket oroande, att ett stort område längs Sjaustru stranden, är planerat för
turiständamål typ campingplats.
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2. Detta område är klassat som Riksintresse, med höga eller mycket höga naturvärden. Att i ett sådant
område "trycka in" en campinganläggning och vad där tillhör uppfattar vi, som mycket olämpligt.
I er utredning får man intrycket av att den lilla campingen som idag finns där, är en allmän camping som
man lätt kan utöka. Dagens camping är inte en allmän camping och den upplåts sedan lång tid tillbaka åt
Gotlands poliskår för sommar camping, omfattningen av denna är mycket begränsad. Kraven på nya
allmänna campingar idag är mycket mer omfattande och skulle kräva större ingrepp i detta naturkänsliga
område. Den lilla toa kuren, och soptunnan som kommunen tillhandahåller, är inga "anläggningar" som
kommunen investerat några stora pengar i.
Området har redan idag en bra tillgänglighet för människor som vill vistas i naturen eller vara på stranden.
3. Storleken på området för turiständamål är också väldigt stort i förhållande till områdets småskaliga
karaktär. Området gränsar till redan befintliga fastigheter och ger en uppfattning av att stora markytor kan
komma att tas i anspråk. Detta är inte acceptabelt.
Dessa synpunkter är inskickade av Monica och Fredrik Andersson

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter.
I den östra delen mot Sjuaster fiskeläge pågår sedan decennier en föreningscamping inom området. Denna
del föreslås fortsatt vara lämpligt för småskalig camping utifrån de riktlinjer som ställs i planförslaget. Den
västra delen på andra sidan om Gartarveån utgår ur förslaget och markeras som Kärnområde för
upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning. Om en eventuell planläggning av området
sker kommer dispens från strandskyddet att krävas liksom en närmare utredning kring hur naturvärdena
inom området ska hanteras.
Yttrandet föranleder ändring av planförslaget: Område 16 får en ny avgränsning.

#66 Kersti Arvidsson, Lars Gunnar Vogel
2017-02-27
Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025
Synpunkt avseende kompletteringsområde Skogby
Den 1/12 2016 förvärvade vi fastigheten Gammelgarn Skogby 1:67. Vi kommer initialt att ha huset som
fritidshus men kommer på sikt att tillbringa mycket tid på Gotland och då även med våra barn och deras
familjer som gäster. Vi ser därför ett inte alltför avlägset behov av att kunna komplettera med ytterligare
någon byggnad.
I plankartan för den fördjupade översiktsplanen finns det ett kompletteringsområde för ett
sammanhängande område med befintlig bebyggelse i Skogby. Vår fastighet ligger i direkt anslutning till
detta område där våra grannars fastigheter ligger inom kompletteringsområdet medan vår fastighet ligger
utanför området, se bild nedan med vår fastighet inom den svarta cirkeln.

Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025 – Utställningsutlåtande RS au 170424

75

För att underlätta en framtida bygglovsansökan önskar vi därför att ni inkluderar vår fastighet i detta
kompletteringsområde. Om detta inte är möjligt skulle vi uppskatta om ni kunde motivera varför.
Med vänlig hälsning,
Kersti Arvidsson och Lars Gunnar Vogel

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter. Gränserna för kompletteringsområdena ska inte
läsas som exakta utan som, utifrån ett översiktligt perspektiv, en grov lokalisering lämplig för ny
bebyggelse. Områdena kan i kommande bygglovhanering visa sig vara lämpade att utökas eller minskas.
De övergripande riktlinjer som beskrivs i kap 2 liksom riktlinjerna för bebyggelse och bygglov som
presenteras gäller för området vilka utgör vägvisning om huruvida er fastighet kan anses lämplig att
bebygga. Den fördjupade översiktsplanen tar inte ställning till enstaka bygglovförfrågningar utan detta
måste göras genom en reglerätt förfrågan om förhandsbesked. Yttrandet föranleder inga ändringar av
förslaget.

#67 Nygarn Utveckling AB
2017-02-27
Yttrande över FÖP Östergarnslandet utställningsversion
Att FÖP:en skall gälla som vägledning och ge riktlinjer som bör tillämpas vid bebyggelse och bygglov
poängteras på många ställen i förslaget vilket är bra.
Tyvärr visar erfarenheter från både Sudret och Fårö att FÖP:en blir mer som en död hand över områdena.
Det måste verkligen läggas stor vikt vid att FÖP:en är en vägledning och inget annat.
Vi har redan fått erfara att vid två tillfällen har tjänstemän inom Regionen tittat blint på områdesgränserna
som anges i FÖP:en både vad gäller förtätning och nya bebyggelseområden. Detta är alarmerande.
Vi förespråkar att man gör alla bebyggelsebara områden mycket större/vidare än vad förslaget
anger. Sedan får tillståndsprövningen utgå från de mycket väl formulerade riktlinjerna som anges under
kapitlet ”Riktlinjer för bebyggelse och bygglov”. Där poängteras tydligt att dessa avser att vägleda (och
inte detaljstyra)var bebyggelse kan etableras och hur den bör (inte skall) utformas.

Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025 – Utställningsutlåtande RS au 170424

76

Många av de utpekade bebyggelsebara områdena är små till omfattning men även där krävs detaljplan
vilket i praktiken innebär att där blir det inte byggt. Större ”öar” måste ritas kring de platser som är
bebyggelsebara, då undviker man de strikta områdestillämpningar som idag sker.
Förut har man i Regionen tillämpat en regel att vid bebyggelse av mer än 4 hus bör detaljplan krävas. Vi
ser att många av de föreslagna bebyggelsebara områdena är ganska små i omfattning och har dessutom
olika markägarskap, vilket försvårar exploatering.
Ovanstående stycken är för oss mycket viktiga vad gäller förutsättningar för utveckling och byggande.
Eftersom så stor del av Sandviken området faller för 2m gränsen är det vår bestämda uppfattning att
övriga områden måste utökas både vad gäller nya bebyggelseområden och förtätningsområden. Exempel
på detta blir områden kring Falhammars-, Bengts-, Filippuse-, Kaupungs- och Fakleområdet. Här finns
redan idag 5 ansökningar om bygglov som inte inryms i förslaget som bebyggelsebart kärnområde.
Vi har också tagit del av att flera bygglov har beviljats inom området för sk 2m gräns. Därför undrar vi om
det finns undantag från 2m gränsen och då framförallt på vilket sätt man kan få bygglov om man ex höjer
markytan på tomten och eller att byggnaden står på plintar.
Skrivningen om Natura 2000 områden tas bort. Det räcker med alla avsatta områden och särintressen som
redan finns utan att också införa att marker gränsande till också skall omfattas av restriktioner. Detta bör
ju i så fall ske då man proklamerar Natura 2000 området.
Östergarn strand campingplats
Här yrkas att området omedelbart söder om fastigheten Falhammars 1.22 utses som LIS område med
ändamålet att kunna utöka badplatsens attraktivitet och möjligheten att bygga brygga och
försörjningsbyggnad strandnära.
Reningsverket Katthammarsvik
Angående reningsverket i Katthammarsvik skulle vi vilja ha en text om att lokaliseringen av nuvarande
reningsverk kan starkt ifrågasättas då det ligger i området för nya LIS där tanken är att mycket av
havsbaserade fritidsaktiviteter och grönstråk skall få utvecklas. Det finns alternativa lösningar på
placeringar av reningsverket vilket då bör vara en självklar strävan. Att föra spillvattnet till det nya
reningsverket vid Skags där det sedermera kan användas för bevattning av åkerfält är ju det
kretsloppsalternativ som alla tilltalas av. Detta bör förtydligas.
Hamnen i Katthammarsvik
Här yrkas på att hamnområdet även i fortsättningen måste garanteras som parkeringsområde för gäster till
Restaurang/Rökeri och den offentliga badstranden. Synnerligen märkligt att inte detta framgår av
skrivningarna om LIS område i nya FÖP:en

Klarläggande texter till bifogade kartbilder
Sid 33 område 4 Davide norra
Vi har ritat in ett större område än vad som anges i förslaget. De riktlinjer som anges i ”Riktlinjer för
bebyggelse och bygglov” skall gälla för området där de strikta gränser som finns i förslaget begränsar den
flexibilitet som bör gälla här. Det är i vårt förslag 6 olika markägare som får begära detaljplan för området.
I gällande förslag är det bara 3 och ett klart mindre område vilket begränsar möjligheten att det blir
exploaterat
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Sid 35 område 6 Tjockhagen
Om detaljplan kommer att krävas för detta lilla område kommer det troligtvis inte att bebyggas. Området
bör utökas enligt vårt förslag.
Sid 38 område 9 Davide södra
Vi har ritat in ett större område än vad som anges i förslaget. De riktlinjer som anges i ”Riktlinjer för
bebyggelse och bygglov” skall gälla för området där de strikta gränser som finns i förslaget begränsar den
flexibilitet som bör gälla här. Detta är ett mycket attraktivt område där inga hinder vad gäller markens
användning kan föreligga.
Sid 43 Herrvik
Här föreligger ju stora skillnader mot den programplan som fanns och som var beskriven i det första
samrådsförslaget. Hela området H är borttaget och smärre justeringar har skett på det övriga.
Här har också nya områden för förtätning angetts vilket vi tycker är bra. Om man nu skall ta bort område
H vilket vi tycker det kan finnas skäl till inte minst beroende på Länsstyrelsens motstånd, så pekar vi ut
nya områden istället framförallt på Herrviksbacke. Detta område skulle definitivt bli lika attraktivt som
område H.
Sid 51
Här vill vi att kompletteringsområdet skall utvidgas enligt vårt medskick av karta. Bättre att göra ett större
sammanhängande område än det som förslaget innefattar. Strax utanför föreslaget område finns idag 5
ansökningar om bygglov.
Herrvik LIS
I LIS område öster Herrvik står ”genom att skapa goda infrastrukturförutsättningar för parkering och
toaletter finns goda möjligheter att bygga ut kommersiell försäljning och caféverksamhet”. Hur har man
tänkt då? Det är ju en klart begränsad yta som heller inte får inkräkta på fiskeverksamheten. Vilken plats
anser planerarna vara lämplig?
Hela planen måste organiseras och också inrymma ställplatser för husbilar. Vi tror att det är nödvändigt att
ianspråkta gamla garngårdsområdet öster om fiskebodarna till parkeringsyta, något som var med i planerna
för programplan Herrvik.
Katthammarsvik
Förslag på sträckning för cykel och vandringsled som knyter samman Högby (affären, äldreboendet)
Katthammarsvik (hamnområdet)och Skola-prästgårdsområdet. En vandringsled riggas så att man även kan
nå Hammarudd från Katthammarsvik. Bif karta
I kapitlet om utveckling av hamnen står ”en tillgänglighetsanpassning bör ses över vid eventuell
exploatering liksom en parkeringslösning som tillgodoser besökare till badstrandens behov”. Vi tycker att
det även är viktigt att just parkeringsyta avsätts för att tillgodose besökarna till Salteriet/Rökeriets
restaurang och fiskförsäljningsverksamhet. Där bör också avsättas organiserad plats för ett antal
husbilsplatser.
Vi föreslår att nuvarande hamn område som skall vara avsatt för parkeringsändamål/husbilsplatser. I
övrigt är kapitlet om utveckling av hamnen bra.
Ett stort gissel i hamnområdet är bristen på toaletter, var i planen kan man hitta hur man löser detta för
framförallt alla badande i området?
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Sjaustru
En strävan i planen skall vara att försöka få bort så mycket av den vilda husvagns/husbilscampingen som
möjligt. Att organisera platser som i Katthammarsvik, Sandviken och Sjaustru innebär att vi kan anvisa
platser på ett sätt som vi inte kan idag. Sjaustruplanen anser vi som ett led i detta.
Nygarn utveckling AB tycker att det samarbete och den positiva dialog som förevarit i detta arbete varit
föredömligt. Till följd av detta hoppas vi att de justeringar som vi föreslagit i denna inlaga skall hanteras på
samma sätt.

Östergarn 2017-02-27
Nygarn Utveckling AB
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkomna synpunkter och för en positiv dialog kring
Östergarnslandets utveckling.
Förslag på nya avgränsningar för bebyggelse- och kompletteringsområden
Under planprocessen har det kommit in synpunkter, dels att vissa bebyggelseområden bör minska men
dels även motsatta synpunkter att de redovisade bebyggelse- och kompletteringsområdena ska vara större.
Utifrån detta är det därför viktigt att klarlägga varför arronderingen av redovisade områden ser ut som de
gör och hur kommande hantering av detaljplaner och bygglov ska vara.
Ibland kan man kanske undra varför områdena ser ut på just ett speciellt sätt och därför är det viktigt att
veta hur man ska tolka plankartans olika områden. När ett område ritas in på plankartan så är arrondering
gjord utifrån kända parametrar som exempelvis värdefull natur- och kulturvärden och/eller
jordbruksmark. Men i många fall kan man inte på denna översiktliga nivån exakt göra en avgränsning av
ett bevarandevärt värde utan den exakta bedömningen/avgränsningen görs i kommande
detaljplaneläggning och/eller bygglovprövning som följaktligen gör en mer noggrann inventering av de
olika värdena. Eftersom gjord områdesavgränsning i översiktsplanen inte i alla områden är
hundraprocentig säker så kan i vissa fall fördjupade studier i detaljplanefasen/bygglovfasen komma fram
till en delvis annan arrondering än den som redovisas på plankartan. Detta sammantaget gör att regionen
inte kommer att ytterligare ändra på arronderingen på redovisade områden utöver de som nu föreslås.
Följande detaljplaneläggning/bygglovhantering får visa på exakt arrondering för möjlig exploatering. I
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detta sammanhang är det givetvis viktigt att påpeka att även inom redovisade möjliga bebyggelse- och
kompletteringsområden ska den framtida byggnationen ske i samklang med de övergripande riktlinjerna,
samt bebyggelse- och bygglovriktlinjerna som redovisas i kap 2 . För även i redovisade bebyggelse- och
kompletteringsområden är det viktigt att den tillkommande bebyggelse känns som en naturlig förtätning
av ett befintligt bebyggelsemönster där exempelvis beaktande av öppenheter i kulturlandskapet är en
självklarhet så inte slutresultatet blir en för stadslik tät villabebyggelse.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att de övergripande riktlinjerna och riktlinjer för bebyggelse och
bygglov ger stöd för vidare prövning även utanför bebyggelse- och kompletteringsområdena.
Detta förtydligas på s. 19 i planhandlingen.

Riktlinjer för plushöjder vid nylokalisering av bebyggelse
I regionens översiktsplan ÖP Bygg Gotland 2010-2025 antogs följande riktlinjer gällande risken för
översvämning och erosion:
”Risken för stigande havsytenivåer och dess konsekvenser ska beaktas vid all lokaliseringsprövning och
infrastrukturplanering i kustzonen.”
Därefter fastslogs riktlinjer för nylokalisering av bostadsbebyggelse i kustzonen. Dessa är de samma som
redovisas under de övergripande riktlinjerna i den fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet och
Katthammarsvik . Riktlinjerna gäller utifrån befintlig marknivå. De undantag som finns där lägre
plushöjder kan godkännas gäller mindre ”känsliga” byggnader och anläggningar så som camping, sjöbodar
och ekonomibyggnader. Det underlag som presenteras i den fördjupade översiktsplanen är områden med
beräknad plushöjd lägre än 2 meter över havet. Detta kan innebära att lämpliga områden kan finnas även
inom detta område. Därför krävs höjdinmätning i riskområden där befintliga marknivåer på tomtplatsen
ska utgöra underlag i bygglovansökan.

LIS-område Sandviken
I Vision Gotland 2025 slås bl.a. fast att turismen är en av Gotlands viktigaste näringar. Av översiktsplanen
framgår dock att en utveckling av turistområden måste ske så att natur- och kulturvärdena samt
förutsättningar för det rörliga friluftslivet inte skadas.
Sedan den 1 februari 2010 kan kommunerna peka ut strandnära områden för landsbygdsutveckling, s.k.
LIS-områden, i sina översiktsplaner. Områdena ska vara lämpliga för utveckling av landsbygden och ha en
så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt.
Möjligheterna att peka ut LIS-områden varierar mellan olika platser i landet. Utpekande av LIS-områden
ska tillämpas restriktivt där det råder ett högt bebyggelsetryck och där strandskyddsvärdena är särskilt
höga. Gotland anges i lagtexten som ett av dessa områden.
LIS-områden kan i vissa fall utgöra ett av sju särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna.
Det innebär att det intresset i vissa sammanhang har företräde framför strandskyddsintresset. Detta
innebär inte att ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” med självklarhet har företräde framför alla
andra intressen.
LIS-områden kan övervägas att pekas ut där följande kriterier är uppfyllda:
1. Tillgången till strandområden för allmänheten ska vara god.
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2. Livsvillkor för djur- och växtlivet ska kunna tillgodoses långsiktigt.
3. Det strandnära läget ska bidra till långsiktigt positiva sysselsättningseffekter eller ett ökat
serviceunderlag på landsbygden.
Utpekade LIS-områden ska vara väl motiverade. Utpekade LIS-områden får innebära endast liten
påverkan på strandskyddsintresset, både från ett kommunomfattande perspektiv och på den specifika
platsen. Därtill ska även tas hänsyn till andra allmänna intressen.
Ett utpekande av ett LIS-område innebär ingen fullständig prövning av områdets lämplighet för olika
former av exploatering. Vid utpekande av ett LIS-område ska dock en översiktlig bedömning av områdets
allmänna lämplighet för exploatering göras. Det innebär exempelvis att den aktuella platsens natur- och
kulturvärden och andra allmänintressen ska bedöms översiktligt och att den aktuella platsens eventuella
roll och kvaliteter även ska bedömas från ett översiktligt planeringsperspektiv.
Som grund för utpekandet av LIS-områden på Östergarnslandet har i arbetet med den fördjupade
översiktsplanen enligt en särskild metod, utifrån natur- och kulturvärden och friluftslivets värden, gjorts en
skyddsklassificering i en skala 1- 6 (1 markerar områden med de lägsta och 6 de högsta skyddsvärdena) av
de strandskyddade områdena. Den undersökningen visar att Sandviken ligger inom ett område med de
högsta skyddsvärdena.
Sandviken ligger inom område av riksintresse för både natur- och kulturmiljövården och det rörliga
friluftslivet. Området är ett Natura-2000 område. Området är även ett naturreservat, som inte är
naturreservatet Gotlandskusten. Bedömningen är att Sandviken utifrån miljöbalkens bestämmelser för
utpekande av LIS-områden, inte uppfyller kriterierna för ett utpekande.
Bedömningen är dels att värdet av strandskyddet i området inte är förenligt med miljöbalkens
bestämmelser för utpekande av LIS-områden, dels att det aktuella naturreservatets föreskrifter inte tillåter
en exploatering i en sådan omfattning som krävs för att kunna visa att en investering i en åtgärd som
kräver strandskyddsdispens också leder till en sådan landsbygdsutveckling som krävs för att uppfylla
kriterierna för att peka ut ett LIS-område. Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.

Natura2000- område
För att inte skada naturvärden krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan
påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det kan även gälla åtgärder utanför Natura 2000-området, om
de kan påverka miljön i området. Detta regleras i miljöbalken (7 kap. 27-29§§). Då det kan vara svårt att
avgöra vilka åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka naturvärden behöver man samråda med
Länsstyrelsen före genomförandet.
Länsstyrelsen har i sitt yttrande över utställningsförslaget förtydligat att hänsyn kan behöva tas för
verksamheter eller åtgärder även utanför N2000-området i Sandviken. Yttrandet föranleder inga ändringar
av förslaget.

Katthammarsvik
Samhällsbyggnadsförvaltningen är positiva till föreslagen dragning av cykel- och vandringsled.
Hur området kring hamnen ska organiseras på bästa sätt är en fråga för kommande detaljplan att lösa.
Gällande toaletter vid badplatser har tekniska nämnden år 2014 antagit en badplatsstrategi.
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Regionen utför följande service vid badplatsen i Katthammarsvik:


Brygga med stegar



Soptunnor



Livboj



Bänkar

Enligt badplatsstrategin ska Region Gotland arbeta för att avveckla skötsel på badplatser som inte ligger
på Region Gotlands mark, där kommersiell verksamhet förekommer.
Parkering och ställplatser för husbilar
I planförslaget presenteras riktlinjer för ställplatser för husbilar och att regionen är positiv till
iordningställande av dessa. Dock pekas inga platser ut i den fördjupade översiktsplanen mer än att
ställplatser för husbilar skulle kunna vara ett alternativ inom LIS-området i Katthammarsvik. Genom
bygglovansökan till byggnadsnämnden kan markägare ansöka om platser för husbilsuppställning.
I planförslaget nämns vikten av parkering i området för allmänheten och badplatsen. Under rubriken
Utveckling av hamnen på s. 67 anges i sista meningen: Möjligheten för exempelvis de boende på
äldreboendet att besöka hamnområdet och få kontakt med havet genom en tillgänglighetsanpassning bör
ses över vid eventuell exploatering liksom en parkeringslösning som tillgodoser besökare till badstrandens
behov.
Även under rubriken Utveckling av Kattviken och småbåtshamnen på s. 68 nämns parkering i sista
meningen: En möjlighet är även att flytta parkeringen hit som kan kombineras med uppställning av
husbilar samt busshållplats, för att på så sätt möjliggöra annan markanvändning i anslutning till
pirområdet.
I detaljplanearbetet får utredas vilken lösning för parkering som är den bästa beroende på vilken
utveckling som sker i området. Därmed anses synpunkterna tillgodosedda i planförslaget.
Reningsverket Katthammarsvik
Det finns i dagsläget inget beslut om en ny lokalisering av reningsverket i Katthammarsvik. Det alternativ
som Nygarn utveckling beskriver undersöks för närvarande. Det förutsätter att befintlig anläggning
fortfarande används men på ett annat sätt. Ombyggnaden/tillbyggnaden av befintligt verk följer så här
långt VA-planen, förslag till anläggning är färdigprojekterad.
Efter samrådet justerades gränserna för LIS-området i Katthammarsvik, vilket bl a innebar att den
fastighet som regionens avloppsreningsverk finns på idag inte längre ligger inom föreslaget LIS-område.
Herrvik LIS
Att på bästa sätt hitta lösningar för parkeringar vid en eventuell utveckling av föreslagna LIS-område i
Herrvik blir en fråga för kommande detaljplaneprocess att reglera.

Yttrandet föranleder följande ändring av förslaget: Ett förtydligande om gränsdragningarna för
bebyggelse- och kompletteringsområden görs på s. 19.
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#68 Theresa Möllerström
2017-02-27
Angående Hallvide 1:11 område IV (Haralds hage)
Strax innanför planområdets avgränsning finns ett dike som fungerar som en naturlig gräns. Förslaget och
önskan är att gränsen för gällande detaljplan sträcker sig ut till denna naturliga gräns och därmed innefattar
delar av Hallvide 1:11.
Idag är delar av marken outnyttjad medan en del av marken är utarrenderad.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkommet yttrande.
Gränserna för gällande detaljplan för Katthammarsvik från 1970 kan inte ändras i den fördjupade
översiktsplanen. Det måste ske genom en ändring av detaljplanen vilket inleds av en förfrågan om ändring
av detaljplan till byggnadsnämnden. Vid en eventuell förfrågan om ändring av detaljplan för område IV
för att genomföra förslaget om bebyggelseutveckling, bör även diskuteras huruvida de befintliga tomterna
söder och öster om område IV liksom ev del av fastigheten Hallvide 1:11 också bör ingå i denna
planläggning.
Även utan ändring av detaljplan kan förhandsbesked sökas utifrån de övergripande riktlinjerna liksom
bebyggelse- och bygglovriktlinjerna för att pröva möjligheten för bebyggelse på fastigheten.
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Områdenas avgränsning på plankartan
Under planprocessen har det kommit in synpunkter, dels att vissa bebyggelseområden bör minska men
dels även motsatta synpunkter att de redovisade bebyggelse- och kompletteringsområdena ska vara större.
Utifrån detta är det därför viktigt att klarlägga varför arronderingen av redovisade områden ser ut som de
gör och hur kommande hantering av detaljplaner och bygglov ska vara.
Ibland kan man kanske undra varför områdena ser ut på just ett speciellt sätt och därför är det viktigt att
veta hur man ska tolka plankartans olika områden. När ett område ritas in på plankartan så är arrondering
gjord utifrån kända parametrar som exempelvis värdefull natur- och kulturvärden och/eller
jordbruksmark. Men i många fall kan man inte på denna översiktliga nivå exakt göra en avgränsning av ett
bevarandevärt värde utan den exakta bedömningen/avgränsningen görs i kommande detaljplaneläggning
och/eller bygglovprövning som följaktligen gör en mer noggrann inventering av de olika värdena.
Eftersom gjord områdesavgränsning i översiktsplanen inte i alla områden är hundraprocentig säker så kan
i vissa fall fördjupade studier i detaljplanefasen/bygglovfasen komma fram till en delvis annan arrondering
än den som redovisas på plankartan. Detta sammantaget gör att regionen inte ytterligare kommer att ändra
på arronderingen på redovisade områden utöver de som nu föreslås. Följande
detaljplaneläggning/bygglovhantering får visa på exakt arrondering för möjlig exploatering. I detta
sammanhang är det givetvis viktigt att påpeka att även inom redovisade möjliga bebyggelse- och
kompletteringsområden ska den framtida byggnationen ske i samklang med de övergripande riktlinjerna,
samt bebyggelse- och bygglovriktlinjerna som redovisas i kap 2 . För även i redovisade bebyggelse- och
kompletteringsområden är det viktigt att den tillkommande bebyggelse känns som en naturlig förtätning
av ett befintligt bebyggelsemönster där exempelvis beaktande av öppenheter i kulturlandskapet är en
självklarhet så inte slutresultatet blir en för stadslik tät villabebyggelse.
Yttrandet föranleder följande ändring av förslaget: Ett förtydligande om gränsdragningarna för
bebyggelse- och kompletteringsområden görs på s. 19.

#69 Östergarn Strand AB, Torsten Bäckstrand
2017-02-27
RS 2015/184
Yttrande över förslag till FÖP för Östergarnslandet.
Östergarns Strand AB får härmed lämna förnyat yttrande över förslaget till fördjupad översiktsplan efter
att vi tagit del av utställningsförslaget
Bakgrund
Beträffande bakgrunden hänvisar vi till tidigare yttrande över samrådsförslag 2015-10-19.
Allmänt
Vår grundläggande bedömning är att östra Gotland har den sämsta utvecklingen av öns regioner. Bortsett
från jordbruket, som kämpar på, så är det bara turism och därav avhängiga näringar som utvecklas
positivt. Vi har även noterat en spirande entreprenörsanda i området. Denna är dock starkt kopplad till
turism och fritidsboende. Vi tycker därför att det är positivt att regionledningen tagit initiativ till en
översiktsplan med temat utveckling av Östergarnslandet. Dock tycker vi att föreliggande förslag är alltför
tamt för att göra skillnad.
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Förslaget
Vi har vid samrådsmöten föreslagit att regionen (RG) skall föreslå LIS-område på del av strandområdet
söder om Sandvikens Camping. Samhällsbyggnadsförvaltningen vill inte föra fram förslaget med tveksam
motivering. Vi vidhåller att detta är ett tillfälle att göra något positivt för östra Gotland som inte skall
försittas.
Området vi avser är skogsridån som finns söder om Falhammars 1:22 (och intilliggande tomter). När man
läser reservatsbeslutet och tillhörande inventering så förstår man inte varför denna skogsridå skall ingå i
reservatet.
Området innehåller ingen skyddsvärd miljö eller växtlighet. När man därtill konstaterar att skötselplanen
inte följs anser vi att området bör brytas ut ur reservatet. Däremot tycker vi att området närmast vattnet
som är ett 50-100 m brett område med sanddyner och sandgräshed skall ligga under reservatsbestämmelser och förvaltas av det allmänna.
Vi tror att regionen kan skicka en signal genom att föreslå aktuellt LIS-område. Själva namnet
"Landsbygdsutveckling i strandnära områden" säger att förslaget passar som hand i handske. Hur många
områden inom aktuell kuststräcka är möjliga att utveckla för bred turism? Vi ser inget bättre lämpat än
Sandviken.
Även om vårt mål är att bryta ut aktuellt område ur reservatet så är det en tydlig signal till länsstyrelsen vad
regionen vill om man föreslår LIS. Detta kan medverka till en liberalare dispenshantering om inte annat
(reservatsföreskrifterna ger vissa möjligheter till att etablera byggnader/verksamheter som gagnar bad o
friluftsliv).
Tittar man runt ön efter campingområden/stugbyar med positiv utveckling gäller att de har tillgång till
strandnära områden där verksamheter typ restaurant, kiosk, pool, lekområden mm kan uppföras med
strandkontakt.
Vi tror att detta är en av nyckelfrågorna för utveckling av Sandvikenområdet.
Sammanfattning
Ett utpekande som LIS-område innebär att det finns särskilda skäl för dispens men för eventuella
byggnadsåtgärder krävs ändå beslut från länsstyrelsen. Det rör sig alltså endast om en lättnad i
dispensmöjligheterna. Utformningen och platsen kommer att prövas för varje kommande åtgärd.
Bolaget önskar alltså att regionstyrelsen ytterligare överväger frågan om Sandvikenstranden kan utgöra
LIS-område och tar in det i den slutliga utformningen av planen.

Östergarn Strand AB
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkomna synpunkter.
”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen”, LIS, kan i vissa fall utgöra ett av sju särskilda skäl för dispens
från strandskyddsbestämmelserna. Det innebär att det intresset i vissa sammanhang har företräde framför
strandskyddsintresset. Detta innebär inte att ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” med självklarhet
har företräde framför alla andra intressen.
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Möjligheterna att peka ut LIS-områden varierar mellan olika platser i landet, från att det är möjligt utan
större restriktioner, via att det får ske med restriktivitet, till att LIS-områden inte är möjliga att peka ut. På
Gotland får LIS-områden pekas ut restriktivt.
LIS-områden kan övervägas att pekas ut där följande kriterier är uppfyllda:
1. Tillgången till strandområden för allmänheten ska vara god.
2. Livsvillkor för djur- och växtlivet ska kunna tillgodoses långsiktigt.
3. Det strandnära läget ska bidra till långsiktigt positiva sysselsättningseffekter eller ett ökat
serviceunderlag på landsbygden.
Utpekade LIS-områden ska vara väl motiverade. Utpekade LIS-områden får innebära endast liten
påverkan på strandskyddsintresset, både från ett kommunomfattande perspektiv och på den specifika
platsen. Därtill ska även tas hänsyn till andra allmänna intressen.
Ett utpekande av ett LIS-område innebär ingen fullständig prövning av områdets lämplighet för olika
former av exploatering. Vid utpekande av ett LIS-område ska dock en översiktlig bedömning av områdets
allmänna lämplighet för exploatering göras. Det innebär exempelvis att den aktuella platsens natur- och
kulturvärden och andra allmänintressen ska bedöms översiktligt och att den aktuella platsens eventuella
roll och kvaliteter även ska bedömas från ett översiktligt planeringsperspektiv.
Som grund för utpekandet av LIS-områden på Östergarnslandet har i arbetet med den fördjupade
översiktsplanen enligt en särskild metod, utifrån natur- och kulturvärden och friluftslivets värden, gjorts en
skyddsklassificering i en skala 1- 6 (1 markerar områden med de lägsta och 6 de högsta skyddsvärdena) av
de strandskyddade områdena. Den undersökningen visar att Sandviken ligger inom ett område med de
högsta skyddsvärdena.
Sandviken ligger inom område av riksintresse för både natur- och kulturmiljövården och det rörliga
friluftslivet. Området är ett Natura-2000 område. Området är även ett naturreservat, som inte är
naturreservatet Gotlandskusten. Bedömningen är att Sandviken utifrån miljöbalkens bestämmelser för
utpekande av LIS-områden inte uppfyller kriterierna för att kunna pekas ut.
Bedömningen är dels att värdet av strandskyddet i området inte är förenligt med miljöbalkens
bestämmelser för utpekande av LIS-områden, dels att det aktuella naturreservatets föreskrifter inte tillåter
en exploatering i en sådan omfattning som krävs för att kunna visa att en investering i en åtgärd som
kräver strandskyddsdispens också leder till en sådan landsbygdsutveckling som krävs för att uppfylla
kriterierna för att peka ut ett LIS-område.
Yttrandet föranleder ingen ändring av förslaget.

#70 Anna Schölin, Maria Schölin Ericsson, Linda Beskow
2017-02-27
Synpunkter angående FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025 – Område IV Haralds Hage
Diarienummer RS 2015/184
I förslaget till fördjupad översiktsplan står ”En påtaglig skada på ett riksintresse av denna typ kan då vara att ny
bebyggelse (eller andra anläggningar) etableras i det öppna, tidigare icke ianspråktagna landskapet och med en form som
avviker från den traditionella byggnadsstilen samt i en gruppering som avviker från det traditionella. Det är således frågan
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om placering (i anslutning till väg, i produktionsmarker), utseende (avvikande utformning, moderna material) och gruppering
(ensamliggande, täta grupper, radhus) som utgör de fundamentala kriterierna i en bedömning om en etablering innebär
påtaglig skada på riksintresset.”
Beträffande område IV (Haralds hage) i Katthammarsvik vill vi, som ägare av Haralds hage 2:12, anföra
följande:
Form
Det är mycket viktigt att den traditionella byggnadsstilen följs. Det är också av största vikt att inga
avvikelser från riktlinjerna för bygglov - ”Gestaltning av byggnadsvolymer görs utifrån landskapets skala” sker.
Gruppering
Grupperingen ska inte avvika från det traditionella i området. Vi anser inte att radhus och tät gruppering
av bostäder tillhör traditionell bebyggelse i område IV (Haralds hage).
Placering
I enlighet med vad som skrivs i översiktsplanen sid 65 (bevarande av öppenhet och placering i förhållande
till vägen samt naturvärden) anser vi att det är av största vikt att hålla avstånd till befintlig bebyggelse i
Haralds hage.
Med vänlig hälsning
Anna Schölin, Maria Schölin Ericsson, Linda Beskow

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter.
Intentionen i FÖP Katthammarsvik är att möjliggöra för inflyttning och en ökning av den bofasta
befolkningen i området.
Område IV ses som en naturlig förtätning av Katthammarsviks samhälle där befintlig bebyggelse i
tätortens ytterområden kan kopplas ihop med den tätare bebyggelsestrukturen i samhället. En förtätning i
dessa områden tydliggör entrén från öster till tätorten i en sammanhållen karaktär.
I en eventuell detaljplaneprocess får utredas i vilken omfattning, vilka volymer som är lämpliga samt vilka
ytor som bör lämnas obebyggda. Den fördjupade översiktsplanen ger en första indikation på vilken typ av
bebyggelseutveckling som bör kunna prövas. Ställningstagande till exakt utformning och exploateringsgrad
görs i senare skeden. Vid en eventuell förfrågan om ändring av detaljplan för område IV för att genomföra
förslaget om bebyggelseutveckling, bör även diskuteras huruvida de befintliga tomterna söder och öster
om område IV också bör ingå i denna planläggning.
Den text som hänvisas till i yttrandet är till beskrivningen av hur planen tillgodoser de värden som uttrycks
som riksintresse för kulturmiljövården generellt inom den fördjupade översiktsplanens planområde. De
övergripande riktlinjerna på s 18-21 liksom de föreslagna bebyggelse- och bygglovriktlinjerna på s 22-29
samt de särskilda riktlinjerna för ny bebyggelse i Katthammarsvik på s 63 beskriver med tydlighet att
landskapets karaktär och naturliga förutsättningar ska vara styrande för ny bebyggelse. Detta innebär att
om ny bebyggelse tar hänsyn till dessa i en samlad avvägning kan riksintressets värden tillgodoses. Samma
bedömning görs av Länsstyrelsen i deras utlåtande över utställningsförslaget.
Yttrandet föranleder ingen ändring av förslaget.
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#71 Visby Stift, Egendomsnämnden, Arvid Mickelåker
2017-02-28
FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik.
Dnr. RS 2015/184

Egendomsnämnden i Visby stift förvaltar på uppdrag av stiftsfullmäktige i Visby stift Prästlönetillgångar i
Visby stift, org. nr. 834002-0547, som består av fastigheter och fond.
Egendomsnämnden har på nämndssammanträde 20 februari 2017 beslutat skicka sina synpunkter på FÖP
för Östergarnaslandet och Katthammarsvik som är under utställning t.o.m. feb 2017. Östergarn
prästgården 1:1 samt Ardre annex 1:1 är prästlönefastigheter och berörs av aktuell FÖP.
Egendomsnämnden ställer sig positiv till bebyggelseområde V (Ganne Lassar Kviar). Området ligger på
prästlönefastighet Östergarn prästgården 1:1 och är beläget norr om idrottsplats och tennisbanor som
används av Östergarns idrottsklubb.
Efter samråd med representant från sockenförening samt LRF i Ardre vill vi också ställa oss positiva till
bebyggelse i området norr om kyrkan i Ardre. Beläget på prästlönefastheten Ardre annex 1:1.

Visby den 27 februari 2017
På egendomsnämndens vägnar
Arvid Mickelåker
Egendomsförvaltare Visby stift
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkommet yttrande.
Område V Ganne Lassar Kviar
Länsstyrelsen menar att en exploatering av marken öster om vägen är olämpligt då området utgörs av
alvarmark samt kalkgräsmark, naturtyper prioriterade för skydd inom EU samt att ny bebyggelse och
hävdande av tomtmark inom området skulle ha en starkt negativ påverkan på områdets naturvärden.
Denna del av området utgår därför från bebyggelseområdet och ersätts med Kärnområde för upplevelse,
bevarande och skydd för pågående markanvändning. Området på västra sidan om vägen kvarstår som
möjligt bebyggelseområde.
Ardre
Något förslag på nytt bebyggelseområde norr om Ardre kyrka har inte skriftligt inkommit under
utställningstiden. Området är fortsatt utpekat som Kärnområde för upplevelse, bevarande och skydd av
pågående markanvändning. Under förutsättning att de föreslagna övergripande riktlinjerna samt
bebyggelse- och bygglovriktlinjerna följs och att det går att lösa vatten och avlopp, finns dock möjlighet
att pröva nyetablering genom en ansökan om planbesked där närmare utredning får avgöra vilken
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exploatering som kan vara lämplig. Även ett fåtal nya byggnader kommer sannolikt att utlösa
detaljplanekrav.
Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.

#72 Markus Selin
2017-02-28
Hej
sommargotlänning som nu bosatt mig på Östergarnslandet.
Jag har två kommentarer till planen, se bilaga
1. Bebyggelseområde 14, tacksam om Ni utökar sträckningen något enligt markering för att samutnyttja
VA med planerna på Bengts och för anslutning till befintlig väg. Detta område lämpar sig mycket bra för
bebyggelse utan att störa. Det harmoniserar men bebyggelsen i området norr ut.
2. Kompletteringsområde norr, se bilaga. Tacksam om Ni utökar detta område något lite enligt markering
av två skäl, dels för att ge någon frihet att lägga ett hus i terrängen, dels för att den verksamhet som jag
håller på med behöver line of sight till Östergans fyr (tror Beata Afselius är inspelad på detta)

Med Vänliga hälsningar
Markus Selin
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för dina synpunkter.
Områdenas avgränsning på plankartan
Under planprocessen har det kommit in synpunkter, dels att vissa bebyggelseområden bör minska men
dels även motsatta synpunkter att de redovisade bebyggelse- och kompletteringsområdena ska vara större.
Utifrån detta är det därför viktigt att klarlägga varför arronderingen av redovisade områden ser ut som de
gör och hur kommande hantering av detaljplaner och bygglov ska vara.
Ibland kan man kanske undra varför områdena ser ut på just ett speciellt sätt och därför är det viktigt att
veta hur man ska tolka plankartans olika områden. När ett område ritas in på plankartan så är arrondering
gjord utifrån kända parametrar som exempelvis värdefull natur- och kulturvärden och/eller
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jordbruksmark. Men i många fall kan man inte på denna översiktliga nivå exakt göra en avgränsning av ett
bevarandevärt värde utan den exakta bedömningen/avgränsningen görs i kommande detaljplaneläggning
och/eller bygglovprövning som följaktligen gör en mer noggrann inventering av de olika värdena.
Eftersom gjord områdesavgränsning i översiktsplanen inte i alla områden är hundraprocentig säker så kan
i vissa fall fördjupade studier i detaljplanefasen/bygglovfasen komma fram till en delvis annan arrondering
än den som redovisas på plankartan. Detta sammantaget gör att regionen inte ytterligare kommer att ändra
på arronderingen på redovisade områden utöver de som nu föreslås. Följande
detaljplaneläggning/bygglovhantering får visa på exakt arrondering för möjlig exploatering. I detta
sammanhang är det givetvis viktigt att påpeka att även inom redovisade möjliga bebyggelse- och
kompletteringsområden ska den framtida byggnationen ske i samklang med de övergripande riktlinjerna,
samt bebyggelse- och bygglovriktlinjerna som redovisas i kap 2 . För även i redovisade bebyggelse- och
kompletteringsområden är det viktigt att den tillkommande bebyggelse känns som en naturlig förtätning
av ett befintligt bebyggelsemönster där exempelvis beaktande av öppenheter i kulturlandskapet är en
självklarhet så inte slutresultatet blir en för stadslik tät villabebyggelse.
Gällande område 14 så är det förhållandevis väl avvägt i planförslaget. Yttrandet föranleder ingen ändring
av förslaget.

#73 Kerstin Rosenkvist
2017-02-28
Hej!
Jag har ett förslag till FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik.
Det vore bra med en trottoar/cykelväg hela vägen nedifrån Rökeriet i Katthammarsviks hamn nere vid
Borgvik, upp genom samhället till Tempo. På något sätt skulle den sedan fortsätta till kyrkan/ Skolhuset
Östergarn.
Det är många som rör sig i området hela året till fots, cykel och med hund och speciellt sommartid känns
det otryggt med tanke på trafiken.
Om cykelleden kunde fortsätta ända till Herrviks hamn vore det toppen! Det skulle underlätta möjligheten
till att cykla till och från affären från ett större område.
vänliga hälsningar
Kerstin Rosenkvist
Östergarn Rodarve

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Tack för dina synpunkter! Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer med dina synpunkter. Regionen har
begränsade möjligheter att tillskapa detta då det är en statlig väg som ägs och drivs av Trafikverket. Det
har under samråd och utställning inkommit flera påtalanden om trafiksituationen längs nämnda vägar och
dessa har överlämnats till Trafikverket. Under utställningen har även ett yttrande från Nygarns Utveckling
AB inkommit där de redovisar en karta med föreslagen dragning av gång- och cykelled som föreningen
avser åstadkomma. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt till detta initiativ. I planeringsunderlaget
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beskrivs förstudien Cykla på Gotland som initierades av regionen för att tillsammans med näringslivet
utveckla potentialen för en ökad cykel- och rekreationsturism på Gotland. Bl a föreslås en rutt på mellan
Katthammarsviks hamn och Herrviks hamn. Ett genomförande av denna rutt skulle som nämns i
yttrandet vara positivt för ett större omland kring Katthammarsvik. Yttrandet föranleder ingen ändring av
förslaget.

#74 Mats Persson, Mårten Beskow, Malin Persson
2017-02-28
Synpunkter angående FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik.
Vi har stor förståelse för att Katthammarsvik bör få möjlighet till ny bebyggelse för att stärka samhället
som serviceort. Samtidigt är det viktigt att inte skada och störa den genuina naturen.
Område IV Haralds Hage samt VI Vassmunds.
I förslaget till fördjupad översiktsplan står följande och mycket viktiga förutsättning:
”En påtaglig skada på ett riksintresse kan vara att ny bebyggelse (eller andra anläggningar) etableras i det öppna, tidigare
icke ianspråktagna landskapet och med en form som avviker mot den traditionella byggnadsstilen samt i en gruppering som
avviker från det traditionella. Det är således frågan om placering (i anslutning till väg, i produktionsmarker), utseende
(avvikande utformning, moderna material) och gruppering (ensamliggande, täta grupper, radhus) som utgör fundamentala
kriterierna i en bedömning om en etablering innebär påtaglig skada på riksintresset”.
I förslaget till översiktsplan väljer man trots föregående stycke att presentera delområde IV ( Haralds
Hage) för exploatering av friliggande villor eller radhusbebyggelse i max 1 ½plan.
Område IV är i gällande byggnadsplan planlagt som parkmark och som på flera sätt ingår i markareal som
är markerade som riksintressen (naturvård, kulturmiljövård, miljöbalk osv.). Visserligen är det medtaget att
man i framtida planläggning får utreda i vilken omfattning ny exploatering kan vara möjlig i förhållande till
bevarandet av öppenhet och placering i förhållande till vägen samt naturvärden.
Såsom område IV i dagsläget är presenterat ser vi med stor oro att befintliga riksintressen med all
sannolikhet kommer att påverkas enligt följande:

-

Form, dvs. fristående villor eller radhus i 1 ½plan, som avviker mot den traditionella
byggnadsstilen. Risken är påtaglig att fristående villor kan komma att byggas i form av stora
”skrytbyggen”. Riktlinjerna för bygglov är ”Gestaltning av byggnadsvolymer görs utifrån
landskapets skala”. Då kan det inte bli tal om det som översiktsplanen nu föreslår.

-

Gruppering som avviker från det traditionella, dvs. radhus i 1 ½plan. Vad är traditionellt med
radhusbebyggelse på tidigare parkmark med riksintresse?

I planförslaget (sid 63) står också att ”Genom att bebyggelsen hålls samlad kan det omgivande landskapet
hållas fri från bebyggelse”. Denna text står i direkt konflikt med vad som står under område IV och VI. Vi
har mycket svårt att få till att befintlig parkmark (som ej fått bebyggas), kan uppfattas som samlad
bebyggelse.
Dessutom ser vi med stor oro på att Samhällsbyggnadsförvaltningen kommenterat att område IV och VI
kvarstår, då de möjliggör ny bebyggelse i högst attraktiva lägen.
Målbilden som Samhällsbyggnadsförvaltningen målar upp låter mer som målbilden för en markägare.
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Om område IV över huvudtaget skall kvarstå, önskar vi att följande punkter beaktas redan i
översiktsplanen, så att de sedan inte kan kringgås i framtida detaljplaneläggning:
-

Markerad yta för område IV och VI minskas radikalt eller tas bort från förslaget.

-

Ny bebyggelse får endast ske i ett plan.

-

Ny bebyggelse ska ske i harmoni med omgivningen.

-

Alvarsmark samt skog behålls i nuvarande omfattning. Om en del av skogen avverkas kommer
resten fällas av stormar, och då försvinner den unika gränsen som nu råder mellan åkermark och
alvar.

-

Permanent lösning för VA säkerställs. Befintliga fastigheter öster om befintlig VA-verksamhet
inkluderas i den kommunala planen. Samarbete med privata VA-aktörer såsom Nyhagen
konsortiet kan vara en lösning.

-

Om området IV kommer att bebyggas bör existerande fritidstomter på drygt 1000m2 ökas till
ca.1500m2.

Vid kontakt med lantmäteriverket har från dem framförts att så små fritidstomter som 1000m2 inte
skulle läggas ut i dagens läge . Skall en planläggning och tomtindelning av område IV äga rum, bör en
samordning av befintliga och nya tomter göras.
Beaktas punkterna ovan kan den biologiska mångfalden möjligen bevaras. Skogspartierna samt den delvis
igenvuxna alvarsmarken med rödlistad art måste skyddas. Inne i det smala skogspartiet finns förutom i
planen redan beskrivna värden av växt och djurliv. Här finns ett mycket rikt fågelliv. Enligt
sociotopkarteringen är det viktigt att lämna en buffertzon av träd med tanke på fåglarna.
Med vänliga hälsningar, de tre delägarna av Haralds hage 1, tillika syskon,
Mats Persson, Mårten Beskow, Malin Persson
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter.
Intentionen i FÖP Katthammarsvik är att möjliggöra för inflytning och en ökning av den bofasta
befolkningen i området, därför anser samhällsbyggnadsförvaltningen att fritidshusbebyggelse inte bör
förespråkas inom bebyggelseområdena. Området är möjligt att ansluta till kommunalt VA, detta är en
förutsättning för exploatering. Huruvida befintlig bebyggelse kan anslutas till det kommunala
verksamhetsområdet blir en fråga för senare bedömning under detaljplaneskedet.
Områdena IV och VI ses som en naturlig förtätning av Katthammarsviks samhälle där befintlig
bebyggelse i tätortens ytterområden kan kopplas ihop med den tätare bebyggelsestrukturen i samhället. En
förtätning i dessa områden tydliggör entrén från öster till tätorten i en sammanhållen karaktär.
I en eventuell detaljplaneprocess får utredas i vilken omfattning, vilka volymer som är lämpliga samt vilka
ytor som bör lämnas obebyggda. Den fördjupade översiktsplanen ger en första indikation på vilken typ av
bebyggelseutveckling som bör kunna prövas. Ställningstagande till exakt utformning och exploateringsgrad
görs i senare skeden.
Den text som hänvisas till i yttrandet är till beskrivningen av hur planen tillgodoser de värden som uttrycks
som riksintresse för kulturmiljövården generellt inom den fördjupade översiktsplanens planområde. De
övergripande riktlinjerna på s 18-21 liksom de föreslagna bebyggelse- och bygglovriktlinjerna på s 22-29
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samt de särskilda riktlinjerna för ny bebyggelse i Katthammarsvik på s 63 beskriver med tydlighet att
landskapets karaktär och naturliga förutsättningar ska vara styrande för ny bebyggelse. Detta innebär att
om ny bebyggelse tar hänsyn till dessa i en samlad avvägning kan riksintressets värden tillgodoses. Samma
bedömning görs av Länsstyrelsen i deras utlåtande över utställningsförslaget.
Yttrandet föranleder ingen ändring av förslaget.

#75 Jimmy Bengtsson och Jannica Bengtsson
2017-02-28
Angående fördjupad översiktsplan (FÖP) för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025 –
utställning
I FÖP anges områden för turiständamål 16-17. Område 16 avser Sjaustru. Undertecknade är
fastighetsägare till fastigheten Gammelgarn Gartarve 1:46.
Område 16 används redan idag för turiständamål i form av exempelvis svamp- & bärplockning,
naturpromenader och solbad men även småskalig camping på strandängen som då sker med stöd av
allemansrätten och med hänsyn till befintliga boningshus, exempelvis vårat, trots att området inte är
planlagt för turiständamål. Det är helt enkelt natur. Enligt vår mening fungerar det bra som det är. Sjaustru
är ett ställe där turismen fortgår på naturens villkor medan exempelvis ställen som Katthammarsvik och
Sandviken har en betydligt kraftigare exploatering för turiständamål vilket i sin sammansättning och helhet
är en stor del av upplevelsen med Östergarnslandet. Skillnaderna.
Under 2016 erhöll vi byggnadslov för en ersättningsbyggnad på vår fastighet. I den processen med
Länsstyrelsen och Region Gotland fick vi lära oss innebörden av strandskyddet, att marken gränsar till
naturreservat och natur av särskilt riksintresse, att enskilt vatten- & avlopp måste utföras med yttersta
varsamhet, osv…. Även ur det perspektivet förefaller det helt orimligt att öka exploateringen för
turiständamål inom området.
Sammanfattningsvis motsätter vi oss kraftfullt det som anges för område 16 i utställningen för den
fördjupade översiktsplanen med diarienummer RS2015/184 därför att;


Det redan fortgår småskalig turism inom ramen för allemansrätten i Sjaustru, och som inte lämpar
sig för den ökade exploatering som är innebörden av utställningen av FÖP för område 16.



Område 16 till största delen omfattas av strandskyddet och gränsar till natur av särskilt
riksintresse samt har en mycket känslig och grund färskvattenmiljö.



Område 16 är helt tillpassat till den mark som ägs av Region Gotland vilket är ett mycket
subjektivt ställningstagande istället för att objektivt föreslå vad som vore den bästa FÖP med ett
långt större markområde som planeringsunderlag.



Område 16 är placerat rakt över och helt utan hänsyn till vår fastighet.

Tyresö den 27 februari 2017
Jimmy Bengtsson & Jannica Bengtsson
Fastighetsägare till fastigheten Gammelgarn Gartarve 1:46
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för era synpunkter.
I den östra delen mot Sjuaster fiskeläge pågår sedan decennier en föreningscamping inom området. Denna
del föreslås fortsatt vara lämpligt för småskalig camping utifrån de riktlinjer som ställs i planförslaget. Den
västra delen på andra sidan om Gartarveån utgår ur förslaget och markeras som Kärnområde för
upplevelse, bevarande och skydd av pågående markanvändning. Om en eventuell planläggning av det
reviderade området sker kommer dispens från strandskyddet att krävas liksom en närmare utredning kring
hur naturvärdena inom området ska hanteras. Vid planläggning kommer krav att ställas kring en hållbar
vatten- och avloppsförsörjning.
Yttrandet föranleder ändring av planförslaget: Område 16 får en ny avgränsning.

#76 Kerstin Selin
2017-02-28
Angående förslag till bebyggelseutveckling,
Tacksam om Ni kan införa ett mindre kompletteringsområde kring befintlig bebyggelse. Se markering
enligt bilaga.
Med vänliga hälsningar
Kristina Selin
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Tack för dina synpunkter! På grund av områdets samlade höga natur- och kulturvärden anges det i
planförslaget som Kärnområde för upplevelse, bevarande och skydd för pågående markanvändning. Inom
detta område finns möjligheter att utifrån platsens förutsättningar att hitta ytor för enstaka
kompletteringar av ny bebyggelse utifrån de generella riktlinjer samt riktlinjer för bebyggelse och bygglov
som presenteras i handlingen. Om platsen är lämplig måste prövas genom bygglovprocess. Yttrandet
föranleder ingen ändring av förslaget.

#78 HSB, Ulph Lundgren chef fastigheter
2017-02-28
REMISSVAR FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÖSTERGARNSLANDET OCH
KATTHAMMARSVIK
HSB har läst förslaget med stort intresse då det är gediget och väl underbyggt.
Ett av regionens viktigaste mål är att öka den bofasta befolkningen. Ett övergripande mål är också att
skapa förutsättningar för en framtida levande landsbygd och därmed förbättra möjligheterna för
utvecklingen mot en inomregional balans. Det behövs attraktiva bostäder för att nå dessa mål.
Katthammarsvik är en mycket viktig serviceort för Östergarnslandet. För att orten ska kunna behålla sin
attraktivitet samt vara hållbar som bostadsort så är det viktigt att man har god tillgång till kollektivtrafik.
För att locka boende till orten är förhoppningen att möjlighet till barnomsorg samt övrig service ska få
finnas i närområdet.
Med vänlig hälsning
Ulph Lundgren
Chef Fastigheter
Mobil: 070 522 30 38 ulph.lundgren@hsb.se

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för yttrandet och instämmer i de lämnade synpunkterna.

#80 Curt Redner, Anna Redner, Cecilia Redner
2017-02-28
Synpunkter på förslag till Översiktsplan för Östergarnslandet
I det område mellan Badplatsen och Vassmunds som sedan tidigare är strandskyddsområde med avseende
på skydd av fågellivet, är det angeläget att det även fortsättningsvis inte görs några anläggningar som tex
vägar/stigar. Sedan viken vid Vassmunds röjts ut har området för fåglar minskats och många har förflyttat
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sig närmare området vid Redners brygga. Det är därför angeläget att bevara det återstående strandområdet
orört för att undvika ytterligare negativa påverkan på fågellivet.
Vänliga hälsningar
Curt Redner
Anna Redner
Cecilia Redner

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Tack för lämnat yttrande. Ett eventuellt gångstråk måste i så fall ta hänsyn till dessa aspekter. Det finns
dock flera exempel på gångstråk/stigar genom naturområden som inte stör djur- och fågellivet. Yttrandet
föranleder inga ändringar av förslaget.

#81 Carin Johanson
2017-03-01
Yttrande över fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025
Hej!
Jag har nu övergripande gått igen utställningsförslaget och ser positivt på detta.
Av tidigare erfarenhet vet jag dock att markerade kompletterings- och bebyggelseområden utbredning
tolkas alltför bokstavligt av bygglovsenheten.
Jag önskar därför att en utbyggnadsstrategi, med tydliga riktlinjer utifrån befintlig bebyggelsestruktur
kopplas till de redovisade områdena, vilken utifrån fördjupade studier redovisar hur en kompletterande
bebyggelse på lämpligt sätt ska inplaceras så att Östergarnslandets karaktär utvecklas och förvaltas. Denna
skulle kunna utgöra bilaga till den fördjupade översiktsplanen och benämnas ”Karaktärs-, gestaltningsalternativt program för bebyggelsestruktur”
Nedanstående text, som jag tidigare tagit fram skulle kunna utgöra en inledning på en sådan fördjupning;
Bebyggelsestruktur Östergarnslandet - generellt
I det öppna och åldriga kulturlandskapet på Östergarnslandet framträder bebyggelsen samlade i grupper längs det befintliga
vägnätet. De har sin tillhörighet i jordbrukslandskapet eller i anslutning till fisket. Varje byklunga består av välbevarade
gårdsmiljöer och varierade byggnader från olika epoker, där varje tid går att avläsa i bebyggelsens utformning.

Denna bebyggelsestruktur framträder särskilt tydligt vid studier av flygbilder. Varje husklunga
utkristalliseras genom att de oftast ligger inbäddade i grönska och avrundas med höga träd,
lummig växtlighet och stenvaster. Ett väsentligt drag är också att de avskiljs av skogspartier eller
särskiljs av öppen åkermark. Denna struktur har en stark koppling till upplevelsen av Östergarns
landskapsbild och dess läsbarhet.
Nyare bebyggelse i form av fritids- och permanenthus har antingen placerats i anslutning till en befintlig bebyggelsegrupp eller
grupperats inne i skogsområden – väl dolda av växtlighet.
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Sammantaget har detta bidragit till att ett tydligt bebyggelsemönster, i samklang med områdets unika
naturvärden, genom århundranden har utvecklats på Östergarnslandet.
De mer generella riktlinjerna som redovisas ger, enligt min uppfattning, inte tillräckligt underlag för en god
avvägning.
Visby den 28 februari 2017
Carin Johanson
Ägare till Östergarn Kaupungs 1:14
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Tack för dina synpunkter! Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på möjligheten att framgent kunna
fördjupa kunskapen kring landskapsbilden på Östergarnslandet inom ramen för detaljplaneläggning och
bygglovhantering. I planen framhålls tydligt volymstudier och landskapsanalys som verktyg för att hitta
lämpliga sätt att inplacera ny bebyggelse i relation till det omgivande landskapet. Bedömningen är att den
kunskap som dessa tillvägagångssätt kan tillföra är lika verkningsfulla som att ta fram en fördjupning inom
ramen för översiktsplanen, vilket torde vara en längre och mer tidsödande process. Yttrandet föranleder
inga ändringar av förslaget.

#82 Leif Pettersson
2017-03-01
Yttrande över förslag till FÖP för Östergarnslandet.
Undertecknad vill framföra sina synpunkter på utställd plan FÖP Katthammarsvik.
Allmänt
Som fritidsboende i Katthammarsvik har jag noterat att samhället och dess kvarvarande företagare kämpar
med växlande framgång mot avfolkning och centralisering till Visby. Jag tycker därför att det är positivt att
regionledningen tagit initiativ till en översiktsplan med temat utveckling av Östergarnslandet/
/Katthammarsvik. Dock tycker jag att föreliggande förslag är alltför tamt för att göra skillnad.
Förslaget
En enkel ändring som på sikt kan generera ett stöd till bygden är att passa på tillfället, när nu regeringen
anvisat en möjlighet för kommuner att föreslå LIS-områden, och föreslå ett större område. Se mitt förslag
på bifogad kartkopia. Jag ser framför mig att detta område kan ha en framtid som stugby med egen
badstrand och bryggor. Man har sett på andra ställen i Sverige att det som börjar som stugområde kan
utvecklas till hotell eller dylikt. Likaså om kompletteringsområde Vassmunds blir exploaterat så tror jag att
det kan vara ett positivt tillskott om detta området kan marknadsföras med egna bryggor för bad och båtar
rakt nedanför bebyggelsen. Ger man bara lite öppna förutsättningar kan marknaden ta hand om
utvecklingen.
Jag uppmanar beslutande myndigheter och politiker att ge Katthammarsvik den hjälpande hand det så väl
behöver. Vi pratar om en mikroskopisk del av Gotlands kust som eventuellt skulle bli utsatt för en hårdare

Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025 – Utställningsutlåtande RS au 170424

102

exploatering. Det behövs en utökad bebyggelse i Katthammarsvik och då är nog enda alternativet
fritidsbebyggelse.
Med vänlig hälsning
Leif Pettersson

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Tack för dina synpunkter!
Utpekande och utformningen av LIS-områden i och i anslutning till Katthammarsvik har ägt rum i flera
steg i planprocessen. Det nu föreslagna området har inte tidigare lyfts fram i den processen. Bedömningen
är att förslaget innebär en alltför omfattande förändring för att utrymmet i det här skedet av planprocessen
inte ska räcka till för att utreda, samråda och avväga förslaget om utökat LIS-område. Utpekade LISområden ska vara väl motiverade. Ett starkt motiv för utpekande av LIS-områden är att det redan finns en
utvecklingsbar verksamhet eller bebyggelse att bygga vidare på. Det område som är utpekat som LISområde i utställningsförslaget i Katthammarsvik bygger på den tanken.
Det ovan föreslagna området är ett sammanhängande oexploaterat område. Bedömningen är därför att
strandskyddsintresset är högt. På Gotland får LIS-områden pekas ut restriktivt. Utpekade LIS-områden
ska medföra endast liten påverkan på strandskyddsintresset, både från ett kommunomfattande perspektiv
och på den specifika platsen. Därtill ska även hänsyn tas till andra allmänna intressen. Bedömningen är att
det redan utpekade området ryms inom kravet på både restriktivitet och kravet på utvecklingsbara
verksamheter att bygga vidare på och att detta skulle medföra endast liten påverkan på
strandskyddsintresset. Bedömning är att det föreslagna område bör få förbli oexploaterat och det därför
inte är lämpligt att pekas ut som LIS-område. Yttrandet föranleder ingen ändring av förslaget.
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#83 Peter och Anneli Vittnavall
2017-03-01
Yttrande över utställningsförslag till fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik
2025 Dnr RS2015/184.
Kommunen vill i fördjupningen av översiktsplanen gärna påtala vikten av områden för turismändamål,
vissa av dessa är utpekade som LIS-områden.
Vi saknar en tydlig förklaring till varför strandskyddet inom dessa områden ska upphävas. Kommunen har
pekat ut områdena som LIS, men inte tydligt motiverat varför dessa är av vikt för landsbygdsutvecklingen.
Dessutom görs ingen beskrivning av konsekvenserna för djur- och växtlivet samt friluftslivet inom dessa
områden. En sådan beskrivning bör tydliggöras och inte gömmas i en vag miljökonsekvensbeskrivning.
Plan- och bygglagen är tydlig med att förutsättningarna och konsekvenserna av planering ska framgå av
dokumentet; något som vi anser helt saknas.
Kommunen pekar på vikten av strandskyddet och på sida 109 radas de olika statliga (och övriga)
anspråken upp. Här visas styrkan i de natur- och kulturvärden som utgör Gotlands kust. Vi föreslår att
kommunen arbetar med att bevara dessa istället för att exploatera, det är något som är viktigare än ett
antal campingplatser eller ett fåtal bostäder.
Vi anser enligt ovan att kommunen inte uppfyller Miljöbalkens intentioner i de utpekade LIS-områdena:
7 kap. 18 e § Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses vid tillämpningen av 18 d § ett
område som 1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden, 2. är av ett sådant slag och har en så
begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt, 3. endast har en liten
betydelse för att tillgodose strandskyddets syften,
(...)
c) på Gotland
(...)

Vi emotser gärna era svar i utlåtandet!
Peter & Anneli Vittnavall
Sjauster 776

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkommet yttrande.
Peter & Anneli Vittnavall menar att regionen i fördjupningen av översiktsplanen gärna vill påtala vikten av
områden för turismändamål, vissa av dessa är utpekade som LIS-områden. De saknar en tydlig förklaring
till varför strandskyddet inom dessa områden ska upphävas.
Utgångspunkten för översiktsplanen för Region Gotland är de mål som stakades ut i Region Gotlands
regionala utvecklingsprogram Vision Gotland 2025. Översiktsplanens roll i den regionala utvecklingen är
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att redovisa grunddragen för hur planeringen av den framtida mark- och vattenanvändningen kan bidra till
att nå visionsmålen.
I Vision Gotland 2025 slås bl.a. fast att turismen är en av Gotlands viktigaste näringar. Av översiktsplanen
framgår dock att en utveckling av turistområden måste ske så att natur- och kulturvärdena samt
förutsättningar för det rörliga friluftslivet inte skadas.
Sedan den 1 februari 2010 kan kommunerna peka ut strandnära områden för landsbygdsutveckling, s.k.
LIS-områden, i sina översiktsplaner. Områdena ska vara lämpliga för utveckling av landsbygden och ha en
så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt.
Möjligheterna att peka ut LIS-områden ska tillämpas restriktivt där det råder ett högt bebyggelsetryck och
där strandskyddsvärdena är särskilt höga. Gotland är ett av dessa områden.
Det finns en politisk vilja inom Region Gotland att undersöka möjligheterna att peka ut LIS-områden i
arbetet med de fördjupade översiktsplanerna. Att uppföra byggnader, anlägga anläggningar mm kräver
dispens från strandskyddsbestämmelserna eller att strandskyddet upphävs. För att få dispens från
strandskyddsbestämmelserna krävs det ”särskilda skäl”. ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen”, LIS,
kan i vissa fall utgöra ett sådant ”särskilt skäl”. Det innebär att det intresset i vissa sammanhang har
företräde framför vissa aspekter av strandskyddsintresset. Det innebär inte att hänsyn till strandskyddet
helt kan bortses ifrån i de utpekade områdena. Det innebär fortfarande att det ska vara fri passage utmed
stranden och att områdena i övrigt i ska vara tillgängliga för allmänheten, med undantag av de ytor där det
kan bli tillåtet att uppföra byggnader eller vidta andra begränsade åtgärder som inte annars hade varit
möjliga.
Region Gotland har sedan 2010, med början i Bygg Gotland, översiktsplan för Gotland kommun, arbetat
fram en modell för ett stegvis utpekande av LIS-områden. Där slogs fast att fokus för framtida
utpekanden av LIS-områden bör vara befintliga campingplatser och områden som är utpekade för
turismändamål i fördjupade översiktsplaner, de mindre kustsamhällena samt fd militär- och
industriområden. Modellen har tidigare tillämpats i framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för
Storsudret och Burgsvik och den fördjupade översiktsplanen för Fårö som antogs av regionfullmäktige
2013 respektive 2014.
Den framtagna modellen har nu även tillämpats i framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för
Östergarnslandet och Katthammarsvik. Arbetet är uppdelat i ett antal delprocesser. Den första processen
omfattar avvägningar ur ett helhetsperspektiv, samt avvägningar ur ett kommundelsperspektiv, kopplat till
framtagandet av i det här fallet den fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet och Katthammarsvik.
Slutlig avvägning mot andra intressen enligt både miljöbalken och plan- och bygglagen kommer därefter
att ske i konkreta ärenden. Hur processen ser ut och hur arbetet har bedrivits finns redovisad i
planförslaget.
Peter & Anneli Vittnavall skriver att regionen har pekat ut områdena som LIS, men inte tydligt motiverat
varför dessa är av vikt för landsbygdsutvecklingen.
Gemensamt för flera områden på Gotland är att det finns ett behov av att skapa möjligheter för en
framtida positiv utveckling så att människor kan bo och leva på landsbygden genom att trygga servicen,
stimulera det lokala näringslivet, peka ut områden för bostäder och verksamheter, bygga ut infrastrukturen
i form av allmänna kommunikationer, bredband, vägar, cykelleder, vatten och avlopp etc.
Östergarnslandet är ett av dessa områden.
Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att finna och beskriva den lämpligaste vägen mot en
långsiktigt hållbar utveckling där de sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionerna kan förenas på ett
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så optimalt sätt som möjligt. Det är inte en satsning, ett projekt eller en möjlighet som kommer att
åstadkomma en sådan utveckling. Det är snarare de många små satsningarna, projekten och möjligheterna
som kommer att vara avgörande. Därför är varje möjlighet värd att pröva. Mot detta utvecklingsintresse
står naturligtvis i vissa fall många andra och minst lika viktiga intressen, inte minst olika former av
bevarandeintressen.
Peter & Anneli Vittnavall menar att regionen pekar på vikten av strandskyddet och att regionen på sid 109
i förslaget radar upp de olika statliga (och övriga) anspråken. Här visas styrkan, menar Peter & Anneli
Vittnavall, i de natur- och kulturvärden som utgör Gotlands kust. Peter & Anneli Vittnavall föreslår att
regionen ska arbetar med att bevara dessa istället för att exploatera, det är viktigare än ett antal
campingplatser eller ett fåtal bostäder.
I förslaget redovisas en analys av strandskyddsvärdena på Östergarnslandet. Där konstateras att stränderna
på Östergarnslandet tillhör de allra värdefullaste på hela ön. Samtidigt konstateras det att Östergarnslandet
tillhör ett av de områden på Gotland där behovet av landsbygdsutveckling är som allra störst.
Bedömningen är att det sammantaget finns goda motiv att i begränsad omfattning pröva möjligheten att
peka ut LIS-områden på Östergarnslandet. Det är endast inom två områden som LIS-områden har pekats
ut. Bedömningen är att det både i Katthammarsvik och i Herrvik finns potential att skapa arbetstillfällen. I
planbeskrivningen finns utförliga beskrivningar av detta. Den sammantagna bedömningen är att frågan
om LIS-områden på Östergarnslandet och i Katthammarsvik är behandlad med stor återhållsamhet. Ca
98,5% av strandskyddet kommer efter planens genomförande fortfarande att vara intakt.
Peter & Anneli Vittnavall menar vidare att planen saknar en beskrivning av konsekvenserna för djur- och
växtlivet samt friluftslivet inom dessa områden. En sådan beskrivning bör tydliggöras och inte gömmas i
en vag miljökonsekvensbeskrivning. Peter & Anneli Vittnavall menar att plan- och bygglagen är tydlig med
att förutsättningarna och konsekvenserna av planering ska framgå av dokumentet; något som de anser helt
saknas.
I planförslaget ägnas hela kapitel 5 åt att beskriva konsekvenserna av planförslaget. Bedömningen är inte
att miljökonsekvensbeskrivningen för sitt ändamål varken är vag eller göms undan, den är snarare som sig
bör – översiktlig. Bedömningen är att konsekvensbeskrivningen uppfyller plan- och bygglagens krav på
nivå och innehåll för den fördjupade översiktsplanen ifråga.
Peter & Anneli Vittnavall anser sammanfattningsvis att regionen inte uppfyller Miljöbalkens intentioner i
de utpekade LIS-områdena. Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses ett område
som:
1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden,
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande
tillgodoses långsiktigt,
3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften,
Bedömningen är med stöd av lämnade svar och förklaringar enligt ovan att de utpekade LIS-områdena i
den fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet och Katthammarsvik är lämpliga för utvecklingen av
Östergarnslandet och att de är av ett sådant slag att de har en så begränsad omfattning att strandskyddets
syften fortfarande tillgodoses långsiktigt och att de endast har en liten betydelse för att tillgodose
strandskyddets syften. Yttrandet föranleder ingen ändring av förslaget.
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#84 Örjan Vatheuer
2017-03-01
Remissyttrande:
Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik FÖP 2025
Jag har med stort intresse läst samrådsredogörelsen för FÖP. Även om jag är nöjd med svaret på mitt
tidigare inskickade remissyttrande och jag inser att jag för egen del inte kan påverka processen kring lagda
förslag för området där min fastighet Gammelgarn Davide 1:27 befinner sig, vill jag ändå komplettera med
följande synpunkter:
Begreppet ”kärnområde...” innebär bland annat en strävan att skydda och bevara pågående
markanvändning. Området där min fastighet befinner sig har tidigare klassats som "trädbeklädd betesmark
av fenoskandisk typ", men efter kontakt med regionekologen i november 2015 har denne konstaterat att
min fastighet inte längre kan betraktas som betesmark, eller ens restaurerbar betesmark, området är
numera kraftigt igenvuxet av i huvudsak större träd och buskar.
Därför anser jag att behovet av att skydda just min fastighet enligt ovanstående resonemang bör ses som
så lågt att ny bebyggelse mycket väl skulle kunna vara möjligt, om hänsyn tas till övriga regler och
riktlinjer.
Vänligen
Örjan Vatheuer.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Tack för ditt yttrande. Samhällsbyggnadsförvaltningen tar inte ställning till enskilda bygglov i detta skede.
Om bygglovet uppfyller de krav som ställs av lagstiftaren samt följer de riktlinjer och intentioner som
ställs i den fördjupade översiktsplanen bör inga hinder föreligga för att pröva platsen för bygglov. Din
fastighet kan inte anses ingå i ett större kompletteringsområde och ligger i ett område med höga värden
generellt varför området fortsatt klassas som kärnområde för upplevelse, bevarande och skydd av
pågående markanvändning. Detta hindrar dock inte att just din fastighet kan ses som lämplig för
exploatering vid en bygglovprövning. Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.
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#85 Anna-Carin Sundberg och Anders Landström
2017-03-01

Bild över Herrvik från Hässle Backe från sommaren 2015.
Samrådsyttrande angående FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025/DNR RS 2015/189
2017-02-28/Anders Landström och Anna-Carin Sundberg Arkitekter SAR/MSA

Region Gotland
Yttrande angående förslag, FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025, DNR RS 2015/189
Vi är fastighetsägare och boende i Herrvik och lämnar följande yttrande angående förslag till FÖP
avgränsat i anslutning till Herrvik planområde mm.
Delområde nedre Herrvik, LIS-område hamnen
Landskapsbilden
Mötet med Herrvik när man svänger ner genom vägens S kurva över Hässle backe är fantastiskt. Utsikten
är ett sammanhängande panorama ut över havet med Östergarn Holme, hela Herrsviks hamn framför den
höga klinten på Kuppen. Den samlade landskapsbilden är spektakulär och bland det bästa som Gotland
kan visa upp.
Att utveckla Herrvik som en unik plats och inte äventyra landskapsbilden måste vara en starkt styrande
utgångspunkt i översiktsplanen för Lis-området i nedre Herrvik.
En balanserad avvägning krävs för att skydda naturen, stödja näringsverksamheter och bosättningar.
Viktigt att både bevara, delvis återställa och samtidigt utveckla platsens attraktivitet för olika besökare.
Översiktsplanen måste vara av sådant innehåll och kvalitet så den kan fungera som ett dokument som
beskriver och föreskriver vikten att samlade bedömningar alltid utförs vid förändringar och vid
tillståndsgivning av ny bebyggelse eller andra åtgärder som mark förändringar som parkering mm.
I planförslaget saknas en beskrivning av den mycket viktiga utsikten över hamnområdet från det högre
belägna naturreservatet Hässle backe. Den idag så vackra Landskapsbilden bör säkerställas på ett tydligare
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sätt genom att beskriva bevarande och utvecklas genom att ett grönstråk markeras på plankartan norr om
vägen mot hamnen/ Lis-området. Se illustration röd och grön bilaga 1.
Markanvändning mellan länsväg och i Lis-området/hamnen.
Området präglas av ett skarpt möte mellan flera värdefulla naturformationer, boende och olika
näringsverksamheter. Naturen runt omkring Herrvik är väl skyddat med tydliga föreskrifter för
Naturreservat och Natura 2000 områden. Det finns idag olika vandringsleder i dessa naturreservat som
ansluter till Herrvik i både öster och väster. Att utveckla dessa vandringsleder med ett sammanbindande
gångstråk genom Herrvik. En vandringsled som förläggs i ett grönt stråk mellan hamnen och länsvägen.
Det bör markeras lika tydligt på i plankartan för Herrvik som det är markerat på Lis området i
Kattkammarsvik. Se karta sid 68.
En levande hamnmiljö rymmer olika näringsverksamheter och för att utveckla området är det föreslaget
som ett LIS-område. För att styra utvecklingen bör marken och dess användning beskrivas för att
säkerställa bevarande av väsentliga kvaliteter. Därför måste ett tydligt grön stråk mm markeras på
plankartan i Översiktsplanen. Se illustration grön bilaga1.
Från S kurvan vid infarten från väster ner mot Herrvik sträcker sig redan idag ett brett öppet ängsstråk
norr om vägen ner mot östra delen av hamnen. Detta gröna stråk är ett viktigt inslag i byn som bör
säkerställas och utvecklas till glädje för näringsverksamheterna, de boende och besökare. Ett minst 20 m
brett grönområde bör beskrivas norr om länsvägen från vägkorsningen till Grogarnsberget förbi
klockstapeln till östra hamnplanen. Det bör markeras på en plankarta som ett grönområde. Det innebär att
området blir en naturlig gräns och koppling mellan länsvägen, naturreservaten och hamnens verksamheter.
Det möjliggör att vandringsleder kan förbindas på ett tydligt sätt mellan Övre Herrvik, Grogarnsberget
och Herrviks Hamn. Länsvägen är sommartid en populär turistväg för bilister och om grönstråket skapas
kan både vandring till fots och cykling som ofta sker i grupp bli säkrare och mer åtskild från biltrafiken.
Infarten från länsvägen till västra hamnplanen med varv, museer mm kan som idag vara en väg genom ett
grönt stråk som korsar en tydligt beskriven vandringsled. Det innebär att en tydlig separering av biltrafik
och vandrare och skapar en gräns för verksamhetsområdet i anslutning till hamnplan. Eventuellt kan då
ett mindre parkeringsområde för besökare till västra hamnplanen ordnas innanför det obrutna gröna
stråket minst 25 m från länsvägen och placeras närmare varvet, museerna och hamnplanen. För att inte
negativt dominera utsikten från Hässle Backe.
Försättsbladet har en bild från sommaren 2015 som visar den sammantagna fantastiska utsikten från
Hässle backes naturreservat och hur i dag besökarens möter Herrvik. Bilden visar hur Ängen idag nyttjas
som uppställningsplats för avställda bilar och husvagnar mm vilket inte är värdigt platsen.
För ny bebyggelse i området bör tydliga föreskrifter beskriva orientering, gestaltning och form på nya hus
för verksamheter. Krav som kan beskrivas i en enkel principiell gestaltningsplan med riktlinjer för att
lämna byggnadslov. Tex. bör nya byggnader orienteras i rader med i huvudsak gavlar mot hamnen och
utföras med flacka sadeltak. Denna princip finns redan i gamla fiskeläget och bör vara utgångspunkt för
utformning av nya bebyggelsen i området.
Klockstapel mitt i byn
Mitt i Herrvik mellan ängen och hamnen står en stor grupp stora träd och buskar, som idag skärmar av
och fyller landskapsrummet på ett olyckligt sätt. Dessa träd bör gallras ut väsentligt så det skapas
genomsikt året om från infarten ner till hamnen.
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Den trädgallring som Länsstyrelsen tidigare utfört på slänter på Hässle backes naturreservat är en bra
referens för vad trädröjning i hamnområdet kan innebära. Med denna gallring skapades stora
skönhetsvärden som utsikter mot natur reservatet från Herrviks nedre by mot väster.
Det innebär att Klockstapeln som än idag används för Helgmålsringning åter får en central placering mitt i
byn. Det innebär även att den synliggöras från hela hamnområdet och även från hamninloppet när man
ankommer med båt till gästhamnen.
Användning av stora hårdgjorda hamnplaner/utökad parkering
Hamnplanens stora sammanhängande hårdgjorda ytor är dimensionerade för en mer omfattande
fiskenäring än vad som är troligt i framtiden. Hamnplanen bör därför kunna samutnyttjas för
kompletterande användningsområden och som plats för bussar och bilparkeringar för besökare under
sommaren. Andra delar av året kan ytan användas för uppställning av båtar eller andra tillfälliga
verksamheter. Därför bör orörd naturmark i området inte ianspråktas och hård göras för att skapa
områden för nya större bilparkeringar eller bli mark för tillfälliga eller provisoriska verksamheter under en
begränsad tid.
Herrviks hamnområde är inte lämpligt för en utökad parkering för pendlare/samåkning då det ligger för
ocentralt i området, och det är mer lämpligt att utveckla befintlig parkering i området mellan butik och
gamla skolan nära Katthammarsvik. Herrviks Hamn bör vara en slinga med hållplats på en busslinje där ev
behov av nya uppställningsplatser etc kan lämpliga placeras på mindre känsliga markområden områden
längre in landskapet.
Inga stora nya hårdgjorda markytor bör tillkomma i hamnområdet då det idag finns två befintliga genom
de två hamnplanerna. Flera mindre parkerings platser för ca max 10 bilar kan placeras utspritt i området.
De kan avgränsas med vegetation för att inte påverka landskapsbilden över hamnområdet från Hässlö
backes naturreservat och Kuppen. Se illustration blå prickar bilaga 2.
Bebyggelseområde 12 och 14 samt kompletteringsområde övre Herrvik
Översiktsplanen bör bättre beskriva att rådande bebyggelsemönster av stora fastigheter med olika typer av
solitära bostadshus skall säkerställas och vid nybebyggelse utvecklas. Det innebär att tillkommande
fastigheter för bostadshus bör föreskrivas att utföras på tomt areor på minst ca 1200-1500 m2.
I förslagets Riktlinjer för bebyggelse och bygglov beskrivs krav på utformnings etc vilket vi bedömer är väl
övertänkta. Det är framsynt att ny bebyggelse skall kunna avspegla sin tillkomsttid. Det är särskilt
väsentligt att tydligt förskriva att gestaltning av nya hus utförs med solitära sammanhållna volymer. Det är
arketypen för den idag så uppskattade och bevarandevärda bebyggelse i den gotländska landskapsbilden.
Om beskrivna riktlinjer för utformning och bygglov beslutas bör området i Övre Herrvik ges möjlighet till
ny bebyggelse. Lämpligt är att komplettera med områden längs med befintliga vägar. Området bör få en
mer sammanhållen bykaraktär vilket förstärks om hus tillkommer särskilt i anslutning till den ombyggda
kvarnen som ensamt ligger öster om vägen intill Hässle backe naturreservat. Se illustration grå på bilaga 1.
Områdes markering för 12 och 14 bör bearbetas så befintliga stigar från strandlinjen i öster bevarande
säkerställs, därför bör det beskrivas i planen. Område 12 bör minska mot öster då naturmiljön bör bevaras
utan bebyggelse i skogslandskap därför att området har en väl liten area, bättre att öka i anslutning till
ängar . Se illustration grå på bilaga 1.
2017-02-28
Anders Landström

Anna-Carin Sundberg
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Arkitekt /SAR/MSA

Arkitekt /SAR/MSA

Ägare och boende på fastigheten Östergarn Rodarve 1:14
Strandpromenaden 43 13150 Saltsjö Duvnäs

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för ett genomarbetat yttrande över Herrviks utveckling.
Grönstråk och gång- och cykelväg
Inkomna synpunkter rörande grönstråk föranleder följande ändring/förtydligande i planförslaget:
På s. 44 tillkommer en ny rubrik med efterföljande text:
Grönstråk och gång- och cykelväg
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Landskapsbildsvärdena kan förstärkas genom ett nytt grönstråk norr om vägen mot hamnen och LISområdet. Genom att anlägga en gång- och cykelväg förbi fiskehamnen skapas goda möjligheter till
promenader och strövtåg som binder samman de två olika delarna och kompletteras med anslutning till
gång- och cykelstråk som för vidare ut i naturen. Det skulle även minska behov av flera stora
parkeringsytor i området då besökare och boende till fots eller cykel tryggare kan röra sig inom och
igenom området. Detta bör närmare utredas i en detaljplaneprocess.
Landskapsbild och siktlinjer
Som påtalas i yttrandet anges i riktlinjerna för bebyggelse och bygglov vikten av landskapets värdebärande
element för hur tillkommande bebyggelse bör utformas och placeras. Herrvik ligger även inom utpekat
värdefullt område för landskaps-, odlings- och kulturmiljöbild. Detta bör därför tas hänsyn till vid
kommande exploatering både för enstaka kompletteringar som vid detaljplaneläggning.
Tomtstorlek
Liksom samhällsbyggnadsförvaltningen angav i samrådsredogörelsen anses inte riktlinjer för tomtstorlek
lämpligt att ange då utgångspunkten för lokalisering och utformning ska utgå från platsspecifika
landskapstyper och karaktärer.
Parkering
Vid utveckling och planläggning av Herrviksområdet hanteras parkeringsfrågan mer i detalj utifrån de
eventuella behov som då föreligger. Därmed anses synpunkterna tillgodosedda i planförslaget.
Område 12
Länsstyrelsen har i sitt utlåtande över planen lämnat information om att lersammetslöpare har sitt
utbredningsområde i denna del av Östergarn. Regionen avgränsar området enligt länsstyrelsens
rekommendationer, dock anser regionen att prövning av detaljplaneläggning bör kunna göras i höjd med
befintlig bebyggelse öster ut inom fastigheterna Östergarn Gutenviks 1:46 och Hallgårds 1:31. Sannolikt
kommer MKB att krävas vid detaljplaneläggning vilken får utvisa exakt vilka gränsdragningar för
exploatering som är nödvändig för att inte påtaglig skada riksintresset för naturvården. I beskrivningen av
område 12 nämns tydligt att området sannolikt hyser höga naturvärden vilka ska beaktas vid exploatering.
Området justeras på plankartan, därmed anses yttrandet tillgodosett i denna fas av planeringen av område
12.
Områdenas avgränsning på plankartan
Under planprocessen har det kommit in synpunkter, dels att vissa bebyggelseområden bör minska men
dels även motsatta synpunkter att de redovisade bebyggelse- och kompletteringsområdena ska vara större.
Utifrån detta är det därför viktigt att klarlägga varför arronderingen av redovisade områden ser ut som de
gör och hur kommande hantering av detaljplaner och bygglov ska vara. Ibland kan man kanske undra
varför områdena ser ut på just ett speciellt sätt och därför är det viktigt att veta hur man ska tolka
plankartans olika områden. När ett område ritas in på plankartan så är arrondering gjord utifrån kända
parametrar som exempelvis värdefull natur- och kulturvärden och/eller jordbruksmark. Men i många fall
kan man inte på denna översiktliga nivån exakt göra en avgränsning av ett bevarandevärt värde utan den
exakta bedömningen/avgränsningen görs i kommande detaljplaneläggning och/eller bygglovprövning som
följaktligen gör en mer noggrann inventering av de olika värdena. Eftersom gjord områdesavgränsning i
översiktsplanen inte i alla områden är hundraprocentig säker så kan i vissa fall fördjupade studier i
detaljplanefasen/bygglovfasen komma fram till en delvis annan arrondering än den som redovisas på
plankartan. Detta sammantaget gör att regionen inte kommer att ytterligare ändra på arronderingen på
redovisade områden utöver de som nu föreslås. Följande detaljplaneläggning/bygglovhantering får visa på
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exakt arrondering för möjlig exploatering. I detta sammanhang är det givetvis viktigt att påpeka att även
inom redovisade möjliga bebyggelse- och kompletteringsområden ska den framtida byggnationen ske i
samklang med de övergripande riktlinjerna, samt bebyggelse- och bygglovriktlinjerna som redovisas i kap
2 . För även i redovisade bebyggelse- och kompletteringsområden är det viktigt att den tillkommande
bebyggelse känns som en naturlig förtätning av ett befintligt bebyggelsemönster där exempelvis beaktande
av öppenheter i kulturlandskapet är en självklarhet så inte slutresultatet blir en för stadslik tät
villabebyggelse. Ett förtydligande om gränsdragningarna för bebyggelse- och kompletteringsområden görs
på s. 19 i planhandlingen.
Yttrandet föranleder ändringar av förslaget enligt ovan.

#86 Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening, Jan Åberg ordförande
2017-03-01
RS 2015/184
Yttrande över förslag till FÖP för Östergarnslandet och Katthammarsvik
Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening får yttra följande över förslaget till FÖP för
Östergarnslandet.
Föreningen anser att utställningsförslaget på många sätt ger möjlighet för utveckling av
Östergarnslandet och har inga generella invändningar. Föreningen har dock synpunkter där planen
speciellt angår föreningen som ägare till fastigheten Östergarn Rodarve 1:2.
1. Byggnadsnämnden har i beslut 2011-02-09, BN § 13, i ärende BN 2010/668, uppdragit åt
samhällsbyggnadsförvaltningen, planeringsavdelningen, att upprätta detaljplan i enlighet med
område H i planprogrammet. Detta skulle ske när en lösning på VA-frågan åstadkommits.
Herrviksområdets avloppsreningsverk togs i bruk sommaren 2015 och regionens bräckvattenverk
sommaren 2016. Området ligger i nära anslutning till befintliga VA-ledningar. Från VA-synpunkt
finns alltså inte längre något hinder utan tvärtom skulle bebyggelse i detta område vara till fördel
för samtliga abonnenter. Det förhållandet att det finns ett positivt planbesked är inte berört i
handlingarna. Det framgår inte vilka förutsättningar som ändrats sedan prövningen i
byggnadsnämnden i februari 2011. Föreningen anser för sin del att det inte finns några bärande
skäl att ta bort område H som bebyggelseområde.
2. Övre Herrvik har varierad samlad bebyggelse. I förslaget finns ett kompletteringsområde som pekar
ut var komplettering av denna bebyggelse skulle kunna ske. Föreningen anser att detta område bör
utökas i sydostlig riktning i enlighet med det skuggade området på bifogad kartbilaga. En sådan
utökning ligger i linje med den befintliga bebyggelsestrukturen och skulle vara positivt för
utvecklingen i Herrviksområdet.
Till detta har föreningen en önskan om att trafiksituationen i Katthammarsvik ska får en bättre och
säkrare lösning, inte minst för fotgängare. Förslagsvis skulle detta kunna ske med en ny gångstig parallellt
med Jakob Häggs väg, alternativt en trottoar på densamma.
Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening
Jan Åberg, Ordförande
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkommet yttrande.
Under samrådet framgick med tydlighet att förutsättningarna för att utveckla fd område H för bostäder
påtagligt skulle skada riksintresset för naturvården. Länsstyrelsen ansåg att området var synnerligen
olämpligt som bebyggelseområde varför området inte längre anses lämpligt att peka ut i den fördjupade
översiktsplanen.
Områdenas avgränsning på plankartan
Under planprocessen har det kommit in synpunkter, dels att vissa bebyggelseområden bör minska men
dels även motsatta synpunkter att de redovisade bebyggelse- och kompletteringsområdena ska vara större.
Utifrån detta är det därför viktigt att klarlägga varför arronderingen av redovisade områden ser ut som de
gör och hur kommande hantering av detaljplaner och bygglov ska vara.
Ibland kan man kanske undra varför områdena ser ut på just ett speciellt sätt och därför är det viktigt att
veta hur man ska tolka plankartans olika områden. När ett område ritas in på plankartan så är arrondering
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gjord utifrån kända parametrar som exempelvis värdefull natur- och kulturvärden och/eller
jordbruksmark. Men i många fall kan man inte på denna översiktliga nivån exakt göra en avgränsning av
ett bevarandevärt värde utan den exakta bedömningen/avgränsningen görs i kommande
detaljplaneläggning och/eller bygglovprövning som följaktligen gör en mer noggrann inventering av de
olika värdena. Eftersom gjord områdesavgränsning i översiktsplanen inte i alla områden är
hundraprocentig säker så kan i vissa fall fördjupade studier i detaljplanefasen/bygglovfasen komma fram
till en delvis annan arrondering än den som redovisas på plankartan. Detta sammantaget gör att regionen
inte kommer att ytterligare ändra på arronderingen på redovisade områden utöver de som nu föreslås.
Följande detaljplaneläggning/bygglovhantering får visa på exakt arrondering för möjlig exploatering. I
detta sammanhang är det givetvis viktigt att påpeka att även inom redovisade möjliga bebyggelse- och
kompletteringsområden ska den framtida byggnationen ske i samklang med de övergripande riktlinjerna,
samt bebyggelse- och bygglovriktlinjerna som redovisas i kap 2 . För även i redovisade bebyggelse- och
kompletteringsområden är det viktigt att den tillkommande bebyggelse känns som en naturlig förtätning
av ett befintligt bebyggelsemönster där exempelvis beaktande av öppenheter i kulturlandskapet är en
självklarhet så inte slutresultatet blir en för stadslik tät villabebyggelse. Ett förtydligande om
gränsdragningarna för bebyggelse- och kompletteringsområden görs på s. 19 i planhandlingen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att de övergripande riktlinjerna och riktlinjer för bebyggelse och
bygglov ger stöd för vidare prövning även utanför bebyggelse- och kompletteringsområdena.
Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer med synpunkter angående trafiksituationen i Katthammarsvik.
Regionen har begränsade möjligheter att tillskapa detta då det är en statlig väg som ägs och drivs av
Trafikverket. Det har under samråd och utställning inkommit flera påtalanden om trafiksituationen längs
nämnda vägar och dessa har överlämnats till Trafikverket. Under utställningen har även ett yttrande från
Nygarns Utveckling AB inkommit där de redovisar en karta med föreslagen dragning av gång- och
cykelled som föreningen avser åstadkomma. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt till detta initiativ.
Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.

#88 Sven Niitsoo
2017-03-02
FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik
Ang. LIS-området vid Kattviken
Vi äger fastigheten Tomase 1:6, 1:65 och är sommarboende sedan farfars tid på 50-talet.
Robi Nömme, fiskare och livsnjutare och vid tillfället chaufför körde oss från Lörje kollo nära Smöjen till
farfar i Katthammarsvik. Farfar var sjöman och hamnen var det första jag utforskade.
På flertalet ställen på Östergarnslandet efterfrågas ytterligare LIS-område. I Katthammarsvik är man
försiktig, vilket inte bör tolkas som oengagerad. För negativt intresse utmärker sig sommarboende
personer utan intresse för bygdens utveckling genom företagande i Katthammarsvik.
Det är beklämmande!
Det finns en potential till utvidgning av småbåtshamnen i Katthammarsvik inte bara för tvåmänningar
utan även andra moderna farkoster lämpliga för Gotlands grunda vikar, från kanoter och kajaker till
brädor av olika slag, katamaraner och kitesurfare. En utvidgning av småbåtshamnen över samfälligheten
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vid Kattviken till Vike udde är lämpad för det ändamålet. Vike udde har av tradition härbärgerat olika
fiskebåtar och det inre av Kattviken har ända till 80-90-talet varit tillgänglig för mindre grundgående båtar.
Någon av dessa syns fortfarande uppdragen på samfällighetens sluttande strandäng, som lämpar sig för att
rigga en kite och ger fritt utrymme för att påbörja en kitesurfing på den utmärkt långgrunda stranden, fri
från badgäster. Den ev. fågelskyddade sötvattendammen vid Annas Nöje torde ej vara ett hinder.
Jag yrkar i första hand att LIS-området skall ha den utsträckning som förslaget hade i det första skedet,
dvs. även omfattande området från småbåtshamnen till Vike udd. För den händelse det första yrkandet ej
kan tillgodoses, yrkar jag i andra hand att LIS- området skall omfatta även samfälligheten, Östergarn s.115
vid Kattviken.
Kungens uppslag om "Fisketurism i samklang med marin miljö" är en utmärkt idé. Den kan eventuellt
förverkligas på piren, med större båtar lämpade för det ändamålet. Småbåtshamnen kan utvecklas från
nuvarande läge till Vike Udd och över Kattviken för grundgående båtar.
En marknadsundersökning av Östergarnslandets behov av småbåtshamn torde inte skilja sig från övriga
Gotland. En småbåtsverksamhet har av naturliga skäl en avsevärd bredd och förankring som kan tilltala
allmänheten i bygden och flertal människor från Östergarnslandet till Roma. Den som ej kan föreställa sig
det intresset kan med fördel höra sig för om en plats för sin tvåmänning eller annan mindre flytfarkost i
någon småbåtshamn. Det saknas plats, efterfrågan är enorm och en ev. kölista närmast otänkbar.
Småbåtsverksamhet har i sin enkelhet en bredd som tilltalar flertalet och möjliggör en lättsam verksamhet
vid hav och natur. Det möjliggör en tilltalande förströelse utan större kostnad och möjliggör även en
bättre tillgänglighet till Kattviken för folk i bygden. Den planerade gångvägen är utmärkt även i det
sammanhanget, särskilt för tillgängligheten. Med fler människor i rörelse till och från en småbåtshamn
även på andra tider, höst och vår än den traditionellt korta säsongen under sommarmånaderna, kan verka
till att förlänga och för- djupa säsongen för nuvarande utmärkta företag i Katthammarsvik. Genom att
erbjuda fler människor ytterligare tjänster vid besök på näringsställen i Katthammarsvik och tillgodose
deras behov stannar de längre på området och berikar även nya näringar som kan utvecklas. För den
moderna människan med ett livspussel att gå ihop, finns behov av serviceåtgärder även vid så enkla nöjen
som brädsegling, för att inte tala om segling med katamaran. Här finns behov av tillgänglig service och det
skapar stora möjligheter för lokala entreprenörer.
Det är nödvändigt med en ändamålsenlig reglering av samfälligheten vid Kattviken i synnerhet som några
sommarboende där tagit sig friheter genom en typ av smygprivatisering. Det räcker ej med endast en
gångväg i översiktsplanen, mot en professionellt ledd motpart. Det är ingen tillfällighet att just dessa
personer motsätter sig LIS-område vid Kattviken.
Det är knappast någon tillfällighet att enda tillgängliga infarten till samfälligheten företer ett intryck av
skafttomt vid Jacob Häggs väg, allmänheten till förfång. Ett argument som som jag själv tagit del av är"
det är inte förbjudet att inte sätta upp staket vid sin tomtgräns". Ytterligare, är det lite väl osmak att den i
byggplanen angivna infarten från Anna Dubbes väg till samfälligheten aldrig kommit till utförande. Jag har
själv erbjudits att avyttra min del av infarten, som är öppen, allt för att fullborda deras privata utfart från
det hållet. Jag behöver ej nämna nackdelen för övriga på Anna Dubbes väg för att inte liksom för framtida
bebyggelse. Jag ser med viss skepsis på deras förmenta intresse för en gångväg vid Kattviken. Ur min
synvinkel företer det intryck av strategisk och tillfällig reträtt. Själv är jag naturligtvis för gångvägen!
Hur de en gång lyckades med gamle fiskaren Robi, när han avvisades från samfälligheten som varande
obehörig, då han stilla högg ved vid sitt upplag av timmer, det låter jag vara osagt.
Lidingö 2016-02-28
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Sven Niitsoo

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkomna synpunkter!
Det är mycket olyckligt att fastighetsreglering mot detaljplanens intentioner har genomförts i området
längs Kattviken. Flera personer har uttryckt detta till tjänstemän under samrådet och under de
informationsmöten som genomförts under framtagande av den fördjupade översiktsplanen. Allmänhetens
tillgänglighet till stranden är av stor vikt för Katthammarsviks attraktivitet och för den potential som
området har för att bidra till landsbygdsutveckling. Det föreslagna LIS-området ger ytterligare möjligheter
att utveckla småbåtshamnen och Kattviken till en än större attraktion för både besökare, sommarboende
och Katthammarsviksbor.
Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.

#89 Försvarsmakten
2017-03-03
Yttrande över Fördjupad översiktsplan för
Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025, Region Gotland, Gotlands län

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.

Larsson, Bo
Ställföreträdande chef produktionsledningens infrastrukturavdelning
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inlämnat yttrande.

#90 Ellen och Björn Håkansson
2017-02-28
Vi vill ge följande synpunkter på delar av Fördjupade Översiktsplanen för Östergarnslandet och
Katthammarsvik.
Byggnadsplanen över Katthammarsvik som togs fram av Romaklosters kommun 1970 kan med fog kallas
en av Sveriges sämsta planer. Man tog ringa hänsyn till de företag som fanns liksom möjligheter att
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utveckla boendet eller turismen. Halva planområdet uttogs till parkmark genom ett
exploateringsförordnande enl § 113 byggnadslagen.
Det område på stranden som planeras som LIS-område kommer att stärka företagen och den rörliga
besöksnäringen för Östergarnslandet. Undertecknade får t.ex. som största turistentreprenör här ute
möjlighet att expandera utan att förstöra den sammanhållande unika gårdsmiljön som karaktäriserar
kalkpatronsgården Borgvik. Av de tiotalet gamla kulturhistoriska byggnader som utgör gårdsbilden är
endast corps-de-logiet med flyglar inredda som bostäder. Alla andra byggnader är restaurerade som de
bruksbyggnader de varit och ingår i vårt program för att skapa ett gårdsmuseum. Detta är en miljö som vi
vill bevara, vilket innebär att våra möjligheter att utöka vårt uthyrningsboende därför är begränsat. Positivt
är därför att den del av vår strand som i dag inte används av badande eller besökare kan bli möjligt att
varsamt bebygga. Detta kommer inte att hindra någon att besöka stranden utan vi kommer att
fortsättningsvis ha området öppet som vi alltid har haft.
Det naturstråk som är illustrerat längs med stranden från "Redners brygga" till Vike är positivt och
kommer att förhöja värdet på upplevelsen av Katthammarsvik. Det mesta av stråket är placerat på
samfälld mark så det borde inte vara omöjligt att genomföra.
Regionen bör planera och projektera för en trafiksäkrare gångtrafik genom Katthammarsviks samhälle
längs med Jacob Häggs väg. Någon form av trottoar måste ordnas.
Borgvik och Katthammarsvik 24 februari 2017
Ellen och Björn Håkansson

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkomna synpunkter.
Allmänhetens tillgänglighet till stranden är av stor vikt för Katthammarsviks attraktivitet och för den
potential som området har för att bidra till landsbygdsutveckling. Det föreslagna LIS-området ger
ytterligare möjligheter att utveckla området till en än större attraktion för både besökare, sommarboende
och Katthammarsviksbor. Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer med era synpunkter angående
trafiksituationen i Katthammarsvik. Regionen har begränsade möjligheter att tillskapa detta då det är en
statlig väg som ägs och drivs av Trafikverket. Det har under samråd och utställning inkommit flera
påtalanden om trafiksituationen längs nämnda vägar och dessa har överlämnats till Trafikverket. Under
utställningen har även ett yttrande från Nygarns Utveckling AB inkommit där de redovisar en karta med
föreslagen dragning av gång- och cykelled som föreningen avser åstadkomma
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt till detta initiativ.
Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.
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#91 Teddy Nordgren
2017-03-08
Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik utställning dnr RS2015/184
Hej Jenny
Angående den reviderade planen så känns det inte längre meningsfullt att göra inlägg eftersom Regionens
förmåga att följa sina planer är en faktor som kan göra att hela planen kan bli en vacker fasad istället för
en plan som följs. Om regionen inte följer sina planer blir tilltron till dem låg och försöken att kringgå
dem ökar.
Regionen får inte göra planer som man själv inte följer!
Regionens tjänstemän talar för att bebyggelse av flera hus skall ske inom det område som är markerat
Parkmark både i befintlig översiktsplan och denna FÖP för Östergarnslandet.
I den första utgåvan av den nya planen var denna del fortfarande parkmark i planen. I den senaste utgåvan
är det planarbete som pågår. Detta tyder på att man inte från början tänkt bryta mot befintliga planer, men
att man nu är beredd att göra det.
Kan det vara så illa att det finns fler platser inom planområdet som Regionen går emot den tänkta planen?
Det vore förskräckligt eftersom Regionen i så fall inte blir en seriös aktör.
Som jag tidigare konstaterat har Region Gotland gjort en ambitiös och omfattande översiktsplan för
Östergarnslandet.
De olika historiska och naturvetenskapliga texterna är mycket intressanta och givande även vid sidan om
plandiskussioner.
Med vänlig hälsning
Teddy
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Tack för dina synpunkter! Samhällsbyggnadsförvaltningen uppskattar dina synpunkter om att fördjupade
översiktsplanen är väl utarbetad. Samhällsbyggnadsförvaltningen antar att det är det pågående planarbetet
för fastigheten Hallvide 1:10 som hänvisas till i yttrandet. Detta planarbete påbörjades långt innan
samrådshandlingen för Katthammarsvik påbörjades. Byggnadsnämnden beslutade 2005-03-16 BN§59 att
ge dåvarande stadsarkitektkontoret i uppdrag att upprätta detaljplan i syfte att tillskapa villatomter. Detta
innebär en ändring av gällande detaljplan för Katthammarsvik. I samrådshandlingen hade det varit bra att
tydliggöra att detta planarbete var påbörjat, vilket samhällsbyggnadsförvaltningen uppmärksammades på
under samrådet. Därför lades fastigheten ut som område där planläggning pågår i utställningshandlingen.
Processen för detaljplanen för Hallvide 1:10 pågår fortfarande och planen är ännu inte antagen av
byggnadsnämnden. Berörda sakägare har möjlighet att lämna synpunkter inom detaljplaneprocessen.
I FÖP Katthammarsvik föreslås ändrad markanvändning från parkmark till bostadsändamål/verksamheter
i område III och IV som ett led i tätortsutvecklingen av Katthammarsvik. Om detta genomförs kommer
en ändring av nu gällande detaljplan att krävas.
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En översiktsplan är vägledande men inte juridiskt bindande. Yttrandet föranleder ingen ändring av
förslaget.

#92 Centerpartiet på Gotland
2017-03-23
Diarienummer: RS2015/184 FÖP Östergarnslandet Utställningsförslag
På grund av sjukdom och resor så kommer här ett väldigt sent yttrande från Centerpartiet på Gotland
kring utställningsförslaget för FÖP Östergarnslandet.
Centerpartiet ser med tillfredsställelse att utställningsförslaget har tagit flera steg åt det vi ser som rätt
riktning jämfört med tidigare versioner. Vår ingång är att skapa utveckling på Östergarnslandet där
lokalintresset balanseras mot riksintresset. Det vill säga att skapa lokal utveckling enligt bygdens egna
önskemål. Vi tror att det är bästa sättet att åstadkomma långsiktig hållbar utveckling. Det eftersom ingen
vill exploatera sönder sin egen bygd, men ändå är bygden själv angelägna om att åstadkomma utveckling
och nybyggnation. Därför kommer Centerpartiet att ta extra stor hänsyn till de synpunkter som de lokala
utvecklingskrafterna spelar in under utställningsfasen, vid den slutgiltiga utformningen av FÖP: en inför
antagandet.
Centerpartiet tycker att Sandviken skall bli ett LIS område enligt det förslag vi presenterade när FÖP: en
skulle gå ut på utställning. Vi anser att det väl följer intentionerna i Översiktsplanen och att LIS skall
prioriteras högre än naturvårdsintresset i detta område.

För Centerpartiet på Gotland
Lars Thomsson 1:e vice ordförande

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkomna synpunkter.
”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen”, LIS, kan i vissa fall utgöra ett av sju särskilda skäl för dispens
från strandskyddsbestämmelserna. Det innebär att det intresset i vissa sammanhang har företräde framför
strandskyddsintresset. Detta innebär inte att ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” med självklarhet
har företräde framför alla andra intressen.
Möjligheterna att peka ut LIS-områden varierar mellan olika platser i landet, från att det är möjligt utan
större restriktioner, via att det får ske med restriktivitet, till att LIS-områden inte är möjliga att peka ut. På
Gotland får LIS-områden pekas ut restriktivt.
LIS-områden kan övervägas att pekas ut där följande kriterier är uppfyllda:
1. Tillgången till strandområden för allmänheten ska vara god.
2. Livsvillkor för djur- och växtlivet ska kunna tillgodoses långsiktigt.
3. Det strandnära läget ska bidra till långsiktigt positiva sysselsättningseffekter eller ett ökat
serviceunderlag på landsbygden.
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Utpekade LIS-områden ska vara väl motiverade. Utpekade LIS-områden får innebära endast liten
påverkan på strandskyddsintresset, både från ett kommunomfattande perspektiv och på den specifika
platsen. Därtill ska även tas hänsyn till andra allmänna intressen.
Ett utpekande av ett LIS-område innebär ingen fullständig prövning av områdets lämplighet för olika
former av exploatering. Vid utpekande av ett LIS-område ska dock en översiktlig bedömning av områdets
allmänna lämplighet för exploatering göras. Det innebär exempelvis att den aktuella platsens natur- och
kulturvärden och andra allmänintressen ska bedöms översiktligt och att den aktuella platsens eventuella
roll och kvaliteter även ska bedömas från ett översiktligt planeringsperspektiv.
Som grund för utpekandet av LIS-områden på Östergarnslandet har i arbetet med den fördjupade
översiktsplanen enligt en särskild metod, utifrån natur- och kulturvärden och friluftslivets värden, gjorts en
skyddsklassificering i en skala 1- 6 (1 markerar områden med de lägsta och 6 de högsta skyddsvärdena) av
de strandskyddade områdena. Den undersökningen visar att Sandviken ligger inom ett område med de
högsta skyddsvärdena.
Sandviken ligger inom område av riksintresse för både natur- och kulturmiljövården och det rörliga
friluftslivet. Området är ett Natura-2000 område. Området är även ett naturreservat, som inte är
naturreservatet Gotlandskusten. Bedömningen är att Sandviken utifrån miljöbalkens bestämmelser för
utpekande av LIS-områden inte uppfyller kriterierna för att kunna pekas ut.
Bedömningen är dels att värdet av strandskyddet i området inte är förenligt med miljöbalkens
bestämmelser för utpekande av LIS-områden, dels att det aktuella naturreservatets föreskrifter inte tillåter
en exploatering i en sådan omfattning som krävs för att kunna visa att en investering i en åtgärd som
kräver strandskyddsdispens också leder till en sådan landsbygdsutveckling som krävs för att uppfylla
kriterierna för att peka ut ett LIS-område.
Yttrandet föranleder ingen ändring av förslaget.

#93 Tekniska nämnden
2017-03-08
Yttrande på utställningsförslag till Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och
Katthammarsvik 2025 (RS 2015/184 )

Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner och beslutar att överlämna förvaltningens yttrande till Byggnadsnämnden.
Bakgrund
Ifrågavarande förslag till fördjupad översiktsplan, utställd 20 december 2016- 28 februari 2017, har
tidigare överlämnats för samråd enligt plan- och bygglagen.
Sedan samrådsförslaget har regionens avsaltningsverket i Herrvik tagits i bruk. Distributionsledning går
mellan Herrvik och Katthammarsvik. Några planer på att utöka verksamhetsområdet finns inte. Två
gemensamhetsanläggningar med egna reningsverk är anslutna till regionens vattennät. Någon revidering av
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den VA-utredning som bilagts planförslaget har inte gjorts utan den utgör fortfarande planeringsunderlag
för bedömning av i första hand enskilda VA-lösningar.
En karta har lagts till planförslaget som redovisar vattenskyddsområden och regionens
verksamhetsområden för VA.
Riktlinjer för dagvattenhantering är i enlighet med den kommande regionala dagvattenstrategin att vid
exploateringar ska dagvattenhanteringen klargöras och avrinningen inte öka.
Övriga förändringar gäller att fyra utpekade bebyggelseområden har tagits bort och fyra nya tillkommit.
För de sistnämnda gäller andra VA-lösningar än regionala. Tre bebyggelseområden har utökats något. Sex
områden för kompletterande bebyggelse har tillkommit.
Planprogrammen för Herrviksområdet och Gammelgarn Gartarve har ersatts med detta planförslag.
LIS-området i Katthammarsvik har minskats något vilket bl.a. berör regionens fastighet Östergarn Tomase
1:49. Övriga förändringar rörande regionens fastighetsinnehav begränsas till Gammelgarn Gartarve 1:33
som i utställningsförslaget föreslås som område för turism med tonvikt på rörlig camping, tält och
husvagnar.
Beträffande förvaltningens yttrande att plushöjderna även borde gälla områden som inte ligger vid kusten,
svarar planförfattaren att denna fråga ska hanteras i aktualitetsförklaringsprocessen av översiktsplanen för
Gotland.

Förvaltningens synpunkter
Regionens reningsverk i Katthammarsvik ligger på fastigheten Östergarn Tomase 1:49 som i sin helhet
ligger under tvåmeterskurvan. Detta sammantaget torde göra det svårt att hitta lämpliga
användningsområden för den del av fastigheten som inte används. Förvaltningen har därför inget att
invända mot att fastigheten inte längre är utlagt som LIS-område.
Regionens fastighet Gammelgarn Gartarve 1:33 ligger vid Sjauster till största delen inom
strandskyddsområde. Fastigheten är drygt 13,6 ha stor och av det är drygt ca 1,2 ha utarrenderat till
Gotlands Polisförening. Förvaltningen ser positivt på förslaget rörande användningen av fastigheten men
för att kunna sälja eller på annat sätt upplåta marken för campingverksamhet bör byggrätter för
uthyrningsstugor o dyl kunna skapas i detaljplaneprocessen.
I protokollet för TN 2015-09-23 § 208 har följande av förvaltningens synpunkter på samrådsförslaget fallit
bort. Av den anledningen tas de upp igen.
Avfallshantering och förorenad mark
En viktig förutsättning för en utökning av bebyggelsen inom planområdet är att krav ställs på tillräcklig
vägstandard för miljöfordon (slam, latrin och sopor). Vägar ska med hänsyn till bärighet, höjd och bredd
vara framkomliga vid samtliga väderlekar.
Ljugarns återvinningscentral (utanför planområdet) ombesörjer även Östergarnslandet och
Katthammarsvik. Inom planområdet finns endast en återvinningsstation, i Katthammarsvik, som tar emot
förpackningar (plast, metall, papper) och tidningar. Det är Region Gotland i samarbete med FTI,
förpacknings- och tidningsinsamlingen, ett företag helt utan vinstsyfte, som står för den servicen.
Stationen i Katthammarsvik och nya platser för en framtida möjlig utökning av
återvinningsstationer/centraler och platser för betalsäckar bör märkas ut. Även en tydlig redogörelse av
vilka olika typer av avfallsanläggningar som finns är önskvärd.
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Badplatser och avfall
Regionen har antagit en badplatsstrategi. I denna ingår Sandviken som en regional badplats som sköts av
Region Gotland. Vid Sandvikens EU-bad har regionen ansvar för soptunnorna och för att bortförsel av
avfall utförs varje vardag. Icke-regionala badplatser som regionen sköter är Grynge, Katthammarsvik och
Sjauster. På badplatsen i Katthammarsvik finns flera soptunnor, på de andra två finns endast en, som
regionen har tagit på sig ansvaret för att tömma varannan vardag. I badplatsstrategin finns angivet att
regionen bör sträva mot att källsorteringsstationer anläggs vid badplatser på regionens mark. En utredning
som syftar till att behandla frågan om hur husbilscampingen kan regleras ska genomföras. En lösning
borde medföra att de allteftersom ökande problemen med hushållssopor och olämplig toalettömning kan
minska. Region Gotlands anger i badplatsstrategin att regionen ska arbeta mot att avveckla skötsel på
badplatser som inte ligger på regional mark, där kommersiell verksamhet förekommer.

Teknikförvaltningen
Patric Ramberg
Förvaltningschef

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för inkomna synpunkter.
Gammelgarn Gartarve 1:33
Utpekandet av område 16, Gammelgarn Gartarve har lett till starka reaktioner. Många yttranden har
påtalat de höga naturvärdena i området och att området är olämpligt för utveckling av turistverksamhet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att område för turismändamål endast ska pekas ut öster om
Gartarveån. Skrivningen om att turismutveckling ska ske i samklang med naturförutsättningarna vilket
innebär en relativt småskalig exploateringsgrad med tonvikt på rörlig camping dvs tält och husvagnar står
kvar. Kommande detaljplaneläggning får utreda i vilken utsträckning eventuella byggrätter är möjliga att
tillskapa inom området.
Avfallshantering och förorenad mark
Vägstandard för miljöfordon tas hänsyn till i detaljplane- och bygglovprocessen.
Kartskikt över befintliga avfallsanläggningar saknas för närvarande varför detta inte kan redovisas i
planeringsunderlaget. Dock nämns i texten under Övrig service i planeringsunderlaget att det finns en
återvinningsstation i anslutning till butiken i Katthammarsvik.
Yttrandet föranleder inga ändringar av förslaget.
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BILAGA 1

VA-utredning för Östergarnslandet inför
fördjupad översiktsplanering
Region Gotland, Ledningskontoret

Rapport nr 2013-0408-A
Författare: Marika Palmér Rivera och Peter Ridderstolpe, WRS Uppsala AB och
Håkan Djurberg, Akvanovum
2013-01-16
Uppdaterad 2015-04-23, Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB

WRS i samarbete med:

Sammanfattning
I arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet har ett
antal möjliga exploateringsområden tagits fram. En central fråga för
möjligheten till exploatering är VA-försörjningen, och WRS Uppsala AB,
tillsammans med Akvanovum AB/Grundvattengruppen, har därför fått
uppdraget att utreda den framtida VA-försörjningen för utpekade
exploateringsområden på Östergarnslandet.
Huvuddelen av de tolv utpekade exploateringsområdena ligger i inlandet, har en
relativt liten befintlig bebyggelse och kommer sannolikt att byggas ut endast
med mindre kompletteringar av befintlig bebyggelse. I dessa områden bedöms
det svårt att lösa VA-försörjningen på ett samordnat sätt, och individuell VAförsörjning på varje fastighet förordas istället, med uttag av grundvatten för
dricksvatten och uppsamling av klosettvatten i sluten tank och lokal rening av
BDT-vatten. Undantaget är Herrvik som är ett kustnära område med mer
bebyggelse idag, och där det kan bli aktuellt med större nyexploatering.
Det finns olika möjliga vägval för VA-hanteringen på Östergarnslandet.
Eftersom exploateringen i de flesta av områdena kommer att vara relativt
begränsad är det inte motiverat med kommunal VA-utbyggnad för hela
Östergarnslandet, och i samtliga utpekade exploateringsområden i inlandet bör
istället VA-försörjningen ske lokalt. En överföringsledning från Ljugarn till
Katthammarsvik bedöms inte vara motiverat, men däremot ev. en
överföringsledning mellan Katthammarsvik och Herrvik, samt ev. vidare mot
Kirunabyn/Sandvik. Inför nyexploateringar i Katthammarsvik bör det
kommunala VA-verksamhetsområdet utvidgas så att det omfattar större delar av
Katthammarsvik inklusive nyexploateringar.
Det kommunala reningsverket och de kommunala vattentäkterna i
Katthammarsvik behöver förbättras. Detta kan ske antingen genom att utveckla
de befintliga anläggningarna i Katthammarsvik eller genom ihopkoppling med
anläggningar i Herrvik.
Det bedöms möjligt att lösa dricksvattenförsörjningen lokalt i de utpekade
exploateringsområdena. Generellt sett är möjligheterna till grundvattenuttag
bättre på Östergarnslandet än t.ex. på Storsudret och i paritet eller något sämre
än på Fårö. Uttagsmöjligheterna på Östergarnslandet är ca dubbelt så bra som
på Storsudret och det finns procentuellt sett betydligt fler brunnar med hög
kapacitet. Dock saknas tillräckliga data för att göra en säker bedömning av
vattenkvaliteten. Exploateringen kommer i många fall att begränsas av
möjligheten att säkerställa tillräcklig mängd dricksvatten av god kvalitet.
Avloppshanteringen kan lösas lokalt med uppsamling av klosettvatten i sluten
tank och lokal rening av BDT-vatten som anpassas till sårbarheten och
känsligheten på varje plats.
Eftersom stora delar av de utpekade exploateringsområdena på Östergarnslandet
(och även Östergarnslandet i övrigt) är mycket sårbara med avseende på risk för
förorening av grundvattnet måste utsläpp av blandat avloppsvatten till mark
endast ske i undantagsfall och förenas med ytterligare skyddsåtgärder utöver
behandlingen, såsom polering samt stora skyddsavstånd. Detta gör att det är
VA-utredning för Östergarnslandet inför fördjupad översiktsplanering, Region Gotland
WRS Uppsala AB, Akvanovum/Grundvattengruppen, 2013-01-15, uppdaterad 2015-04-23
Sid 2 (58)

svårt att släppa ut blandat avloppsvatten från individuella anläggningar. Vid
individuell avloppshantering förordas separat uppsamling av toalettvattnet i
sluten tank (med vakuumtoalett) alternativt någon typ av torr toalettlösning. Det
finns möjlighet att anpassa skyddsåtgärder för BDT-vatten till mycket känsliga
recipienter.
Följande är de viktigaste generella rekommendationerna för VA-hanteringen på
Östergarnslandet:
• VA-huvudmannen vid Region Gotland bör övervaka utvecklingen på
Östergarnslandet för att ha beredskap för eventuell skyldighet att inrätta
kommunalt VA i något område enligt lagen om allmänna vattentjänster.
Detta gäller särskilt Herrvik, Sandvik och Kirunabyn. Vid större
exploateringar bör en särskild bedömning av kommunens nuvarande
eller framtida ansvar för VA-hanteringen göras.
• I samband med en översyn av de kommunala VA-anläggningarna i
Katthammarsvik, bör en utökning av det kommunala VAverksamhetsområdet till större delar av Katthammarsvik, och Herrvik,
utredas.
• Noggranna fältundersökningar av möjligheten till dricksvattenförsörjning för respektive område bör göras i senare planeringsskeden. I
samband med detta bör salthalten i brunnsvattnet alltid kontrolleras.
• Lokal avloppshantering på Östergarnslandet bör utformas med
utgångspunkt i skyddsbarriärer. Eftersom grundvattnet är mycket sårbart
bör avloppsanläggningar vara robusta med hög driftssäkerhet. Utsläpp
av WC-vatten från individuella anläggningar bör undvikas (om inte
stora skyddsavstånd kan erhållas). Vid individuell avloppshantering
förordas separat uppsamling av toalettvattnet i sluten tank (med
vakuumtoalett) alternativt någon typ av torr toalettlösning.
Behandlingen av BDT-vatten bör anpassas till recipientens känslighet,
om det är mycket tunna jordlager bör behandlingen kombineras med
någon typ av innesluten efterbehandling.
• Utsläpp av blandat avlopp till mark på Östergarnslandet bör endast ske i
undantagsfall, och endast vid samordnad VA-försörjning med kustnära
utsläpp där en särskild utredning har visat att riskerna för förorening av
grundvattnet är acceptabla.
• Region Gotland bör utveckla/förtydliga prövningsförutsättningar vad
gäller utsläpp av behandlat BDT-vatten till mark vid kommande
revideringar av VA-anvisningar och byggriktlinjer. Samhällsbyggnadsförvaltningen måste ha tydliga krav för lokalisering av ny bebyggelse
och VA-anläggningar.
• Region Gotland bör använda taxor och avgifter, samt information till
fastighetsägare och exploatörer, som styrmedel för att driva
utvecklingen mot mer robust och kretsloppsanpassad avloppshantering.
• Region Gotland bör, i samarbete med lantbruksaktörer, utveckla ett
system för hantering och återvinning av näring ur klosettvatten på
Östergarnslandet. Detta bör ske samordnat med utvecklandet av system
för hantering av klosettvatten för hela Gotland.
• I samband med arbetet med en fördjupad översiktsplan för
Östergarnslandet bör Region Gotland se över i vilka andra styrdokument
som frågan om hantering och återvinning av näring ur avloppsfraktioner
bör ingå.
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1. Uppdraget
I arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet har ett
antal möjliga exploateringsområden tagits fram. En central fråga för
möjligheten till exploatering är VA-försörjningen, och WRS Uppsala AB,
tillsammans med Akvanovum AB/Grundvattengruppen, har därför fått
uppdraget att utreda den framtida VA-försörjningen för utpekade
exploateringsområden på Östergarnslandet.
1.1.

Syfte

Syftet med utredningen är att ge svar på om de utpekade områdena är möjliga
att exploatera med hänsyn till VA-frågan. Utredningen ska också visa lösningar
för de olika områdena mot bakgrund av områdenas specifika förutsättningar och
begränsningar. Fokus i utarbetandet av alternativ för VA-försörjning är att
beskriva lokala gemensamhetslösningar för vatten respektive avlopp.
1.2.

Genomförande

Utredningen har genomförts av Marika Palmér Rivera (uppdragsledare) och
Peter Ridderstolpe, WRS Uppsala AB, samt Håkan Djurberg, Akvanovum
AB/Grundvattengruppen. Mats Johansson, Ecoloop AB, har deltagit som
idégivare och kvalitetsstöd. Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB, har
uppdaterat rapporten utifrån förändringar rörande möjliga
exploateringsområden.
Beställarens kontaktperson har varit Jan von Wachenfeldt, ledningskontoret. I
arbetet med utredningen har också Gunnar Gustafsson, Frida Brunner, Sten
Reutervik och Torun Stening, alla vid Samhällsbyggnadsförvaltningen, deltagit.
Ett fältbesök på Östergarnslandet genomfördes 3-4 oktober 2011.
Utredningen utgår från planeringsmetoden Öppen VA-planering, som innebär
att kriterier för VA-försörjningen tagits fram tillsammans med berörda aktörer.
Utifrån kriterierna har förslag på VA-lösningar tagits fram för de olika
exploateringsområdena. Förslagen bygger också på det som tidigare tagits fram
inom ramen för liknande VA-utredningar för Storsudret och Fårö1.

2. Beskrivning av Östergarnslandet
Östergarnslandet ligger på Gotlands östra kust, och består av socknarna
Östergarn, Gammelgarn, Ardre, Kräklingbo och Anga. Knappt 1000 personer
bor permanent på Östergarnslandet2, och det finns också många fritidsboende.
Eftersom antalet bofasta på Östergarnslandet minskar har fritidshusboende stor

1

VA-utredning för Storsudret inför fördjupad översiktsplanering. WRS Uppsala AB,
rapport nr 2010-0304 A, 2011-02-02. Marika Palmér Rivera och Peter Ridderstolpe,
WRS Uppsala AB, Håkan Djurberg, Akvanovum AB. VA-utredning för Fårö inför
fördjupad översiktsplanering. WRS Uppsala AB, rapport nr 2010-0342 A, 2011-09-50.
Marika Palmér Rivera och Peter Ridderstolpe, WRS Uppsala AB, Håkan Djurberg,
Akvanovum AB.
2
Befolkningsstatistik för år 2010. Länsstyrelsen Gotland (2012) Regional
landskapsstrategi för Östergarnslandet. Rapporter om natur och miljö nr 2012:4.
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betydelse för bibehållen service och levande landsbygd3. Det finns också ett
tjugotal lantbruk inom Östergarnslandet.
Östergarnslandet har mycket varierande natur, med bl.a. åldriga och småskaliga
odlingsbygder med inslag av gamla lövängar, hällmarker och magra
naturbetesmarker, betade strandängar, myrmarker, hällmarkstallskogar,
alvarskogar och karga grus- och klapperstränder. Artrikedomen vad gäller både
växter och fåglar är mycket stor, och det finns många ovanliga arter här.
Förhållandena på Östergarnslandet som har betydelse för VA-försörjningen
beskrivs ytterligare nedan.
2.1.

Geologisk och hydrogeologisk beskrivning av
Östergarnslandet

2.1.1. Gotlands geologiska ursprung
Berggrund
Gotlands unika natur har sin grund till stor del i den kalkrika berggrunden. Den
gotländska kalkberggrunden bildades för drygt 400 miljoner år sedan (geologisk
tidsperiod silur) på en plats som låg nära ekvatorn. Den bildades av sediment
och organismer som avsattes på botten av ett varmt och grunt hav där även
korallrev trivdes och växte. Genom tryck och kemiska processer har de avsatta
sedimenten förstenats och ombildats till sedimentär berggrund. Genom
kontinentaldriften har Gotland under 400 miljoner år förflyttats till våra
breddgrader.
På Gotland är det således den siluriska berggrunden som går i dagen men djupt
under denna berggrund finns lager av ännu äldre sedimentär berggrund. Denna
äldre berggrund bildades under de geologiska tidsperioderna ordovicium och
kambrium (440-500 miljoner år sedan).
Lösa jordlager
Under de senaste 2-3 miljoner åren, som ur geologiskt perspektiv benämns
kvartär (och som pågår fortfarande), har Sverige och Östersjöområdet minst 3
till 4 gånger varit täckt av kilometertjock is. De kalla perioderna med inlandsis
har varvats med varmare perioder när isarna har smält. De rörelser som har
genererats då isarna har växt eller smält har bearbetat berggrunden genom att
rycka loss bitar, krossa material och slipa berggrunden. Isarna har haft en
utjämnande effekt på berggrundstopografin och lämnat efter sig material som
har varit mer eller mindre bearbetat.
Under den senaste istiden för ca 20 000 år sedan sträckte sig isen ned till
Tyskland. När klimatet blev varmare påbörjades en avsmältning och för ca 15
000 år låg iskanten vid södra Gotland. Isen bearbetade det material som tidigare
inlandsisar hade lämnat efter sig. Isen bearbetade också berggrunden. Under
isen, oftast direkt mot berggrunden, avsattes och packades ett mindre bearbetat
och osorterat material som idag benämns morän. Smältvatten från isen bildade
3

Översiktsplan för Region Gotland, antagen 2010.
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isälvar i isen där både mindre och större stenmaterial tumlades och därigenom
blev mer eller mindre runda. I isälvsmynningen eller i större sprickor i isen där
smältvatten forsade fram avsattes materialet. Tyngre material såsom grovt grus
och stenar avsattes nära mynningen medan finare material transporterades
längre bort och avsattes när vattenhastigheten avtagit. På detta sätt skedde en
sortering av materialet. Det efterlämnade sandiga och grusiga materialet från
dessa isälvar benämns idag som isälvsmaterial. Detta består i huvudsak av grus
och sand. De allra finaste partiklarna bildade en glacial lera. Stor del av
jordmaterialet på Gotland, i likhet med övriga Sverige, härrör från den sista
istiden. På Gotland har dock även havets svallning haft en betydande roll i
jordartsbildningen.
När isen smälte och drog sig norrut var södra Östersjön en stor sötvattensjö,
Baltiska issjön, som mynnade genom stora vattenfall i Öresund. För ca 9 500 år
sedan hade isen dragit sig tillbaka så långt norr ut att Baltiska issjön kunde
avtappas genom en sänka i mellersta Sverige , norr om Billingen. Vattennivån i
Östersjön sjönk ca 25 m under ett år. Genom de nya sunden i Mellansverige
kunde saltvatten tränga in i Östersjön, vattnet blev därigenom bräckt och
Yoldiahavet ( 9 500 – 8 700 f.kr.) bildades. Landhöjningen medförde att dock
att förbindelsen mellan Yoldiahavet och Västerhavet blev allt grundare och till
slut kunde saltvatten inte tränga in i Östersjön. Vattnet blev därmed allt sötare
och Ancylussjön (8 700 – 8 000 f.kr.) bildades som var en stor sötvattensjö.
Klimatet blev varmare och de arktiska isarna fortsatte att smälta och
världshaven med Västerhavet steg. Så småningom höjde sig havet så mycket att
det kunde ta sig in genom Öresundsområdet och saltvatten trängde in i
Östersjön. Det nya saltvattenhavet som hade bildats kallas Litorinahavet (8 000
– 1 000 f. kr). När Litorinahavet var som störst var förbindelsen bredare och
djupare än nu och salthalten var betydligt högre än idag.
Höjningen av Västerhavets vattennivå avtog, men den fortsatta landhöjningen
medförde att förbindelserna blev mindre och grundare och allt mindre saltvatten
kom in. En långsam minskning av salthalten blev följden. Detta stadium av
Östersjön, med ett bräckt vatten, är det så kallade Limneahavet (1 000 f kr. –
nutid) som alltjämt utgör nutidens hav eller sjö och som idag kallas Östersjön.
Östergarnslandet är med Gotländska mått relativt kuperat med några
topografiskt högre områden som var högre än Anculussjöns vattennivå. Vissa
höglänta områden finns såsom Grogarnsberget, bergområdet söder om
Katthammarsvik och de centrala inre delarna av Östergarnslandet.
Litorinahavets vattennivå låg lägre än Ancylussjön och något större områden av
det av nuvarande Östergarnslandet stack upp ovanför vattenytan. Limneahavet
ligger ännu lägre och Östergarnslandet har därmed blivit areellt större.
Ancylussjön, Litorinahavet och Limneahavets, dvs nuvarande Östersjöns,
utbredningar vid Östergarnslandet visas i Figur 1.

VA-utredning för Östergarnslandet inför fördjupad översiktsplanering, Region Gotland
WRS Uppsala AB, Akvanovum/Grundvattengruppen, 2013-01-15, uppdaterad 2015-04-23
Sid 7 (58)

Figur 1. Östersjöns olika stadier med Ancylussjöns och Litorinahavets
utbredningar på Östergarnslandet. Delar av Östergarnslandet stack upp över
vattenytan både under tiden när Ancylussjön och Litorinahavet hade sina
största utbredningar.

Gotland hade under tiden när dåvarande Baltiska issjön fanns och innan
landhöjningen legat under vatten men reste sig därefter över vattenytan. Gotland
kom att utsättas för en intensiv svallning då ön steg ur havet. Både när ön steg
ur havet och under Östersjöns därpå följande stadier har förändrat jordlagrens
uppbyggnad genom att bl annat omarbeta, förflytta och svalla befintligt
material. Under de båda stadierna som rådde innan dagens Östersjö,
Ancylussjön och Litorinahavet,
Litorinahavet, var vattennivån högre än vad den är idag. Detta
har resulterat i att man kan återfinna strandvallar (Ancylusvallen och
Litorinavallen) på Gotland som härrör från dessa stadier. På Östergarnslandet
finns spår av strandvallar både från Ancylussjön och från Litorinahavet.
På Gotland och på Östergarnslandet finns det således gott om svallsediment av
olika kornstorlek som härrör från vattnets bearbetning av befintligt jordmaterial
detta kan t ex vara svallsand eller svallgrus men även finare material som
postglacial lera eller grovt material som klapper.
SGU som ansvarar för kartering av berg och jord i Sverige har från den
ursprungliga karteringen som härrör från 1800-talet reviderat bedömningen av
omfattningen av isälvsmaterial på Gotland. SGU anser idag att
att i stort sett allt
befintligt grus och sand utgör svallat material och att primärt isälvsmaterial
endast finns i mycket begränsad mängd. På Östergarnslandet finns inget primärt
isälvsmaterial.

VA-utredning för Östergarnslandet inför fördjupad översiktsplanering, Region Gotland
WRS Uppsala AB, Akvanovum/Grundvattengruppen, 2013-01-15, uppdaterad 2015-04-23
Sid 8 (58)

2.1.2. Östergarnslandets geologi
Berggrunden
På Östergarnslandet finns hällmarksområden, de flesta med mycket tunna
jämntjocka jordlager. Berggrunden på Östergarnslandet är från silurperioden för
drygt 400 miljoner år sedan och består uteslutande av kalksten.

Figur 2. Berggrundskarta över Östergarnslandet. Jordartskartan Gotland,
södra delen, SGU serie K nr 4:2, 2005. Östergarnslandet består uteslutande av
kalksten. Ingen förekomst av s.k. märgelsten finns redovisad.

Kalkstenen på Östergarnslandet kan i sin tur, i likhet med övriga Gotland, delas
upp stratigrafiska enheter (lagerföljder) (se Figur 3). Dessa har fått namn efter
orter eller områden såsom Högklintlagret och Slitelagret. Det finns drygt ett
tiotal olika lager på Gotland som går i dagen och som skiljer sig i viss mån åt.
På större delen av Östergarnslandet består den övre delen således av kalksten
eller märgelsten som tillhör det s k Hemselagret. På den västra sidan av
Östergarnslandet finns en kalksten av det s k Klintebergslagret.

Figur 3. Berggrundskarta över Gotland, SGU Ser. Ah nr 3, 1981. På denna
berggrundskarta har större delen av den ytliga delen av berggrunden bedömts
bestå av ren kalksten av det s.k. Hemselagret och Klinteberglagret.
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De ovanstående renodlade berggrundskartorna är förenklade. Kartorna baseras
på ett flertal karteringar som har kompletterats med flygbildstolkning.
Omfattande karteringar genomfördes i slutet av 1800-talet och i början av 1900talet. När dessa var utförda upprättades kartor med andra detaljeringsnivå (södra
delen av Östergarnslandet ses i Figur 4 och norra delen i Figur 5). På dessa
kartor redovisades även förekomsten av lösa jordlager.

Figur 4. Utdrag från Geologiskt kartblad, SGU Ser. Aa No 170, utgiven 1929. I
figuren har teckenförklaringen till berggrunden lagts med. Stora delar av
Östergarnslandet består av kalksten som är delvis revartad. Största delen av
jordlager består av sand och till viss del upp mot området av Anga
moränmärgel.

Jordlager
Jordlagrets mäktighet på Östergarnslandet är litet (se Figur 5). Inom stora
områden understiger jordlagerdjupet 1 meter. De tunna jordlagren består
huvudsakligen av sand och moränmärgel.
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Figur 5. Jordlagermäktighet, SGU Ser. Ah nr 3, 1981. Vissa delar av
Östergarnslandet har en jordlagermäktighet som understiger 1 meter men det
finns även större områden där jordlagermäktigheten ligger mellan 1 och 5 m.
Enligt kartan saknas jorddjup som överstiger 5 m.

2.2.

Skyddad natur och riksintressen på
Östergarnslandet

Etablering av ny VA-försörjning skall inte medföra negativ påverkan vare sig
på människor eller på miljön. På Östergarnslandet finns olika riksintressen och
skyddad natur av olika kategorier som man måste ta särskild hänsyn till vid
undersökningar och val av VA-lösningar:
•

På Östergarnslandet finns 14 naturreservat (Figur 6);

•

Hela Östergarnslandet utgör riksintresse fördet rörliga friluftslivet och
den östra delen är riksintresse för friluftsliv, med lagstöd av 3 kap. 6§
respektive av 4 kap. 2§ Miljöbalken (MB) (Figur 7);

•

Hela Gotlands kust inklusive Östergarnslandet, är ett s.k. riksintresse
högexploaterad kust, Miljöbalken 4:4;

•

Fyra områden, Östergarn, Kräklingbo, Ardre och Anga, utgör
riksintressen för kulturmiljövården (Figur 8).

•

Totalt finns det 11 st Natura 2000-områden på Östergarnslandet (Figur
9).

•

Övervägande delen av Östergarnslandet och framförallt de kustnära
områdena utgör Riksintresse för naturvård (Figur 10).
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Figur 6. På Östergarnslandet finns 14 naturreservat
inklusive Gotlandskusten. (Källa: Länsstyrelsernas
GIS-tjänst). De 14 naturreservaten är: Folhammar,
Danbo, Sandviken, Hässle backe, Grogarnsberget,
Östergarnsberget, Källinghagen, Uppstaig,
Langmyrsskog, Russvätar, Herrgårdsklint,
Torsburgen, Stenstugu skog och Gotlandskusten

Figur 7. Riksintresse friluftsliv och Riksintresse
rörligt friluftsliv på Östergarnslandet.(Länsstyrelsernas GIS-tjänst). Hela Östergarnslandet utgör
Riksintresse för rörligt friluftsliv. Den östra delen är
Riksintresse friluftsliv (3 kap 6 § MB).

Figur 8. Områden på Östergarnslandet som utgör
Riksintressen för kulturmiljövården.
(Länsstyrelsernas GIS-tjänst). Områdena är:
Östergarn, Kräklingbo, Ardre och Anga

Figur 9. Natura 2000-områden på Östergarnslandet.
(Länsstyrelsernas GIS-tjänst.) Natura 2000områden är: Nygårdsmyr, Torsburgen, Uppstaig,
Östergarnsberget, Grogarnsberget, Sandviken,
Danbo, Herrgårdsklint, Russvätar, Svinmyr och
Mullvads strandskog
Figur 10. Riksintressen avseende naturvård på
Östergarnslandet (9 st Natura 2000-områden).
(Länsstyrelsernas GIS-tjänst). I stort sett hela
Östergarnslandet är av riksintresse för naturvård
men är uppdelat på: Snabben-Ljugarn (NRO 09044),
Torsburgen-Herrgårdsklint-Russvätarna (NRO
09040), Östergarnsberget-Grogarnsberget och
Klinteklinten (NRO 09042), Uppstaigs urskog (NRO
09041), Hammarudden (NRO 09085) och
Nygårdsmyr-Skarnviksån (NRO 09084)
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2.3.

Befintlig VA-hantering på Östergarnslandet

Det är endast vid Katthammarsvik som det finns kommunalt vatten och avlopp.
Verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp täcker inte hela
Katthammarsviks tätort. I nedanstående figur visas verksamhetsområde och
vattentäkten i Katthammarsvik på centrala Östergarnslandet.

Figur 11. Katthammarsvik med omnejd försörjs med dricksvatten från en
vattentäkt söder om Katthammarsvik. I Katthammarsvik finns också ett
kommunalt reningsverk.

Kommunen använder två vattentäkter för att försörja Katthammarsvik, varav
den ena inte ägs av kommunen utan regleras genom avtal med en privat ägare
(avtalet går snart ut och kommer att behöva omförhandlas på några års sikt).
Det är problem med vattentillgången sommartid och dricksvattenförsörjningen
sker då ofta med vatten som körs till Katthammarsvik i tankbilar.

Figur 12. Reningsverket i Katthammarsvik.
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I Katthammarsvik finns ett kommunalt reningsverk som är dimensionerat för
700 pe (se figur 12). Verklig anslutning (år 2010) är ca 575 pe. Eftersom
reningsverket har problem med hydraulisk överbelastning, dvs. stort inläckage
av ovidkommande vatten, är dock bedömningen att det inte finns utrymme för
ytterligare anslutning till reningsverket idag, och redan idag bedöms kapaciteten
vara otillräcklig sommartid. Verket kommer att byggas om för att klara ökad
belastning, vilket beräknas vara klart årskiftet 2016/2017.
I Herrvik planeras nu ett avsaltningssverk i kommunal regi som även kommer
att kunna försörja Östergarn och Katthammarsvik med dricksvatten. Samtidigt
uppförs ett avloppsreningsverk i Herrvik som kommer att drivas i privat regi.
Reningsverket dimensioneras för 480 pe.
Övriga fastigheter på Östergarnslandet har enskild VA-försörjning, se
beskrivning nedan.

2.3.1. Enskild vattenförsörjning (uppgifter från SGU:s
brunnsarkiv)
SGU har ett arkiv, brunnsarkivet, där uppgifter från alla nyborrade brunnar
samlas. Sedan 1970-talet skall brunnsentreprenörer skicka in protokoll på
utförda borrningar med bl a uppgifter om djup, kapacitet och användning. I
SGU:s arkiv finns det uppgifter på 359 brunnar på Östergarnslandet (se Figur
13). Uppgifterna är inte fullständiga utan för enstaka brunnar kan någon uppgift
saknas.

Figur 13. Utdrag från SGU:s brunnsarkiv som visar brunnar som finns
registrerade i Brunnsarkivet. De olika färgerna på brunnarna anger lägesnoggrannheten.
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Bortser man från de brunnar som är angivna som energibrunnar finns det ca 337
brunnar. På Östergarnslandet finns det således 23 registrerade energibrunnar.
Brunnsdjupet i bergborrade brunnar uppgår i medel till ca 31 m om man bortser
från de djupa energibrunnarna och brunnar i lösa jordlager. Antalet brunnar i
lösa jordlager uppgår till ca 3 st.
Ca 232 brunnar av de 334 registrerade bergborrade brunnarna är 30 m eller
grundare (se Figur 14). På Östergarnslandet är således ca 70 % av brunnarna
grundare än 30 m. Det är inte helt uteslutet att någon av de djupare brunnarna är
energibrunnar trots att detta inte är angivet i protokollet. Att brunnarna är
grunda tyder på att brunnsborrare är försiktiga att borra djupare på grund av risk
för att påträffa salt vatten.
I SGU:s arkiv finns det för 359 brunnar, även uppgifter angående djup till berg.
Medeldjupet uppgår till endast 1,8 m och ca 284 brunnar dvs ca 80% har ett
jorddjup på mindre än 2 meter (se Figur 15). Detta verifierar att det endast finns
mycket tunna jordlager på Östergarnslandet.

Figur 14. Registrerade djup (meter) i 350 brunnar från SGU:s brunnsarkiv på
Östergarnslandet.
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Figur 15. Registrerade djup (meter) från markytan till berg i 382 brunnar.

Det finns totalt 10 brunnar som har registrerat ett jorddjup på mer än 8 m dvs
endast ca 3 % av alla brunnar (se Figur 16). Dessa är uteslutande lokaliserade
till de sydöstra delarna av Östergarnslandet.

Figur 16. Brunnar på Östergarnslandet med ett jorddjup som överstiger 8 m.
De flesta finns vid Sandvik.

På Östergarnslandet finns det betydligt fler registrerade brunnar än t ex på
Storsudret, men färre än på Fårö (Östergarnslandet är till ytan ungefär lika stort
som Fårö och som Storsudret från Burgsvik och söderut). På Östergarnslandet
finns det 359 brunnar registrerade medan det på Fårö finns 411 och på
Storsudret från ungefär Burgsvik och söderut finns 235 brunnar. Generellt sett
är brunnarna på Östergarnslandet något grundare än brunnarna på Storsudret
och jordlagren på berg är generellt sett något tunnare.
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Tabell 1. Jämförelse mellan registrerade brunnar för enskild vattenförsörjning
på Östergarnslandet, Fårö och Storsudret.

Antal registrerade brunnar
Antal bergborrade brunnar
Antal brunnar i lösa jordlager
Antal energibrunnar
Brunnar med djup <30 m
Medeldjup till berg
Brunnar med jorddjup < 2 m
Brunnar med jorddjup > 8 m

Östergarnslandet

Fårö

Storsudret

359
334
3 (1%)
23 (6%)
70%
1,8 m
79%
3%

411
394

235
226

4 st (1 %)
75 %
2,4 m
70 %
7%

18 st (8 %)
62 %
3,0 m
61 %
4%

I brunnsarkivet finns även uppgifter om kapacitet för de flesta brunnar.
Kapaciteten uppskattas av brunnsborraren i många fall endast genom att blåsa
upp vatten. Uppskattningen blir oftast grov och några längre provpumpningar
för att utröna uthålligheten görs sällan.
I diagrammet nedan visas de angivna kapaciteterna för 343 brunnar på
Östergarnslandet (se Figur 18).
Medelkapaciteten för brunnarna på Östergarnslandet uppgår till 1 053 L/h och
medianvärdet är 500 L/h.
I 114 av de 343 brunnarna är kapaciteten 200 L/h eller mindre. Flera av dessa
brunnar torde ha otillräcklig kapacitet. Det är således ca 1/3 av brunnarna som
har en lägre kapacitet än 200 L/h. Man kan anta att dessa fastighetsägare
upplever att brunnens kapacitet är otillräcklig. Uttagskapaciteterna i brunnarna
på Östergarnslandet är annars varierande. Det finns 48 brunnar, ca 14% av
brunnarna, som har en kapacitet som överstiger hela 2 000 L/h dvs drygt 0,5 L/s
(se Figur 17).

Figur 17. Brunnar med en kapacitet som är hög och överstiger 2 000 L/h.
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Figur 18. Kapacitetsuppgifter från SGU:s brunnsarkiv. Antal brunnar inom
respektive kapacitetsgrupp i L/h.

Generellt sett har brunnarna en högre kapacitet på Östergarnslandet än på
Storsudret (se tabell 2). Det finns också procentuellt sett färre brunnar som har
otillräcklig kapacitet.
Tabell 2. Jämförelse mellan kapaciteten hos registrerade brunnar på
Östergarnslandet, Fårö och Storsudret.
Östergarnslandet
Antal brunnar med
uppgift om kapacitet
Kapacitet - Medel
Kapacitet - Median
Kapacitet < 100 L/h
Kapacitet < 200 L/h
Kapacitet > 2 000
L/h

Fårö

Storsudret

343

393

193

1053 L/h
500 L/h
16%
33%
14%

1 552 L/h
700 L/h
7%
18 %
16 %

651 L/h
300 L/h
13 %
37 %
4%

Tyvärr finns det inte tillräckligt med uppgifter om brunnarnas vattenkvalitet
avseende salt och brunnarnas djup för att göra en bedömning av risken att
påträffa salt vatten. Geolog Helge Tullström gjorde år 1954 en kartering av på
vilka nivåer salt påträffades i grundvatten (se Figur 19). Karteringen var inte
heltäckande. Inom vissa delar på Östergarnslandet kan man enligt Tullström
påträffa saltare vatten på nivån -10 till ±0.
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Figur 19. Helge Tullströms kartering av salt grundvatten på Östergarnslandet.

2.3.2. Enskild avloppshantering
Enligt miljökontorets register finns det ca 1150 fastigheter med tillstånd för
enskilt avlopp på Östergarnslandet (uppgifter från maj 2010). Av dessa har ca
250 sluten tank för WC. Övriga tekniklösningar som dominerar är:
•

Behandling av blandat avloppsvatten (WC + BDT) i
infiltrationsanläggning;

•

Behandling av blandat avloppsvatten (WC+ BDT) i markbädd.

I registret finns ett relativt
relativt stort antal anläggningar utan angiven tekniklösning.
Många av dessa har sannolikt torrtoalett med någon enklare
enklare typ av rening för
BDT-vatten.
Anläggningarnas status är inte känd, och det är därför inte känt hur många av
anläggningarna som är i behov av åtgärder. Baserat på erfarenheter från andra
områden är det dock sannolikt minst hälften av de befintliga anläggningarna
anläggningarna
som skulle behöva åtgärdas.

2.4.

Fysisk planering av Östergarnslandet

En fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet antogs 1995, med grund i
tidigare översiktsplan.
Nu gällande översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025 antogs av
kommunfullmäktige den 14 juni 2010. Översiktsplanen anger att den fördjupade
översiktsplanen för Östergarnslandet ska förnyas och utvecklas.
Översiktsplanen anger vatten- och avloppsförsörjningen som en av
knäckfrågorna för bebyggelseutvecklingen på Gotland. Vatten- och
avloppsfrågorna är ofta avgörande för om ny bebyggelse kan tillåtas eller inte.
En grundsyn är att i de områden som inte är kopplade eller bedöms bli anslutna
till det kommunala VA-nätet finna lämpliga enskilda eller gemensamma
lösningar med en sådan miljöprestanda att skyddet av yt- och grundvattenkvaliteten kan upprätthållas. Avsaltning av havsvatten för dricksvattenändamål
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kan vara en möjlig metod i de fall vattenförsörjningen inte kan lösas på annat
sätt. Översiktsplanen anger riktlinjer för VA-försörjningen som bygger på
kommunens styrande dokument om VA-hantering (se kapitel 3 nedan).
2.5.

Utpekade utvecklingsområden

De områden som pekats ut som möjliga exploateringsområden på
Östergarnslandet visas i Figur 20. Av de 12 exploateringsområdena som pekats
ut har samtliga befintlig bebyggelse i eller i anslutning till området. I alla
områden, utom nr 12 (Herrvik), rör det sig sannolikt om en komplettering av
befintlig bebyggelse med ett mindre antal nya fastigheter.

Figur 20. Karta över föreslagna exploateringsområden på Östergarnslandet.
1: Gurpe, 2: Prästgården, 3, 4: Gannarve, 5: Kyrkjures, 6: Sjaustrukrocken,
7: Baju; 8: Falhammars, 9:Vitkulle, 10, 11: Svartdal, 12: Herrvik.

3. Krav på VA-försörjningen
Utgångspunkten för dricksvattenanläggningar är att de ska kunna tillgodose en
vattenförsörjning som är långsiktigt hållbar. Detta innebär bl.a. att uttaget av
dricksvatten inte överstiger den mängd vatten som naturligt tillförs vattentäkten
och inte heller riskerar att påverka vattenkvaliteten negativt.
Avloppshantering har tre huvudsyften: att hindra smittspridning via avloppsvatten eller avloppsfraktioner; att minska utsläpp av närsalter och miljöfrämmande ämnen till recipienter, samt att återvinna de resurser som finns i
avloppet, främst växtnäring. Dessa huvudsyften måste balanseras mot praktiska
och ekonomiska aspekter, enligt skälighetsprincipen i miljöbalken (2 kap 7 §).
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Medan det finns absoluta krav vad gäller dricksvattenkvalitet (reglerade av
Livsmedelsverket), måste kraven på avloppshanteringen avgöras i varje enskilt
fall. Det finns alltså ingen rättslig grund för att ställa generella krav på avloppshanteringen. Kommunala riktlinjer och liknande (samt kriterierna i Tabell 3
nedan) ska därför användas som utgångspunkt för krav på respektive avloppsanläggning.
Region Gotland har tagit fram följande styrande dokument som berör krav på
VA-försörjningen:
• Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar, 1-40 hushåll (MHN
§ 154/2008)
• Vattenplan för Region Gotland (KF § 3/2005)
• Riktlinjer för hantering av enskild vattenförsörjning vid nyetablering
(BN § 51/2008).
• Strategi för den kommunala VA-försörjningen" TN § 30 2008
• Långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland 210-2019 (KF
§ 81/2010).
Det finns ett behov av att på sikt revidera ovan nämnda riktlinjer för att anpassa
dem till de fördjupade översiktsplanernas intentioner.
3.1.

Kriterier för vatten- och avloppshanteringen

Med utgångspunkt i resonemanget ovan har kriterier för vatten- och
avloppshanteringen på Östergarnslandet tagits fram. Kriterierna bygger på
samma kriterier som tidigare tagits fram för Storsudret och Fårö, eftersom
förhållandena inom dessa områden liknar varandra. Syftet med kriterierna är att
utvärdera de olika alternativen till VA-hantering på ett systematiskt och
transparent sätt. Kriterierna har tagits fram av konsultgruppen i samråd med
projektgruppen och anges i Tabell 3.
Det kan finnas anledning att ha olika kriterier för olika exploateringsområden på
Östergarnslandet. Kriterierna i Tabell 3 anger en miniminivå som är tänkt att
användas som utgångspunkt för kriterier, som sedan kan anpassas till respektive
område vid behov i senare planeringsskeden. Enligt miljöavdelningens riktlinjer
för enskilda avlopp finns särskilda krav i följande områden:
• Vattenskyddsområden och områden med kända problem eller
konfliktrisker (A1-områden): förbud mot utsläpp av vattentoalett till
enskild avloppsanläggning. På Östergarnslandet gäller detta områdena
Sandviken och Kirunabyn.
• Områden med begränsade förutsättningar för enskild avloppsförsörjning, och där det finns ett exploateringstryck: Endast samfällda
lösningar tillåts. Hela Östergarnslandet räknas som ett sådant område.
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Tabell 3. Förslag till kriterier för VA-hanteringen på Östergarnslandet.
Hälso- och miljöskydd

Praktiska och ekonomiska aspekter

Dricksvatten
• Minst 600 l/hushåll och dygn ska kunna tas ut från
vattentäkten.
• Vattenkvaliteten ska uppfylla krav enligt
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
(SLVFS 2001:30) . (Kloridhalten i dricksvatten från
enskild brunn får vid nyexploatering inte överstiga
100 mg/l .)
• Vattenförsörjningen ska fungera även under
torrperioder.
• Befintliga vattentäkter ska inte påverkas negativt.
• Enskilda eller allmänna intressen får inte skadas.

Ekonomi
• Anläggningar ska vara kostnadseffektiva.
• Kostnader för investering och drift ska vara rimliga i
förhållande till miljönyttan.
• Kostnaden vid nybyggnation ska inte överstiga
200 000 kr/fastighet i investering för både vatten och
avlopp, och driftskostnaden bör inte överstiga 7 000
kr/fastighet, år, för både vatten och avlopp.

Avlopp - Hälsoskydd
• Systemlösningen ska förhindra luktolägenhet och
smittspridning. Barriärer mot smittspridning ska
tillämpas.
• Där vattnet fritt exponeras för människor och djur
ska badvattenkvalitet uppnås.
• Hanteringen av restprodukter ska ske på ett
smittsäkert och ur luktsynpunkt acceptabelt sätt.
• Grundvatten skall skyddas från påverkan.
4
Avlopp - Recipientskydd
• BOD7: minst 90 % reduktion
• Totalfosfor: minst 70 % reduktion
• Totalkväve: minst 40 % reduktion
Inom 100 m från vattendrag och 300 m från
strandlinjen i havsvikar som enligt
Vattenförvaltningsförordningen inte når god ekologisk
status gäller följande krav:
• BOD7: minst 95 % reduktion
• Totalfosfor: minst 90 % reduktion
• Totalkväve: minst 40 % reduktion
Avlopp - Återvinning
Minst 50 % av fosfor eller 25 % av samtliga
näringsämnen ska kunna återvinnas.

3.2.

Energi och resursanvändning
• Systemet ska inte förbruka onödigt mycket resurser i
form av material, el, kemikalier samt drivmedel.
• Teknik som begränsar användningen av vatten, t.ex.
vattensnåla armaturer, används.
Organisation och tillsyn
• En tydlig ansvarsfördelning för drift och tillsyn/kontroll
av anläggningar ska finnas.
• Skötsel och drift ska om möjligt garanteras genom
avtal. Skötselinstruktion ska finnas.
• Långsiktig drift ska säkerställas genom myndighetstillsyn. Riskbaserad tillsyn ska tillämpas.
• Organisationen ska vara juridiskt, socialt och praktiskt
genomförbar.
• Det ska gå att skydda vattentäkten långsiktigt.
Brukaraspekter
• Systemet ska vara användarvänligt för alla användare.
• Anläggningar ska inte begränsa fastighetens
nyttjande.
Teknik
• Systemet skall vara robust och fungera året runt och i
varierande belastningssituationer.
• Driftavbrott får inte utgöra risk för människors hälsa
eller skada miljön.
• Behandlingen ska kunna kontrolleras, t.ex genom en
mätpunkt så att processfunktionen kan värderas.
• Tekniklösningen ska vara väl beprövad.
Verksamhetsutövaren ska med stöd av dokumenterad
erfarenhet av tekniken kunna visa att kriterierna
uppfylls.
• Tekniken ska finnas tillgänglig på marknaden på
Gotland.
• Gemensamma tekniska system för flera fastigheter
ska utformas så att driften kan skötas av extern part.

Förklaring till kriterierna

Dricksvatten
Kriterier för dricksvattenförsörjning är inte likna öppna för diskussion som
kriterier för avloppshantering, eftersom kraven på dricksvatten är tydligt
definierade i regelverket. Mängden grundvatten som ska kunna tas ut från en
vattentäkt är dock inte definierat i nationellt regelverk, utan bygger på riktlinjer
antagna av Region Gotland.

4

Enligt riktlinjer för enskilda avlopp som antagits av Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2008 ska hög skyddsnivå tillämpas för nya anläggningar för 5-40 hushåll (samt inom
100 m från vattendrag och 300 m från strandlinjen i havsvikar som enligt
vattenförvaltningen inte når god ekologisk status).
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Uttag av grundvatten kan medföra förändrade grundvattennivåer som i sin tur
kan påverka miljön. Effekter och konsekvenser av detta måste därför vara utrett.
Vid undersökningar och vid val av dricksvattenlösningar måste särskild hänsyn
tas till skyddsvärd natur och andra riksintressen.
Avlopp - hälsoskydd
Smittskydd är framförallt en sammanvägd bedömning av avskiljning av
smittämnen i anläggningen, utsläppspunktens lokalisering och anläggningens
robusthet. Eftersom det är svårt att mäta utgående halter av smittämnen på ett
representativt sätt ska inte haltkrav för smittämnen ställas. Ett sätt att se på
hälsoskyddet, som också förordas av Smittskyddsinstitutet, är att arbeta med
barriärer mot smittspridning. I avloppssystemet finns flera barriärer som var för
sig minskar risken för smittspridning, och som sammanvägt minimerar risken. I
ett område där det finns särskilda risker för förorening av grundvatten måste
flera barriärer tillämpas, t.ex. uppsamling av toalettvattnet i sluten tank (med
vakuumtoalett), behandling av BDT-vatten i en innesluten markbädd (eller
motsvarande), kompletterande behandling av BDT-vattnet i ett inneslutet
horisontalfilter (dvs. med mättad strömning och lång uppehållstid) och därefter
utsläpp i dike eller motsvarande. Var och en av dessa åtgärder har minskat
risken för utsläpp av smittämnen avsevärt, och utgör barriärer som sammanvägt
minimerar risk för förorening av grundvattnet. Förslag till skyddsåtgärder för
avloppshantering vid lokal VA-hantering bygger på ett barriärtänkande (se
avsnitt 5.2).
Till följd av markförhållandena och berggrunden på Östergarnslandet anser vi
att blandat avloppsvatten (dvs. både WC- och BDT-vatten) inte bör behandlas
genom infiltration. Behandlingen i en infiltrationsanläggning är svår att
kontrollera, och risken för förorening av grundvattnet är påtaglig. Det är
däremot möjligt att först behandla avloppsvattnet i en innesluten, kontrollerbar,
behandlingsanläggning och att det därefter tillåts infiltrera i marken (under
förutsättning att mark- och grundvattenförhållandena tillåter detta), vilket ger en
mycket säkrare lösning än infiltration som behandling. Infiltration som
behandling av BDT-vatten bör dock vara möjligt, om de lokala förutsättningarna tillåter detta, eftersom riskerna med BDT-vatten är mycket mindre än
med blandat avloppsvatten (se avsnitt 5.2 ).
Eftersom grundvattnet är så sårbart i samtliga exploateringsområden bör,
oavsett behandling, utsläpp av blandat avloppsvatten endast tillåtas i
undantagsfall, och då främst för samordnad avloppshantering för en större
mängd fastigheter med utsläpp i kustnära område där konsultutredning visar att
risk för påverkan på grundvattnet är acceptabel.
Avlopp - recipientskydd
Man bör inte ställa högre krav än vad som är motiverat utifrån förhållandena i
miljön. I inlandet av Östergarnslandet, där utsläpp inte sker i direkt anslutning
till vattendrag, finns det inget motiv att ha hårda krav på avskiljning av fosfor.
Miljön i dessa områden är dock känslig mot utsläppp av kväve, så krav på
kväveavskiljning är motiverat. Vi anser att 40 % avskiljning av kväve är
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt för blandat avlopp med tillgänglig
teknik på marknaden (vid separat uppsamling av klosettvatten är dock
kväveavskiljningen ca 90 %).
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Vid utsläpp till vattendrag, eller till havet är det dock motiverat med högre krav
vad gäller avskiljning av fosfor. Enligt vattenmyndighetens kartläggning uppnår
kustvattnet utanför Östergarnslandet (benämnt av vattenmyndigheten: Ö
Gotlands s kustvatten och Ö Gotlands m kustvatten) endast måttlig ekologisk
status till följd av övergödning från Östersjön i stort och ev. lokal påverkan från
reningsverk.
Avlopp - återvinning
Miljöbalken innehåller principen om hushållning av naturresurser, som vad
gäller avloppshantering, framförallt innebär att man skall verka för att möjliggöra återföring av näringen från toalettavfallet tillbaka till åkermarken.
Eftersom fosfor är en ändlig resurs och också är det näringsämne som lättast
kan tillvaratas, bör krav ställas på fosforåtervinning.
Återföring av andra näringsämnen, såsom kväve, kalium och mikronäringsämnen kan med dagens kunskaps- och tekniknivå inte krävas. Möjligheter att
med lokala lösningar recirkulera kväve, kalium m.m. bör dock räknas som
”bonus” vid tillståndsgivning. Avloppsfraktioner med en bra sammansättning av
olika näringsämnen har ett större värde för lantbruket. En långsiktig plan för
återvinning av näringsämnen ur avlopp på Gotland bör tas fram i samarbete
med lantbruket.
Ekonomi
Kostnaden för anslutning till det kommunala VA-nätet på Gotland är 125 000 kr
exkl. moms (155 000 kr inkl. moms)5. Brukningskostnaden för kommunalt
vatten och avlopp för ett typhus (typhus A enligt Svenskt Vatten) är i Gotlands
kommun 6 083 kr6. Vid nybyggnation är bedömningen att kostnaden för vatten
och avlopp kan vara högre än i befintlig bebyggelse, eftersom kostnaden för
VA-lösningen ändå blir relativt marginell i jämförelse med kostnader för tomt,
hus, vägar mm. Därför har högst 200 000 kr/fastighet i investering och högst
7 000 kr/år/fastighet i driftskostnad angetts i kriterierna.
Energi- och resursanvändning
VA-systemet bör hushålla med naturresurser och eftersträva låg energianvändning och förnyelsebara energikällor. Energiåtgången vid dricksvattenproduktion är i allmänhet av liten betydelse. Energiåtgången vid behandling av
avloppsvatten är svår att uppskatta och är dessutom i jämförelse med smittskydd
och näringsomsättning en ur miljösynpunkt mindre viktig fråga. Därför har
maximal kravnivå för energiåtgång inte preciserats. Vattensnål teknik i
installationer inomhus gör att förbrukningen av resursen dricksvatten minskar
avsevärt utan att brukarna behöver förändra sitt beteende. Exempel på
vattensnål teknik är snålspolande toaletter samt vattensnåla blandare och
duschmunstycken. Vid nyinstallation av t.ex. tvätt- och diskmaskiner bör
vattensnåla modeller väljas.

5
6

Taxa för Gotlands kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning 2009.
Svenskt Vattens statistik över VA-taxor 2010.
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Organisation och tillsyn
Avgörande för en VA-lösnings långsiktiga funktion är drift och skötsel, vilket i
sin tur beror av en organisation som fungerar för detta. Det är också viktigt att
den organisationsform som förordas är möjlig att genomföra praktiskt, t.ex. kan
gemensamhetsanläggningar där befintliga hushåll ska ingå ofta vara svåra att
genomföra såväl juridiskt som socialt. Det är mycket viktigt att
miljöavdelningen utövar regelbunden tillsyn över framför allt
avloppsanläggningar som drivs av icke-kommunala huvudmän för att den
långsiktiga driften ska säkerställas. Anläggningar där risken för driftsstörningar
är stor måste naturligtvis kontrolleras oftare än anläggningar med mindre risk.
En riskbaserad tillsynsavgift är också ett sätt för kommunen att styra mot mer
robusta anläggningar. Mer om tillsyn finns i avsnitt 5.6.2.
Brukaraspekter
Anläggningar ska tillgodose behov hos och vara möjliga att använda för alla
typer av användare: barn, gamla, etc.
Teknik
Dricksvattenanläggningar är i allmänhet mindre teknikintensiva än avloppsanläggningar, och kriterierna för teknik gäller därför främst de senare
(undantaget är avsaltningsanläggningar). Vid mindre avloppanläggningar
varierar belastningen över dygnet och över veckan och årstiden, särskilt på Fårö
där det finns många fritidsfastigheter. Det är därför viktigt att anläggningar
klarar detta. Mindre robusta anläggningar, där risken för driftsstörningar eller
avbrott är större, måste kombineras med polering eller större skyddsavstånd, för
att minimera risk för hälsa eller miljö.
Eftersom grundvattnet på stora delar av Östergarnslandet är mycket känsligt är
det särskilt viktigt att avloppsanläggningar är robusta och driftssäkerhet bör
därför prioriteras. Förorering av grundvattnet är ett problem även under mycket
kort tid, och driftsstörningar kan därför få stora konsekvenser.
Det är alltid svårt att genomföra representativ provtagning, i synnerhet vid
mindre avloppsanläggningar. För kontroll av reningseffekter används istället
empiriskt data framtagna från noggrant utförda mätningar av på andra ställen
utförda och uppföljda anläggningar eller tekniklösningar. Möjligheter till
provtagning eller annan kontroll är viktigt för att kunna kontrollera att
behandlingsprocessen i anläggningen fungerar.
Anläggningar som är gemensamma för fler än fem hushåll bör utformas med en
sådan standard att det är möjligt att anpassa dem för en extern driftsorganisation
i framtiden. Ofta kan privatpersoner i en samfällighet stå ut med att driva
anläggningar som uppfyller en lägre standard, men för att inte försvåra framtida
drift och möjlighet att anlita extern driftsentreprenör (eller kommunalt huvudmannaskap) bör det finnas möjligheter att anpassa systemet till en bra driftsstandard i framtiden.
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4. Vägval för VA-försörjningen på
Östergarnslandet
Fokus i denna utredning är lokal VA-försörjning i utpekade exploateringsområden på Östergarnslandet. Lokal VA-försörjning är dock bara ett av flera
möjliga vägval för VA-försörjningen på Östergarnslandet. De olika vägvalen
diskuteras översiktligt nedan.
4.1.

Utbyggnad av kommunalt VA-nät

Tidigare har enligt ovan nämnda "Strategi för den kommunala VAförsörjningen" en överföringsledning för avloppsvattnet från Östergarnslandet
till Ljugarn diskuterats, vilket skulle innebära behov av ett nytt reningsverk med
större kapacitet i Ljugarn, eftersom Ljugarns reningsverk idag är fullt belastat
sommartid. En vattenledning skulle då också kunna läggas från Ljugarn till
Östergarnslandet. Av kostnadsskäl finns dock detta inte med i den långsiktiga
planen för VA-utbyggnad på Gotland 2010-20197. I planen anges istället en
förbättring av reningsverket i Katthammarsvik under 2016, och att VAförsörjningen för Östergarnslandet i övrigt ska lösas genom enskilt vatten eller
avsaltning av havsvatten i kombination med lokala avloppslösningar.
Det finns dock flera anledningar till att överväga utbyggnad av kommunalt VA
för delar av Östergarnslandet:
• Det finns ett behov av att åtgärda den befintliga VA-försörjningen i det
kommunala verksamhetsområdet i Katthammarsvik, eftersom det råder
brist på dricksvatten, och eftersom reningsverket är fullt belastat och
behöver förbättras vad gäller reningen;
• Det finns önskemål om ytterligare bebyggelse i Katthammarsvik;
• En gemensamhetsanläggning, ett reningsverk för 480 pe, byggs nu i
Herrvik. En så stor anläggning faller inom ramen för det som räknas
som ett större sammanhang och är därmed kommunalt ansvar så snart
det finns behov av det (t.ex. om anläggningen inte sköts som den ska,
eller om det blir konflikter bland dem som är anslutna till
anläggningen). Anläggningen i Herrvik utformas också för att kunna
ansluta fastigheter i Kirunabyn och Sandvik.
Det finns tre huvudalternativ/scenarier för utbyggnad av kommunalt VA på
Östergarnslandet:
1. Förbättring av det befintliga kommunala VA-systemet i
Katthammarsvik och utökning av det kommunala VAverksamhetsområdet till att omfatta större delar av Katthammarsvik och
nyexploatering i Katthammarsvik;
2. Utökning av det kommunala VA-verksamhetsområdet till att omfatta
såväl större delar av Katthammarsvik som Herrvik och ev. också
Sandvik och Kirunabyn. Detta alternativ innebär en överföringsledning
mellan Katthammarsvik och Herrvik, och ev. vidare söderut mot
Kirunabyn/Sandvik. Avloppshanteringen kan antingen ske i ett
förbättrat och utbyggt reningsverk i Katthammarsvik, eller i ett nytt
reningsverk i Herrvik, som byggs ut och blir större jämfört med den nu
7
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planerade gemensamhetsanläggningen, för att också ha kapacitet för att
ansluta Katthammarsvik. Med tanke på hur reningsverket i
Katthammarsvik är beläget kan det vara mest fördelaktigt med ett större
reningsverk i Herrvik, men detta behöver i så fall utredas vidare.
3. Överföringsledning från Ljugarn till Katthammarsvik, via Kirunabyn,
Sandvik och Herrvik. Fastigheter längs ledningssträckningen skulle då
också kunna anslutas till det kommunala VA-systemet, och därmed ev.
också exploateringsområdena 9 (Vitkulle), 10,11 (Svartdal), 6
(Sjaustrukrocken) och 8 (Falhammars). Övriga exploateringsområden
ligger så långt från överföringsledningen, och är så små med en relativt
liten planerad nyexploatering att det inte bedöms rimligt att ansluta dem
till kommunalt VA.
Eftersom både dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen för det
befintliga kommunala VA-verksamhetsområdet i Katthammarsvik behöver
förbättras (som beskrivits ovan) behövs investeringar i kommunalt VA på
Östergarnslandet oavsett vilket alternativ som väljs. Alternativet att inte göra
något åt kommunalt VA på Östergarnslandet är således inte aktuellt.
Tabell 4 visar en översiktlig beräkning av kostnaden för överföringsledning
(exkl. kostnader för ledningsnät inom områdena samt eventuellt del i VAanläggning) till olika områden på Östergarnslandet. En beräkning över hur
många hushåll som måste anslutas till respektive överföringsledning om varje
hushåll betalar 120 000-150 000 kr (då finns 50 000-70 000 kr/hushåll kvar för
ledningsnät inom området och del i VA-anläggningar, om kriterierna enligt
Tabell 3 ska uppfyllas). Eftersom det är mycket svårt att i dagsläget beräkna
vilka investeringar som krävs i VA-anläggningar (såväl för
dricksvattenförsörjning som för avloppsrening) i Katthammarsvik eller Herrvik
har detta inte tagits med i beräkningen. Överföring till Ljugarn kräver att ett nytt
reningsverk byggs i Ljugarn på en annan plats än där verket är placerat idag.
Eftersom också denna kostnad är svår att beräkna, har den inte tagits med i
beräkningen.
Som tabellen visar kan överföringsledningar mellan Katthammarsvik och
Herrvik, samt mellan Herrvik och Sandvik/Kirunabyn eventuellt vara
ekonomiskt motiverade om några större nyexploateringar planeras ske. En
överföringsledning mellan Katthammarsvik och Herrvik motiveras också av
behovet att lösa dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen i
Katthammarsvik på ett bättre sätt än idag. En överföringsledning mellan
Katthammarsvik och Ljugarn medför dock avsevärt större kostnader och kan
vara svårt att motivera ekonomiskt med den nyexploatering som kan förväntas
på Östergarnslandet.
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Tabell 4. Mycket översiktlig beräkning av kostnader för överföringsledning för
vatten och avlopp till olika utpekade exploateringsområden på
Östergarnslandet. OBS! Kostnaderna är mycket översiktliga och inkluderar
endast överföringsledning. Ledningsnät inom områdena samt eventuell del i
VA-anläggning eller investering i ny VA-anläggning ingår inte.
Sträcka

Ledningslängd
överföringsledning (km)

Ungefärlig
kostnad (Mkr)

Antal hushåll*
(120-150
kkr/hushåll)

KatthammarsvikCa 5-6
Ca 7,5 - 16
Ca 50 - 135
Herrvik
Herrvik-KirunabynCa 6
Ca 9 – 16
Ca 60 - 135
Sandvik
LjugarnCa 14
Ca 21 - 38
Ca 140 - 320
Katthammarsvik –
kortaste vägen
Ljugarn –
Ca 16
Ca 24 - 43
Ca 160 - 360
Katthammarsvik –
längs stora vägen
*Antal hushåll som behöver anslutas för att täcka kostnaden för överföringsledningen
om varje hushåll betalar 120-150 000 kr för överföringledningen.

Hur alternativet med utbyggnad av kommunalt VA för samtliga
exploateringsområden på Östergarnslandet uppfyller kriterierna för VAhanteringen beskrivs i Tabell 5.
En kommunal VA-utbyggnad på Östergarnslandet skulle också föra med sig en
rad konsekvenser som inte direkt berör hälso- eller miljöeffekter, eller de
praktiska aspekter som tas upp i kriterierna, bl.a att:
• standardhöjningen för fastigheternas VA-försörjning i utpekade
exploateringsområden kan väcka önskemål om att tillhandahålla VAtjänster också i områden utanför de som idag pekas ut som exploatering,
dvs. att VA-utbyggnaden i sig skapar behov av ytterligare VAutbyggnad;
• ledningsdragning/grävning för VA-ledningar kan ge lokala effekter för
både fastighetsägare, väg- och infrastrukturägare (t.ex. Trafikverket
etc.);
• landsbygdsutvecklingen och det lokala näringslivet i stort påverkas av
VA-utbyggnaden.
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Tabell 5. Hur alternativet med utbyggnad av kommunalt VA på Östergarnslandet
uppfyller kriterierna för VA-hanteringen (se Tabell 3).
Parameter

Dricksvatten

Avlopp - hälsoskydd

Avlopp - recipientskydd

Avlopp - återvinning

Ekonomi

Energi- och
resursanvändning
Användaraspekter
Organisation

Teknik

Uppfylls
kriterierna?

Kommentar

Ja

Med en överföringsledning från Ljugarn kan
vattenförsörjningen lösas på ett tillfredsställande
sätt. Utan dricksvatten från Ljugarn behöver ny
kommunal vattenförsörjning utvecklas, eftersom
befintliga vattentäkter i Katthammarsvik inte
räcker till. Vattenförsörjningen kan lösas med
nya grundvattentäkter eller avsaltning, vilket
behöver utredas vidare.
Om avloppsreningen även i fortsättningen ska
ske i Katthammarsviks reningsverk behöver
verket ses över och förbättras.
Om avloppsreningen även i fortsättningen ska
ske i Katthammarsviks reningsverk behöver
verket ses över och förbättras.
8
Slammet är inte certifierat enligt ReVAQ , och
kan därför inte återföras till åkermark i
dagsläget.

Ja

Ja

Nej, troligen
inte.

Nja-Nej

Nja

En utbyggnad mellan Katthammarsvik och
Herrvik, samt vidare till Kirunabyn/Sandvik kan
ev. vara ekonomiskt rimligt, men behöver
utredas mer noggrant innan detta kan avgöras.
En överföringsledning mellan Katthammarsvik
och Ljugarn bedöms inte uppfylla de ekonomiska
kriterierna.
Det är relativt lite energi som går åt till
pumpning, och resursförbrukningen bedöms
därför vara relativt låg.

Ja

Systemet innebär inget särskilt ur användarnas
synpunkt.

Ja, men
processen
med VAutbyggnad
kan leda till
konflikter.

Kommunen är huvudman, vilket innebär en stark
verksamhetsutövare. Därmed förenklas också
myndighetstillsynen. Om verksamhetsområdet
utökas så att det innebär skyldighet för befintliga
fastigheter att betala anslutningsavgifter, kan
VA-utbyggnaden leda till konflikter med boende
på Östergarnslandet.
Alternativet bedöms uppfylla kritierierna vad
gäller teknik mycket väl.

Ja

När man diskuterar utbyggnad av kommunalt VA är det viktigt att komma ihåg
att lagen om allmänna vattentjänster anger ett absolut krav på att allmänt VA
ska byggas ut i de områden där VA-försörjningen av hälso- eller miljöskäl
behöver lösas i ett större sammanhang. I lagen om allmänna vattentjänster finns
ingen hänsyn till ekonomisk skälighet eller liknande, om det finns behov av
allmän VA-anläggning i ett område ska en sådan inrättas oavsett vad det kostar.
Det betyder dock inte att området måste anslutas till ett befintligt VA-nät.
Eftersom lagen om allmänna vattentjänster är helt teknikneutral är det också
möjligt att lösa behovet med lokala VA-anläggningar (inklusive individuella
anläggningar på varje fastighet). Den kommunala VA-huvudmannen har också

8

ReVAQ är ett certifieringssystem för slam från avloppsreningsverk, framtaget av
Svenskt Vatten, LRF, Lantmännen och dagligvaruhandeln. Systemet går ut på att
systematisera uppströmsarbetet för att kontinuerligt minska föroreningarna i slammet,
för att möjliggöra återvinning av växtnäring från slam. LRF tar avstånd från spridning
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en skyldighet att ha en beredskap för att upprätta allmän VA-anläggning så
snart behovet uppstår.
Detta är särskilt aktuellt i Herrvik, där en gemensamhetsanläggning för ca 480
pe planeras. Denna anläggning kan i framtiden bli VA-huvudmannens ansvar
om behov uppstår. VA-huvudmannen vid Region Gotland behöver därför
bevaka utvecklingen i Herrvik samt övriga Östergarnslandet för att ha en
beredskap för ett eventuellt framtida behov av kommunalt VA i något område.
En utförligare diskussion om detta finns i avsnitt 5.3.
4.2.

Lokal VA-hantering med planmässig exploatering

Detta alternativ innebär att kommunalt VA även i fortsättningen endast omfattar
delar av Katthammarsvik och ingen kommunal VA-utbyggnad sker. VAförsörjningen i de utpekade exploateringsområdena sker individuellt på
respektive fastighet eller gruppvis/områdesvis. Detta alternativ är huvudfokus
för utredningen, även om utredningen också rekommenderar utbyggnad av
kommunalt VA till vissa områden, främst större delar av Katthammarsvik och
Herrvik. En utförligare beskrivning av lokal VA-hantering ges i kapitel 5.
På Östergarnslandet är man i stort sett helt hänvisad till uttag av grundvatten
från bergborrade brunnar för att lösa dricksvattenförsörjningen. Huvuddelen av
de utpekade exploateringsområdena ligger i inlandet och alternativet avsaltning
finns därför inte att tillgå där. Några områden är kustnära, och vid större
exploateringar kan avsaltning vara ett alternativ för dessa områden. Information
om vattenkvaliteten saknas till stor del, även om det finns tecken på problem
med höga kloridhalter på ett flertal ställen. Mer detaljerade undersökningar
krävs således i senare planeringsskeden för att säkerställa dricksvattnets
kvantitet och kvalitet.
För avloppshanteringen ges förslag på skyddsåtgärder, från åtgärder vid källan
(uppsamling av toalettvattnet med vakuumtoalett) till förbehandling, behandling, polering och skyddsavstånd. Det bedöms möjligt att lösa avloppshanteringen i samtliga exploateringsområden, men eftersom jordlagren är
mycket tunna krävs särskilda skyddsåtgärder samt anpassning av exploateringarnas storlek till möjlighet till god lokalisering av avloppsanläggningar.
Hur alternativet med lokal VA-hantering i de utpekade exploateringsområdena
uppfyller kriterierna (enligt Tabell 3) på ett översiktligt plan anges i Tabell 6.
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Tabell 6. Hur alternativet med lokal VA-hantering med exploatering på
Östergarnslandet uppfyller kriterierna för VA-hanteringen (se Tabell 3).
Parameter

Dricksvatten

Avlopp - hälsoskydd

Avlopp recipientskydd
Avlopp - återvinning

Kommentar

Ja, men exploatering
måste anpassas till
kapacitet. Åtgärder
krävs inom befintligt
kommunalt
verksamhetsområde.

Kapaciteten för uttag av dricksvatten med god
kvalitet begränsar möjligheten till exploatering. Vid
större exploateringar kan dock uttag av
grundvatten kompletteras med avsaltning. Det blir
svårt att klara en större nyexploatering i
Katthammarsvik utan utvidning av kommunalt VAverksamhetsområde.
De föreslagna skyddsåtgärderna för avloppshanteringen kan anpassas även till känsliga miljöer
och individuell avloppshantering. I vissa fall
innefattar skyddsåtgärderna att inte släppa WCvatten till behandlingsanläggning, utan samla upp
detta i sluten tank och transportera bort från
området.
Föreslagna skyddsåtgärder kombineras så att de
uppfyller kraven på recipentskydd.

Ja, med tillräckliga
skyddsåtgärder.

Ja, med tillräckliga
skyddsåtgärder.
Ja

Ja, antagligen.

Ekonomi

Energi- och
resursanvändning

Användaraspekter

Organisation

Teknik

Uppfylls
kriterierna?

Ja

Ja

Ja, med genomtänkt
myndighetstillsyn,
och kommunalt
engagemang i
anläggningen i
Herrvik.

Ja, med tillräckliga
skyddsåtgärder.

Det finns stor potential för återvinning av
näringsämnen från lokala avloppsanläggningar,
särskilt om toalettvatten från vakuumtoalett
samlas upp i slutna tankar. Ett system för
återföring av klosettvatten från slutna tankar i
Östergarnslandet behöver utvecklas.
Kostnaden för VA-hanteringen beror av många
faktorer som inte är definierade i nuläget, men om
exploateringarna utformas med hänsyn till VAförsörjningen bör kriterierna för ekonomi uppfyllas.
Ingen av de föreslagna tekniklösningarna för VAförsörjning är särskilt resurskrävande, utom
möjligtvis avsaltning. Vakuumtoaletter, som
föreslås för de flesta av exploateringsområdena,
minskar vattenförbrukningen avsevärt.
Vakuumtoaletter innebär en ny typ av toalett, men
bedöms ge i stort sett samma bekvämlighet som
konventionell WC. I övrigt innebär inte VAlösningarna något särskilt för användarna.
Gemensam VA-hantering kommer sannolikt inte att
vara möjlig i huvuddelen av exploateringsområdena. Oavsett skala för VA-hanteringen
(individuellt eller gemensamt) krävs regelbunden
myndighetstillsyn för att säkerställa långsiktig
funktion. I Herrvik planeras en gemensamhetsanläggning för VA som är så stor att den faller
inom ramen för vad som kan anses vara
kommunalt ansvar för VA. För att anläggningen ska
drivas på ett säkert sätt i privat regi (av
samfällighet eller ekonomisk förening) krävs
engagemang av kommunen i form av stöd och
rådgivning vid uppbyggnad och drift av
anläggningen.
De föreslagna lösningarna för dricksvattenförsörjning och skyddsåtgärderna för avloppshantering klarar kriterierna för teknik.
Skyddsåtgärder för avloppshantering måste
kombineras så att driftavbrott inte utgör risk.
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4.3.

Ingen styrd exploatering

Detta alternativ innebär att inga särskilda exploateringsområden ses ut, och
exploatering på Östergarnslandet fortsätter att ske som idag. Ur VA-synpunkt
innebär detta alternativ troligen att det sammanlagda uttaget av grundvatten och
den sammanlagda belastningen på recipienterna blir lägre eftersom
exploateringen blir mindre än i alternativ 2. Eftersom exploateringen kommer
att samordnas i lägre utsträckning bedöms dock riskerna för t.ex. förorening av
grundvattnet större, och särskilda skyddsåtgärder för avloppshanteringen
behöver därför tillämpas. Det blir också svårare att genomföra undersökningar
för att säkerställa tillräcklig kapacitet för dricksvattenutag. Eftersom arbetet
med den fördjupade översiktsplanen pågår är detta alternativ sannolikt inte
aktuellt. Dessutom finns redan önskemål om ytterligare exploatering på
Östergarnslandet, vilket innebär att en icke styrd exploatering inte är önskvärd.
Detta alternativ utvecklas därför inte i denna rapport.
4.4.

Jämförelse mellan de olika vägvalen

Nedan jämförs de två vägvalen Utbyggnad av kommunalt VA-nät och Lokal
VA-hantering med planmässig exploatering utifrån hur de uppfyller kriterierina
i Tabell 3. Som Tabell 7 visar uppfyller alternativet med Utbyggnad av
kommunalt VA-nät de flesta kriterierna mycket väl, med undantag för
återvinning och ekonomi. Ur ekonomiskt perspektiv kan det vara rimligt att
bygga överföringsledning mellan Katthammarsvik och Herrvik, det bedöms
också vara fördelaktigt för att lösa VA-försörjningen för såväl Katthammarsvik
och Herrvik på ett bättre tekniskt och organisatoriskt sätt än idag. En
överföringsledning mellan Katthammarsvik och Ljugarn bedöms dock medföra
så stora kostnader att det inte är ekonomiskt motiverat med den exploatering
som kan förväntas på Östergarnslandet.
Huvudalternativet Lokal VA-hantering med planmässig exploatering bedöms
uppfylla samtliga kriterier (under förutsättning att miljö- och
hälsoskyddsnämnden är restriktiv med att tillåta utsläpp av blandat
avloppsvatten samt att exploateringens storlek anpassas till möjligheten till god
lokalisering av VA-anläggningar). Ytterligare undersökningar av tillgång och
kvalitet hos dricksvattnet i respektive område krävs för att avgöra hur stora
exploateringar som kan försörjas med dricksvatten. Huvudinriktningen bör vara
att individuell avloppshantering sker genom uppsamling av toalettvatten i sluten
tank (helst med vakuumtoalett) alternativt någon form av torr toalettlösning, och
behandling av BDT-vatten. Eftersom grundvattnet är sårbart kommer i många
fall särskilda skyddsåtgärder även att krävas för utsläpp av BDT-vatten, t.ex.
innesluten behandling och efterföljande polering. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden bör vara restriktiv med att tillåta utsläpp av blandat
avlopp, och endast medge detta vid samordnad VA-försörjning för flera
fastigheter och där utsläppspunkten kan lokaliseras så att risken för förorening
av grundvattnet är minimal (se avsnitt 5.2.4). En svag punkt vad gäller lokal
VA-hantering är organisationen eftersom privata huvudmän inte är lika stabila
som en kommunal VA-huvudman, och inte har samma kompetens att driva VAanläggningar. Detta ställer större krav på myndighetstillsynen.
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Tabell 7. Jämförelse mellan de olika alternativen utifrån hur väl de uppfyller
kriterierna (i tabell 5). - = uppfyller ej kriterierna, + = har potential att uppfylla
kriterierna, ++ = uppfyller kriterierna väl, +++ = uppfyller kriterierna mycket väl.
Utbyggnad av kommunalt
VA
Dricksvatten
Avlopp - hälsoskydd
Avlopp – recipientskydd
Avlopp - återvinning
Ekonomi
Organisation
Brukaraspekter
Teknik

Lokal VA-hantering med
exploatering

+++

++*

+++

++**

+++

++

+

+++***

+

++

+++

+

++

++

+++

++

*Ytterligare undersökningar krävs dock för att säkerställa tillräcklig
dricksvattenkvantitet och – kvalitet i respektive område, innan exploateringarnas
storlek kan bestämmas.
**Under förutsättning att miljökontoret är restriktiv med att tillåta utsläpp av blandat
avloppsvatten (WC + BDT).
***Under förutsättning att ett system för återföring av toalettvatten från slutna tankar
till åkermark byggs upp.

5. Lokal VA-hantering
Nedan beskrivs lokal VA-hantering med planmässig exploatering mer utförligt.
5.1.

Dricksvattenförsörjning

På Östergarnslandet är man i stort sett helt hänvisad till uttag av grundvatten
från bergborrade brunnar för att lösa dricksvattenförsörjningen. Av de 359 brunnar som finns registrerade i SGU:s brunnsarkiv är det endast 3 st som är utförda
i lösa jordlager och det finns endast 10 brunnar som har ett jorddjup på 8 m eller
mer. De flesta av dessa är lokaliserade till ett område nordväst om Sandvik, där
det finns sandiga jordlager med sådan mäktighet att brunnar i lösa jordlager
eventuellt kan byggas. De sandiga jordlagren torde ha en stor betydelse för
grundvattenbildningen till det underliggande berget. I detta område finns det
också inrapporterade bergborrade brunnar som har mycket hög kapacitet.
Generellt sett är möjligheterna till grundvattenuttag bättre på Östergarnslandet
än t.ex. på Storsudret och i paritet eller något sämre än på Fårö.
Uttagsmöjligheterna är ca dubbelt så bra som på Storsudret och det finns
procentuellt sett betydligt fler brunnar med hög kapacitet.
Trots detta så är det fördelaktigt att även här sprida uttagen på flera grunda
brunnar än från enstaka djupare brunnar p.g.a risken att påträffa salthaltigt
vatten. Ur denna aspekt kan således enskild vattenförsörjning vara att föredra
framför gemensam vattenförsörjning. Vid gemensam vattenförsörjning bör det
därför alltid övervägas att sprida uttagen från fler och mindre djupa brunnar.
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På Östergarnslandet finns det idag endast kommunal vattenförsörjning vid Katthammarsvik. I Herrvik pågår förberedelse för att bygga ett vattenverk i
kommunal regi, baserat på avsaltning av bräckvatten från Östersjön. En tänkbar
utveckling är att utöka verksamhetsområdet vid Katthammarsvik och inkludera
nyexploatering där. Kommunal vattenförsörjning skulle också kunna vara
tänkbar för området vid Sandvik (område 8) och eventuellt de områdena som
ligger väst därom (områdena 5,6, 9 och 10). På lång sikt finns också
möjligheten att man genom en successiv utbyggnad eventuellt kopplar samman
de kommunala näten genom en anslutning från Stånga, vidare till Ljugarn,
vidare upp genom nämnda områden, till Herrvik och slutligen till
Katthammarsvik. Inom den närmaste framtiden torde dock enskild
vattenförsörjning eller eventuellt gemensam försörjning, då helst baserad på
uttag från flera uttagsbrunnar eller avsaltning av bräckvatten från Östersjön,
vara mer lämpat än en mer omfattande kommunal utbyggnad.
5.2.

Skyddsåtgärder för avloppshanteringen

Skyddsåtgärder för avloppshantering kan åstadkommas på många sätt. Utgångspunkten för val av åtgärder är i miljöbalkens bestämmelser, platsens förutsättningar och verksamhetsutövarens önskemål. En viktig princip i miljöbalken är
att skyddsnivåer (reningsgrad och potential för resursåtervinning) och val av
skyddsåtgärder (t.ex. åtgärder för källsortering, rening av vatten och skyddsavstånd mellan utsläpp och recipient) skall bestämmas med utgångspunkt i förutsättningarna i det enskilda fallet. Miljöbalken säger också att det är verksamhetsutövaren som har ansvar och rätt att göra dessa bedömningar. Kommunens
uppgift är att bedöma och granska förslag till skyddsnivåer och skyddsåtgärder,
inte att bestämma dem.
Kommunen har en viktig uppgift i att vägleda verksamhetsutövaren i vilka
skyddsnivåer som är relevanta och vilka skyddsåtgärder som är tänkbara.
Kriterielistan som föreslås för avloppshantering på Östergarnslandet (se avsnitt
3.1) är en viktig utgångspunkt för kommunen själv och för verksamhetsutövaren
vid prövning och val av skyddsnivåer. För att kriterierna skall bli meningsfulla
måste de också kunna översättas i konkreta åtgärder. En tekniklista har därför
tagits fram som bygger på skyddsåtgärder från källan till vattenrecipient (yteller grundvatten). Med hjälp av tekniklistan kan både verksamhetsutövaren och
kommunen erhålla en överblick över vilka skyddsåtgärder som finns men också
hur de kan kombineras för att erhålla erfoderliga skyddnivåer. Tillsammans med
kriterierna utgör tekniklistan den gemensamma plattform som kommunen och
fastighetsägaren använder för sin dialog om skyddsnivåer och skyddsåtgärder.
Tekniklistan visas i Tabell 8.
Bedömningen är att det går att lösa avloppshanteringen på de allra flesta platser
genom att kombinera föreslaga skyddsåtgärder så att tillräcklig säkerhet uppnås.
Det finns dock undantag. Svårigheter att lösa avloppshanteringen gäller främst
där marken inte är schaktbar överhuvudtaget, och/eller det inte finns någonstans
för vattnet att rinna av (t.ex. där det helt saknas jordlager eller där jordlagren är
extremt tunna). Där det är särskilt tunna jordlager krävs därför en särskild detaljerad bedömning om möjligheterna att lösa avloppshanteringen. Där markförhållandena inte medger poleringssteg måste större skyddsavstånd tillämpas,
särskilt vad gäller vertikalt skyddsavstånd till grundvatten eller berggrund.
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Tabell 8. Föreslagna skyddsåtgärder för avloppshanteringen på Östergarnslandet.
Skyddsåtgärderna beskrivs nedan.
Åtgärder vid
källan
BDT

Förbehandling

Behandling

Polering

Lokalisering/
skyddsavstånd*

Olika typer av
torra toaletter

Inneslutet
kompaktfilter

Innesluten rotzon

Vakuumtoalett och
sluten tank

Upphöjd
lågbelastad
infiltration

Grunt eller upplyft
infiltrationsdike
Damm/kärr

Inneslutet
vertikalfilter/
sprayfilter

Slamavskiljning

Vertikalt
skyddsavstånd
Horisontellt
skyddsavstånd

Spraybox
Integrerad
slamavskiljare och
spraybox
Minireningsverk
(och markfilter)

WC +
BDT

Förfällning och
innesluten
markbädd

Innesluten rotzon
Grunt eller upplyft
infiltrationsdike
(Damm/kärr)**

Fosforfällor/
fosforfilter
Bevattning
*Exakt avstånd anpassas till övriga skyddsåtgärder och recipientens skyddsbehov.
Vertikalt skyddsavstånd innebär skyddsavstånd i den omättade zonen, dvs. till
grundvatten, eller skyddsavstånd till berggrund. Horisontellt skyddsavstånd avser
skyddsavståndet i grundvattnet, dvs. avståndet till vattentäkten.
**Damm/kärr rekommenderas i allmänhet inte som polering för blandat avloppsvatten
på grund av smittrisken.

5.2.1. Skyddsåtgärder vid källan
En av de kraftfullaste åtgärderna som kan vidtas vid avloppshantering, är att
avskilja urin och fekalier vid källan, dvs. att hantera toalettavfallet separat från
BDT- vattnet (bad-, disk- och tvättvattnet). Med denna åtgärd avskiljs merparten av växtnäring och stort sett alla sjukdomsframkallande mikroorganismer
från vattenfasen. Åtgärden innebär således inte bara ett effektivt skydd för
miljön och människors hälsa utan skapar också förutsättningar för en effektiv
återvinning av näring.
Under 1970-80-talen fanns det ungefär lika mycket fosfor i BDT-vatten som i
urin och fekalier. Sedan förbudet mot fosfater i tvättmedel infördes 2009 har
fosforinnehållet minskat kraftigt. Idag bedöms BDT-vattnet bara bidra med ca
en tiondel av spillvattnets sammanlagda fosforinnehåll, se Tabell 9.
Tabell 9. Mängder fosfor, kväve och BOD i hushållspillvatten fördelat på BDTvatten och blandat avlopp (WC + BDT).
Totalt avlopp

P-tot, g/p, d
N-tot, g/p, d
BOD7, g/p, d

Endast BDT

NFS 2006:7

Förslag 2010

NFS 2006:7

Förslag 2010

1,65-2,1*

1,7

0,15–0,6

0,15

14

13,7

1,4

1,2

48

65

28

26

* Beroende på hur mycket fosfat det finns i tvätt- och diskmedel
VA-utredning för Östergarnslandet inför fördjupad översiktsplanering, Region Gotland
WRS Uppsala AB, Akvanovum/Grundvattengruppen, 2013-01-15, uppdaterad 2015-04-23
Sid 35 (58)

Även vad gäller andra miljöbelastande ämnen har BDT-vatten mindre mängder
och koncentrationer än blandat spillvatten. Detta gäller t.ex. kväve som
påverkar vattenrecipienter fr.a. genom att ammonium är ett kraftigt syreförbrukande ämne men också genom att ibland stimulera till ökad algtillväxt.
De hygieniska riskerna förenade med hantering av BDT-vattnet har länge
diskuterats och fortfarande bedöms smittrisker vid utsläpp av BDT-vatten
väldigt olika av tillsynsmyndigheterna i Sverige. Forskning visar emellertid att
BDT-vatten jämfört med blandat avloppsvatten är ett ur smittskyddssynpunkt
relativt harmlöst vatten. Som Figur 21 visar är t.ex. ett orenat BDT-vatten
mindre smittfarligt än utgående avloppsvatten från ett kommunalt reningsverk
eller dagvatten från hårdgjorda ytor i tätorter9.

100000000
10000000
1000000
100000
10000
1000
100
10
1
Blandat
avloppsvatten obehandlat

Blandat
avloppsvatten behandlat i ARV

BDT-vatten obehandlat

BDT-vatten behandlat i
vertikalfilter

Figur 21. Jämförelse av smittrisk (potentiell halt av sjukdomsframkallande
mikroorganismer) i olika typer av avloppsvatten. Observera att skalan är
logaritmisk. Av staplarna framgår att obehandlat BDT utgör en tusendel så
stor risk som blandat avloppsvatten (ref: P Ridderstolpe 2004)

Som framgår ovan är skillnaden mellan BDT-vatten och blandat spillvatten med
avseende på smittskydd, miljöskydd och återvinningspotential mycket stor. Vid
miljöprövning är det därför viktigt att göra stor skillnad mellan system baserade
på toalettvattensortering och system där toalettavfallet blandas med spillvattnet.

5.2.2. Skyddsbarriärer mot recipient och berggrund
Tabell 8 visar hur skyddsåtgärder byggs som en serie barriärer från källa och
recipient. Dessa barriärer utgörs av (1) förbehandling, (2) behandling, (3)
efterbehandling samt (4) skyddsavstånd mot grundvatten (vertikalt
skyddsavstånd) samt avstånd till vattentäkt (horisontellt skyddsavstånd).
Eftersom dricksvattenförsörjningen på Östergarnslandet främst sker genom
bergborrade brunnar innebär skyddsavstånd till grundvatten också
skyddsavstånd till berggrund.

9

För mer information om BDT -vatten och dess innehåll och egenskaper, se, t.ex.
Introduction to Greywater Management, Ridderstolpe P. 2004; www. Ecosanres.org.
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Det är viktigt att tänka på att de prestandakrav som ställs upp avseende
miljöskydd och återvinning gäller inom den del av avloppsystemet där
spillvattnet hålls avskiljt från annat vatten. De prestandakrav avseende t.ex.
miljöskydd som anges i de allmänna råden för enskilda avlopp (NFS 2006:7)
eller i föreslagna kriterier för Östergarnslandet omfattar således systemet från
källorna t.o.m. behandlingen. Detta system kallas ibland för det ”tekniska
systemet” då det omfattar de delar av systemet som är teknifierat, dvs. vars
utformning och dimensionering är förbestämt genom framtagna byggmanualer
eller genom prefabricerade produkter. Utsläppspunkten från det tekniska
systemet (ut ur behandlingen) utformas normalt så att man ska kunna provta och
validera reningsprocessen.
Efter det tekniska systemet kan och bör ytterligare skyddsåtgärder vidtas för att
skydda recipienten. Sådana skyddsåtgärder som alltså vidtas efter utsläpp från
behandling kallas för efterbehandling eller polering. De reningseffekter som
därvid uppnås kallas för retention. Poleringssteg kan byggas upp av mer eller
mindre teknifierade processdelar, t.ex. infiltrationsdiken för filtrering och
bortledning via mark eller öppna kärr och dammar för att skapa uppehållstid
och resorption av vatten och näring via växtupptag.
Ytterligare skydd mot recipienten skapas genom att säkerställa tillräckliga
skyddsavstånd. Här är det lokalisering av anläggning och utsläppspunkt som
utnyttjas för att skapa retention i mark, i första hand i den omättade markzonen
(vertikalt skyddsavstånd för utsläpp till grundvatten/berggrund), men också i
själva grundvattnet (horisontalt skyddsavstånd från utsläppspunkt till
vattentäkt).

5.2.3. Genomgång av tekniska åtgärder
Teknik för källsortering
Det finns fyra huvudtyper för hur toalettavfallet kan utsorteras från
spillvattenfraktionen, nämligen
1. biologiska toaletter (komposteringstoaletter),
2. förbränningstoaletter
3. torr urinsortering samt
4. extremt lågspolande WC.
Av dessa huvudtyper finns blandformer. Även om många hävdar att torr
fekaliehantering kan fungera väl även för permanentboende är huvudtyperna 1,
2 och 3 kanske mest lämpade för fritidsboende. Med vakuumteknik medges
utspolning av toalettavfallet med en liten mängd vatten. På detta sätt kan
utsortering och uppsamling av urin och fekalier göras i en hanterbar volym och
på ett sätt som för användaren liknar vanlig WC. Dessa toaletter och tekniker
för uppsamling är lämpliga för både fritidsboende och permanentboende. I
Tabell 10 nedan beskrivs därför bara denna huvudtyp av toaletter för
källsortering.
Det är också möjligt att sortera ut toalettvattnet i en sluten tank med en vanlig
vattentoalett. Nackdelarna med detta är mängden toalettvatten blir stor vilket
innebär att den slutna tanken behöver tömmas relativt ofta.Transporterna blir
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därmed större. Vid fritidsboende där vistelsetiden är relativt kort kan det dock
fungera med sluten tank och vanlig vattentoalett.. Med uppsamling av
toalettvatten från vanlig vattentoalett blir toalettvattnet också mer utspätt vilket
försvårar såväl hygienisering som återföring av toalettvattnet till åkermark.
Tabell 10. Beskrivning av vakuumtoalett och sluten tank för utsortering och uppsamling av
toalettavfallet.
Teknisk åtgärd

Vakuumtoalett med sluten tank

Princip

Reningseffekt och
återvinningspotential

Det finns både golvstående och vägghängda vakuumtoaletter. Det finns vakuumtoaletter för
enskilda hushåll, och för gemensamma system för flera hushåll.

Utformning och
dimensionering
Storlek, plats och
lokalisering

Robusthet
Beprövad teknik och
tillgänglighet på
marknaden
Egenkontroll och
tillsyn
Skötsel och underhåll

Ekonomi

Mer information

Vakuumspolade toaletterna bygger på ett icke vattenburet transportsystem, vatten används
bara för att skölja toalettskålen. Undertrycket i ledningar skapas med hjälp av en vakuumenhet
(el motsvarande). Ett vakuumsystem kräver täta ledningar, men ledningarna kan vara klenare
än i självfallssystem, och man är inte beroende av fall. Vakuum används i stor skala på fartyg,
tåg, osv. Nu finns det även ett antal småskaliga vakuumsystem på marknaden, som är
anpassade till enskilda hushåll med sluten tank. I dessa aktiveras endast vakuumgeneratorn vid
användning och är inte ständigt igång, vilket ger en relativt låg energiförbrukning.
Ca 90 % reduktion av all näring, och ca 99,99 % reduktion av smittämnen. Ca 90 %
återvinningspotential av samtliga näringsämnen.

Standardstorlek på den slutna tanken som kombineras med vakuumtoalett för ett enskilt hushåll
är 3 m3. Normalt räcker det då med 1-2 tanktömningar/år för ett permanenthushåll. I övrigt
finns inga särskilda krav på platsen, utöver att det ska gå att lägga ned en tank.
Installation av vakuumtoalett kan kräva ingrepp i våtrum inomhus och bör göras av sakkunnig.
Tekniken är robust, och driftsstörningar är relativt ovanliga. El krävs för att toaletten ska
fungera.
Vakuumtoaletter för enskilda hushåll finns installerade på flera håll bl.a. i Sverige och Norge. I
Norrtälje kommun finns över 600 st vakuumtoaletter installerade. Tre fabrikat av
vakuumtoaletter för enskilda hushåll finns på den svenska marknaden.
Vattenmätare eller räkneverk för spolning kan användas för att se när tanken behöver tömmas.
Normalt räcker en tömning per år, som sker automatiskt genom renhållningens försorg. Behov
av myndighetstillsyn är mycket litet, ev. kan tanken täthetskontrolleras efter ca 10 år.
Normalt krävs ingen skötsel, utöver tanktömning och normal toalettrengöring. Byte av små
delar i vakuumsystemet (packningar/ventiler) kan behöva göras efter 5-10 år. Serviceorganisation är under uppbyggnad i Sverige. Reservdelar finns tillgängliga hos återförsäljare.
För ett enskilt hushåll är investeringskostnaden för vakuumtoalett med sluten tank ca 35 000 –
55 000 kr (installation tillkommer, kostnaden för detta varierar mycket beroende på typ av
badrum, typ av husgrund, etc). Driftskostnaden för ett enskilt hushåll består av tömning av
tanken 1-2 ggr/år, vilket innebär en kostnad på ca 650-1300 kr/år. Elkostnaden för
vakuumsystemet är mindre än 50 kr/år för ett hushåll.
Skriften Toaletter för källsortering, som sammanställts av Avloppsguiden, kan laddas ned från:
http://husagare.avloppsguiden.se/attachments/download/62/Toaletter_for%20_kallsortering.pdf

Behandling av bad-, disk- och tvättvatten
Eftersom bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) framförallt innehåller
organiskt material som behöver brytas ned, är en biologisk behandling i någon
typ av filter en lämplig behandling. Olika varianter av filter för behandling av
BDT-vatten presenteras i Tabell 11 nedan.
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Tabell 11. Beskrivning av tekniska åtgärder för behandling av BDT-vatten
Teknisk
åtgärd

Princip

Reningseffekt
Utformning
och dimensionering

Storlek, plats
och
lokalisering

Robusthet

Beprövad
teknik och
tillgänglighet
på
marknaden
Egenkontroll
och tillsyn

1. Inneslutet
kompaktfilter

2. Upphöjd
lågbelastad
infiltration

3. Inneslutet
vertikalfilter/
sprayfilter

4. Spraybox

5. Integrerad
slamavskiljare och
spraybox

Slamavskiljt vatten renas mekaniskt och biologiskt genom silning uppifrån och ned genom ett omättad filtermedia.
Dimensionering görs så att den biologiska processen inte bildar ett överskottsslam. (Tillförd BOD omvandlas till
koldioxid och vatten). De nämnda teknikerna är exempel på vertikalfilter som idag finns på marknaden
Spridning av vatten
Bygger på samma
Kombinerat vertikalBeskickning och
Som 4 men med
spridning över
integrerad
och uppbyggnad av
princip som konvenoch horisontalfilter.
den biologiska
tionell infiltration,
Beskickning och
filteryta görs med
slamavskiljare i
processen bärs upp i
men byggs större
spridning över filterpump och
tankens under del.
artificiellt
och upphöjd för föryta görs med pump
spraydysa. Filtret är
Recirkulering sker
inneslutet i tank
mellan slamfiltermedia.
bättrad rening.
och spraydysa.
Beskickning och
Filtret är inneslutet
eller brunn, och
avskiljare och
spridning över
med plast eller
ytvatten är
sprayfilter. Ytvatten
filteryta görs med
gummiduk för att
recipient.
är recipient.
hindra perkolation
pump. Biologisk
rening i mark med
mot grundvatten,
grundvatten som
och ytvatten är
recipient.
recipient.
BOD > 90 %,
BOD > 99 %
BOD > 90 %
BOD > 90 %
BOD > 90 %
Smitta> 99 %
Smitta> 99,5%
Smitta> 99 %
Smitta> 95 %
Smitta> 99 %
Anläggs typiskt som
en smal bädd.
Dimensioneras för
ca 140 mm/d, vilket
ger byggyta om ca
5-7 m2 per hushåll,

Utformas lämpligen
som smala diken.
Kan dimensioneras
för högre belastning
än infiltration med
blandat vatten.

Läggs under mark
men så ytligt som
möjligt. Bygghöjd ca
0,7 m (dvs.
vattengång in till
vattengång ut).
Schakt ca 2 m bred
x 7-9 m lång.

Vid infiltration i
mark med texturkurva enligt Fall A
(NV 87:6) så åtgår
ca 10-12 m2 (dikesbotten ca 0,8 x 15
m) . Fall B: större
yta eller förstärkningslager behövs.
Anläggningen är
robust.

Anläggningen är
robust.

Filter anläggs på
schaktbar mark.
Kringvallas med
utgrävd jord.
Fyllning av schaktbotten och sidor
med tätduk och
uppsamlingslager
minst 2 dm över
vattengång ut.
Filtermedia och
domer placeras
enligt leverantörens
anvisningar.
Anläggningen platsanpassas och byggs
enligt anvisningar.
Tekniken är flexibel,
passar därför
särskilt bra för
större anläggningar
(fler än ett hushåll).

Tekniken är
prefabricerad och
levereras som ett
paket med tankar,
pump, slangar, dysa
och el o styr.

Dimensionerad för
ett hushåll, 900 l
BDT-vatten/d. Är
helt prefabricerad,
och levereras färdig
för installation.
Leverantör
rekommenderar att
behandlat BDTvatten leds ut i
poleringsdike.

Anläggningen kan
placeras valfritt
(höjd och avstånd)
från slamavskiljare.
Plats på tomten ca 4
m2 plus bortledning
via t.ex.
infiltrationsdike.

Anläggningen är 1, 8
m i diameter, och ca
1,5 m hög. Grävs
ned i marken.

Anläggningen är
robust.

Anläggningen är
möjligen mindre
robust än övriga.

Anläggningen är
möjligen mindre
robust än övriga.

Flera utföranden och
fabrikat finns på
marknaden.

Beprövad teknik.
Råd och riktlinjer för
byggande finns
framtagna

Beprövad teknik.
Råd och riktlinjer för
byggande finns
framtagna

Beprövad teknik.
Råd och riktlinjer för
byggande finns
framtagna

Är testat av Bioforsk
i Norge. Finns ännu
bara i Norge, men
lansering i Sverige
planeras inom kort.

Processfunktion svår
att tillse och underhålla, men reningseffekt går att kontrollera. Egenkontroll
1 ggr/år. Inget
särskilt behov av
myndighetstillsyn.

Process- och
reningsfunktion är
svår att underhålla
och kontrollera.
Egenkontroll 1
ggr/år. Inget särskilt
behov av
myndighetstillsyn.

Processfunktion går
att tillse, underhålla
och reningseffekt att
kontrollera
Egenkontroll minst 2
ggr/år. Inget särskilt
behov av
myndighetstillsyn.

Processfunktion går
att tillse, underhålla
och reningseffekt att
kontrollera.
Egenkontroll minst 2
ggr/år. Inget särskilt
behov av
myndighetstillsyn.

Processfunktion går
att tillse, underhålla
och reningseffekt att
kontrollera.
Egenkontroll minst 2
ggr/år. Inget särskilt
behov av
myndighetstillsyn.
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Tabell 11, forts. Beskrivning av tekniska åtgärder för behandling av BDT-vatten.
Teknisk
åtgärd

Skötsel och
underhåll

Ekonomi

Mer
information

1. Inneslutet
kompaktfilter

2. Upphöjd
lågbelastad
infiltration

3. Inneslutet
vertikalfilter/
sprayfilter

4. Spraybox

5. Integrerad
slamavskiljare och
spraybox

Service minst 1
Service minst 1
Service minst 1
Service minst 1
Leverantören
gång/år. Slamgång/år. Slamgång/år. Slamgång/år. Slamrekommenderar
tömning beroende
tömning beroende
tömning beroende
tömning beroende
service minst 1
av dimensionering
av dimensionering
av dimensionering
av dimensionering
gång/år. Slamav SLA men minst
av SLA men minst
av SLA men minst
av SLA men minst
tömning minst en
gång vart 5:e år.
en gång vart 5:e år.
en gång vart 5:e år.
en gång vart 5:e år.
en gång vart 5:e år.
Investeringskostanden varierar beroende på markförhållanden, samt hur många hushåll som ansluts till
anläggningen mm. Driftskostnaden är generellt låg och utgörs av slamtömning samt ev. service (servicebehovet är
generellt sett mycket lågt för denna typ av anläggning).
NFK og NORVARS
VA/Miljø-blad, nr.60,
2003.

NFK og NORVARS
VA/Miljø-blad, nr.
60, 2003.

Behandling av blandat avloppsvatten (WC + BDT)
Tekniska åtgärder för behandling av blandat avloppsvatten (WC + BDT)
beskrivs i Tabell 12 nedan. Till följd av markförhållandena och grundvattnets
sårbarhet i samtliga utpekade exploateringsområden på Östergarnslandet
bedöms anläggningar för blandat avloppsvatten endast vara lämpliga vid
samordnad avloppshantering för ett område, och om utsläpp kan ske kustnära
utan risk för förorening av vattentäkter (se avsnitt 5.2.4).
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Tabell 12. Beskrivning av tekniska åtgärder för behandling av blandat avloppsvatten (WC+BDT).
Teknisk åtgärd

Princip

Reningseffekt
och
återvinningspotential

Utformning och
dimensionering

Storlek, plats
och lokalisering

Robusthet

1. Minireningsverk +
markfilter

2. Förfällning och
innesluten markbädd

3. Fosforfällor/filter*

4. Bevattning

Behandlingsmetoden
bygger på samma
processer som finns i
stora kommunala
reningsverk: sedimentering för avskiljning av
grövre partiklar, biologisk
behandling med aktiva
mikroorganismer för att
ta bort organiskt material
och kväve, samt kemisk
rening genom tillsats av
kemikalier för att fälla ut
fosfor och små partiklar.

Kemikalier tillsätts och
fosforrikt slam fälls ut i
slamavskiljaren. Därefter
behandlas vattnet
biologiskt i en markbädd,
som görs innesluten för
att få en kontrollerad
behandling av vattnet.

Reningseffekten varierar
mellan olika fabrikat,
många anläggningar
avskiljer ca 90 % av BOD
och ca 90 % av fosfor.
Kvävereningen varierar.
Fosfor fastnar i slammet
och kan återföras till
produktiv mark, intresset
bland lantbruket för slammet är dock ofta lågt.
Avskiljningen av smittämnen är osäker,
episoder med driftsstörningar och stora
utsläpp av smittämnen
förekommer.
Det finns anläggningar för
ett till flera hushåll. I den
här skalan säljs
reningsverken
prefabricerade från
leverantör, och exakt hur
reningsprocessen är
utformad beror på
fabrikat.

Avskiljningen är > 90 %
fosfor, > 90 % BOD och
ca 40 % kväve. Fosfor
fastnar i slammet och kan
återföras till produktiv
mark, intresset bland
lantbruket för slammet är
dock ofta lågt.
Avskiljningen av
smittämnen är hög, och
robust.

Avloppsvattnet förbehandlas i en slamavskiljare, och därifrån
pumpas det till ett
förfilter där en biologisk
behandling av vattnet
sker. Vanligen används
ett s.k. sprayfilter som
förfilter, där vattnet
fördelas ut över filtret
med hjälp av en spridardysa. Vattnet som
passerat filtret leds vidare
till en filterbädd med ett
fosforbindande material,
t.ex. norsk Leca.
Avskiljning av fosfor > 95
%, av BOD > 90 % och
kväve > 80 %. Fosfor
fastnar i filtermaterialet
som kan användas som
gödselmedel efter
filterbyte.
Avskiljningen av
smittämnen är hög, och
robust.

Bevattning kan ske av
både energigrödor och
livsmedelsgrödor (det
senare kräver hygienisering genom t.ex.
lagring). Avloppsvattnet
slamavskiljs och pumpas
därefter till lagring alt.
direkt till bevattningsfältet. Bevattning sker
under växtsäsongen, (ca
fem månader). Under
årets resterande del
lagras avloppsvattnet i
inhägnad damm/
dammar.
I en rätt utformad
bevattningsanläggning
tas i stort sett all näring
upp av grödan. Man kan
räkna med > 90 %
avskiljning av fosfor,
kväve och BOD.
Avskiljning av
smittämnen kan vara
hög, men beror mycket
på bevattningens
utformning och markförhållanden.

Rekommenderas från 1
hushåll upp till ca 100
personer (ca 30 hushåll).
Filtret byggs på plats och
dimensioneras normalt
för byte av fosforinbindande material efter
15 år.

För att skörd av grödan
ska bli ekonomiskt
lönsam bör inte systemet
vara för litet, från ca 40
hushåll och uppåt.
Bevattningsfältet
dimensioneras efter
grödans behov av vatten
och näring.

Relativt
utrymmeskrävande
teknik, marken måste
vara schaktbar för att
anlägga bädden.

Kräver att ytor finns
tillgängliga i närområdet
(ca 1000 m2/hushåll),
med mark som är lämplig
för grödan och där risken
för förorening av
grundvattnet minimeras.

Kompakt teknik, som
kräver litet utrymme.
Tekniken i sig ställer inga
särskilda krav på platsförhållanden. Dock ställs
krav på utsläppspunkt
och möljighet till polering.
Känsligare för belastningsvariationer än andra
avloppslösningar, och om
belastningen varierar
mycket över året kan en
annan tekniklösning vara
att föredra. Reningsverk
är också känsliga för
driftsstörningar och
kräver regelbunden
skötsel och service.

Det finns anläggningar för
1-40 hushåll. Enheten för
kemisk fällning kan
placeras på olika sätt
beroende på anläggningens storlek, antingen i
anslutning till slamavskiljaren el. i eget hus.
Markbädden utformas
lämpligen med trycksatt
spridning.
För att anlägga en
markbädd måste marken
vara schaktbar.
Tillräckligt avstånd till
grundvattnet krävs
(markbädd kan göras
upphöjd).
Kemisk fällning kräver
regelbunden skötsel och
service för att fungera
väl. Markbädd är en
mycket robust teknik.

Mycket robust och
driftssäker teknik. Viktigt
för funktionen att byta
filtermaterial i tid.
Tidpunkt för byte kan
avgöras med hjälp av
mätning av utgående pH.
Vid byte grävs bädden
upp och läggs om med
nytt material.
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Tabell 12, forts. Beskrivning av tekniska åtgärder för behandling av blandat avloppsvatten (WC+BDT).
Teknisk åtgärd

Beprövad
teknik och
tillgänglighet
på marknaden

Egenkontroll
och tillsyn

Skötsel och
underhåll

Ekonomi**

Mer information

1. Minireningsverk +
markfilter

2. Förfällning och
innesluten markbädd

3. Fosforfällor/filter*

4. Bevattning

Många olika fabrikat på
marknaden, och de är
olika beprövade. Det är
därför mycket viktigt att
välja fabrikat som
utvärderats i oberoende
undersökning, och med
goda referenser.
Kräver regelbunden
egenkontroll (2-4
ggr/mån). Regelbunden
myndighetstillsyn är
mycket viktigt för att
säkerställa anläggningens
funktion.
Tekniken är egentligen
inte anpassad för att
skötas och drivas av
privatpersoner och
serviceavtal med en
sakkunnig, t.ex.
leverantör rekommenderas därför.

Det finns flera fabrikat på
marknaden. Tekniken är
beprövad genom flera
oberoende
undersökningar.

Väl beprövad, särskilt i
Norge, där många
anläggningar har byggts.
En produkt finns
tillgänglig på den svenska
marknaden genom en
norsk leverantör.

Väl beprövad teknik, på
Gotland och andra ställen
i Sverige och
internationellt.

Kräver regelbunden
egenkontroll (ca 1
ggr/mån). Regelbunden
myndighetstillsyn är
viktigt, för att säkerställa
fosforreningen.

Egenkontroll några
gånger/år. Myndighetstillsyn krävs för att
säkerställa byte av
filtermaterial.

Kontroll av funktion görs
genom haltmätning ut
från fosforfiltret.
Anläggningen är helt tät i
botten.

Markbädd är en robust
teknik med litet skötselbehov. Kemisk fällning är
något känsligare, och det
är framförallt viktigt att
se till att kemikalier fylls
på regelbundet. Ett
serviceavtal med
sakkunnig rekommenderas, då leverantören
ser till anläggningen ca 12 ggr/år och dessutom
ser över anläggningen om
problem uppstår.
Investeringskostnaden
varierar, beroende på
bl.a. antal hushåll som
ansluts, markförhållanden, hur långt
massor måste transporteras, etc. Driftskostnaderna utgörs av
kemikalier och slamhantering (större slammängder eftersom det är
kemisk fällning).

Enkelt att sköta. I driften
ingår följande: tömning
av slam-avskiljare,
översyn av pumpens
funktion, sprayfiltret och
fosforfiltret, ca 1
gång/månad, byte av
fosforfiltermaterial, efter
ca 15 år. Tidpunkt för
byte av filtermaterial
avgörs genom mätning av
pH-värdet i utgående
vatten.

Det krävs att det finns en
lantbrukare som
långsiktigt kan åta sig att
sköta bevattningssystemet och skörda den
bevattnade grödan.
Skötsel av den del av
systemet som är de
boendes ansvar (dvs. inte
själva bevattningen) är
relativt enkel och kan
utföras av en
privatperson.

Investeringskostnaden
varierar, beroende på
bl.a. antal hushåll som
ansluts, markförhållanden, mm.
Driftskostnaderna utgörs
av slamtömning (endast
primärslam så slammängderna är relativt
små) och byte av
filtermaterial, samt ev.
service och underhåll
(behovet av service och
underhåll är relativt litet).
NFK og NORVARS
VA/Miljø-blad, nr.49,
2001.

Investeringskostnader,
varierar beroende på bl.a.
avstånd mellan
bebyggelsen och fältet;
placering av lagringsdamm, storlek och
utformning av fältet;
markförutsättningar och
val av gröda. Driftskostnaderna varierar,
uppvägs ofta av värdet av
grödan som bevattnas,
vilket ger mycket låga
driftskostnader.
Short rotation
plantations. Guidelines
for effiecient biomass
production with the safe
application of wastewater
and sewage sludge.
International Ecological
Engineering Society,
2008. www.biopros.info

Investeringskostnaderna
varierar, främst beroende
på antal hushåll och
fabrikat, generellt sett blir
det billigare per hushåll
desto fler som ansluts.

*Det finns olika typer av fosforfilter (som teknikmenyn visar), en typ som är
platsbyggd och en annan typ som är prefabricerad och innesluten i en ”burk”. Det
råder viss osäkerhet om den senare typens tillgänglighet på marknaden vad gäller
anläggningar för flera hushåll (> 5), och därför beskrivs endast den förstnämnda typen
i tabellen.
**Vid gemensamma anläggningar utgörs ofta den stora delen av
investeringskostanden av ledningsnätet. Kostnaden för detta beror helt på
markförhållandena och hur långa sträckor ledningarna måste dras. Vid nybyggnation är
kostnaderna för ledningsdragning i allmänhet avsevärt lägre än för befintlig
bebyggelse, eftersom det kan samordnas med byggnation, elnät mm.
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Polering
Tekniska åtgärder för polering av antingen behandlat BDT-vatten (vid särskilt
höga krav på skyddsåtgärder) eller för blandat avlopp beskrivs i Tabell 13
nedan.
Polering av behandlat BDT-vatten kan också ske i dammar, om det finns en
önskan om att använda vattnet för gestaltning eller bevattning. För blandat
avloppsvatten bedöms smittrisken vara för stor även efter behandling för att
dammar ska rekommenderas.
Tabell 13. Beskrivning av tekniska åtgärder för polering/efterbehandling av behandlat
avloppsvatten (BDT-vatten eller blandat avloppsvatten).
Teknisk åtgärd

Princip

Utformning och
dimensionering

Storlek, plats och
lokalisering

Robusthet

Beprövad och
tillgänglighet på
marknaden
Egenkontroll och
tillsyn
Skötsel och
underhåll

a. Innesluten rotzon

b. Grunt eller upplyft
infiltrationsdike

c. Damm/kärr

Biologiskt behandlat vatten
filtreras genom sand eller silt eller
annat media i mättad strömning.
Strömning sker horisontellt
genom tillförseldike till
uppsamlingsdike.Tätduk hindrar
perkolation mot grundvatten.
Utformas och dimensioneras för
hydraulisk belastning (enligt
Darcys lag eller riktlinjer) samt
för 90 % ytterligare reduktion av
BOD och smittämnen, dvs. för
minst 5 dygns uppehållstid.
Filteryta planteras med ag, starr
eller annan vassvegetation.

Biologiskt behandlat vatten
infiltreras i mark. Vid självfall kan
artificiellt media eller tätande
bottenskikt användas, för
spridning annars används pump.
Bräddutlopp kan användas (dvs.
markbädd med otät botten)
Utformas i smala grunda diken.
Hydraulisk belastning bör inte
överstiga 150 mm/dygn. Med
perkolation i 1 m omättad zon
kan ytterligare reduktionen av
BOD och smittämnen om ca 99 %
förväntas.

Biologiskt behandlat vatten
kvarhålls i damm för ytterligare
rening, bevattning eller och
gestaltning.

Tekniken kräver litet fall och liten
bygghöjd och passar där marken
är flack, jorddjupet är litet eller
marken är uppbyggd av grus och
sten. För 5 dygns uppehållstid
med jord med 30 % porositet och
0,5 m filterdjup (mättad zon)
behövs total bygg-yta om minst
15 m2 per hushåll.
Robust och säker så länge
förbehandling och behandling
fungerar väl

Tekniken kräver jorddjup om
minst 1 m med kornstorlekskurva Fall A (NV 87:6).
Utformas lämpligen som smala
(0,7 m) och långa (minst 10 m)
diken. Om vattnet pumpas till
infiltrationsdike kan det placeras
valfritt på tomten.
Robust och säker så länge
förbehandling och behandling
fungerar väl

Utformas efter plats och önskemål. Damm utformas lämpligen
med en inledande rotzon och med
djup för att gynna undervattensväxter. Mer än 7 dygn
uppehållstid bör uppnås före
bevattning. Bevattning på annans
tomt eller direkt på bladgrönsaker
bör undvikas.
Tekniken kräver ”inget” fall, men
schaktbar mark.

Mycket robust. Variation i
vattenkvalitet (algförekomst,
grumlighet mm) bör förväntas.

Beprövad teknik. Byggmanualer för just polering saknas och bör tas fram för Gotland.

Tekniken underlättar egenkontroll och (ersätter delvis) tillsyn

Mycket liten, ev slåtter av
vegetation av estetiska skäl

Litet. Mer vid pumpning.

Kräver litet underhåll men
eftersom damm anläggs utifrån
fastighetsägarens eget intresse av
att skapa natur- och
gestaltningsvärden och/eller
bevattningsvatten behöver dessa
kvalitéer underhållas.
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5.2.4. Slutsats angående skyddsåtgärder för Östergarnslandet
Med utgångspunkt i resonemangen och de föreslagna skyddsåtgärderna ovan
kan några slutsatser dras vad gäller avloppshanteringen för Östergarnslandet.
Dessa beskrivs närmare nedan.
Utsläpp av blandat avlopp
Som tidigare beskrivits är jordlagren mycket tunna på stora delar av
Östergarnslandet, särskilt i de utpekade exploateringsområdena. Detta innebär
att grundvattnet är mycket sårbart för föroreningar, och därför är utsläpp av
blandat avloppsvatten (dvs. både WC och BDT) förenat med stora risker, och
förordas inte om inte mycket stora vertikala och horisontella skyddsavstånd kan
säkerställas. Tillräckliga skyddsavstånd är särskilt svårt att säkerställa vid
individuell avloppshantering, och därför förordas istället separat uppsamling av
toalettvattnet (med vakuumtoalett/alternativt torrtoalett) och behandling och
utsläpp av BDT-vatten vid individuell avloppshantering.
Vid infiltration nära kusten (ca 50 m - 200-300 m) är sannolikheten låg att
infiltrerat avloppsvatten kan nå grundvattentäkter (under förutsättning att
enskilda vattentäkter inte finns eller planeras inom denna zon). Om sådan
lokalisering kan åstadkommas kan utsläpp av blandat avloppsvatten fungera.
För att säkerställa tillräckligt hög rening förordas dock en behandling (enligt
något av förslagen i Tabell 8) innan infiltration. Detta bedöms vara aktuellt när
det rör större exploateringar, med samordnad VA-försörjning, där
lokaliseringen av avloppshanteringen och dricksvattenförsörjningen kan
samordnas. Utsläpp av blandat avlopp bör alltid föregås av en särskild utredning
som belyser risken för förorening av grundvattnet. Eftersom huvuddelen av den
tillkommande bebyggelsen på Östergarnslandet bedöms vara komplettering av
befintlig bebyggelse i liten skala, och eftersom huvuddelen av de utpekade
exploateringsområdena inte ligger kustnära bedöms dock detta endast vara
aktuellt för några områden (Herrvik och Falhammars).
Utsläpp av bad-, disk- och tvättvatten
Som tidigare beskrivits innebär separat uppsamling av toalettvattnet att övrigt
avloppsvatten avlastas från huvuddelen av de smittämnen och näringsämnen
som finns i vattnet. Utsläpp av bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) innebär
därför avsevärt mycket lägre smittrisk än utsläpp av blandat avloppsvatten.
Behandlingen av BDT-vattnet anpassas till vilka vertikala och horisontella
skyddsavstånd som kan åstadkommas. Om det är mer än en meters jorddjup och
lämpliga infiltrationsmöjligheter, kan infiltration av BDT-vattnet vara möjligt.
Om det är tunnare jordlager krävs andra åtgärder, se nedan.
Särskilt känsliga recipienter/Mycket tunna jordtäcken
I särskilt känsliga områden, med tunna jordtäcken, bör endast behandlat bad-,
disk- och tvättvatten (BDT-vatten) släppas ut till recipient. För att ytterligare
minska smittriskerna behandlas bad-, disk- och tvättvattnet i en innesluten
behandlingsanläggning och genomgår därför efterbehandling innan det tillåts
ledas ut där det kan komma i kontakt med grundvattnet. Efter rätt utformad
behandling och efterbehandling bedöms smittriskerna med BDT-vattnet vara så
små att de är försumbara i förhållande till andra smittrisker (t.ex. att grannar tar
varandra i hand, dörrhandtag, etc.).
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Vid användande av mark och vattendrag som recipient för avloppsvatten skall
ett skyddande jordtäcke alltid finnas som hindrar direktinfiltration via
berggrundssprickor. Vid avledning till diken/kanaler bör det kontrolleras att
dikesbotten inte löper direkt på berget sträckan närmast utsläppspunkten. Det
måste också gå att anlägga behandling och efterbehandling för BDT-vatten rent
tekniskt, dvs. det måste finnas ett visst jorddjup så att anläggningen inte läggs
direkt på hälleberget. Det behandlade vattnet måste också kunna avrinna på ett
sådant sätt att det inte rinner rakt på hälleberget, eftersom det då finns viss risk
för svallisbildning vintertid.
5.3. Exploateringsscenarier, skala och organisation för
VA-hanteringen
Lokal VA-hantering på Östergarnslandet kan antingen ske individuellt, dvs. att
varje fastighet löser sin egen VA-försörjning, eller gruppsvis/områdesvis.
Anläggningar för gruppvis/områdesvis VA-försörjning kan drivas av
samfälligheter, av exploatörer eller av den kommunala VA-huvudmannen. För
kommunalt huvudmannaskap gäller lagen om allmänna vattentjänster, som
säger att kommunen ska ordna VA-försörjningen om denna, av hälso- eller
miljöskäl, måste lösas i ett större sammanhang. Lagen anger inte exakt vad som
är ett större sammanhang, och ger därför utrymme för tolkningar, praxis är dock
ca 20-25 fastigheter. Kommunen kan aldrig friskriva sig från sitt ansvar enligt
lagen om allmänna vattentjänster genom t.ex. regleringar i detaljplan. Den
kommunala VA-huvudmannen har också ett ansvar för att ha en beredskap för
att inrätta allmänna VA-anläggningar när behov uppstår, vilket innebär att VAhuvudmannen måste följa utvecklingen i områden med samlad bebyggelse
utanför befintligt kommunalt VA-verksamhetsområde. Därför bör den
kommunala VA-huvudmannen, i samband med större exploateringar på
Östergarnslandet, tänka över om det idag eller i framtiden finns anledning att
kommunen kommer att behöva ansvara för VA-försörjningen (se också avsnitt
4.1).
Huvuddelen av de exploateringar som kommer att ske på Östergarnslandet (med
lokal VA-hantering) kommer dock sannolikt att vara i den storleksordningen att
det inte blir aktuellt med kommunalt huvudmannaskap, och huvudman för
gruppvis/områdesvis VA-försörjning blir sådeles en samfällighet (vilket är
vanligast) eller ett privat bolag (t.ex. en exploatör). Undantaget är Herrvik där
en större anläggning planeras, som visserligen ska drivas av en samfällighet,
men som är så stor att skyldigheten för kommunen att inrätta en allmän VAanläggning mycket väl kan infalla.
Gruppvis/områdesvis VA-hantering anses ofta vara att föredra framför individuell VA-hantering, och det finns många fördelar. Framförallt innebär gruppvis/
områdesvis VA-hantering större möjlighet till god lokalisering av såväl
dricksvatten- som avloppsanläggningar, större möjlighet till förundersökning av
kapacitet för dricksvattenuttag och större möjlighet att ge vattentäkter
långsiktigt skydd.
Gruppvis/områdesvis VA-hantering kan också ge större möjlighet att säkerställa
långsiktig drift (eftersom det finns ekonomiskt underlag för professionell drift
och underhåll), samt förenklad myndighetstillsyn (eftersom det blir en starkare
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verksamhetsutövare samt färre tillsynsobjekt). Generellt är dock inte
samfälligheter eller privata exploatörer starka verksamhetsutövare, och den
långsiktiga driften är helt avhängig myndighetstillsynen (se avsnitt 5.6.2 nedan).
Rent tekniskt finns det ibland fördelar med individuell VA-försörjning, särskilt
vad gäller dricksvattenförsörjningen där spridda uttag i många grunda brunnar
minskar risken för saltvatteninträgning. Vad gäller avloppshanteringen är
källsortering av avloppet (dvs. uppsamling av toalettavfallet och BDTbehandling) ofta enklare att lösa individuellt. Källsortering förenklar också
tillsynen av avloppsanläggningar genom att tekniken för såväl omhändertagande av toalettavfallet som behandling av BDT-vattnet är robust och därmed
mindre tillsynskrävande. Det är också möjligt att ha individuell uppsamling av
toalettvattnet på varje fastighet och en gemensam anläggning för behandling av
BDT-vatten.
Möjliga lösningar för VA-försörjningen i respektive område påverkas också i
hög grad av hur exploateringen av området sker. Det gäller framförallt vilka
möjligheter det finns att samordna VA-försörjningen, såväl vad gäller förundersökningar som skala och organisation för VA-hanteringen. Tänkbara
exploateringsscenarier och deras betydelse för VA-försörjningen beskrivs i
Tabell 14. På Östergarnslandet är det sannolikt att huvuddelen av
exploateringen kommer att ske som komplettering av befintlig bebyggelse, med
något eller några hus i taget. Det kan också bli aktuellt med något större
exploatering i anslutning till befintlig bebyggelse, vilket då kan hanteras i stort
sett på samma sätt som en planerad direkt nyexploatering (enligt Tabell 14). I
Katthammarsvik och Herrvik kan det bli aktuellt med större nyexploateringar.
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Tabell 14. Olika exploateringsscenarier för områden på Östergarnslandet och deras betydelse för VA-hanteringen.
Exploateringsscenario

Beskrivning

Planinstrument

Planerad direkt
nyexploatering (>
5 hus)

En direkt
nyexploatering
innebär att hela
området exploateras
samtidigt. En
exploatör ansvarar i
allmänhet för
infrastruktur i hela
området: vägar, el,
vatten och avlopp.
Vald systemlösning
prövas normalt i
samband med MKB
av detaljplanen.
Innebär att området
exploateras i
etapper. Antingen
med samma
exploatör, eller med
olika exploatörer i
olika etapper.

Detaljplan

Planerad stegvis
nyexploatering (>
5 hus)

Betydelse för VA-försörjningen
•
•
•

•

Detaljplan

•
•

•

Spontan/mindre
nyexploatering (<
5 hus)

Komplettering av
befintlig
bebyggelse

Innebär att
exploateringen sker
genom att en eller
några fastigheter
(färre än fem)
tillkommer i taget.
Nya fastigheter ligger
utspridda mellan
befintliga fastigheter
som redan har VAförsörjning, av
varierande standard.

Förhandsbesked om
bygglov

•

(Detaljplan)
Förhandsbesked om
bygglov

•

•

•

•

5.4.

Möjligt att skapa gemensamhetsanläggningar för hela
området.
En ordentlig utredning av möjligheten till grundvattenuttag
kan göras för hela området.
Avloppshanteringen kan lokaliseras på lämpligaste stället
inom området, utifrån såväl markförutsättningar som
koppling till vattenförsörjningen. Lokalisering, och till viss
mån teknival, kan styras i detaljplan.
Möjligt att bygga VA-system där en stor investering måste
göras innan alla hus byggs eller tomter säljs, något som
gäller för t.ex. konventionella VA-system med långa
ledningsnät och reningsanläggningar.
Hur mycket VA-försörjningen kan samordnas beror på om
exploateringen sker med samma exploatör i alla etapper,
eller om olika etapper sker med olika exploatörer.
Med samma exploatör kan VA-försörjningen samordnas
mellan de olika etapperna vad gäller t.ex. utredning och
förundersökningar. Med olika exploatörer försvåras
möjligheten att samordna utredningen av VA-hanteringen
mellan de olika etapperna.
Eftersom intäkterna kommer etappvis, är det ofta
fördelaktigt om VA-systemet medger etappvis investering.
Etappvis utbyggnad kommer således att påverka val av
teknik.
Det kommer att vara svårt att ställa krav på bildandet av
gemensamhetsanläggningar för VA.
Svårare att få överblick över VA-försörjning i området i
stort. Möjligheten att göra undersökningar av
grundvattentillgången begränsas, och det är därför svårt att
veta hur stor exploatering som området totalt klarar.
Det blir svårt att skapa gemensamhetsanläggningar,
eftersom det är svårt att ställa krav på befintliga
anläggningar med (tillsvidare) godkänd standard att de ska
åtgärda sina anläggningar.
Hänsyn måste tas till befintliga anläggningar vid planering,
vilket innebär att det kan bli svårt att lokalisera nya
avloppsanläggningar på ett bra sätt i förhållande till såväl
tillkommande som befintliga vattentäkter.
Vad som kan ses som en en skälig kostnad för VAförsörjningen utifrån Miljöbalken är lägre för befintliga
fastigheter än vid nybyggnation av fastigheter.
Gemensamma anläggningar där både nya och befintliga
fastigheter ingår, kan således inte kosta lika mycket som
motsvarande anläggning för endast nybyggda fastigheter.
Vad som är en rimlig kostnad för de befintliga fastigheterna
beror dock av hur stor risk för hälsan och miljön som
befintliga anläggningar utgör.

Möjlig VA-försörjning för respektive område

Det finns många faktorer att ta hänsyn till vid val av lösning för respektive
exploateringsområde, och många av dessa faktorer avgörs inte förrän i senare
planeringsskeden (t.ex. i samband med detaljplanering). Som tidigare nämnts är
exploateringsscenario en viktig faktor för val av VA-hantering, andra faktorer
som kommer att avgöras i senare skeden är t.ex.:
• Exploateringens storlek, dvs. antal fastigheter;
• Typ av boende, tomtstorlek, etc.;
• Exakt vilken uttagskapacitet det finns för grundvatten och exakt vilken
plats som är lämplig för lokalisering av VA-anläggningar (ytterligare
undersökningar krävs i senare planeringsskeden för detta).
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Man bör också ta hänsyn till den stora andelen fritidsbebyggelse på
Östergarnslandet vid val av VA-lösningar för exploateringsområdena.
Det är mycket ojämn belastning på VA-systemen över året, med stor
vattenförbrukning och stor belastning på avloppshanteringen sommartid. Det är
därför önskvärt om man kan anpassa VA-lösningarna så att man inte behöver
dimensionera hela systemet för belastningstoppen sommartid (t.ex. innebär
uppsamling av toalettvatten i sluten tank en större flexibilitet än en
behandlingsanläggning, eftersom man kan anpassa tidpunkt för tömning av
tanken till belastningen)10.
Nedan beskrivs förslag till VA-försörjning för respektive exploateringsområde.
Områdena finns numrerade i Figur 22. Förslagen till VA-försörjning baserar sig
på markförhållanden, främst sårbarhet för grundvattenförorening (se Figur 23),
möjlighet till uttag av dricksvatten, sannolikt exploateringsscenario, befintlig
bebyggelse inom området och befintlig avloppshantering.

Figur 22. Karta över föreslagna exploateringsområden på Östergarnslandet
med numrering. 1: Gurpe, 2: Prästgården, 3, 4: Gannarve, 5: Kyrkjures, 6:
Sjaustrukrocken, 7: Baju; 8: Falhammars, 9:Vitkulle, 10, 11: Svartdal, 12:
Herrvik.

10

Det finns också möjlighet att utforma taxor och andra styrmedel med hänsyn till den
ojämna belastningen, t.ex. genom att ha en högre VA-taxa sommartid. Se avsnitt 5.6.2.
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Figur 23. Sårbarhetskarta med de utpekade exploateringsområdena. Röd =
Sårbarhetsklass 1 (mest sårbart), Orange = Sårbarhetsklass 2, Blå =
Sårbarhetsklass 3, Gul = Sårbarhetsklass 4, Grön = Sårbarhetsklass 5.

Alla exploateringsområden utom Herrvik (12) ligger i inlandet och har relativt
liten bebyggelse idag. Den framtida nyexploateringen bedöms också bli
förhållandevis liten med komplettering av befintlig bebyggelse. I dessa områden
bedöms det därför vara svårt att samordna VA-försörjningen, och avsaltning är
inte heller ett rimligt alternativ, varför individuell VA-försörjning med
dricksvattenuttag från bergborrade brunnar och avloppshantering med
uppsamling av klosettvatten (helst med vakuumtoalett) i sluten tank och lokal
BDT-rening förordas.
Delar av Katthammarsvik har idag kommunalt VA, men såväl vattentäkter som
reningsverk är i behov av översyn och förbättring. Det är inte rimligt med en
större nyexploatering i Katthammarsvik utan att det kommunala VAverksamhetsområde utvidgas till att omfatta också nyexploateringen. I Herrvik
(område 12) uppförs en stor gemensamhetsanläggning för avlopp som ska
drivas i privat regi, och som utformas för att kunna ansluta fastigheter också i
Kirunabyn och Sandvik. Samtidigt planeras där vattenverk i kommunal regi,
baserat på avsaltning av bräckvatten från Östersjön.
Möjligheterna till dricksvattenförsörjning och förslag till skyddsåtgärder för
respektive område sammanfattas i Tabell 15.
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Tabell 15. Möjlig VA-försörjning för respektive exploateringsområde. GA = gemensamhetsanläggning.
Område
nr >

1:
Gurpe

2:
Prästgården

3, 4:
Gannar
ve

5:
Kyrkjures

Sårbarhe
t
Befintlig
VAförsörjning

Klass 4

Klass 1
och 2
Enskilt
VA

Klass 1
och 2
Enskilt
VA

Klass 2
och 5
Info
saknas

Nyexploatering/
komplettering
av bef
bebyggelse
Möjlighet Enskild
att lösa
eller
gemendricksvattensam
försörjningen

Komplettering
av bef
bebyggelse

KompNylettering exploaav bef
tering
bebyggelse

Enskild
eller
gemensam

Enskild
eller
gemensam

Separat
uppsamling av
toalettvatten i
sluten
tank.

Separat
uppsamling av
toalettvatten i
sluten
tank.

Separat
uppsamling av
toalettvatten i
sluten
tank.

Enskilt
VA

Troligt
exploateringsscenario

Förslag
till
skyddsåtgärder
för
avloppshanterin
g

6:
Sjaustr
ukrocke
n
Klass 1
och 2
Enskilt
VA

7: Baju

8:
Falham
mars

9:
Vitkulle

10,11:
Svartdal

12:
Herrvik

Klass 1
och 4
Enskilt
VA

Klass 2

Klass 1

Enskilt
VA, GA
för
camping

Info
saknas

Klass 2
och 5
Enskilt
VA

Klass 1
och 2
Enskilt
VA, ny
stor GA
på gång

Komplettering
av bef
bebyggelse

Komplettering
av bef
bebyggelse

Komplettering
av bef
bebyggelse

Enskild
eller
gemensam

Enskild
eller
gemensam

Separat
uppsamling av
toalettvatten i
sluten
tank.

Separat
uppsamling av
toalettvatten i
sluten
tank.

I första
hand
separat
uppsamling av
toalettvatten
med
vakuumtoalett i
sluten
tank, i
andra
hand
samordnat
och
utsläpp
till kust.

Enskild
eller
gemensam. Alt
samman
koppling
med
Herrviks
avsaltningsanläggning
Separat
uppsamling av
toalettvatten i
sluten
tank.

Nyexploatering/
komplettering
av bef
bebyggelse
Enskild
eller
gemensam

Nyexploatering

Enskild
eller
gemensam

Nyexploatering/
komplettering
av bef
bebyggelse
Enskild
eller
gemensam

Separat
uppsamling av
toalettvatten i
sluten
tank.

Separat
uppsamling av
toalettvatten i
sluten
tank.

I första
hand
samordn
at med
kommun
alt VA
för Katthammar
svik, i
andra
hand
separat
uppsamling av
toalettvatten
med
vakuumtoalett i
sluten
tank el
samordnat
och
utsläpp
till kust.

Vilka skyddsåtgärder för avlopp som är lämpliga för respektive område beror
också på hur stor exploateringen blir. Hur många hushåll som bedöms som
lämpliga att ansluta till respektive skyddsåtgärd för behandling av avloppsvatten
anges i Tabell 16. Detta är dock inte automatiskt kopplat till storlek på
exploatering inom ett område. Källsortering av avloppet, där endast BDT-vatten
släpps ut i behandling, kan tillämpas i större exploateringar där varje fastighet
löser sin egen avloppshantering individuellt. Utsläpp av blandat avloppsvatten
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Enskild
eller
samman
koppling
med
Herviks
avsaltningsanläggning

(WC och BDT) kräver större skyddsavstånd och bedöms därför vara mindre
lämpligt vid individuell avloppshantering.
Tabell 16. Antal hushåll som kan anslutas till respektive skyddsåtgärd för avloppshantering. OBS! Detta är
inte automatiskt kopplat till storlek på exploatering inom ett område. Källsortering av avloppet, där
endast BDT-vatten släpps ut i behandling, kan tillämpas i större exploateringar, där varje fastighet löser
sin egen avloppshantering individuellt.
Skyddsåtgärd för avlopp
Vakuumtoalett till sluten tank
Torrtoalett
BDT 1: Inneslutet kompaktfilter
BDT 2:Upphöjd lågbelastad infiltration
BDT 3: Inneslutet vertikalfilter
BDT 4: Spraybox
BDT 5: Integrerad slamavskiljare och
spraybox
WC+BDT 1: Paketreningsverk

1 hushåll

2-5 hushåll

6- ca 30-40
hushåll

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
-

x
x
x
-

(x)
(x)*
-

(x)**

(x)

x

x

WC+BDT 2: Förfällning och innesluten
(x)**
x
x
markbädd
WC+BDT 3a:Sprayfilter och fosforfilter
(x)**
x
x
WC+BDT 3b:Markbädd/vertikalfilter och
(x)**
x
liten fosforfälla
WC+BDT 4:Bevattning
(x)
Polering 1:
x
x
x
Polering 2:
x
x
x
Polering 3:
x
x
x
*Kan i princip byggas för 40 hushåll eller mer, men platsbehovet blir stort och
lokalisering försvåras därför. Vid stora exploateringar kan det vara bättre att dela upp
BDT-behandlingen på flera enheter.
**Det finns produkter på marknaden för ett hushåll, men tekniklösningen
rekommenderas inte för enskilda hushåll på Storsudret, till följd av markens
känslighet.

5.5.

> 40 hushåll

Hantering av VA-frågorna i senare
planeringskeden

Exakt svar på hur VA-försörjningen bör ske i respektive område bestäms först i
det skarpa läget, i senare planeringsskeden. Rekommendationer för hantering av
VA-frågorna i senare planeringsskeden ges nedan.
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x

5.5.1. Detaljplanering
I samband med detaljplanering definieras exploateringens typ och storlek, vilket
blir utgångspunkt för en särskild VA-utredning som bör göras av någon
sakkunnig. Förslagsvis sker VA-utredningen på följande sätt:
1.Kriterierna för VA-hanteringen platsanpassas
Kriterierna i tabell 1 anpassas till platsen, och den specifika situationen,
framförallt med utgångspunkt i:
• Naturgivna förutsättningar i området, dvs. recipientens känslighet,
markförhållanden, risk för förorening av grundvatten;
• Typ av exploatering, dvs. direkt eller etappvis nyexploatering (eller
komplettering av befintlig bebyggelse);
• Exploatörens praktiska och ekonomiska krav.
2. Undersökning av möjligheten till dricksvattenförsörjning enligt kommunens
riktlinjer11.
3.Val av skyddsåtgärder för avloppshanteringen
Med utgångspunkt i de kriterier som tagits fram enligt punkt 1 ovan, samt
möjlighet till dricksvattenförsörjning, tas olika alternativ till skyddsåtgärder för
avloppshanteringen fram. Förslag på skyddsåtgärder finns i avsnitt 5.2. Minst
två alternativ till avloppshantering bör tas fram och utvärderas enligt kriterierna.
Eftersom möjligheten till VA-försörjning är avgörande för hur exploateringen
kan ske, bör VA-utredningen göras så tidigt som möjligt i planprocessen.

5.5.2. Förhandsbesked om bygglov
Förhandsbesked om bygglov ges för ett hus/en fastighet i taget, och innebär att
det inte går att göra en utredning om VA-försörjningen i ett område som helhet.
I allmänhet görs inte heller en professionell konsultutredning, även om det kan
krävas där det är särskilt känsligt, eller särskilt svårt att lösa dricksvattenförsörjningen. Region Gotland har tagit fram riktlinjer för utredning av
möjlighet till dricksvattenförsörjning som gäller vid förhandsbesked till
bygglov12.
Eftersom huvuddelen av Östergarnslandet är känsligt, och eftersom det är svårt
att göra platsanpassade utredningar vid förhandsbesked om bygglov, och svårt
att få överblick över området i stort, bör särskilda krav på skyddsåtgärder för
avloppshanteringen ställas. Utsläpp av WC-vatten till behandlingsanläggning
rekommenderas inte, om inte särskilt god lokalisering av anläggningen kan
säkerställas. Utgångspunkten bör således vara att WC-vattnet ska samlas upp
med vakuumtoalett i sluten tank. Vilka skyddsåtgärder som krävs för BDTvattnet beror på områdets känslighet (se avsnitt 5.2.2).

11

Riktlinjer för hantering av enskild vattenförsörjning vid nyetablering 2008-04-09, Dnr
85062.
12
Riktlinjer för hantering av enskild vattenförsörjning vid nyetablering 2008-04-09, Dnr
85062.
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5.6.

Andra viktiga frågor att lösa

Utöver säkerställande av dricksvattentillgång, teknikval för avloppshantering,
val av skala för VA-hanteringen och hanteringen av VA-frågan i senare
planeringskeden finns också en rad andra frågor kopplade till lokal VAhantering på Östergarnslandet som behöver lösas. Dessa beskrivs närmare
nedan.

5.6.1. Hantering av avloppsfraktioner
Idag körs avloppsfraktionerna från enskilda avloppsanläggningar på
Östergarnslandet till reningsverk. Region Gotland har dock ett ansvar för att
skapa en organisation och ett system som möjliggör återvinning av näring ur
avloppsfraktioner. Avloppsfraktioner från enskilda hushåll (och från
anläggningar för upp till fem hushåll) räknas som hushållsavfall, vilket innebär
att den kommunala renhållningen har ansvar för omhändertagandet. Hantering
av hushållsavfall ska följa avfallshierarkin, vilket för avloppsfraktioner innebär
att system som möjliggör näringsåtervinning ska väljas i första hand.
Uppsamling av klosettvatten i slutna tankar, som ju är det system som förordas i
första hand för avloppshanteringen på Östergarnslandet, är också det
avloppssystem som har störst potential för näringsåtervinning eftersom ca 90 %
av näringen samlas upp i toalettavfallet. Följaktligen bör renhållningen, i
samarbete med miljökontoret och lantbruksaktörer, skapa ett system för
återföring av klosettvatten från slutna tankar till produktiv mark. De 250 slutna
tankar som idag finns på Östergarnslandet utgör en grund för att skapa ett
sådant system. I samband med detta bör hanteringen av klosettvatten på hela
Gotland ses över, eftersom det finns många slutna tankar inom hela regionen,
och sannolikt kommer att tillkomma fler framöver i samband med krav på
åtgärdande av befintliga enskilda avlopp, och vid nyexploateringar och
tillkommande bebyggelse.
För att få ett effektivt system för hantering av klosettvatten bör klosettvattnet
samlas upp så koncentrerat som möjligt. På så sätt minskar antalet tömningar,
hygienisering och lagring förenklas, och det blir också lättare att sprida
klosettvattnet. Därför bör så många fastighetsägare som möjligt byta till extremt
snålspolande toaletter/vakuumtoaletter. Region Gotland bör därför se till att
skapa incitament för fastighetsägare att installera dessa toaletter (se avsnitt
5.6.2).
Det finns också andra avloppsfraktioner, t.ex. slam från minireningsverk och
använt fosforfiltermaterial från fosforfällor, som renhållningen ansvarar för att
hantera. Eftersom dessa anläggningar är mycket ovanliga på Östergarnslandet
idag, och de endast i undantagsfall bedöms lämpliga vid nybyggnation (se
avsnitt 5.4) bedöms behovet av att utveckla ett hanteringssystem för dessa
avloppsfraktioner på Östergarnslandet som litet. Dock behöver hanteringen av
dessa fraktioner ses över för Gotland som helhet.
Det finns möjlighet att söka dispens för eget omhändertagande av avloppsfraktioner, t.ex. latrin och urin från torrtoaletter. Eftersom jordlagret är mycket
tunt på stora delar av Östergarnslandet kan eget omhändertagande innebära
risker för förorening av grundvattnet och det är därför viktigt att dispens inte
ges utan att tillräckliga skyddsåtgärder har säkerställts.
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I processen med att utveckla ett system för hantering av avloppsfraktioner på
Östergarnslandet är det viktigt att kommunen tidigt upprättar en god dialog med
lantbrukets aktörer, inte bara lokalt på Östergarnslandet utan även regionalt på
Gotland. Utöver att vara entreprenör åt renhållningen för tömning, lagring och
återanvändning av avloppsfraktioner, har lantbruksaktörer en stor potential att
bidra till en bättre VA-hantering genom att vara entreprenör för anläggande och
drift av avloppsanläggningar och kunskapsstöd till fastighetsägare. Detta bör
samordnas med andra processer för att utveckla näringslivet på den gotländska
landsbygden.

5.6.2. Myndighetstillsyn och styrmedel
De enskilt viktigaste faktorerna för hur väl en avloppsanläggning fungerar är
hur robust anläggningen är och hur drift och skötsel utförs. För att säkerställa
långsiktig drift av anläggningar med icke-kommunala huvudmän (dvs. enskilda
personer, samfälligheter eller privata bolag) krävs regelbunden myndighetstillsyn. Miljökontoret kan ta ut en tillsynsavgift för att kontrollera
anläggningarna, och tillsynen är således självfinansierande.
Region Gotland har beslutat att tillämpa riskbaserad tillsyn, vilket innebär att
tillsynens omfattning, och därmed hur stor tillsynsavgiften blir, beror av hur
stora risker avloppsanläggningen innebär. En robust anläggning, t.ex. toalettvattensortering och BDT-rening bör få en låg tillsynsavgift, medan t.ex. ett
minireningsverk som kräver mer omfattande service och underhåll bör få en
högre tillsynsavgift. Detta är också ett sätt för Region Gotland att styra mot mer
robusta tekniklösningar för små avlopp.
Utöver den årliga myndighetstillsynen som beskrivs ovan bör med jämna
mellanrum en mer omfattande kontroll av anläggningarna genomföras.
Intervallet för denna kontroll bör också anpassas till anläggningens robusthet
och underhållsbehov. En robust anläggning, t.ex. klosettvattensortering och
BDT-rening i markbädd, kontrolleras lämpligen var tionde år, medan ett
minireningsverk lämpligen kontrolleras vart femte år. Former för kontroll och
uppföljning av avloppsanläggningar behöver utvecklas, vilket också blir en
följd av det beslut om tidsbegräsning av tillstånd för enskilda avlopp som
miljönämnden i Region Gotland beslutat om.
Det är verksamhetsutövarens ansvar att välja teknik för VA-hanteringen, vilket
begränsar kommunens möjlighet att styra detta när VA-hanteringen sker i ickekommunal regi. Kommunen kan dock använda sig av olika styrmedel för att
styra mot bättre tekniklösningar. Tillgängliga styrmedel är t.ex.:
• En konsekvent tillämpning av riskbaserad tillsynstaxa styr mot mer
robusta tekniklösningar;
• Renhållningstaxor för hantering av avloppsfraktioner bör utformas för
att gynna avloppslösningar med högre kretsloppspotential;
• Information och rådgivning till fastighetsägare och exploatörer. Detta
kan ske genom informationsmaterial, informationsträffar, särskild
telefonrådgivning, avloppsmässor, mm.
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För att underlätta hanteringen av uppsamlat klosettvatten i slutna tankar bör
kommunen styra mot att fastighetsägare med sluten tank installerar extremt
snålspolande toaletter/vakuumtoaletter. Detta kan ske genom t.ex.:
•

Taxan för tömning av slutna tankar bör utformas så att vakuumtoaletter
(eller andra extremt snålspolande toaletter) gynnas. Detta kan t.ex.
åstadkommas genom att de första 1-2 tömningarna per år är mycket
billigare än ytterligare tömningar;

•

Demonstrationsanläggningar med installerade vakuumtoaletter, t.ex. i
kommunala fastigheter utanför det kommunala VAverksamhetsområdet (skolor, o. dyl.) eller andra offentliga fastigheter
(t.ex. bygdegårdar). Detta har t.ex. tillämpats av Trosa kommun;

•

VA-rådgivning om vakuumtoaletter och hur de kan installeras i olika
fastigheter, i form av t.ex. informationsträffar, mässor,
telefonrådgivning eller personlig rådgivning, underlättar för
fastighetsägare att välja denna lösning. Detta har t.ex. tillämpats av
Södertälje kommun.

Inom det kommunala verksamhetsområdet handlar det inte om att styra val av
tekniklösning, eftersom den kommunala huvudmannen råder över detta.
Däremot finns det behov av att använda taxan för att styra t.ex. vattenförbrukningen. Eftersom vattenförsörjningen försvåras på sommaren bör man
inom det kommunala verksamhetsområdet i Katthammarsvik överväga
möjligheten att tillämpa en högre VA-taxa på sommaren. Taxan kan utformas så
att permanentboende sammantaget får samma kostnad för vattnet sett över hela
året, medan sommarboende får betala en högre kostnad för vattnet.

5.6.3. Förbättring av befintliga VA-anläggningar
Miljöavdelningen har ansvar för tillsyn av enskilda brunnar, men eftersom det
varken är tillstånds- eller anmälningspliktigt att anlägga en enskild brunn blir
enskilda brunnar sällan tillsynsärenden om inte klagomål på vattenkvalitet eller
–kvantitet lämnas in av fastighetsägaren. Kunskapen om de befintliga brunnarnas status är därför låg, men eftersom stora delar av Östergarnslandet är
sårbart och det finns relativt många infiltrationsanläggningar och markbäddar
för blandat avloppsvatten är det troligt att det förekommer problem med
vattenkvaliteten. Ett sätt att öka kunskapen om brunnarna på Östergarnslandet
är att utföra ett särskilt tillsynsprojekt om den enskilda vattenförsörjningen i
området. Problem med den egna vattentäkten (kvantitet eller kvalitet) ökar
motivationen att ansluta sig till en gemensam VA-försörjning för de fastigheter
som ligger invid nyexploatering (där gemensam vattenförsörjning planeras). Ett
tillsynsprojekt kan vara ett sätt att höja medvetandet kring detta.
Många av de befintliga avloppsanläggningarna på Östergarnslandet är sannolikt
i behov av förbättring, även om anläggningarnas ålder och status till stor del är
okänd. Behov av förbättring bedöms framförallt föreligga för
infiltrationsanläggningar och markbäddar för blandat avlopp, eftersom risken
för att dessa anläggningar förorenar grundvattnet är stor. Det är också svårt att
kontrollera anläggningarnas funktion i efterhand. Åtgärder för förbättring kan
vara t.ex.:
• Uppsamling av toalettvattnet i sluten tank (helst med vakuumtoalett)
och fortsatt användning av infiltrationsanläggningen för behandling av
BDT-vatten;
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• Anslutning till gemensam avloppsanläggning med bättre lokalisering,
antingen i samband med angränsande nyexploatering, eller tillsammans
med grannar som också behöver förbättra sina befintliga anläggningar;
• Ny individuell anläggning för blandat avlopp med innesluten
behandling, polering och stora skyddsavstånd. Eftersom grundvattnet på
stora delar av Östergarnslandet är mycket sårbart, kan detta endast vara
aktuellt i undantagsfall, under förutsättning att tillräckligt stora
skyddsavstånd (såväl vertikalt som horisontellt) till vattentäkter kan
erhållas.
Anläggningar med vattentoalett och uppsamling i sluten tank kan förbättras
genom att den konventionella toaletten byts ut mot en vakuumtoalett. På så sätt
minskar transporterna av toalettvatten och värdet av toalettvattnet som
gödselmedel ökar (eftersom det är mindre utspätt). Fastighetsägarna kommer
dock sannolikt inte att byta toalett av sig själva, och stöd av kommunen krävs,
t.ex. i form av ekonomiska incitament och information/rådgivning (se avsnitt
5.6.2). När dessa styrmedel tillämpas är det också viktigt att information om
detta går ut till samtliga fastighetsägare på Östergarnslandet med sluten tank.
Det finns också ett mindre antal anläggningar på Östergarnslandet med sluten
tank för både WC- och BDT-vatten. Eftersom mängden vatten som samlas upp i
tanken blir stor om också BDT-vatten samlas upp, bör dessa anläggningar ses
över och möjligheten att koppla bort BDT-vattnet och istället leda det till en
lokal behandling (enligt avsnitt 5.2.3) ses över.

6. Slutsatser och rekommendationer
De viktigaste slutsatserna av denna utredning är:
• Det finns olika möjliga vägval för VA-hanteringen på Östergarnslandet.
Eftersom exploateringen i de flesta av områdena kommer att vara
relativt begränsad är det inte motiverat med kommunal VA-utbyggnad
för hela Östergarnslandet, och i samtliga utpekade
exploateringsområden i inlandet bör istället VA-försörjningen ske
lokalt. En överföringsledning från Ljugarn till Katthammarsvik bedöms
inte vara motiverat, men däremot ev. en överföringsledning mellan
Katthammarsvik och Herrvik, samt ev. vidare mot Kirunabyn/Sandvik.
Inför nyexploateringar i Katthammarsvik bör det kommunala VAverksamhetsområdet utvidgas så att det omfattar större delar av
Katthammarsvik inklusive nyexploateringar.
• Det kommunala reningsverket och de kommunala vattentäkterna i
Katthammarsvik behöver förbättras. Detta kan ske antingen genom att
utveckla de befintliga anläggningarna i Katthammarsvik eller genom
ihopkoppling med anläggningar i Herrvikt
• Det bedöms möjligt att lösa dricksvattenförsörjningen lokalt i de
utpekade exploateringsområdena. Generellt sett är möjligheterna till
grundvattenuttag bättre på Östergarnslandet än t.ex. på Storsudret och i
paritet eller något sämre än på Fårö. Uttagsmöjligheterna på
Östergarnslandet är ca dubbelt så bra som på Storsudret och det finns
procentuellt sett betydligt fler brunnar med hög kapacitet. Dock saknas
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tillräckliga data för att göra en säker bedömning av vattenkvaliteten.
Exploateringen kommer i många fall att begränsas av möjligheten att
säkerställa tillräcklig mängd dricksvatten av god kvalitet.
• Avloppshanteringen kan lösas lokalt med uppsamling av klosettvatten i
sluten tank och lokal rening av BDT-vatten som anpassas till
sårbarheten och känsligheten på varje plats.
• Eftersom stora delar av de utpekade exploateringsområdena på
Östergarnslandet (och även Östergarnslandet i övrigt) är mycket sårbara
med avseende på risk för förorening av grundvattnet måste utsläpp av
blandat avloppsvatten till mark endast ske i undantagsfall och förenas
med ytterligare skyddsåtgärder utöver behandlingen, såsom polering
samt stora skyddsavstånd. Detta gör att det är svårt att släppa ut blandat
avloppsvatten från individuella anläggningar. Vid individuell
avloppshantering förordas separat uppsamling av toalettvattnet i sluten
tank (med vakuumtoalett) alternativt någon typ av torr toalettlösning.
Det finns möjlighet att anpassa skyddsåtgärder för BDT-vatten till
mycket känsliga recipienter.
• Huvuddelen av de tolv utpekade exploateringsområdena ligger i
inlandet, har en relativt liten befintlig bebyggelse och kommer sannolikt
att byggas ut endast med mindre kompletteringar av befintlig
bebyggelse. I dessa områden bedöms det svårt att lösa VA-försörjningen
på ett samordnat sätt, och individuell VA-försörjning på varje fastighet
förordas istället, med uttag av grundvatten för dricksvatten och
uppsamling av klosettvatten i sluten tank och lokal rening av BDTvatten enligt ovan. Undantaget är Katthammarsvik, som ligger kustnära
med mer bebyggelse idag, och där det kan bli aktuellt med större
nyexploatering.
Följande generella rekommendationer ges för VA-hanteringen på
Östergarnslandet:
• VA-huvudmannen vid Region Gotland bör övervaka utvecklingen på
Östergarnslandet för att ha beredskap för eventuell skyldighet att inrätta
kommunalt VA i något område enligt lagen om allmänna vattentjänster.
Detta gäller särskilt Herrvik, Sandvik och Kirunabyn. Vid större
exploateringar bör en särskild bedömning av kommunens nuvarande
eller framtida ansvar för VA-hanteringen göras.
• I samband med en översyn av de kommunala VA-anläggningarna i
Katthammarsvik, bör en utökning av det kommunala VAverksamhetsområdet till större delar av Katthammarsvik, och Herrvik,
utredas.
• Noggranna fältundersökningar av möjligheten till dricksvattenförsörjning för respektive område bör göras i senare planeringsskeden. I
samband med detta bör alltid salthalten i brunnsvattnet alltid
kontrolleras.
• Lokal avloppshantering på Östergarnslandet bör utformas med
utgångspunkt i skyddsbarriärer. Eftersom grundvattnet är mycket sårbart
bör avloppsanläggningar vara robusta med hög driftssäkerhet. Utsläpp
av WC-vatten från individuella anläggningar bör undvikas (om inte
VA-utredning för Östergarnslandet inför fördjupad översiktsplanering, Region Gotland
WRS Uppsala AB, Akvanovum/Grundvattengruppen, 2013-01-15, uppdaterad 2015-04-23
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stora skyddsavstånd kan erhållas). Vid individuell avloppshantering
förordas separat uppsamling av toalettvattnet i sluten tank (med
vakuumtoalett) alternativt någon typ av torr toalettlösning.
Behandlingen av BDT-vatten bör anpassas till recipientens känslighet,
om det är mycket tunna jordlager bör behandlingen kombineras med
någon typ av innesluten efterbehandling.
• Utsläpp av blandat avlopp till mark på Östergarnslandet bör endast ske i
undantagsfall, och endast vid samordnad VA-försörjning med kustnära
utsläpp där en särskild utredning har visat att riskerna för förorening av
grundvattnet är acceptabla.
• Region Gotland bör utveckla/förtydliga prövningsförutsättningar vad
gäller utsläpp av behandlat BDT-vatten till mark vid kommande
revideringar av VA-anvisningar och byggriktlinjer. Samhällsbyggnadsförvaltningen måste ha tydliga krav för lokalisering av ny bebyggelse
och VA-anläggningar.
• Region Gotland bör använda taxor och avgifter, samt information till
fastighetsägare och exploatörer, som styrmedel för att driva
utvecklingen mot mer robust och kretsloppsanpassad avloppshantering.
• Region Gotland bör, i samarbete med lantbruksaktörer, utveckla ett
system för hantering och återvinning av näring ur klosettvatten på
Östergarnslandet. Detta bör ske samordnat med utvecklandet av system
för hantering av klosettvatten för hela Gotland.
• I samband med arbetet med en fördjupad översiktsplan för
Östergarnslandet bör Region Gotland se över i vilka andra styrdokument
som frågan om hantering och återvinning av näring ur avloppsfraktioner
bör ingå.
• Region Gotland bör, gärna i samråd med nationella aktörer, utveckla
effektivare metoder för tillsyn och kontroll av små avloppsanläggningar.
• Byggnadsnämnden bör undersöka förutsättningarna för att ställa krav på
separata ledningar för WC- respektive BDT-avlopp vid nybyggnation av
bostadshus13.
• Region Gotland bör ta fram ett informationsmaterial om hur
vattenförsörjning för enskilda hushåll och samfälligheter, utifrån
Gotlands karstberggrundsförutsättningar, bör anordnas för att minimera
risk för förorening samt påverkan på omgivningen.
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Detta för att inte försvåra möjligheten att lösa avloppshanteringen, om inte
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Inledning
Bakgrund
Fårö, Sudret och gotlandskusten, inklusive Östergarnslandet utpekades 1976 som områden av
riksintresse för naturvård, kulturminnesvård och rörligt friluftsliv. Dessa områden skulle enligt
kommunöversikten bli föremål för ”viss närmare planering”.1 1985 antogs en områdesplan för
Östergarnslandet, som 1995 ersattes av en fördjupad översiktsplan till följd av PBL som kom
1987. Hösten 2013 påbörjades arbetet med att aktualisera den fördjupade översiktsplanen för
Östergarnslandet.
Denna kartering ingår i det aktuella arbetet med att förnya den fördjupade översiktsplanen över
Östergarnslandet. Karteringen är begränsad till Katthammarsvik. Detta är en utpekad serviceort i
den kommunomfattande översiktsplanen Bygg Gotland, för vilket anges att sociotopkartor ska
utgöra planeringsunderlag för kommande fördjupad översiktsplanering. Det är även den mest
tätbefolkade orten i området, där störst underlag finns att tillgå för en brukarundersökning. År
2010 hade Katthammarsvik 176 invånare2. Regionen har ett ansvar, i enlighet med Bygg Gotland
och Vision Gotland 2025, att bidra till utvecklingen i utpekade serviceorter. Denna studie ger ett
ökat underlag för det arbetets fortgång.
Östergarnslandet, där Katthammarsvik är en viktig serviceort, tillhör en av de mest attraktiva
platserna på ön för friluftsliv och boende eftersom bevarandevärdena i detta område är mycket
höga. Således står det beskrivet i Region Gotlands översiktsplan Bygg Gotland att en omarbetad
fördjupad översiktsplan för området: ”ska säkerställa kultur- och naturvärden så att områdets karaktärer
inte påtagligt skadas”.3 En sociotopkartering med fokus på brukarvärden ger ett ökat underlag för
hänsynstagande av sådana värden, som exempelvis äldre bebyggelse, platser på orten med
historisk anknytning eller naturområden med sällsynt flora och fauna.
Med hjälp av en sådan kartering kan även frågor om huruvida villkoren för ett rörligt friluftsliv är
jämlikt, oavsett socioekonomiska förutsättningar, uppmärksammas. På så sätt ökar möjligheten
att den fördjupade översiktplanen utformas utifrån det aktuella områdets särskilda egenskaper.

Sociotopkartering
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under de senaste åren använt sig av en metod som syftar till
att undersöka de sociala aspekter människor värdesätter i sitt närområde. Denna metod, kallad
sociotopkartering, utvecklades först i Stockholm 1996, där målet var att förtydliga de sociala
värden som fanns knutna till grönområden och parker i staden och på så vis säkerställa att hänsyn
tas till dessa områden då ny bebyggelse planeras. På så vis är sociotopkartering ett verktyg som
för oss närmare målet att ta hänsyn till både de ekonomiska, ekologiska och de sociala värdena
som i kombination ger underlag för en långsiktigt hållbar planering. Sociotopkartor är en
ögonblicksbild av rådande sociala värden på den plats som undersöks och måste således
uppdateras regelbundet för att med gott reslutat kunna användas som planeringsunderlag.

1

FÖP Östergarnslandet. 1995. S. 7
SCB. 2010. S. 23
3
Bygg Gotland s. 89
2

4

”Begreppet sociotop är skapat i analogi med begreppet biotop. En biotop är platsens liv och form, exempelvis en
tallskog, medan en sociotop den upplevda och värderade platsen, exempelvis trollskog. En sociotop definieras
utifrån frågorna för vem och till vad. Ofta sammanfaller gränserna för en sociotop och en biotop, då människans
användning förändras med exempelvis topografi och vegetation.”4
Sociotopkartering består av en brukarvärdering och en expertvärdering. Brukarvärderingen är den
sammanvägda bedömningen utifrån de undersökningar som har försökt att fånga ett
brukarperspektiv. För att få fram ett underlag till detta kan flera metoder användas så som
enkäter, intervjuer och grönvandringar. Med expertvärdering menas det arbete som kommunens
tjänstemän genomför i processen då platsen bedöms genom observationer och erfarenheter
utifrån deras expertisområden.5 En sociotopkarta är en karta som illustrerar vilka platser
människan använder i sin utemiljö samt vad de gör där.6 På kartan visas vilka sociotopvärden som
finns på vilka platser. Dessa identifieras utifrån vad brukarna har svarat på frågor om hur de
nyttjas. Att kategorisera värdena blir upp till den som skapar kartan. Dessa värden är
platsspecifika och individuella. I en rapport utgiven av Statens folkhälsoinstitut har åtta kvaliteter
kartlagts som är av vikt för att människor ska uppfatta områden som attraktiva. Dessa åtta
kvaliteter är: Det vilda, det artrika, det rymliga, det rofyllda, det lekfulla, det gröna torget, det
festliga och det kulturella. De ligger till grund för hur sociotopvärden har kategoriserats.7
Den gotländska varianten är anpassad för att kunna tillämpas i mindre tätorter. I de gotländska
tätorterna bor det färre människor och det är inte heller samma parkstruktur som i storstäderna.
Vanligen har också invånarna nära till tätortsnära naturområden. Den gotländska inventeringen
lägger mer tyngd på invånarnas erfarenheter än expertens observation. Sociotopkarteringen riktar
sig också till grupper i samhället som vanligtvis inte kommer till tals i planeringssammanhang
exempelvis barn och unga.

Syfte och frågeställningar
Syftet med undersökningen är att med hjälp av en sociotopkartering ta reda på hur boende i
Katthammarsvik använder de grönområden som finns på orten och vilka som är de viktiga
stråken och mötesplatserna.
De frågor som kommer att undersökas är följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vilka är de boende i Katthammarsviks favoritplatser vad gäller grönområden?
Hur långt har de till sina favoritplatser?
Hur tar de sig vanligtvis till dessa platser?
Vilka stråk använder de boende?
Vilka aktiviteter utförs på vilka platser?
Upplever de boende att tillgängligheten till grönområdena är god?
Skiljer sig favoritplatserna åt mellan män och kvinnor, barn och ungdomar?
Hur skiljer sig användningen av platserna åt mellan olika årstider?

Hedman. 2010. S. 16
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Metod
Avgränsning
Eftersom denna undersökning genomförs under en kortare period på åtta veckor, läggs den
största vikten vid brukarnas upplevelser av platserna eftersom de utgör den enskilt största källan
till kunskap och eftersom de besitter störst erfarenhet om hur platserna i undersökningen
används året om och på vardaglig basis. Fokus ligger på de upplevelser och åsikter som finns på
orten vintertid, hos den befolkning som är bosatt i Katthammarsvik året runt. Sommarboendes
och tillfälliga besökares åsikter fångas inte upp av denna studie.
Området avgränsades till Katthammarsviks samhälle (se bilaga 4), där kartan visar
Östergarnsberget i söder och norrut till och med Annas Nöje samt den sydligare av de två
holmarna i viken. Längst västerut på kartan ses Ojselhagen och merparten av Ängmansvägen och
i öst avslutas kartan i linje med grusvägen som löper öster om och parallellt med vattendraget
som mynnar ut i viken.
Denna avgränsning har visat sig stämma ganska väl överens med de tillfrågades egen uppfattning
om var Katthammarsviks samhälle börjar och slutar. Kartan visar ett något större område än det
som de intervjuade beskriver som Katthammarsvik. Enligt dem är man bosatt i Katthammarsvik
om bostaden är placerad väster om Östergarn Kyrka och Markvägen. Åt andra hållet anser de att
samhället tar slut något väster om Östersol och Annas Nöje. I nord-sydlig riktning stämmer
kartans avgränsning bra med de boendes gränsdragning. Ett par personer påpekar att om ny
bebyggelse tillkommer i anslutning till det som idag är Katthammarsviks samhälle så medför det
att dessa gränser kommer att utvidgas.

Intervjuer och workshops
Olika nätverk i Östergarnslandet, med fokus på Katthammarsvik, identifierades. I detta ingick
ideella organisationer, föreningar, företag och privatpersoner. Ur detta nätverk valdes grupper ut
som lämpade sig att intervjua. Föreningar med både äldre och yngre medlemmar valdes ut för att
fånga upp åsikter ur olika åldersgrupper likväl som fördelningen mellan antal intervjuade män och
kvinnor säkerställdes.
Kombinerade intervjuer och workshops hölls där ovan nämnda grupper fick svara på frågor
bland annat om var i Katthammarsvik de vistas, vilka positiva och negativa värden som finns på
dessa platser och detta tydliggjordes med hjälp av en karta. De intervjuade fick även peka ut om
det finns platser som de undviker eller som det känns besvärligt att ta sig till samt vilka stråk de
använder för promenad, motion, ridturer eller dylikt. Intervjuerna genomfördes både på plats och
via telefonsamtal.
De föreningar som intervjuades var Östergarns Kulturförening, Östergarns Idrottsklubb,
Östergarns församling inklusive Östergarns Syförening, Östergarn och Gammelgarns
hembygdsförening och Elimförsamlingen.
De företag som intervjuades var Nygarn Utveckling AB, Skolhusets café, frisörsalongen Här för
dig och Hemtjänsten i Katthammarsvik.
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Fem privatpersoner utan anknytning till någon förening eller något av ovan nämnda företag
intervjuades. Dock tillfrågades alla de intervjuade om vilka grönområden de brukade använda
både som föreningsmedlem eller i anslutning till arbetet men också i egenskap av privatperson.
Majoriteten av de kontaktade personerna intervjuades med hjälp av karta under ett personligt
möte. 13 av personerna intervjuades i grupp eller i par med som mest fyra personer åt gången.
Intervjuer med sammanlagt 13 personer spelades in för att i så stor utsträckning som möjligt
säkerställa att de åsikter som framkom återgavs korrekt. Tre intervjuer genomfördes på telefon,
men dessa gjordes först efter att flera kombinerade intervjuer och workshops redan gjorts på
plats i Katthammarsvik. Anledningen till det var att först lära känna Katthammarsviks geografi
och få höra talas om och få utpekat på kartan sådana platser som används av många. Det blev på
så vis lättare att förstå vilka områden som åsyftades under telefonintervjuerna.
De flesta av de intervjuade bor i det som ovan definierats som Katthammarsviks samhälle. Åtta
personer är bosatta utanför Katthammarsvik, men alla intervjuade bor på Östergarnslandet. De
personer som bor en bit bort har fortfarande en anknytning till samhället exempelvis genom
föreningsliv eller arbete.

Samråd
Sociotopkarteringen var ute på samråd som bilaga till fördjupade översiktsplanen för
Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025. Under samrådet kom det in synpunkter som har
legat till grund för revidering av sociotopkartan och rapporten.

Resultat
Inledning
Åldern på de 22 intervjuade personerna är någorlunda väl spridd till olika åldersgrupper. De flesta
personerna tillhör dock åldersspannet 50-64 år, tätt följt av de som tillhör gruppen 65-79 år. Tre
personer av de som deltog i studien var yngre än 15 år.

Åldersfördelning

10

7

5
3

4

6

Ålder Antal

2

0
0-18 år

19-34 år

35-49 år

50-64 år

65-79 år

Antal intervjuade män och kvinnor är väl fördelat med en liten majoritet av kvinnor. 10 män och
12 kvinnor deltog i studien.
Hur lång tid de intervjuade har varit bosatta i Katthammarsvik med omnejd varierar mycket. Ett
par av de intervjuade är precis nyinflyttade medan andra personer har bott där så länge som 45 år.
Några personer är födda på orten och har valt att bo kvar där. Nästan hälften av personerna som
deltagit i studien tillhör dock den grupp som bott i Katthammarsvik 0-10 år.
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Bosatt i Katthammarsviksområdet, antal år
15
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Antal

5
5

1

4

2

11-20 år

21-30 år

31-40 år

> 40 år

0
0-10 år

Under mötena med Katthammarsviksborna blev de tillfrågade om varför de bosatt sig i
Katthammarsvik och vad som är fördelarna och nackdelarna med att bo där de bor. Vissa har valt
att bo där eftersom de är födda och uppväxta på orten. En del av dessa personer valde tillfälligt
att flytta till annan ort men har sedan valt att flytta tillbaka till Katthammarsvik. Flera personer
bor där eftersom de ville bo på landet hellre än i en stad. Ett par personer har flyttat dit eftersom
de gift sig med en person bosatt i området. Ytterligare att par andra flyttade in i före detta
sommarhus eller renoveringsprojekt. Att bo nära släkt och vänner är en annan viktig orsak till att
bo på platsen.
Gemensamt för de intervjuade är att de uppskattar den vackra och varierande natur som finns i
Katthammarsvik och närheten till både den och havet.
”Jag ville bo på Gotland, men inte i Visby. Här kan man gå ut i naturen med hundarna, direkt från dörren.”
”Det är fantastiskt fint att bo här. Jag bor precis vid stranden så jag har havet och horisonten utanför fönstret.”
”Naturen är fantastisk, man saknar den alltid om man har varit iväg någon annanstans. Då kör man en
sväng ner till Rökeriet för att se att allt är som vanligt och för att komma nära havet.”
Mer än en person framhäver de sociala fördelarna med att bo på platsen:
”Det är ett härligt go på folket i Katthammarsvik.”
”Människorna här är välkomnande mot nyinflyttade.”
Flera beskriver att känslan av frihet är en stor fördel med att bo på Östergarnslandet och i
Katthammarsvik. En man exemplifierar den friheten i termer av möjligheten att odla sin egen mat
och på så vis vara sin egen producent och mindre beroende av andra.
Få personer anser att det finns några egentliga nackdelar med att bo på orten. Ett par personer
nämner avståndet till Visby som en nackdel och ett par yngre flickor tycker att:
”Det finns inte så jättemycket att göra. Inga roliga affärer och så.”
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Platser på kartan
I följande avsnitt är de platser och stråk som de intervjuade använder eller anser har betydelse
som mötesplats redovisade. Sociotopkartan (bilaga 4) redovisar översiktligt resultatet från
intervjuerna.

Katthamra gård

Bild: Katthamra Gårds huvudbyggnad.

Sociotopvärden: Mötesplats, evenemang, promenad
Katthamra gård, som är Gotlands enda herrgård, byggdes under 1700-1800-talet.
Huvudbyggnaden har dock anor från medeltiden. Idag kan man hyra dags- eller veckoboende
samt hyra festlokal sommartid på gården i de delar som inte är privatbostad och då håller även ett
café och hantverkshuset öppet. 8
Katthamra Gård uppskattas året om av många av de boende i Katthammarsvik. Många
promenadstråk korsar gården. Inte minst är det många som går här förbi i kombination med att
de använder Amiralens väg. En av de intervjuade uttrycker att det är ” fantastiskt att passera där på
promenaden”, och det är många som anser att detta är en viktig plats att bevara.
Gården passeras inte bara vid promenad utan många kommer också hit för att vistas på platsen
en längre stund. Det hänger ihop med att Katthammarsviksborna och även flera andra kommer
hit för att delta i det årliga midsommarfirandet som anordnas av Östergarns idrottsklubb. I
firandet ingår traditionsenligt resning av midsommarstång, dans, tårttävling och gutniska lekar på
gräsplanen bakom mangårdsbyggnaden.
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Badstranden

Bild: Badplatsen i Katthammarsvik dit många boende och besökare kommer för att bada, sola och ha picknick.

Sociotopvärden: Bad, picknick
Badstranden är, som namnet antyder, den strand som används mest till sol och bad i
Katthammarsvik. Den beskrivs som en bra strand som är perfekt för mindre barn eftersom där är
långgrunt och en person berättar:
”Vi använde stranden mycket för bad och korvgrillning när barnen var små, men nu när de är stora går vi inte
så mycket till Katthammarsviks badstrand. Den känns lite sunkigare än till exempel Sandviken.”
Att det finns bryggor att hoppa i vattnet från vid badstranden i Katthammarsvik är bra enligt
barnen.
Stranden röjdes för ett par år sedan upp ordentligt av Rökeriet i Katthammarsvik och Borgvik
eftersom den hade börjat växa igen med högt gräs och högar av släke. Det beskrivs av många
personer som ett riktigt lyft för stranden. Att stranden fortsatt städas från skräp och släke gör att
flera åker och besöker stranden. En annan faktor som avgör om man badar vid stranden eller inte
är hur vindarna blåser. Vid nordlig vind blir vattnet varmt och behagligt vid badstranden i
Katthammarsvik eftersom den är långgrund. På grund av Katthammarsviks geografiska placering
på en udde finns möjligheten att välja badplats efter hur det blåser. Vid vindar söderifrån väljer
många istället att åka till stränder söder om udden så som Sandviken eller Sjauster eftersom då är
det pålandsvind och varmare badvattnen där. En nackdel är emellertid att det också blåser in
släke mot stränderna vid pålandsvind.
En man tycker att:
”Det är dålig sophantering av soptunnorna vid parkeringen ovanför badplatsen. Husbilar och andra lämnar
sopor där. Man borde sätta en avgift på att lämna sopor i så fall, eller också inte ha några soptunnor där alls.”
Östergarns idrottsklubb använder stranden under sina pärkläger som äger rum sommartid. Då går
de ner till badplatsen för att bada, grilla korv, öva varpateknik och ha springtävling längs
strandkanten.
Flera personer som kommer till stranden både sommar- och vintertid uttrycker en känsla av att
Borgvik och övrig bebyggelse ovanför stranden konkurrerar med de som vill besöka stranden.
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Bebyggelse och gräsmattor i direkt anslutning till sanden medför att området för vissa upplevs
som privatiserat. Det finns frågetecken om hur strandskyddet fungerar på platsen och en person
föreslår att man kunde sätta upp en skylt eller anlägga en tydligare gångväg till stranden som
förtydligar att platsen är till för allmänheten.

Piren

Bild: Piren mellan badplatsen och Rökeriet är en populär plats att besöka, både bland barn, unga och äldre.

Sociotopvärden: Kulturmiljö, utsikt, lek, bad, lugn och ro
Piren som ligger mellan Rökeriet och badstranden har flera olika funktioner. Vissa passar på att
gå ut där under sin promenadrunda för att komma nära vattnet och för att se på utsikten. Det
finns också de som badar från piren, men dessa är oftast ungdomar eller vuxna. Mindre barn går
dit för att kasta stenar i vattnet.
”På midsommardagen när det är kappsegling står man ute på piren och tittar.”
Innan piren börjar finns en bom uppsatt med en skylt som meddelar att piren är avstängd. Den
skylten har satts upp därför att kajen är dåligt underhållen och håller på att ramla sönder. Trots
det används piren av många, men dessa personer uttrycker samtidigt en önskan om att pirens
dåliga skick åtgärdades9:
”Piren borde rustas upp också eftersom den är en del av en plats med kulturhistoriskt värde. Linbanan med
kalk gick från Östergarnsberget och ner hit till stranden förr. Det har ju mormor har berättat om många gånger.
Vid lågvatten kan man se rester av gammal kaj ute i vattnet också.”

9

Piren är nu restaurerad och avstängningen är upphävd (2016-07-15)
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Redners brygga

Bild: Vy in mot stranden vid Reidners brygga. En lite mindre välkänd strand i Katthammarsvik.

Sociotopvärden: Bad, fågelskådning
Redners brygga ligger i samma vik som den mer välbesökta badstranden, men lite längre österut.
Den här badplatsen är svårare att hitta till för de som inte känner till Katthammarsvik så som
tillfälliga besökare. Även här finns en brygga att bada från, men det är också möjligt att gå i
vattnet direkt från strandkanten.
Många Katthammarsviksbor väljer ändå i första hand att bada vid den allmänna badplatsen
eftersom den städas och underhålls samt därför att Redners brygga med tillhörande stuga känns
som en privat strand.
Den lilla stugan vid Redners brygga uppfördes 1911 av Albert Dahlgren ursprungligen som en
fiskebod tillhörande fastigheten som i FÖP benämns Vassmunds. Bryggan byggdes samtidigt
med stugan med huvudsyfte att vara en förtöjningsplats för fiskebåtar och landningsplats för fisk
för de lantbrukare som fiskade i området. På senare tid har bryggan också använts för att lägga i
båtar vid de återkommande segeltävlingarna som anordnas under sommaren. I dagsläget är
bryggan i dåligt skick och behöver renoveras.
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Kattviken

Bild: Kattviken sedd från småbåtshamnen vid Rökeriet. Om detta är en badstrand eller inte råder delade meningar om.

Sociotopvärden: Fågelskådning
Viken som sträcker sig från Rökeriet bort mot Annas Nöje kallas av flera personer för Kattviken.
Det är få personer i Katthammarsvik som upplever den här viken som en badplats. Däremot har
det framkommit under samrådet att den med sitt rika fågelliv är en plats för fågelskådning,
”ejdrarna, den mindre strandpiparen, grönbenan, hägrarna, skedänderna, skärfläckorna och de alltid
återkommande tofsviporna, för att nämna några - plus havsörnsparet bortanför Annas Nöje som ibland gör sina
lovar över viken.”
En person som berättar att han badar här menar också på att det bara är de som bor i de närmast
intilliggande husen som använder viken till att bada i. En betydande orsak till att viken inte
upplevs som badbar är att Katthammarsviks reningsverk är placerat här och släpper ut
avloppsvatten en bit ut i viken.
”Det flyter upp skit nedanför Rökeriet eftersom man har problem med att reningsverket inte hinner rena
ordentligt. Då menar jag att det blir lite slammigt och oklart vatten. Inte att det flyter upp fekalier. Men vatten
och avloppsfrågan i Östergarn måste lösas.”
Under samrådet var det flera som skrev i yttranden att de aldrig skulle bada i viken.
”Inte ens vi som bor där badar där därför att: Viken är mycket grund. Vattenståndet är så lågt att långa tider
är stora delar av viken torrlagd. Invid stranden och en bit ut i vattnet är det stenigt och man går inte i utan
badtofflor. Längst in i viken är botten förrädiskt dyig och innanför finns ett stort område med brännässlor som
gör det omöjligt att gå i eller ur vattnet där. Reningsverket har sitt bräddningsutlopp i viken. Vi vill inte störa de
häckande fåglarna bl a svan och häger.”
Även de som trots allt använder viken som badplats förklarar att vattnet inte är så rent som på
badplatsen och att de inte doppar huvudet under vattenytan när de badar här eftersom det känns
otrevligt.
Samma person som ovan använder stranden för bad beskriver att viken förr hölls ren från släke
av en bonde som samlade det för att sprida på sina åkrar. Detta har nu upphört och släket samlas
i viken och förflyttar strandkanten utåt, det vill säga att man blir tvungen att gå genom släke en
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bit innan man når klart vatten. Det finns en önskan om att någon tar tag i detta problem och
rensar upp stranden regelbundet.
Viken mellan Rökeriet och Annas Nöje är en av få platser som av olika personer i
Katthammarsvik upplevs ha en något sämre tillgänglighet. Det upplevs som svårt att ta sig ner på
stranden också österifrån, från Rökeriet, och ett par personer vill att det på något sätt görs
insatser för att lättare kunna promenera längs den här stranden. På privat initiativ har en spång
lagts ut
”Vi röjer, klipper och städar kontinuerligt stranden och ängen - dock inte före midsommar eftersom fåglar, bl a
svanar, häckar där. Ängen o strandkanten är fullt framkomliga och möjliga att promenera längs med – spång
finns. Enda stället där framkomligheten kan vara begränsad är nedanför reningsverket dvs regionens egen mark.”

Stranden i övrigt

Bild: Vy från piren mot Hammaren och Grogarnsberget.

Sociotopvärden: Bad, evenemang, fågelskådning, kajak
”Man får inte tumma på strandskyddet, där måste Regionen vara hårda. Stranden är det som lockar turisterna,
utan den tappar man attraktionskraften. Men att bygga ovanför strandskyddet är okej.”
Så uttrycker en av de intervjuade sin allmänna åsikt om strandområdet i Katthammarsvik. Det är
en utbredd uppfattning att stränderna måste hållas tillgängliga. De tillfrågades uppfattning om
vad som är strand och vad som därmed borde skyddas från exploatering sträcker sig dock olika
långt upp från strandkanten på olika ställen. Vid den stora vikens östra strandkant, på kartan
kallat Vassmunds, uttrycks exempelvis en uppfattning om att grusvägen som leder ut mot
Hammaren är det som avgör var gränsen går. Flera personer anser i enlighet med citerad person
att:
”Det är okej att bygga i anslutning till de hus som redan finns där [Vassmunds].”
Att bygga norr om befintlig bebyggelse, längre ut på udden, ses däremot inte som ett alternativ.
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En man menar att stranden nedanför Vassmunds är en bra plats för fågelskådning. En annan
man meddelar att kan brukar paddla kajak längs samma strand och vidare runt Hammaren och
Grogarnsberget.
En kvinna berättar:
”Vi brukar ha picknickkorg med oss och fika längs stränderna, men de hålls inte efter lika bra nu när de sköts
privat. Det är inte bra med tanke på turismen. Det blir otrevligt med släke, på stranden och i vattnet.
Badstranden växer igen mer för varje år.”
Ett par andra personer delger en liknande uppfattning, men lägger betoning på att stränderna är
för snåriga för att man ska kunna vandra från badplatsen och bort till Hammaren. En
vandringsled där hade varit bra, men då måste stranden röjas upp för hand eller med hjälp av
betesdjur, säger de.
Varje år har Skytteföreningen ett evenemang där de sätter upp figurer längs hela
Katthammarsviks kustremsa och skjuter prick på dessa. Många reser då hit från fastlandet och
övriga Gotland för att delta i tillställningen.
Övriga citat relaterat till stränderna:
”Längs med kusten norr om Annas Nöje plockar vi svamp.”
”Jag brukar leta fossiler längs stranden.”
”Många åker till Ängmansviken och badar för det är en fin strand.”

Idrottsplatsen/Klubbstugan

Bild: Östergarns idrottsklubbs klubbstuga och idrottsplats sedd från Östergarnsberget. I högerkant syns Östergarns prästgård
där bland annat Östergarns syförening har träffar.

Sociotopvärden: Bollspel, pärk, lek
Katthammarsviks idrottsplats används mest på sommaren. Då är det många som spelar tennis på
de tre tennisbanorna som finns där. Det hålls inga tennislektioner, men trycket på att spela är
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ändå högt. Ett par barn berättar att de brukar gå dit och leka och spela fotboll när deras familj
åker till Trädgårdscaféet.
I månadsskiftet maj-juni har Östergarns idrottsklubb ett pärkläger på idrottsplatsen för 10–13åringar. Då får barnen prova på gutnisk femkamp och de får lära sig lite om varpateknik. Under
lägerveckan vandrar barnen upp till badplatsen genom Prästskogen och längs Amiralens väg.

Prästänget
Sociotopvärden: Evenemang
Prästänget är under sommaren en mötesplats i Katthammarsvik. Då samlas bland andra
Östergarns församling där för att faga änget och senare under sommaren arrangeras en slåtterfest.
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Östergarnsberget

Bild: Överst – Östergarnsberget sett från Skolhuset i Östergarn. Järnsiluetterna föreställer Linné med sällskap. Nedre,
vänstra – Vägen upp på Östergarnsberget mitt emot Jacob Häggs väg fungerar som pulkabacke vid snö. Här syns också en
av de kulturhistoriska kalkugnarna som finns i området. Nedre högra – Den årliga majelden tänds uppe på
Östergarnsberget, ovanför pulkabacken.

Sociotopvärden: Promenad, motion, ridning, skidåkning, utsikt, landform, vild natur,
lugn och ro, picknick, jakt, evenemang, backåkning
Östergarnsberget är ett naturreservat beläget söder om Katthammarsviks samhälle. Detta är ett
populärt område för promenader. Det besöks mycket av Katthammarsviksborna, men också av
andra boende på Östergarnslandet.
”Det är många som går där uppe. Där finns jättefina stigar.”
”Det är lätt att ta sig fram på Östergarnsberget och där är vackert. Det är fint att det är en genuin miljö.”
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En av dessa stigar är Linnéstigen, en 4,5 kilometer lång vandringsled som sträcker sig mellan
Östergarn och Gammelgarn kyrka och följer samma väg som Linné vandrade då han besökte
Östergarnslandet under sin Gotlandsresa. Varje år på Kristi Himmelfärdsdag snitslar Östergarns
idrottsklubb och Östergarns församling Linnéstigen, och inbjuder allmänheten att vandra den
vägen.
I Katthammarsvik med omnejd finns en grupp personer som samlas och motionerar tillsammans.
De springer bland annat ofta längs stigarna på Östergarnsberget och vidare ner till idrottsplatsen.
Också Elimförsamlingen träffas på Östergarnsberget. De brukar ha mörkerspårning där.
På våren fungerar Östergarnsberget som en mötesplats eftersom samhällets majbrasa är placerad
där. Många av de intervjuade besöker den tillställningen.
Grusvägen som leder upp på berget mitt emot Jacob Häggs väg är på vintern en populär
pulkabacke som används mycket idag och som har fungerat som pulkabacke i många år.
”Vi åkte pulka där jättemycket när vi var små”
När det är snö drar Östergarns idrottsklubb upp skidspår på berget, vilka används av ett flertal
personer. Östergarnsbergets område används dessutom vid jakt.
En person anser att det är bättre skyltat på Östergarnsberget nu än förr vilket gör det lättare för
turisterna att hitta runt. Samtidigt anser en annan man det motsatta och menar att det som turist
nog kan vara lite svårt ändå att veta hur man ska gå för att komma rätt.
Längre österut fortsätter Östergarnsberget bakom Skolhuset i Östergarn och där finns en
utsiktsplats som många går till och som till viss del är handikappanpassad. Ett par personer
brukar gå dit med sin rullstolsburna mormor och stanna där ett par timmar för att njuta av
utsikten och koppla av.
Alla tillfrågade tycker det är viktigt att bevara Östergarnberget i sin helhet, men kalkugnen och
flyktingkällan, som är ett minnesmärke över de flyktingar som kom till Gotland från Lettland
under andra världskriget10, nämns som särskilt viktiga att ta hänsyn till ur bevarandesynpunkt.
En person uttrycker en önskan om att ta kalkbrottet som finns på området i anspråk för
bebyggelse.
”Där hade det varit häftigt att bygga som en liten by, tänk sådana där bergsbyar som finns i Sydamerika.”

Grogarnsberget och Hammaren
Sociotopvärden: Promenad, motion, vild natur, skidor, ridning, picknick, jakt,
svampplockning, bärplockning
Grogarnsberget och Hammaren omnämns av så gott som alla intervjuade, trots att de inte visas
inom sociotopkartans gränser. Det är många som kommer ut dit för att promenera i den, som de
beskriver, fina naturen och längs de fina kuststräckorna.
10

Länsstyrelsen Gotland
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En man talar om att:
”Jag går där längs med kusten ut till Hammaren. Om det plogas ut mot udden när det är snö så går jag dit
även då, men det görs inte alltid.”
En annan person brukar cykla ut till Hammaren för att fika och grilla och på vintern är det några
som åker skidor där och på Grogarnsberget. Området används också till ridning, till att umgås
med vänner och för bär och svampplockning. En kvinna brukar plocka slånbär i området.
En av de intervjuade berättar att markägarförhållandena i Östergarn har skärpts under senare år:
”Det jagas vilt på Grogarnsberget och Östergarnsberget. Nu när det finns rådjur att jaga är markägarna mer
noga med markägande och vem som får jaga var. Det var inte så noga förr när man bara jagade räv och rabbis.”
De tillfrågade tar sig till Grogarnsberget och Hammaren antingen till fots, med cykel eller bil.
Vissa bilburna besökare menar dock att vägarna som leder till Grogarnsberget är gropiga och
dåligt underhållna, vilket borde åtgärdas. Ett par kvinnor som kör bil ut mot Hammaren tycker
att:
”Udden behöver tillgängliggöras. Som det är nu kör folk längre ut på udden för att parkera eftersom det är för
smalt att parkera innan. Då förstörs marken, det är synd. Så det behövs en liten parkering där någonstans”
En medlem ur Östergarn och Gammelgarns Hembygdsförening berättar att de ansvarar för att
städa stränderna runt Grogarnsberget någon gång under april-maj. Det brukar vara mycket skräp
att ta hand om, både från land och från hav. De tar då också bort grillplatser som byggts upp på
stränderna.
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Stråk på kartan
Amiralens väg

Sociotopvärden: Promenad, Naturupplevelse, Kulturupplevelse
Amiralens väg ligger i anslutning till Katthamra Gård och fortsätter ner till Östergarn kyrka. Den
är totalt 1,2 km lång och anlades av amiral Jacob Hägg som en genväg mellan hans bostad och
kyrkan.11 Vandringsleden blev skyltad och officiell för ungefär ett år sedan, men har i folkmun
kallats Amiralens väg länge innan dess.
Vägen används mycket av de boende. Den inkluderas i flera olika promenadrundor och det är
dessutom flera som cyklar där. Två olika familjer berättar att de brukar cykla Amiralens väg som
en trevlig transportsträcka när de vill ta sig från Jacob Häggs väg ner till slingan bakom
klubbstugan med sina barnbarn. Sträckan används även av de som vill ta sig i motsatt riktning
från området runt idrottsplatsen eller Skolhuset norrut till Katthamra gård, stranden eller
Rökeriet. Längs Amiralens väg, en bit söder om Katthamra gård, väljer vissa att promenera in på
en avtagsväg som leder ner till Grogarnsvägen. En man berättar att han brukar gå där med sin
hund. Detta område är inhägnat och ett par grindar korsar stigen. Mannen upplever emellertid
inte dessa som barriärer.
Amiralens väg uppskattas mycket av de intervjuade både för sitt kulturhistoriska värde och för
den omväxlande, vackra naturen som omger leden. Det upplevs inte finnas några brister med
vägen, utan generellt anses den vara viktig att bevara som den ser ut idag och angelägenheten är
stor att det inte byggs något där i närheten eftersom känslan av öppenhet och rymd samt utsikten
ner mot havet utgör en stor del av promenadsträckans rekreationsvärde.
11

Östergarnslandet.com
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Amiralens väg underhålls gemensamt av Östergarns idrottsklubb och Nygarn Utveckling AB.

Markvägen

Bild: länsväg 631

Sociotopvärden: Promenad, skidåkning
Markvägen kallas den väg som går från länsväg 631 öster om Skolhuset i Östergarn och fortsätter
ner till Grogarnsvägen. Den här vägen ingår i ett promenadstråk som sträcker sig längs
Markvägen, vidare österut på Grogarnsvägen för att sen svänga tillbaka söderut igen på en
mindre grusväg och till slut, halvvägs ner på den grusvägen går slingan tillbaka västerut och
ansluter igen till Markvägen. Halvvägs norrut längs vägen väljer de som använder stråket ibland
att vika av västerut och kommer då till Amiralens väg.
Det här är en runda som används av flera som arbetar på Skolhuset i Östergarn. Under intervjun
berättar de att de på den här slingan behöver korsa det vattendrag som löper parallellt med
markvägen och som mynnar ut i den östra delen av viken i Katthammarsvik. Idag ligger det bara
ett smalt plank över kanalen, vilket gör att den till viss del uppfattas som en barriär på
promenaden. Kvinnorna som promenerar här skulle önska att det byggdes en bro som
underlättade både för de som vill ta sig över till fots och för de som åker skidor där.
Markvägen används också till fågelskådning. En person berättar att han brukar promenera längs
vägen med kikare och titta efter fåglar borta vid vattendraget som rinner parallellt med
Markvägen.
Åsikten framfördes att om det skulle bli aktuellt at bygga i detta område så är det viktigt att men
lämnar en buffertzon av träd och buskar längs vattendraget med tanke på fåglarna.
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Slingan/Prästskogen/Trollskogen

Sociotopvärden: Promenad, cykling, motion, skogskänsla
Kärt barn har många namn. Den beskrivningen passar bra på skogen bakom Östergarns
idrottsklubbs område som används dagligen av många. Där finns en slinga på ett par kilometer
som röjs och hålls i ordning av Östergarns idrottsklubb och Nygarn Utveckling AB. Slingan
används mycket både av vuxna, barn och äldre som bor i Katthammarsvik och av de som arbetar
i Skolhuset. Den nyttjas bland annat för promenad, cykling, motion, hundrastning och stavgång i
grupp. Vid snö dras det även upp skidspår på slingan.
Prästskogen, som den också kallas av vissa, uppskattas också för sin speciella växtlighet. Där
växer höga tallar med murgröna, på våren blommar blåsippor och vitsippor rikligt i skogen och
en person beskriver att:
”… Det växer en massa ovanliga örter och liljor och sånt här, som knappt växer någon annanstans […] Så
det finns en massa ovanliga saker här, och många är ju oansenliga… för den oinvigdes ögon, men för en
botaniker så kan de bli saliga när de ser de där ovanliga sakerna.”
Under intervjuerna framkommer också att Slingan är bra att gå till på blåsiga dagar eftersom det
är en av få platser i Katthammarsvik där det går att hitta lä. Slingan upplevs också positivt av flera
eftersom den är lagom lång med möjlighet att anpassa längden på promenaden genom att gå flera
varv. Att den för många ligger nära arbete eller bostad ses som en fördel, men ett par personer
önskar dock att motionsspåret förlängdes upp längs Amiralens väg med en ytterligare rundel
söder om Katthamra Gård. De som motionerar på spåret värdesätter att underlaget är jämnt och
mjukt, men både de som går och de som springer i skogen saknar någon form av belysning. På
våren kan det stå lite vatten i spåret, men det upplevs inte som något större problem av de
intervjuade.
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Ojselhagen

Sociotopvärden: Promenad, skidåkning, svampplockning
Skogsområdet Ojselhagen, där marken ägs av Regionen, är ett välanvänt område i
Katthammarsvik. Många boende besöker området för att det ligger nära bostaden och skogen
används till både promenad, rastning av hundar, svampplockning, som genväg och för
skidåkning.
”Vi i Elimförsamlingen har förr använt skogen bakom kyrkan och Östersol mycket för spårning och annat.
Nu har det blivit snårigt där. Det skulle vara bra om det röjdes upp så att både församlingen och nya Östersol
kan använda området. Det är ett bra ställe eftersom där ofta är lä.”
”Det är många mysiga små stigar där. Men jag går där mest på sommaren. På vintern blir det väldigt vått.”
”Många går där och rastar sina hundar.”
”Jag har plockat svamp där någon gång med min mormor.”
”Förr åkte jag skridskor på väten där, men nu har det växt igen. Idag åker man skridskor på Källingvät.”
Tillgängligheten till området ses generellt som god, men en person önskar att det gjordes en
annan väg in i området från Tillys väg, efterson man i nuläget behöver passera en lada där för att
ta sig norrut i området och det upplevs som att man då går över privat mark. Ett par andra
personer tycker att man ska ta tillvara Ojselhagens läge och göra en vandringsled från nya
Östersol och ner mot stranden så att de som vill ta sig till kusten från det hållet inte behöver gå ut
på Jacob Häggs väg utan kan välja en mysigare väg.
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Trots att området besöks mycket anser ändå majoriteten av de tillfrågade att byggnation av fler
permanenthus vore lämplig i anslutning till Tillys, Estrids och Gannes väg samt i området bakom
nya Östersol. Området bakom gamla Wallins café, som på kartan benämns Tomase, anses också
som ett passande område för byggnation. Mellan Tomase och Jacob Häggs väg finns en
obebyggd tomt som enligt flera borde komma till användning eftersom den idag är buskig och ser
stökig ut.
I skogen finns en gammal lada som numera har rasat ihop. En kvinna tycker att den borde röjas
bort eftersom hon anser att den är både farlig och ful.
Ett par av de intervjuade personerna brukar åka skidor i Ojselhagen. De gör sina spår själva och
åker norrut mot Vikeskogen och tillbaka.

Kommentarer om övriga vägar
Jacob Häggs väg

Jacob Häggs väg är vägen som leder genom Katthammarsviks samhälle, från länsväg 631 och ner
till Rökeriet. Utöver funktionen som bilväg ingår Jacob Häggs väg också i ett par promenadstråk.
Ett stråk som går längs denna väg fortsätter förbi Östergarns bygdegård och bastun, upp till
Gutenviks gård och tillbaka till Jacob Häggs väg förbi lägenhetshusen. Samma promenadstråk
svänger också av från Jacob Häggs väg vid Katthamra gård, viker av västerut efter gården för att
snedda över till vägen Lassar Kviar och till sist ut på Jacob Häggs väg igen en bit söder om
korsningen mellan Lassar Kviar och Anna Dubbes väg. Några cyklar längs vägen. Vissa väljer att
motionscykla uteslutande på Jacob Häggs väg under vintern eftersom bara den är upplyst. Vissa
cyklar vidare österut på länsväg 631. Den grupp som brukar samlas för att löpträna tillsammans
springer längs denna väg, fortsätter bort längs Ängmansvägen och kommer tillbaka på Anna
Dubbes väg.
Många av de intervjuade har flera bestämda åsikter kopplade till den här vägen. En åsikt som
delas av flera är att vägen är farlig på sommaren när trafiktrycket är högt. De anser att vägen är
för smal och att det måste byggas en liten trottoar, cykelväg eller liknande, både för säkerhetens
skull men också för att stimulera gång och cykling. Hastighetsbegränsningen på 40 km/h anses
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vara bra. Problemet är dock att hastigheten många gånger överskrids vilket medför en ökad
känsla av otrygghet för de som promenerar och cyklar längs Jacob Häggs väg.
”Hastighetsbegränsningen på 40 km/h är lagom, problemet är att många kör för fort ändå. Även bussarna kör
för fort. Turisterna är värst, speciellt när de kör ut från korsningar. Man borde ha fartkontroller.”
”Vägen är väldigt smal och mörk. När man går där med barnen och det finns risk att de springer iväg så
känns det otryggt”
På vissa platser längs vägen upplever flera att buskar och annat sly som skymmer sikten behöver
röjas bort. Ett exempel som tas upp är:
”Tomten som ligger där Lassar Kviar och Jacob Häggs väg möts är igenvuxen och ser gräslig ut. Den är en
skamfläck för Katthammarsvik och ger dessutom dålig sikt.”
På vinterhalvåret ligger fokus istället på att Jacob Häggs väg är dåligt upplyst. Flera gatlyktor
utmed vägen har slutat fungera vilket bekymrar flera boende. Förhoppningen är att den belysning
som finns idag ses över, men annars anser flera att det räcker med de gatlyktor som finns.
Undantaget är några personer som önskar att det fanns belysning också längs de anslutande
vägarna Lassar Kviar och länsväg 631 så att en belyst rundel att promenera och motionera kom
till.
Lassar Kviar

Lassar Kviar sträcker sig från idrottsplatsen och ner till Jacob Häggs väg och ingår i ett
promenadstråk och används också till cykling. Vägen är smal, smalare än Jacob Häggs väg som är
skyltad 40 km/h. På Lassar Kviar är hastighetsbegräsningen 70 km/h.
”Sen är ju skyltningen som den är för på den här lilla, jättelilla vägen är det 70. […] Så den är egentligen inte
så kul att släppa iväg små barn att cykla på och sådär. […] Det är märkligt att det är 70 på en sådan liten
slingrig väg. Det är precis som bortglömt [att byta ut vägskyltarna].”
Flera personer nämner att sikten på vägen är dålig:
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”Vägen röjs inte från buskar och annat som skymmer sikten. Det behövs en spegel där vägen ansluter till Jacob
Häggs väg.”
Övriga vägar

Där länsväg 631 gör en sväng förbi Skolhuset i Östergarn skapas enligt en del personer en farlig
trafiksituation:
”Vad som är lite läskigt, det är trafiken här vid skolhuset. För det går ju en hel del människor över vägen här
och även barn och sådär, och kurvan är ju sådan att man inte ser.[…] sen är det ju så att en del kör ju
dessutom fort. De kommer i 70, 80 och fortsätter hela vägen förbi där i 70, 80 och struntar i skyltarna
liksom.”
Citerad person anser att hastigheten i kurvan borde sänkas till 30 km/h istället för 50 km/h som
gäller nu. Gupp i vägen diskuteras som en möjlighet, men samma person är tveksam till hur en
sådan lösning fungerar för de bussar som trafikerar vägen.
Ett par personer är överens om att det behövs en cykelväg längs länsväg 631 från Jacob Häggs
väg och bort till Skolhuset i Östergarn. De menar att det är viktigt att binda ihop dessa två centra
som Östersol, Tempo och Östergarns bygdegård utgör tillsammans med Skolhuset i Östergarn,
idrottsplatsen och Östergarn kyrka .
Ett annat problem som omnämnts är att många grusvägar är gropiga och i dåligt skick. Detta
gäller bland andra Grogarnsvägen och den väg som från Grogarnsvägen fortsätter ut mot
Hammaren. Vissa anser att dessa vägar behöver asfalteras eller beläggas med någon annan
beläggning som ger ett bättre underlag än grus. En person tycker att Tillys, Estrids och Gannes
väg borde asfalteras och belysas.

Åsikter om nybyggnation
Några personer anser att det inte borde byggas nytt i Katthammarsvik utan att fokus istället ska
ligga på att ta tillvara och renovera de hus som redan finns. Men de flesta av de intervjuade
Katthammarsviksborna är generellt positiva till ny bebyggelse i Katthammarsvik, så länge det är
permanentbostäder som byggs.
”Om det ska byggas så ska det vara permanentbostäder i första hand. När man är ute och går så här års lyser
det ju bara i fönstren i några få hus. Det är ju tråkigt.”
En stor del av de intervjuade tycker att ny bebyggelse bör koncentreras runt Jacob Häggs väg,
dels för att undvika ny bebyggelse nära stranden och dels för att ge ett mer samlat underlag för
kollektivtrafiken. En kvinna påpekar att det dessutom är bättre att bygga lite längre upp från
stranden där det inte blåser lika mycket från havet.
Att bygga nytt på jordbruksmark ses som viktigt att undvika. De ser hellre att ny bebyggelse
lokaliseras till andra områden så som marken som ligger norr om lägenhetshusen vid Jacob Häggs
väg, som ägs av Katthamra Gård. Många personer pekar ut det som ett område som skulle passa
extra bra att bebygga.
”Katthamras mark mitt emot Tillys väg borde passa att bygga på. Den används inte som ett
rekreationsområde.”
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”Området där är snårigt. Det finns inga stigar att gå på. Där kan man bygga.”
Några personer påpekar att det behövs fler lägenheter att köpa och hyra i Katthammarsvik.
Samtidigt ställer sig en kvinna frågan om det inte är en del av de lägenheter som redan finns som
har stått tomma.
”Finns det verkligen en efterfrågan på att bygga fler? Också lägenheter blir dyra att köpa här i
Katthammarsvik.”
En man menar ändå att:
”Nya Östersol ger nya jobb och då kommer fler lägenheter att behövas.”
Samma man anser att det är viktigt att hitta lokaliteter i Katthammarsvik för nya företag samtidigt
som det är essentiellt att underlätta för de verksamheter som finns och verkar idag så att de kan
utvecklas vidare. Att skapa fler arbetstillfällen på orten är viktigt enligt Katthammarsviksborna.
En kvinna vill påminna om att:
”Även om platserna inte används så mycket så har de ett existensvärde. Man kan inte bygga var som helst.”

Övriga åsikter
Östersol

De flesta av de intervjuade har åsikter kring det nedlagda äldreboendet Östersol. Det bekymrar
många att huset står tomt och det anses generellt vara en bra lösning att Nygarn Utveckling AB
köper fastigheten som då kunde göras om till ett trygghetsboende. Nygarn Utveckling AB själva
ser då möjligheter i att även lokalisera hemtjänst och kanske en distriktssköterska till huset. Att
fastigheten blev en internatskola nämns också som en möjlighet. Några av de intervjuade
kommenterar att det borde vara kostsamt också att låta fastigheten stå tom då den ändå kostar
pengar att värma upp och underhålla. I dagsläget är det bara Östersols källarvåning som används.
Det är skytteföreningen som har aktiviteter där.
Att det nya äldreboendet byggs upplevs som positivt av de tillfrågade.
”Det är bra att man bygger nya Östersol så att våra mor- och farföräldrar kan flytta in där sen när de inte
orkar bo hemma längre.”
Skola

Att skolan i Kräklingbo inte läggs ner ses som en avgörande faktor för att barnfamiljer ska
bosätta sig i Katthammarsvik och också bo kvar. Samtidigt ses nedläggningen av skolan i
Katthammarsvik som en stor förlust och vissa menar att efter att den lagts ner är de många som
väljer att inte bosätta sig i Katthammarsvik eftersom Kräklingbo skola ligger en mil bort.
När skolan i Kräklingbo, och gymnastiksalen i Katthammarsvik diskuteras kommer frågan också
upp om att:
”Man skulle behöva en större gympasal. I Kräklingbo finns ingen gympasal och idag får de äldre skoleleverna
som behöver mer plats åka till Garda för att få tillgång till det.”
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Gymnastiksalen i Katthammarsvik används flitigt:
”Och vi [ÖIK] hyr gympasalen av Nygarn. Där har vi spinning, shintai kempo, innebandy och gympa. Och så
har vi boulebanor utanför skolhuset.”
Service

Många önskar att kollektivtrafiken både var billigare och gick fler turer men tillägger att det tål att
tänkas på hur man kan få fler personer att åka kollektivt. Några personer tycker att det hade varit
bra med en mindre samåkningsbuss som hade en flexibel turlista och alltså gick att ringa och
beställa.
Att affären finns kvar är en annan viktig punkt för många. Detsamma gäller bygdegården.
”Affären måste vara kvar, men det är nog dyrare att handla där nu när det har blivit Tempo istället för Ica.”
”Affären kunde utvecklas. Det vore till exempel bra om man kunde större matförpackningar, sådär i balar. De
kunde också sälja färdiga matkassar, sådana som säljs på fastlandet. Och postutlämning saknas verkligen. Det
är helt galet att vi får åka och hämta ut vår post i Ljugarn”
”Bevara bygdegården som kulturmötesplats.”
Alla de intervjuade är överens om att en lösning på vatten- och avloppsfrågan är av högsta
prioritet och en avgörande fråga för fortsatt utveckling av Katthammarsvik och Östergarnslandet.
Natur

En person betonar att det är de höga natur- och kulturvärdena tillsammans som ger
Katthammarsvik dess höga värde och framhäver att det är viktigt att båda dessa aspekter bevaras.
Men hur de bäst bevaras råder ibland delade meningar om:
”Att upprätta naturreservat är inte alltid en lösning när man vill bevara natur. Naturreservat gör områden mer
officiella och då blir det ett högre tryck ökat slitage på områdena.”
”Generellt för hela Östergarnslandet är att områden växer igen. Det behövs fler betesdjur.”
Andra stränder än de i Katthammarsvik diskuterades också under intervjuerna:
”Man behöver sätta upp tydligare anvisningar var det är okej att köra och inte så att inte så många kör ner och
förstör stränderna i Östergarnslandet. Idag är det många husbilar som kör sönder strandvägarna mellan
Herrvik och Sysne, men att asfaltera längs stränderna vore inte trevligt. Man måste också tydliggöra var det
finns toaletter och var man får grilla. På Sysne udd behövs en iordningsställd grillplats.”
Några personer tycker att en riktig, iordningställd campingplats borde göras för att undvika vild
camping vid stränder som begränsar allemansrätten då det enligt en del personer känns olustigt
att gå förbi där någon parkerat en husbil eller slått upp ett tält.
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Slutsats
Vilka är de boende i Katthammarsviks favoritplatser vad gäller
grönområden?
Sammanfattningsvis är de mest välbesökta grönområdena i Katthammarsvik Östergarnsberget,
Grogarnsberget och badplatsen. Besöken vid badplatsen är dock säsongsbetonade eftersom
strandens funktion så som badplats är kopplad till sommaren. På vintern väljer vissa att gå till
andra platser hellre än stranden eftersom det då är kallt och blåsigt vid havet. Det är trots allt
många som fortsätter att komma till stranden året om, även om besöken inte är lika många på
vintern som på sommaren.
Går det då att dra ett samband mellan hur många sociotopvärden en plats har och hur populär
och välbesökt den är? Jag tror att den slutsatsen går att dra i vissa fall, men många gånger
stämmer det inte. Den plats i Katthammarsvik som har flest sociotopvärden är Östergarnsberget,
och det stämmer bra att det är en välbesökt och uppskattad plats i Katthammarsvik. Flera
föreningar har aktiviteter här, många samlas för att fira första maj och området lämpar sig för
vintersporter. Samtidigt är piren i hamnen den plats på kartan som har näst flest sociotopvärden,
men jag skulle inte säga att det är den plats som näst flest personer vistas vid regelbundet.
Orsaken till att piren har många sociotopvärden är att många olika aktiviteter äger rum där, men
det är inte nödvändigtvis så att ett sociotopvärde representerar många personer och inte heller
täta besök. Piren har en central plats i Katthammarsvik och att den har många värden visar på att
många uppskattar den på olika sätt varför det också lockar fler än om det exempelvis endast hade
haft ett värde knutet till sig. Amiralens väg är samtidigt ett tydligt exempel det motsatta
förhållandet. Sträckan på kartan representeras bara av en punkt, nämligen promenad. Detta beror
dock också på att Amiralens väg i den här undersökningen presenteras som ett stråk, men även
andra värden finns kopplade dit så som exempelvis ”naturupplevelse” och ”kulturupplevelse”.
Vad punkten ”promenad” kan tänkas visa är att det är många personer som går längs vägen och
att de går där ofta. Andra platser på kartan har sociotopvärde ”evenemang” och ”mötesplats”
knutna till sig. Vad som kan vara viktigt att komma ihåg här är att dessa punkter ibland
representerar händelser som äger rum bara en gång om året, då människor på en och samma gång
kommer till en plats som just då är välbesökt men som fördelat över en längre tid är mindre
frekventerad. Det behöver dock inte betyda att platsen inte är viktig. Till platser dit många åker
för att fira exempelvis högtider finns ofta starka känslor kopplade. Trots allt visar många
kartlagda sociotopvärden på en plats att detta är en viktig plats eftersom den omtalats vid flera
olika intervjutillfällen.
Sociotopvärdena på kartan kan inte heller visa hur höga personliga värden som är knutna till de
aktiviteter som märks ut. Därför är sociotopkartans tillhörande rapport ett viktigt komplement.

Hur långt har de till sina favoritplatser?
De boende i Katthammarsvik har ofta mycket nära till något av de grönområden som de
använder i sin vardag. De intervjuade personerna rör sig dock generellt mycket utomhus och
nyttjar många olika platser vilket medför att vissa av dessa ligger längre från hemmet.
Hur långt de intervjuade personerna har till de platser som de besöker kan teoretiskt delas upp i
verkligt avstånd och relativt avstånd. Det relativa avståndet beror på den egna, personliga känslan
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av hur långt bort någonting befinner sig. Detta påverkas av hur lång tid det tar, vad det kostar
och hur ansträngande det är att ta sig till en plats.12 På vintern kan till exempel Östergarnsberget
och Grogarnsberget för vissa upplevas som platser som ur en relativ synvinkel ligger långt borta.
Till Grogarnsberget kan avståndet upplevas långt vintervid vid snö och när vägarna till platsen
inte har plogats vilket gör att tidsåtgången och ansträngningen som krävs för att ta sig till området
ökar i förhållande till hur det brukar vara. Östergarnsberget kan också det upplevas som svårare
att ta sig till vintertid för vissa personer. Snön påverkar tillgängligheten också här vilket för
exempelvis rullstolsbundna kan innebära att den plats som de kan besöka sommartid inte går att
besöka året om. Det finns också många som tar sig upp på berget via en något krävande stig
bakom Skolhuset. Om is lägger sig där på stenarna under vintern och de som vanligtvis använder
den stigen blir tvungna att välja en annan väg medför det att Östergarnsberget i relativa mått
förflyttas längre bort från Katthammarsvik.

Hur tar de sig vanligtvis till dessa platser?
Som beskrivs ovan har personerna som deltagit i studien ofta inte långt till de grönområden som
de använder ofta. Det är därför vanligast att ta sig till fots till dessa platser. I de fall platsen ligger
en bit bort från hemmet är det flera som använder sig av cykel som transportmedel, men det är
också vanligt att åka med bil. Att färdas med bil är vanligare vintertid då det är kallt och halt att
cykla, men bilen nyttjas också i ganska stor utsträckning på sommaren. Jag tror att den frekventa
användningen av bilen kan bero på att många personer i Katthammarsvik har tillgång till bil vilket
gör den till ett lättillgängligt bekvämt alternativ. Under vår, höst och vinter behöver den som tar
bilen inte heller bekymra sig för att det inte ska finnas parkeringsplats vid den aktuella platsen.
Några av de intervjuade påpekar dock att många mindre vägar ofta är gropiga. Detta kan medföra
att vissa istället väljer att gå eller cykla då bilåkandet blir mindre smidigt.
Ibland är det också så att själva transporten till platsen är en del av upplevelsen. Då är inte alltid
bilen ett alternativ, även om den kan vara det. För den som vill uppleva dofter, ljud och ta in
omgivningen i lugn och ro är cykel eller gång ofta att föredra. Ett annat sådant exempel utgör de
personer som besöker platser till häst. I deras fall är också vägen till platser så som
Östergarnsberget och Grogarnsberget en del av upplevelsen.

Vilka stråk använder de boende?
De stråk som flest personer i studien använder är Slingan, Ojsehagen och Amiralens väg.
Ojselhagen ligger nära många av de boende vilket gör det till en bekväm plats att gå till. Detta
faktum syns tydligt för den som gör ett besök i skogen. Där finns många olika, vältrampade stigar
att vandra på vilket bekräftar att området används mycket.
I direkt anslutning Slingan ligger inte så många bostadshus. Trots det är det många som kommer
hit. Detta beror dels på att en hel del människor ändå väljer att ta sig hit vilket troligtvis beror
mycket på att de som bor längs Jacob Häggs väg kan ta sig till Slingan via trevliga
transportsträckor som inkluderas i promenaden, så som Amirlalens väg. Att områdets används
mycket har också att göra med att många av de personer som arbetar i Skolhuset i Östergarn har
nära till platsen.
12
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Amiralens väg är ett populärt stråk eftersom det, som nämnts ovan, går att binda ihop med
många andra välbesökta platser. Det ligger också centralt i samhället och är en plats med höga
natur- och kulturvärden.
Katthammarsvik skiljer sig från tidigare sociotopkarteringar genomförda i serviceorter på
Gotland. I de föregående kartorna har fokus legat mycket på vilka platser som används, medan
sociotopkartan över Katthammarsvik beskriver betydligt fler stråk än platser. Detta beror delvis
på att det bor färre personer i Katthammarsvik än i jämförelsevis Hemse och Slite, vilket är en
bidragande faktor till att det i Katthammarsvik inte finns några allmänna parker att vistas i.
En annan orsak till att stråken är dominerande i Katthammarsvik kan ha en grund i att hela
samhället egentligen går att beskriva som ett stort grönområde, men med en vild och skogig
karaktär som inbjuder till vandring. Stränderna och bergen är till viss del ett undantag. Där är det
vanligare att man uppehåller sig en längre tid på ett och samma ställe när man badar, har picknick,
ser på utsikten eller utför liknande aktiviteter.

Upplever de boende att tillgängligheten till grönområdena är god?
Platserna i Katthammarsvik har bra tillgänglighet menar de boende.
De enda två platser som omtalas i samband med en något sämre tillgänglighet är dels Kattviken,
som är svår att ta sig ner till och Hammaren där vissa upplever att den smala grusvägen är
olämplig att parkera längs vilket medför att en del personer parkerar längre ut på udden på
känslig mark ut naturvärdessynpunkt.

Skiljer sig favoritplatserna åt mellan män och kvinnor, barn och ungdomar?
Studien har inte visat några exempel på att olika områden besöks mer av antingen män eller
kvinnor. Även vad gäller platserna vuxna och unga besöker är de i stor utsträckning de samma.
Vad som skiljer sig åt till viss del är vilka personer som utför vilka aktiviteter på samma platser.
Exempelvis används Östergarnsberget mycket till skidåkning av vuxna medan barn i större
utsträckning åker pulka där. Ett liknande förhållande gäller vid piren där äldre personer föredrar
att njuta av utsikten, medan barn tycker det är roligare att kasta stenar i vattnet.

Hur skiljer sig användningen av platserna åt mellan olika årstider?
Det är egentligen många i Katthammarsvik som använder samma platser under alla årstider, men
till ibland olika ändamål. På sommaren används stranden mycket till bad och på vintern mycket
till promenad. Men det är också en hel del personer som väljer att gå till andra områden än
stranden på vintern, där det är mindre blåsigt och kallt.
Sommartid är det också vanligt att man tillbringar fler timmar utomhus. Då är det ofta
förekommande att personer gör heldagsutflykter till stranden eller bergen, medan de på vintern är
utomhus en kortare tid, och då de också rör sig mer. Det är inte lika bekvämt på vintern att vara
stillasittande flera timmar längs stranden eller på bergen med fikakorg.
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Bilaga 1 Tidplan, antal dagar
Planering

8

-

2
2
1
3

Syfte, mål, bakgrund
Tidplan
Intressentanalys
Kunskapsinhämtning

Kartframställning

1

Brukarvärdering

6

-

Intervjuer kombinerat med workshop
Intervjuer över telefon

5
1

Syntetisering
-

10

Väga samman resultat
Analysering

Totalt

24
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Bilaga 2 Intervjufrågor/ workshop
Berätta om FÖP Östergarnslandet, Katthammarsvik som serviceort
Förtydliga att fokus i undersökningen ligger på året runt-boende
Fråga om ljudupptagning, fotografering
Namn, ålder på de deltagande.
Hur länge har ni bott här?
Varför har ni valt att bo här?
Vilka grönområden i Katthammarsvik brukar ni använda?
Skiljer det sig vilka områden ni använder på sommaren och på vintern?
Vad brukar ni göra där?
Hur ofta brukar ni gå dit?
Hur länge brukar ni vistas på platserna? Sommar/vinter.
Vad är det som är bra med de områden ni besöker?
Skulle platserna kunna förbättras på något sätt?
Vad är viktigt att bevara i områdena/ i Katthammarsvik?
Har de några brister eller är det något ni saknar?
Känner ni er trygga där? På dagen/kvällen.
Hur långt har ni till de områden ni brukar besöka oftast?
Hur tar ni er vanligtvis till de platserna?
Hur är tillgängligheten till platserna?
Hur viktiga är de här platserna för er?
Finns det några platser som ni undviker?
Om ni ska umgås med vänner/ familj, vilka platser går ni till då?
Vilka promenadstråk/motionsrundor brukar ni använda?
Rider ni någonstans eller vet ni var andra brukar rida?
Brukar ni använda utpekade vandringsstigar så som Amiralens väg? (Fler?)
Var går Katthammarsviks gräns/ var börjar och slutar Katthammarsvik enligt er?
Vad skulle man kunna utveckla i Katthammarsvik så att det blev mer attraktivt att bo och/eller
besöka orten?
(Vilka grönområden brukar era barn använda?)
Specifika aktiviteter? Ex var brukar ni bada/motionera osv om detta inte nämns självmant.
Brukar ni vara något i området på udden söder om rökeriet? Skogen bakom nya äldreboendet?
(andra specifika platser?) (om dessa platser inte nämns av de intervjuade)
Till förening:
Använder ni några grönområden i föreningen?
Hur tar ni er till dem vanligtvis?
Vilka samlingslokaler har ni i föreningen?
Hur brukar ni ta er till dessa?
Vilka är fördelarna/nackdelarna med dessa platser ur föreningsperspektiv?
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Bilaga 3 Sociotopvärden
Sociotopvärde

Beskrivning

Bad
Vattenaktiviteter
Mötesplats
Sällskapslek
Motion

Bad
Båtliv, kajak,
Evenemang, mötesplats
Lek, Bollspel, pärk
Löpning, Motion, Promenad, stavgång

Kulturupplevelse
Naturupplevelse

Kulturmiljö, kulturupplevelse
Naturupplevelse, fågelskådning, jakt

Picknick
Cykling
Ridning
Skytte
Utsikt
Vila

Picknick
Cykling
Ridning
Skytte
Utsikt, landform
Vila, lugn och ro

Vinteraktivitet

Skidor ,pulka
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Sociotopkarta Katthammarsvik
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Bakgrund

Kommissionen för jämlik hälsa tillsattes 2015 med uppdrag att lämna förslag som
kan bidra till att hälsoklyftorna minskar. Ovanstående remiss är det andra
delbetänkandet och här diskuteras och analyseras styrning och uppföljningen av
folkhälsopolitiken. Kommissionen menar att ett väl fungerande ramverk för
folkhälsopolitiken är en viktig förutsättning för att ett brett och tvärsektoriellt arbete
för en god och jämlik hälsa ska kunna bedrivas löpande, långsiktigt och dynamiskt i
förhållande till ett föränderligt samhälle.
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Regionstyrelseförvaltningen har valt att kommentera de förslag som särskilt bedöms
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eget.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/213

Skickas till
Regional utveckling, Social Hållbarhet

2 (2)

Regionstyrelsen

Ärende RS 2017/213
Ert Dnr S2017/00671/FS
12 april 2017

Socialdepartementet

Remiss – För en god och jämlik hälsa – En utveckling av
det folkhälsopolitiska ramverket(SOU 2017:4)
Region Gotland stödjer kommissionens analys av problemen inom området
och ställer sig i huvudsak bakom förslagen. Det är viktigt att belysa att ska vi
lyckas att påverka skillnader i hälsa och livsvillkor både på regeringsnivå och på
lokal nivå så krävs både tvärsektoriella strukturer och bred samverkan inom
samtliga politikområden.
Region Gotland önskar särskilt kommentera förslagen nedan

4.1.2 Dagens elva målområden blir åtta - Region Gotland ställer sig bakom
utredningens förslag att omvandla dagens elva målområden till åtta prioriterade
målområden för en god och jämlik hälsa. En god och jämlik hälsa är beroende
av insatser från många samhällsområden. Det finns behov av att se helheten av
vad som påverkar livsvillkoren, vilket blir tydligare när målen innefattar större
områden och blir mindre detaljerade.
Målområde 1 - Det tidiga livets villkor. Här bör ”Barn och unga” finnas med i
formuleringen så att målgruppen blir tydlig.
Målområde 6 - Levnadsvanor. Ett samlat begrepp för levnadsvanor har lättare
att knyta an till livsvillkor och därmed kan det underlätta det samlade
tvärsektoriella arbetet som görs inom många samhällsarenor. Strategier som
berör målområdet har ofta beröringspunkter inom kunskapen om
hälsofrämjande insatser och då ökar förståelsen för samarbete mellan olika
verksamheter .
Målområde 8 - En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Region
Gotland anser att begreppet om jämlik hälso- och sjukvård även bör innefatta
ämnesområdet vård- och omsorg. Motivationen till det är att omsorg och
äldrevård bör synas inför framtida utmaningar inom hela vårdsektorn.
4.3.1 Samordningen av folkhälsopolitiken i Regeringskansliet bör stärkas
Utredningens förslag om stärkta strukturer och utvecklad samordning inom
Regeringskansliet för att möjliggöra integrering av folkhälso/jämlikhetsperspektiv är positivt. Organisationen som, enlig förslaget, bland
annat ska bistå departementen med kunskap om att integrera ett folkhälso/jämlik hälsa-perspektiv i deras arbete är angeläget. Denna organisation bör
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dock inrättas innan den av kommissionen föreslagna GD-grupp ”En nationell
GD-grupp för en god och jämlik hälsa bör tillsättas” (kap.4.3.4) tillsätts. Det
breda folkhälsopolitiska greppet som då ska omfatta alla målområden blir
tydligare och förutsättningar för att nå målet om en god och jämlik hälsa
förbättras.
4.4.3 Folkhälsomyndigheten bör stödja kommuner, landsting och
regioner i deras arbete för en god och jämlik hälsa
Region Gotland ser positivt på att Folkhälsomyndigheten får ett tydligt
uppdrag inom hela folkhälsopolitiken. Kommissionens förslag till ökat stöd
från Folkhälsomyndigheten till kommuner, landsting och regioner är viktigt
och Region Gotland vill särskilt lyfta att det kan skapa förutsättningar för
mindre regioner, landsting och kommuner att utveckla folkhälsoarbetet. Ett
exempel är det kommissionen lyfter om folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor.
För närvarande bekostar landsting och regioner själva eventuella tilläggsurval.
Region Gotland välkomnar diskussionen om att folkhälsomyndigheten kan öka
antalet enkäter så att resultaten ska vara möjliga att använda för djupare lokala
analyser. Exempelvis socioekonomiska faktorer i förhållande till hälsoutfall.
Denna åtgärd ger samtliga kommuner, landsting och regioner möjligheten att
bygga folkhälsoarbetet på tillförlitlig statistik.
4.7.3 Det bör tillsättas en statlig utredning för att analysera om lagstödet
för arbete för en god och jämlik hälsa kan utvecklas
Region Gotland framhåller vikten av att en utredning omkring lag och
ekonomiska incitament genomförs inom det folkhälsopolitiska området.
Resurstilldelning ökar förutsättning att minska skillnader i hälsa. Det är viktigt
att eventuellt kommande lagstöd eller beslut om ekonomiska incitament
utformas så att det ger långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar av som
bidrar till att stärka jämlika villkor mellan mindre och större
regioner/kommuner.
Region Gotland
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ordförande

Peter Lindvall
regiondirektör
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Regeringen beslutade vid sammanträde den 4 juni 2015 att tillsätta en
kommitté – en kommission för jämlik hälsa – med uppdrag att lämna
förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna minskar. Kommissionen
ska även föra en bred dialog med relevanta aktörer om jämlik hälsa
(dir. 2015:60). Till grund för kommitténs uppdrag ligger regeringens
mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Kommittén har antagit namnet Kommissionen för jämlik hälsa.
I augusti 2016 överlämnade Kommissionen sitt första delbetänkande Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete (SOU 2016:55). I delbetänkandet diskuteras ett
antal grundläggande utgångpunkter, fakta och ställningstaganden
rörande jämlik hälsa som Kommissionens fortsatta arbete kommer
att baseras på.
I detta andra delbetänkande diskuteras och anlyseras styrningen
och uppföljningen av folkhälsopolitiken. Ett väl fungerande ramverk
för folkhälsopolitiken är en viktig förutsättning för att ett brett och
tvärsektoriellt arbete för en god och jämlik hälsa ska kunna bedrivas
löpande, långsiktigt och dynamiskt i förhållande till ett föränderligt
samhälle. Kommissionen lägger därför här en rad förslag för att
förtydliga och utveckla det folkhälsopolitiska ramverket i syfte att
förstärka arbetet med en god och jämlik hälsa.
Som ordförande i Kommissionen förordnades fr.o.m. den 4 juni
2015 Olle Lundberg (professor i forskning om ojämlikhet i hälsa).
Som ledamöter i Kommissionen förordnades fr.o.m. den 21 augusti
2015 Maria Albin (professor i arbets- och miljömedicin),
Åke Bergmark (professor i socialt arbete), Laura Hartman (docent i
nationalekonomi), Margareta Kristenson (professor i socialmedicin
och folkhälsovetenskap), Ingvar Nilsson (nationalekonom) t.o.m. den
22 december 2016, Per Nilsson (professor i pedagogik), Anna Sjögren
(docent i nationalekonomi), Denny Vågerö (professor i medicinsk

sociologi), Ing-Marie Wieselgren (läkare, specialist i psykiatri) och
Per-Olof Östergren (professor i socialmedicin).
Som huvudsekreterare i Kommissionens sekretariat anställdes
fr.o.m. den 5 oktober 2015 Magdalena Brasch. Som sekreterare
anställdes fr.o.m. den 10 augusti 2015 Jakob Larsson, fr.o.m. den
7 september 2015 Anna Balkfors, fr.o.m. den 12 oktober 2015
Petra Mårselius och fr.o.m. den 8 augusti 2016 Helena Månsson.
Frida Ashbourne har praktiserat i sekretariatet fr.o.m. den
5 september 2016 t.o.m. den 23 december 2016.
Kommissionen överlämnar härmed delbetänkandet För en god
och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket
(SOU 2017:4).
Stockholm i januari 2017
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Sammanfattning

Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att föreslå åtgärder som
kan bidra till att minska hälsoklyftorna i Sverige och att föra en bred
dialog med relevanta aktörer om jämlik hälsa. Enligt direktiven ska
Kommissionen även överväga ändamålsenligheten av den sektorsövergripande strukturen för uppföljning av folkhälsopolitiken i förhållande
till målet att sluta hälsoklyftorna inom en generation. Vid en analys av
denna del av uppdraget tedde sig dock avgränsningen till att endast
överväga uppföljningen för snäv. Kommissionen har därför valt att
diskutera och analysera såväl styrning som uppföljning av folkhälsopolitiken och lägger fram en rad förslag med syfte att utveckla och
förtydliga det folkhälsopolitiska ramverket för en god och jämlik
hälsa.

Vad behöver uppnås?
Styrningen och uppföljningen inom ramen för det nuvarande folkhälsopolitiska ramverket fungerar inte som avsett. Kommissionens
bedömning är att den befintliga folkhälsopolitiken i grunden är rätt
tänkt men samtidigt i behov av utveckling. I synnerhet gäller detta
den del av ramverket som syftar till ett brett sektorsövergripande
arbete av alla relevanta aktörer för en god och jämlik hälsa och samordningen av detta arbete. En väl fungerande styrning såväl som uppföljning är en viktig förutsättning för att nå målet om att sluta hälsoklyftorna inom en generation och därmed för en god och jämlik hälsa
i hela befolkningen.
För att uppnå detta krävs för det första ökat fokus på jämlikhet och
tydligare mål. För det andra att arbetet organiseras så att det bedrivs
brett, löpande, långsiktigt och dynamiskt i förhållande till ett
föränderligt samhälle. För det tredje krävs ökat ägarskap från alla be-
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rörda aktörer och sektorer. Detta förutsätter i sin tur bättre stöd och
samordning. För det fjärde krävs en mer utvecklad uppföljning som
möjliggör jämförelser över tid och mellan olika samhällsnivåer samt
en analys av drivkrafter bakom ojämlik hälsa.

Problembild
Kommissionen har identifierat ett antal utvecklingsområden som behöver hanteras. Det finns otydligheter i målstrukturen som försvårar
såväl styrning som uppföljning av folkhälsopolitiken. Exempelvis
saknas delmål och statusen för målet om jämlik hälsa är oklar. Vidare
varierar genomslaget för folkhälsopolitiken som helhet, liksom för
målet om jämlik hälsa, bland relevanta aktörer. Genomslaget är bättre
på lokal och regional än statlig nivå, även om det finns en variation
mellan kommuner och regioner. Ytterligare ett problem är att ett allt
för snävt och ensidigt fokus har lagts på ett begränsat antal
målområden inom folkhälsopolitiken, vilket gör det svårt att nå målet
om en god och jämlik hälsa. Som en konsekvens av ett allt för snävt
fokus har relevanta aktörer bristande eller otydliga uppdrag och
saknar i stor utsträckning det stöd de anser sig behöva i arbetet. Fler
behöver involveras i arbetet och känna ett aktivt ägarskap för en god
och jämlik hälsa. Folkhälsomyndighetens och länsstyrelsernas roll i
folkhälsopolitiken behöver förtydligas. Slutligen är uppföljningssystemet inte ändamålsenligt för att följa upp utvecklingen i förhållande till målet om att sluta hälsoklyftorna inom en generation.

Förslag
Våra förslag syftar till att sammantaget etablera ett uppdaterat ramverk för den breda folkhälsopolitiken med ett tydligare fokus på en
god och jämlik hälsa. De olika delarna utgör därmed en helhet som
är avsedd att både lösa de olika problem vi identifierat och lägga
grunden för ett långsiktigt hållbart tvärsektoriellt arbete.
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Ett övergripande mål med stärkt fokus på jämlik hälsa
Det övergripande folkhälsopolitiska målet bör på ett tydligare sätt
adressera den ojämlika hälsan. Kommissionen föreslår därför att jämlikhetsaspekten tydliggörs. Ambitionen att en god och jämlik hälsa i
hela befolkningen ska uppnås inom en generation bör uttryckas i
anslutning till det omformulerade målet. Vi föreslår därför att det
övergripande målet för folkhälsopolitiken ändras till:
Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i
hela befolkningen.

Färre målområden med stärkt fokus på jämlikhet
Det behövs en större tyngdpunkt på de breda livsområden som Kommissionen har pekat ut som avgörande för en god och jämlik hälsa.
Kommissionen föreslår därför att dagens elva målområden omvandlas
till åtta prioriterade målområden för en god och jämlik hälsa:
1. Det tidiga livets villkor
2. Kompetenser, kunskaper och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Strategier som täcker alla målområden ska säkra ett löpande
arbete med tydliga mål och ägarskap av berörda aktörer
Kommissionen föreslår att strategier tas fram som omfattar alla målområden. På så vis skapas en slags motor som är tänkt att löpande
driva det folkhälsopolitiska arbetet på nationell nivå. I strategierna
formuleras konkreta och uppföljningsbara delmål och etappmål för
arbetet. Strategierna bör tas fram i ett brett samarbete mellan relevanta
aktörer och förankras i riksdagen. De bör omfatta 3–5 år och utvärderas efter strategiperioden. Samtliga målområden bör vara täckta
senast år 2020.
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Ny övergripande struktur på nationell nivå
För att stärka samordningen av folkhälsopolitiken i Regeringskansliet
föreslår Kommissionen att det inrättas en interdepartemental arbetsgrupp samt en nationell GD-grupp för god och jämlik hälsa. Dessa
bör ges en aktiv roll i strategiarbetet. Mer fokus bör läggas på arbete
för att ett folkhälso-/jämlik hälsa-perspektiv integreras i alla relevanta
departement och myndigheters arbete. Regeringen bör också pröva
möjligheterna att integrera jämlik hälsa i budgetarbetet.
Ett utvecklat uppföljningssystem
Folkhälsomyndigheten bör ytterligare utveckla sitt arbete med uppföljningen av folkhälsopolitiken i samarbete med relevanta aktörer.
Uppföljningen bör byggas kring en kärna av indikatorer som går att
följa på nationell, regional och lokal nivå och som i möjligaste mån
kopplar till EU- och internationell nivå. Indikatorerna bör möjliggöra
en analys av socioekonomiska skillnader. Folkhälsomyndigheten bör
vidare arbeta för ökad spridning av resultaten av uppföljningen, samt
ansvara för en regelbunden och strukturerad uppföljning av hälsan
bland grupper i särskilt utsatta situationer. För detta arbete behöver
myndigheten tillgång till relevanta mikrodata. Ett tillägg bör även
göras i förordningen om officiell statistik (SFS 2001:100) som innebär att all individbaserad officiell statistik, om det inte finns särskilda
skäl mot detta, bör vara uppdelad efter någon socioekonomisk bakgrundsfaktor.
Myndigheters roll görs tydligare
Kommissionen menar att Folkhälsomyndighetens roll som samordnande aktör för folkhälsopolitiken bör förtydligas och stärkas.
Nödvändiga resurser som motsvarar detta förtydligade uppdrag bör
säkerställas. Länsstyrelserna liksom andra relevanta myndigheter
bör också få tydligare instruktioner om sin roll i det breda arbetet
med god och jämlik hälsa.
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Kommuner, landsting och regioner har en central roll
Många kommuner, landsting och regioner arbetar aktivt inom de
livsområden som är centrala för en god och jämlik hälsa. Fler kommuner, landsting och regioner bör dock prioritera ett långsiktigt och
tvärsektoriellt arbete på området. För detta krävs att de ges adekvat
stöd, inte minst från den nationella nivån. Det är viktigt att alla
kommuner, landsting och regioner ges bästa möjliga förutsättningar
för att arbeta för en god och jämlik hälsa och ansvarsfördelningen
mellan olika aktörer och nivåer behöver klargöras. En statlig utredning
bör därför se över detta och bedöma om existerande lagstiftning är
tillräcklig eller om en särskild folkhälsolag skulle bidra till bättre
möjligheter att nå målet om en god och jämlik hälsa. Utredningen bör
även analysera ekonomiska styrmedel som en kompletterande eller
alternativ styrform.
Det civila samhällets och näringslivets roll
Kommissionen menar att samarbetet för en god och jämlik hälsa
mellan det allmänna, det civila samhällets olika aktörer samt näringslivet bör stärkas. Kommissionen föreslår därför att inrätta ett dialogforum där regeringen löpande kan föra en bred dialog med civilsamhället.
Utmaningar och möjligheter
I detta delbetänkande fokuserar Kommissionen på det folkhälsopolitiska ramverket och hur det kan utvecklas så att det blir en
ändamålsenlig och sektorsövergripande infrastruktur för det fortsatta
arbetet för en god och jämlik hälsa. Ett uppdaterat och utvecklat
ramverk av detta slag kommer inte i sig att ge människor mer jämlika
och likvärdiga förutsättningar och villkor och en mer jämlik hälsa,
men det är en viktig förutsättning för att ett kontinuerligt och
långsiktigt arbete ska komma till stånd. I en avslutande del diskuteras
att det finns flera andra pågående processer som också spänner över
många sektorer och i stor utsträckning relaterar till varandra. I detta
sammanhang framhåller Kommissionen att det är avgörande att alla
aktörer aktivt arbetar för att skapa synergier snarare än att bli kon-
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kurrenter. Som utgångspunkt för att skapa synergier framhålls att
alla offentliga verksamheter och institutioner redan har ett
gemensamt och grundlagsstadgat, ansvar och syfte:
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara
grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det
allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för
social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.
(Regeringsformen, SFS 2011:109, 1 kap., 2 §).

Beredningsunderlag
Kommissionen har i arbetet med delbetänkandet i huvudsak utgått
från de enkätundersökningar som vi har genomfört bland Sveriges
samtliga kommuner, landsting, regioner och länsstyrelser samt
40 myndigheter med verksamhet av betydelse för en god och jämlik
hälsa. Vidare har resultaten av Kommissionens dialog med centrala
aktörer inom folkhälsoområdet utgjort ett viktigt underlag, liksom
rapporter och utvärderingar med bäring på frågor om styrning och
uppföljning av folkhälsopolitiken. I relevanta delar har vi slutligen
gjort jämförelser med andra tvärsektoriella politikområden.
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Varför en analys av frågor
om styrning och uppföljning
av folkhälsopolitiken?

1.1

Syftet med detta delbetänkande
och avgränsningar

I det första delbetänkandet från Kommissionen för jämlik hälsa Det
handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare
arbete (SOU 2016:55) identifierades två huvudsakliga inriktningar
för förslag på hur hälsoskillnaderna i Sverige ska kunna minska.
Förslagen bör syfta till att:
1. Skapa mer jämlika förutsättningar på ett antal livsområden som
är särskilt viktiga för att uppnå en god och jämlik hälsa.
2. Främja en mer strategisk styrning och uppföljning av insatser
för jämlik hälsa.
När det gäller att skapa mer jämlika förutsättningar för alla – oavsett
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning, ålder, socioekonomisk bakgrund eller geografisk hemvist
– pekar Kommissionen på att detta är grundläggande för en god och
jämlik hälsa. Enligt Kommissionens direktiv (dir. 2015:60) ska
Kommissionens huvudsakliga fokus ligga på hälsoskillnader mellan
olika socioekonomiska grupper i samhället och mellan kvinnor och
män. För att skapa mer jämlika förutsättningar för alla krävs
insatser som direkt kan påverka människors vardagliga liv, deras
villkor, möjligheter och miljöer. Dessa insatser måste göras över ett
brett spektrum av livsområden som omfattar det tidiga livets villkor,
kunskaper och kompetenser, arbete, försörjning, boende, levnads17
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vanor samt människors kontroll, inflytande och delaktighet i
samhället. Förslag på hur mer jämlika villkor på dessa områden kan
skapas kommer att presenteras i Kommissionens slutbetänkande.
När det gäller frågor om en väl fungerande styrning och uppföljning av verksamheter som påverkar en god och jämlik hälsa pekar
Kommissionen i sitt första delbetänkande på att det är en viktig
förutsättning för att nå uppsatta mål inom folkhälsopolitiken.
Detta kan betraktas som en kompletterande och mer indirekt väg
att främja en god och jämlik hälsa. Det handlar dels om att utveckla
styrningen och uppföljningen av den redan existerande folkhälsopolitiken, dels om hur offentliga verksamheter generellt kan
styras och organiseras på ett sätt som ger bättre förutsättningar att
verka för mer jämlika livsvillkor på de livsområden som Kommissionen har identifierat som centrala.
I detta delbetänkande läggs fokus på det folkhälsopolitiska ramverket såsom det formulerades i samband med propositionen Mål för
folkhälsan (prop. 2002/03:35, bet. 2002/03:SoU7, rskr. 2002/03:145)
och efterföljande propositioner och skrivelser. En viktig utgångspunkt i detta ramverk är att en god och jämlik hälsa är
beroende av en kombination av olika faktorer såsom en persons
utbildning, situation på arbetsmarknaden, boende och närmiljö,
möjligheter till inflytande och levnadsvanor. Mot denna bakgrund
är folkhälsopolitiken formulerad som en tvärsektoriell politik.
Detta innebär att möjligheterna att nå det övergripande målet för
folkhälsopolitiken att skapa samhälleliga förutsättningar för en god
hälsa på lika villkor för hela befolkningen är avhängiga insatser på
ett stort antal områden.
Syftet är med förslagen i detta delbetänkande är att få på plats
ett folkhälsopolitiskt ramverk – den infrastruktur som är
nödvändig – för ett strategiskt och tvärsektoriellt arbete för en god
och jämlik hälsa. Ramverket behöver fungera löpande, långsiktigt
och dynamiskt i förhållande till ett föränderligt samhälle och
säkerställa delaktighet bland relevanta aktörer på nationell, lokal
och regional nivå. I Kommissionens första delbetänkande
(SOU 2016:55) konstateras att det finns många förtjänster i hur
det folkhälsopolitiska ramverket utformades initialt. Samtidigt
konstaterade Kommissionen att det finns vissa utvecklingsbehov
och att ramverket i vissa avseenden behöver reformeras och
vitaliseras.
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Med det folkhälsopolitiska ramverket avses här mål och inriktning för samt organisering, genomförande, uppföljning och
utvärdering av politiken, inklusive hur lärande från uppföljning och
utvärdering tas tillvara i formulering av ny politik samt nya åtgärder
och arbetssätt.
Analysen inbegriper styrning av såväl myndigheter som av
kommuner, landsting och regioner. Även andra aktörer såsom civilsamhällesorganisationer1, professionerna, akademin och näringslivet har betydelse för möjligheterna att nå de folkhälsopolitiska
målen och även involverandet av dessa berörs. Vi behandlar här
styrning som alltifrån styrning med mål, regelgivning (lagar och
förordningar), ekonomiska medel, kunskap, organisationsstyrning
samt genom uppföljning och utvärdering.2
Eftersom vi är en statlig kommission och med beaktande av den
kommunala självstyrelsen ligger tyngdpunkten i förslagsdelen på
förslag riktade till aktörer på statlig nivå. En stor del av förslagen
har dock bäring på förutsättningarna för kommuner, landsting och
regioner att arbeta för en god och jämlik hälsa. Ett antal förslag
riktar sig också direkt till kommuner, landsting och regioner.
Genomgående har Kommissionen lagt särskilt fokus på hur jämlik
hälsa kan bli en integrerad del i styrningen och uppföljningen på
såväl nationell, som på regional och lokal nivå.
När det gäller mer generella frågor om styrning och uppföljning
som sträcker sig utanför det folkhälsopolitiska ramverket (t.ex.
frågor om hur ettåriga budgetprocesser påverkar långsiktighet och
förebyggande arbete, frågor om kompetensförsörjning, samverkan,
målkonflikter etc.) kommer dessa frågor, liksom förslag på åtgärder
för att skapa mer jämlika villkor på för hälsan centrala livsområden,
att behandlas i Kommissionens slutbetänkande.

1

Begreppet det civila samhället beskriver en arena skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. Inom denna arena verkar organisationer, sammanslutningar och andra
aktörer, t.ex. nätverk, som är fristående från såväl stat, kommun och landsting som från det
privata näringslivet (prop. 2009/10:55).
2
Styrning genom utnämningar (t.ex. av generaldirektörer) berörs dock inte.
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Frågor om styrning och uppföljning
har genomgående lyfts som viktiga
i Kommissionens arbete

Ett återkommande tema i Kommissionens arbete med att kartlägga
problem och identifiera möjliga lösningar för att åstadkomma en
mer jämlik hälsa är att det ofta tycks uppstå glapp mellan samhällets ambitioner och vad som faktiskt uppnås. Vi ser detta tydligt
inom det folkhälsopolitiska ramverket och i Kommissionens första
delbetänkande identifierades ett antal utvecklingsområden (se
SOU 2016:55, avsnitt 3.4).
Kommissionen har också enligt utredningsdirektiven i uppgift
att ”överväga i vilken mån den nuvarande sektorsövergripande
strukturen för uppföljningen av det samlade folkhälsoarbetet är
ändamålsenlig för regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation” (dir. 2015:60, s. 7). Kommissionen
konstaterade redan i ett tidigt skede att det inte är möjligt att enbart analysera uppföljningssystemet, och då mer specifikt dess
ändamålsenlighet för att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom
en generation, utan att också göra en bredare analys av såväl styrningen som uppföljningen av folkhälsopolitiken mer generellt.
Kommissionen menar också, som anges ovan, att ett välfungerande
styr- och uppföljningssystem i sig är en viktig förutsättning för att
nå det långsiktiga målet om att sluta hälsoklyftorna.
Frågor om styrning och uppföljning har sedan inledningen av
Kommissionens arbete lyfts som viktiga i dialogen med olika aktörer, inte minst av företrädare för kommuner, landsting och regioner. Frågorna har vidare lyfts fram som viktiga av de svenska lokala
och regionala kommissionerna för jämlik hälsa och social hållbarhet. Även Marmotkommissionen3 betonade vikten av styrningsoch uppföljningsfrågor och lade förslag på området (WHO 2008).
Att hälsan är ojämlik i Sverige och att hälsoskillnaderna inte har
minskat sedan dagens folkhälsopolitiska ramverk utvecklades
2002/03 har förstås olika orsaker där många ligger långt utanför det
som kan påverkas av en nationell folkhälsopolitik och hur den styrs
3

Den av WHO tillsatta Commission on Social Determinants of Health (CSDH), som leddes av Sir Michael Marmot och som har blivit en föregångare till andra kommissioner för
jämlik hälsa på internationell, nationell, regional och lokal nivå. Kommissionen publicerade
2008 sin slutrapport Closing the Gap in a Generation.
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och följs upp. Sverige har exempelvis under perioden efter den
folkhälsopolitiska propositionen antogs av riksdagen 2003 gått
igenom och levt med efterdyningarna av den finanskris som tog sin
början 2008. Det har också skett olika förändringar inom flera av
de politikområden som inkluderas i folkhälsans bestämningsfaktorer som har lett till större snarare än mindre skillnader (Kvist
et al. 2012; OECD 2015). Andra faktorer som påverkar den samhälleliga utvecklingen i stort är miljöaspekter och inkomstojämlikheter globalt (OECD 2016; World Bank 2016). Faktorer som den
demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning och stora
flyktingströmmar i Sverige liksom i hela världen är andra aspekter
som påverkar förutsättningarna för god och jämlik hälsa.
Ett fungerande ramverk för folkhälsopolitiken är naturligtvis i
sig inte en garanti för konkreta förbättringar av enskilda människors och familjers vardag som kan leda till en god och jämlik hälsa.
Däremot ökar det förutsättningarna för att mer systematiska
förbättringar ska kunna komma till stånd. Förslagen i detta delbetänkande lägger därför en grund för de förslag som Kommissionen avser att presentera i sitt slutbetänkande på mer substantiella förändringar för att skapa mer likvärdiga villkor, möjligheter
och miljöer för kvinnor och män, flickor och pojkar, i olika sociala
grupper. Ett väl fungerande arbete på det folkhälsopolitiska området
bör också kunna utgöra ett bidrag till det strategiska arbetet för en
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling och till
genomförandet av exempelvis Agenda 2030.

1.3

Upplägg av delbetänkandet och underlag

Kommissionen har analyserat dagens system för styrning och uppföljning av folkhälsopolitiken i syfte att, vid behov, lägga förslag till
förändringar för att få ett ökat genomslag för politiken och uppnå en
god och jämlik hälsa. Denna analys och de förslag som är resultaten av
analysen presenteras i detta delbetänkande.
Beredningsunderlaget för delbetänkandet utgörs av de enkätundersökningar som Kommissionen har genomfört under perioden
april–september 2016 bland Sveriges samtliga kommuner, landsting
och regioner, samtliga länsstyrelser samt 40 myndigheter som har
bedömts som särskilt relevanta för arbetet med en god och jämlik
hälsa (se bilaga 2). Fokus för enkäterna har varit frågor om styrning,
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organisering, uppföljning, stöd och utvecklingspotential i folkhälsoarbetet. Vissa av frågorna rörde jämlik hälsa mer specifikt. Svarsfrekvensen bland kommuner var 87,2 procent, 100 procent bland
landsting, regioner och länsstyrelser samt 92,5 procent bland de
tillfrågade myndigheterna på nationell nivå. En översiktlig redovisning
av enkätsvaren går att hitta på Kommissionens hemsida.4
Vi utgår i analysen även från dokumentstudier av styrande dokument för folkhälsopolitiken, tidigare rapporter med bäring på
styrning och uppföljning av folkhälsopolitiken från bl.a. Statskontoret, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Statens
folkhälsoinstitut/Folkhälsomyndigheten, viss implementeringsforskning samt dokumentation från internationella, nationella,
regionala och lokala kommissioner för jämlik hälsa. Vi har även
använt oss av underlag från Kommissionens breda dialog med
relevanta aktörer. Frågor om styrning och uppföljning har
diskuterats bl.a. vid Kommissionens regionala konferenser och vid
ett dialogseminarium med ett sextiotal civilsamhällesorganisationer. Dessa frågor och det aktuella betänkandet har vidare
diskuterats med Kommissionens referensgrupp för kommuner,
landsting och regioner respektive för riksdagspartierna samt med
företrädare för Regeringskansliet bl.a. i ett nätverk för jämlik hälsa
där cirka 20 enheter från nästan samtliga departement är representerade. Frågorna har även behandlats i Kommissionens löpande
dialog med Folkhälsomyndigheten och SKL i olika forum. I
tillämpliga delar har vi slutligen gjort jämförelser med andra
tvärsektoriella politikområden såsom t.ex. jämställdhets-, miljöoch ungdomspolitiken samt i viss mån andra länders folkhälsopolitik, främst de nordiska ländernas.
I delbetänkandet görs inledningsvis en sammanfattande beskrivning av det nuvarande folkhälsopolitiska ramverket och hur det har
utvecklats (kapitel 2). Beskrivningen följs sedan av en analys av hur
läget ser ut i dag och Kommissionens bedömning av var det finns utvecklingsmöjligheter (kapitel 3). Efter det presenteras Kommissionens
förslag kring hur det folkhälsopolitiska ramverket skulle kunna utvecklas för att ge bättre förutsättningar för att uppnå en god och
jämlik hälsa (kapitel 4). Slutligen redovisas kostnadsberäkningar och
en konsekvensanalys av Kommissionens förslag (kapitel 5).
4

www.kommissionjamlikhalsa.se
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Dagens folkhälsopolitiska
ramverk

2.1

Folkhälsopolitiken växer fram

Folkhälsofrågorna och jämlikhetsaspekter av dessa har varit på den
politiska dagordningen i Sverige sedan i början av 1980-talet. 1984
presenterades propositionen Om utvecklingen för hälso- och sjukvården m.m. (prop. 1984/85:181, bet. 1984/85:28 SoU, rskr. 400).
Förslagen i propositionen utgick från betänkanden från den s.k.
HS90-utredningen (Hälso- och sjukvården inför 90-talet).1 Bland
annat föreslog regeringen att hälsopolitiska jämlikhetsstrategier
skulle utvecklas för att öka möjligheterna till ett mer hälsosamt liv
för de grupper som var utsatta för de största hälsoriskerna. Vidare
föreslogs att periodiska folkhälsorapporter skulle utarbetas för att
belysa såväl utvecklingen av hälsans bestämningsfaktorer som
hälsoutvecklingen inom olika befolkningsgrupper. Med hänvisning
till rekommendationer från WHO föreslogs även att samordningen
av det tvärsektoriella folkhälsoarbetet på nationell nivå skulle
koordineras i ett nationellt hälsopolitiskt råd.
I början av 1990-talet lade regeringen fram den första renodlade folkhälsopolitiska propositionen Om vissa folkhälsofrågor
(prop. 1990/91:175, bet. 1990/91:SoU23, rskr. 1990/91:376). I
denna, som byggde vidare på den ovan nämnda propositionen, belystes förutsättningar för en hållbar utveckling ur ett folkhälsoperspektiv. Det föreslogs att ökad jämlikhet skulle vara det överordnade målet vid prioriteringar i folkhälsoarbetet och att insatser
som medför att de sämst ställdas situation förbättrades skulle prio1

Tre rapporter var centrala: Hälsorisker – en kunskapssammanställning (SOU 1981:1),
Hälsopolitiska mål och behovsbaserad planering (SOU 1984:41) och Hälsopolitik i samhällsplaneringen – boende, arbetsmiljö, arbetslöshet och kost (SOU 1984:44).
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riteras. I propositionen aviserade regeringen sin avsikt att ge
statliga myndigheter i uppdrag att utarbeta hälsopolitiska jämlikhetsstrategier samt inrättandet av ett nationellt folkhälsoinstitut.
Folkhälsoinstitutet inrättades den 1 januari 1992 med uppgift att
på nationell nivå driva hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
arbete av sektorsövergripande karaktär. Bakgrunden till inrättandet
av Folkhälsoinstitutet var att det, trots att hälsoutvecklingen bland
Sveriges befolkning i stort varit positiv, fanns stora skillnader i
sjuklighet och dödlighet mellan olika åldrar, mellan könen, mellan
olika sociala grupper, mellan personer med utländsk bakgrund och
övriga befolkningen och mellan olika delar av landet. Huvudinriktningen för det nya institutet skulle därför vara att nå särskilt utsatta
grupper i samhället och att minska hälsans ojämlika fördelning
(prop. 2000/01:99, bet. 2000/01:SoU16, rskr. 2000/01:233). År
2001 slogs Folkhälsoinstitutet samman med Alkoholinspektionen
och bildade Statens folkhälsoinstitut. Institutet hade ansvar för
sektorsövergripande uppföljning och utvärdering av insatser inom
folkhälsoområdet, att vara nationellt kunskapscentrum för metoder
och strategier på området och ansvara för övergripande tillsyn
inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena. Sedan 2014 har
Folkhälsomyndigheten ansvaret för folkhälsofrågorna (se vidare
avsnitt 2.5.2).

2.2

En sektorsövergripande målstruktur med ett
övergripande mål och elva målområden

Grunden för dagens folkhälsopolitik lades i och med riksdagens
beslut 2003 om regeringens proposition Mål för folkhälsan
(prop. 2002/03:35, bet. 2002/03:SoU7, rskr. 2002/03:145). Genom
detta beslut fastställdes ett övergripande mål för den nationella
folkhälsopolitiken: ”Att skapa samhälleliga förutsättningar för en
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. I propositionen
fastställdes även en sektorsövergripande målstruktur för det
samlade folkhälsoarbetet med elva målområden. Våren 2008 fattade riksdagen beslut (prop. 2007/08:110, bet. 2007/08:SoU11,
rskr. 2007/08:226) om att formulera om rubrikerna på vissa av
folkhälsopolitikens målområden och de lyder sedan dess som följer
(innehållet förblev dock detsamma):
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1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
3. Barns och ungas uppväxtvillkor
4. Hälsa i arbetslivet
5. Miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7. Skydd mot smittspridning
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor och livsmedel
11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
Propositionen Mål för folkhälsan baserades på det arbete som hade
bedrivits under åren 1995–2000 av den parlamentariska Nationella
folkhälsokommittén. Kommittén hade i uppgift att utarbeta nationella mål för hälsans utveckling (dir. 1995:158) och lade i oktober
2000 fram sitt slutbetänkande Hälsa på lika villkor – nationella mål
för folkhälsan (SOU 2000:91). Ett grundläggande och centralt element i Nationella folkhälsokommitténs arbete och förslag var att
de utgick från hälsans så kallade bestämningsfaktorer: ”Den nationella folkhälsopolitiska strategi som presenteras i de följande
kapitlen tar primärt sin utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer. Denna utgångspunkt utgår från en bedömning från kommitténs sida att människors livsvillkor och levnadsvanor är bidragande orsaker till sjukdomar, skador och annan ohälsa. Folkhälsopolitikens fokus bör vara att inom olika sektorer av samhället och
med olika metoder påverka dessa orsaker och därmed förekomsten
av ohälsa och ohälsans olika konsekvenser” (Ibid., s. 47).
Detta utgör även i dag en central utgångspunkt i den svenska
folkhälsopolitiken – dvs. att en god hälsa baseras på en rad olika
förhållanden som människor lever under och möter under livets
gång.
En annan utgångspunkt i propositionen från 2003 var att folkhälsopolitiken är sektorsövergripande. Det konstaterades att ”ett
övergripande nationellt folkhälsomål behövs för att klargöra att ett
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folkhälsoperspektiv skall genomsyra samtliga politikområden”
(prop. 2002/03:35, s. 26). Vidare fastslogs att ”Regeringens förslag
till övergripande mål för folkhälsopolitiken innebär att de myndigheter som har uppgifter eller verksamhet som direkt påverkar folkhälsan också skall beakta dessas effekter på folkhälsan samt aktivt
arbeta för att den egna verksamheten eller ansvarsområdet bidrar
till en positiv hälsoutveckling” (Ibid., s. 30).
Mot denna bakgrund knöts initialt även mål på 31 berörda
politikområden till folkhälsopolitiken som en viktig utgångspunkt
för det samlade folkhälsoarbetet. Tanken var att folkhälsoperspektivet skulle kunna tydliggöras ytterligare genom att delmål
och preciserade etappmål beslutades av regeringen. Statens folkhälsoinstitut tog på regeringens uppdrag fram förslag till delmål
och indikatorer för dessa i samråd med berörda myndigheter,
Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet (Statens
folkhälsoinstitut 2003). Några delmål kom dock inte att beslutas av
regeringen. När det gäller kopplingen till målen på 31 politikområden försvann den i och med att indelningen av utgiftsområden
i statsbudgeten i s.k. politikområden upphörde 2009.2
Jämlikhetsaspekten var tydlig redan i propositionen från 2003.
Den finns med i det övergripande målet och det uttalades också att:
”Utgångspunkten för allt folkhälsoarbete är alla människors lika
värde. Den rådande ojämlikheten i hälsa mellan olika grupper i befolkningen måste motverkas. Barns, ungdomars, äldres och
invandrares förutsättningar att på lika villkor utveckla och bibehålla
en så god hälsa som möjligt bör särskilt uppmärksammas”
(prop. 2002/03:35, s. 34).
I mars 2008 presenterade regeringen propositionen En förnyad
folkhälsopolitik som riksdagen sedan antog i juni 2008
(prop. 2007/08:110, bet. 2007/08:SoU11, rskr. 2007/08:226). Förändringar som gjordes i samband med detta var bl.a. som nämnts
ovan en omformulering av rubrikerna på vissa målområden. Propositionen innebar ett förstärkt fokus på människans behov av integritet och valfrihet som grund för att bygga på sambandet mellan
2
Regeringen aviserade i 2008 års ekonomiska vårproposition (prop. 2007/08:100,
avsnitt 4.4.4) att den enhetliga verksamhetsstrukturen skulle utgå. Detta utvecklades
närmare i Budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1, avsnitt 10.4.1, volym 1). Beslutet
innebar att utgiftsområden inte längre skulle indelas i politikområden och i förekommande
fall inte heller i verksamhetsområden.
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hälsans villkor och individens förutsättningar. Det betonades att
det hälsofrämjande inslaget i det förebyggande folkhälsoarbetet
borde stärkas. Barn, unga och äldre uttalades som särskilt angelägna
målgrupper. Det aviserades även att särskilt fokus skulle läggas på
att stärka och stödja föräldrar i deras föräldraskap, att intensifiera
det självmordsförebyggande arbetet, att främja bra kostvanor och
fysisk aktivitet samt att minska tobaksbruket. Kommuner och
landsting lyftes fram som nyckelaktörer inom folkhälsoarbetet och
att de i egenskap av detta borde förbättra och utveckla sina
metoder och verktyg.
I juni 2012 överlämnade regeringen skrivelsen En folkhälsopolitik med människan i centrum (skr. 2011/12:166) till riksdagen. I
skrivelsen fastställdes att folkhälsopolitiken bör vara framåtsyftande, stimulerande och inspirerande. Det fastslogs att människor bör få möjlighet att själva definiera sin hälsa, att formulera
sina eventuella problem och få möjlighet att finna lösningar på
dessa. I skrivelsen konstateras att det borde finnas såväl verktyg för
den enskilde som samhälleliga förutsättningar för att stödja en sådan utveckling. Den enskildes ansvarstagande skulle stödjas genom
en effektiv samverkan mellan offentliga, privata och civilsamhällets
aktörer. I skrivelsen pekades fem viktiga byggstenar ut som förverkligandet av en sådan politik skulle vila på:
 Start – Barns och ungas uppväxtvillkor
 Stöd – För att underlätta hälsosamma val
 Skydd – Ett effektivt och säkert skydd mot hälsohot
 Samverkan – Det gemensamma ansvaret för en god hälsa
 Stärkt kunskapsstyrning – För ett effektivare folkhälsoarbete
Grunden för folkhälsopolitiken, såsom den definierades i samband
med propositionen 2003 med utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer och att skapa samhälleliga förutsättningar för en god
hälsa på lika villkor för hela befolkningen, ligger alltså fast. Däremot har inriktningen och prioriteringarna i arbetet varierat under
åren. Detta utvecklas ytterligare i kapitel 3.
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Ett nytt långsiktigt mål om jämlik hälsa presenterades 2014
I regeringsförklaringen 2014 uttalades det långsiktiga målet för det
folkhälsopolitiska arbetet att sluta de påverkbara hälsoklyftorna
inom en generation. Fokus på en mer jämlik hälsa och att minska
hälsoklyftorna mellan olika grupper i samhället togs också upp i
Budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1, utgiftsområde 9).
I Budgetpropositionen för 2016 skrevs följande: ”De påverkbara
hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Regeringens folkhälsopolitik syftar till att långsiktigt utjämna de skillnader som i
dag finns mellan olika grupper. Hela befolkningen ska ha goda förutsättningar till en god hälsa.” (prop. 2015/16:1, utgiftsområde 9,
s. 111). I Budgetpropositionen för 2017 fastslogs att regeringen,
utöver det övergripande målet för folkhälsopolitiken, även arbetar
utifrån sitt långsiktiga mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation (prop. 2016/17:1, utgiftsområde 9).
Strategier på vissa målområden
På två områden finns det särskilda strategier som har beslutats av
riksdagen; en för ANDT-arbetet och en för arbetet med hiv/aids
och andra smittsamma sjukdomar.
Den första ANDT-strategin En samlad strategi för alkohol,
narkotika,
doping
och
tobakspolitiken
(prop. 2010/11:47,
bet. 2010/11:SoU8, rskr. 2010/11:203) antogs av riksdagen i mars
2011. Riksdagen antog samtidigt även ett övergripande mål för
politiken: ”ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med
minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och
med ett minskat tobaksbruk” (Ibid., s. 1). Strategin innehöll sju
långsiktiga mål och syftade till att underlätta statens styrning av
utvecklingen inom ANDT-området genom att till det övergripande
målet koppla en sektorsövergripande målstruktur för inriktning
och prioriteringar för samhällets insatser under åren 2011–2015.
Regeringen fattade 2013 beslut om ett enhetligt uppföljningssystem för uppföljning av respektive mål (dnr S2013/2377/FST).
En ny strategi för perioden 2016–2020 presenterades i februari
2016 (skr. 2015/16:86). I den nya strategin betonas särskilt att ett
jämlikhets-, jämställdhets- och barn- och ungdomsperspektiv ska
genomsyra allt ANDT-arbete.

28

SOU 2017:4

Dagens folkhälsopolitiska ramverk

I hiv/aids-strategin, Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra
smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60, bet. 2005/06:JuSoU1,
rskr. 2005/06:218), anges att ”målet för samhällets insatser är att
begränsa spridningen av hivinfektion och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar samt att begränsa konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och för den enskilde”
(Ibid., s. 30) samt att arbetet skulle organiseras kring tre delmål.
Vidare finns det två ytterligare strategier med bäring på folkhälsa som regeringen har beslutat om. Den första är en Nationell
strategi för ett utvecklat föräldrastöd – En vinst för alla (S 2013:010).
Syftet med strategin var dels att inspirera kommuner och landsting
att utveckla stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap, dels
utgöra ett praktiskt stöd i det organisatoriska planerings- och utvecklingsarbetet. Strategin innehåller det övergripande målet att
”Alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under barnets uppväxt 0–
17 år” (Ibid., s. 5) samt tre delmål. Den andra är en Strategi för arbetet mot antibiotikaresistens (S 2016/02971/FS) som regeringen
beslutade om i april 2016. I strategin anges att det övergripande
målet är ”att bevara möjligheten till effektiv behandling av
bakteriella infektioner hos människa och djur” (Ibid., s. 3) samt sju
delmål.

2.3

Ett system för uppföljning av folkhälsan och
dess bestämningsfaktorer

I folkhälsopropositionen från 2003 konstaterades att ”I ett måloch resultatstyrningssystem är uppföljning och utvärdering av avgörande betydelse för att bedöma hur folkhälsoutvecklingen och
folkhälsoarbetet fortskrider” (prop. 2002/03:35, s. 29). Hur detta
uppföljningssystem skulle utformas beskrevs också i propositionen. I samband med antagandet av propositionen utarbetade
Statens folkhälsoinstitut på regeringens uppdrag indikatorer för att
följa upp folkhälsan och dess bestämningsfaktorer (Statens folkhälsoinstitut 2003). Uppföljningen av folkhälsopolitiken efter propositionen 2003 har utvecklats under åren. Den huvudsakliga redovisningen har skett i Folkhälsopolitisk rapport som togs fram av
Folkhälsoinstitutet 2005 respektive 2010, i ett antal folkhälsorapporter framtagna av Socialstyrelsen, samt genom databasen
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Folkhälsodata. Uppföljningen har dels fokuserat på utvecklingen av
hälsoläget i befolkningen, dels på utvecklingen av hälsans bestämningsfaktorer. De folkhälsopolitiska rapporterna hade även som
syfte att redovisa resultat av genomförda åtgärder samt att ge rekommendationer till framtida satsningar. Ett antal myndigheter
hade i uppdrag att bidra till de folkhälsopolitiska rapporterna såväl
2005 som 2010.
Folkhälsomyndigheten har i dag i enlighet med sin instruktion
huvudansvaret för uppföljningen av utveckling av folkhälsan och
dess bestämningsfaktorer (SFS 2013:1020).

2.4

Lagar och internationella överenskommelser
inom folkhälsoområdet

2.4.1

Svensk lag

Det finns ingen enskild folkhälsolag som styr folkhälsoarbetet i
Sverige. Den Nationella folkhälsokommittén föreslog en folkhälsolag. Förslaget innebar att kommuner och landsting skulle ha
ansvar för att främja folkhälsan. Varje kommun och landsting
skulle utarbeta en folkhälsoplan med planerade åtaganden för att
uppnå en bättre folkhälsa. Vidare omfattade förslaget ett uppföljningsförfarande där kommuner och landsting på begäran av
myndighet skulle lämna uppgifter om fullgörandet av kommunens
och landstingets uppgifter enligt lagen (SOU 2000:91).
Den Nationella folkhälsokommitténs förslag diskuterades i den
folkhälsopolitiska propositionen från 2003, där regeringen vägde
för- och nackdelar med förslaget. Regeringens samlade bedömning,
mot bakgrund av remissinstansernas svar, var då att nackdelarna
vägde tyngre än fördelarna med en folkhälsolag.
I stället finns det finns flera olika lagar som påverkar de samhälleliga förutsättningarna för en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen.
I regeringsformen 1 kap. 2 § står: ”Den enskildes personliga,
ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för
den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga
rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.” Detta
återspeglas i ett flertal lagar och regler som har betydelse för folk30
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hälsoarbetet. Till exempel regleras kommuners och landstings, vars
verksamhet är en förutsättning för ett framgångsrikt folkhälsoarbete, befogenheter, organisation och verksamhetsformer i kommunallagen (1991:900). Landsting och kommuner är enligt hälsooch sjukvårdslagen (1982:763, HSL) skyldiga att bedriva hälso- och
sjukvård. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård
på lika villkor för hela befolkningen, vilket framgår av HSL 1 kap.
2 §. Det föreskrivs också att den som vänder sig till hälso- och
sjukvården, när det är lämpligt, ska ges upplysningar om metoder
för att förebygga sjukdom eller skada. HSL har en tydlig koppling
till folkhälsoarbetet och det övergripande folkhälsopolitiska målet.
I flera andra lagar behandlas hälsa och jämlika villkor och det
finns många som har koppling till de områden som Kommissionen
i sitt första delbetänkande har identifierat som centrala för att
uppnå en god och jämlik hälsa. I t.ex. socialtjänstlagens (2001:453,
SoL) portalparagraf 1 kap. 1 § framgår att: ”Samhällets socialtjänst
skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet och levnadsvillkor och
aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under
hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala
situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers
egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.”
Vid en genomgång av lagar med koppling till de områden som
Kommissionen har identifierat som centrala för att uppnå en god
och jämlik hälsa kan följande nämnas. För ”Det tidiga livets villkor” är socialtjänstlagen (2001:453, SoL) central. Vad gäller ”Kunskaper, kompetenser och utbildning” finns skollagen (2010:800), av
vilken det framgår att alla barn oberoende av geografisk hemvist
och sociala och ekonomiska förhållanden ska ha lika tillgång till
utbildning inom skolväsendet. ”Arbete, arbetsförhållanden och
arbetsmiljö” regleras av flera lagar och förordningar. Ett exempel är
arbetsmiljölagen (1977:1160) där det bl.a. slås fast att arbetsgivaren
ska vidta alla de åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall och svara för att den
företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå.
Inom området ”Inkomster och försörjningsmöjligheter” är lagstiftningen på socialförsäkringsområdet samlad i socialförsäkringsbalken (2010:110). Den ersätter ett 30-tal andra lagar och författ-
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ningar som till exempel lagarna om allmän försäkring (sjukförsäkring och föräldraförsäkring), barnbidrag, bostadsbidrag, arbetsskadeförsäkring, förmåner vid funktionshinder samt olika ålderspensioner och efterlevandepensioner. Lagar och regler för ”Boende
och närmiljö” återfinns bl.a. i miljöbalken (1998:808) respektive
plan- och bygglagen (2010:900) där frågor om miljö- och hälsoskydd, fysisk planering och byggande regleras. Vad gäller ”Levnadsvanor” är hälsoaspekten dominerande, vilket framgår av
exempelvis livsmedelslagen (2006:804), alkohollagen (2010:1622)
och tobakslagen (1993:581), för att nämna några. Diskrimineringslagen (2008:567) är viktig inom området för ”Kontroll, inflytande
och delaktighet” och ”Hälso- och sjukvården” styrs, som nämnts
ovan, av hälso- och sjukvårdslagen (1982: 763).
Det finns betydligt fler lagar än vad som nämns här som har
betydelse för hälsans bestämningsfaktorer. Vid ett större urval av
lagar med relevans för folkhälsoarbetet ger en textsökning av orden
folkhälsa, hälsa, jämlikhet, lika villkor, möjligheter, rättigheter och
jämställdhet följande resultat:
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Källa: Egen sökning.

Som framgår av tabellen ovan nämns inte ordet folkhälsa i någon av
dessa lagar. Ordet hälsa förekommer emellertid exempelvis 71
gånger i miljöbalken (1998:808), 43 gånger i arbetsmiljölagen
(1977:1160) och 28 gånger i skollagen (2010:800). Jämlikhet/lika
villkor och jämställdhet förekommer i betydligt mindre omfattning
med undantag för i diskrimineringslagen (2008:567).
Sammanfattningsvis har flera lagar koppling till det övergripande målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa
på lika villkor för hela befolkningen. Flera av lagarna lyfter vikten
av det förebyggande och främjande arbetet med hälsa och jämlika
villkor, men eftersom de flesta av dessa lagar inte primärt ska svara
mot det folkhälsopolitiska målet kommer folkhälsoaspekten in på
ett mer indirekt sätt.
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Internationella konventioner

De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan staten och
enskilda människor. De utgör en begränsning av statens makt över
individen och slår samtidigt fast vissa skyldigheter för staten
gentemot individen. Det internationella arbetet för mänskliga rättigheter tar sin utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna från 1948. De rättigheter som inryms i förklaringen har senare förts in och vidareutvecklats i ett antal konventioner som är bindande för de anslutna staterna. En stor majoritet av världens länder, inklusive Sverige, har anslutit sig till konventionerna. Tillsammans utgör de ett universellt ramverk för arbetet med mänskliga rättigheter. Den allmänna förklaringen och
konventionerna berör hälsa och hälsans bestämningsfaktorer på
olika sätt.
Den övergripande tanken i den allmänna förklaringen är att alla
människor föds fria och har samma rättigheter oavsett kön
(artikel 1). Rätten till liv och frihet framgår av artikel 2 och i konventionens 25:e artikel konstateras att: ”Var och en har rätt till en
levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och
välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller
annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans
eller hennes kontroll”.
I konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
preciseras rätten till arbete, gynnsamma arbetsvillkor, social trygghet, bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa, utbildning m.m. i
konventionens tredje del. I konventionen om avskaffande av all slags
diskriminering av kvinnor (Kvinnokonventionen) preciseras bl.a. att
de stater som har ratificerat konventionen ska vidta alla lämpliga
åtgärder för att avskaffa diskriminering av kvinnor när det gäller
exempelvis deltagande i landets politiska och offentliga liv, i utbildning och på arbetsmarknaden. Detsamma gäller hälsovård och att
säkerställa tillgång till hälso- och sjukvård, inklusive sådan som
avser familjeplanering.
I konventionen om barnet rättigheter fastställs barns rätt till den
levnadsstandard som är skälig för att trygga barnets utveckling.
Föräldrarna har det huvudsakliga ansvaret men om de inte klarar av

34

SOU 2017:4

Dagens folkhälsopolitiska ramverk

det är det statens ansvar att se till att det finns stödprogram som
säkerställer detta. Även barnets sociala trygghet ska säkerställas
med t.ex. socialförsäkringar som ska ges till familjer beroende på
vilka tillgångar de har (artikel 26 och 27). Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning syftar till att stärka
skyddet av de mänskliga rättigheterna för denna grupp. Den fokuserar på icke-diskriminering och listar nödvändiga åtgärder för att
personer med funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta såväl medborgerliga och politiska som ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter. Vidare föreskrivs att personer med funktionsnedsättning har rätt att åtnjuta bästa möjliga hälsa.
2.4.3

Internationella överenskommelser
och folkhälsostrategier

Hälsa och ojämlikhet i hälsa har under de senaste 30 åren kommit
allt mer i fokus på den internationella politiska agendan. Ett av de
mest tongivande bidragen gjordes av den av WHO tillsatta Commission on Social Determinants of Health (CSDH), som 2008
publicerade sin slutrapport Closing the Gap in a Generation. Den
levererade tre övergripande rekommendationer: förbättra förutsättningarna för människors dagliga liv, motverka den orättvisa
fördelningen av makt, pengar och resurser samt mät och följ upp
effekterna av olika politiska åtgärder för att sluta hälsogapen. Rapporten behandlades av World Health Assembly, WHO:s högsta
beslutande organ, som år 2009 antog en resolution (WHA 62.14)
genom vilken medlemsstaterna åtog sig att minska ojämlikheten i
hälsa genom aktiva insatser som syftar till att fokusera på hälsans
bestämningsfaktorer (WHO 2009).
Som ett led i detta arbete anordnades en global konferens i Rio
de Janeiro 2011, där 124 av WHO:s medlemsländer samlades och
antog den s.k. Rio-deklarationen (WHO 2011), vilken senare alla
medlemsländer ställde sig bakom i en resolution antagen vid World
Health Assembly 2012 (WHA 65.8). Rio-deklarationens ramverk
för arbetet med att sluta hälsogapen är därmed en utgångspunkt
också för det svenska arbetet.
Inom det globala WHO-systemet har även en serie konferenser
ägnats åt hälsofrämjande, vilka bidragit till framväxten av ett fokus
på hälsans sociala bestämningsfaktorer. Den första av dessa ägde
35

Dagens folkhälsopolitiska ramverk

SOU 2017:4

rum i Ottawa 1986, där den s.k. Ottawa Charter antogs. I manifestet lyftes fundamentala resurser och förhållanden för hälsan som
utbildning, mat och inkomst, liksom mer övergripande förutsättningar som fred och social rättvisa (WHO 1986). Den senaste
av dessa konferenser hölls i Shanghai i november 2016 där dessa
frågor lyftes i relation till Agenda 2030.
Agenda 2030 är den process som ska leda fram till att uppfylla
de 17 globala målen för hållbar utveckling som FN:s generalförsamling har beslutat om (A/RES/70/1). Av dessa 17 mål har
flera direkt bäring på jämlik hälsa med ett brett tvärsektoriellt
fokus på livsvillkor, såsom målen; 3) God hälsa och välbefinnande,
4) God utbildning för alla, 5) Jämställdhet, 8) Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 10) Minskad ojämlikhet, 11) Hållbara städer och samhällen och 12) Hållbar konsumtion, 16) Fredliga och inkluderande samhällen och produktion samt 17) Genomförande och globalt partnerskap.
Även inom WHO:s Europaregion har ett arbete bedrivits med
utgångspunkt i rekommendationerna från CSDH och WHO:s
efterföljande resolution (WHA 62.14). En Europeisk kommission
presenterade 2014 rapporten Review of social determinants and the
health divide in the WHO European Region med förslag till åtgärder
för WHO Europas medlemsstater. Rapporten utgjorde ett av
underlagen för WHO Europas policyramverk Hälsa 2020, vilket
antogs av de 53 medlemsstaterna i regionen i september 2012
(EUR/RC62/R4). Detta policyramverk ger flera rekommendationer baserade på två övergripande strategiska mål: 1) att förbättra
hälsan för alla och minska ojämlikheten i hälsa, samt 2) att förbättra ledarskap och styrning avseende folkhälsa. Hälsa 2020 framhåller särskilt vikten av sektorsövergripande insatser på alla samhällsnivåer och betydelsen av att andra sektorer utanför hälsosektorn prioriterar hälsa.
Också inom ramen för den Europeiska unionen (EU) har ojämlikhet under lång tid pekats ut som en av de stora framtidsutmaningarna. EU:s folkhälsostrategi Tillsammans för hälsa gällde formellt fram till 2013, men ska fortsatt stödja unionens tillväxtstrategi EU 2020. I denna betraktas strategier för hälsa och jämlik hälsa
som investeringar som bidrar till stärkt social sammanhållning för
att minska ohälsa, fattigdom och social utestängning. EUkommissionen presenterade 2009 meddelandet Solidaritet i hälsa:
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att minska ojämlikheten i hälsa i EU (KOM/2009/0567) för
Europaparlamentet och Europiska unionens råd. I meddelandet
konstateras att skillnaderna inom och mellan EU:s medlemsstater
är stora med tecken på ökad ojämlikhet, särskilt bland utsatta
grupper, som t.ex. etniska minoriteter. Skillnaderna i hälsa är
kopplade till socioekonomiska faktorer som påverkar många
aspekter av människors levnadsförhållanden, vilket i sin tur påverkar människors hälsa. Europaparlamentet svarade på EUkommissionens meddelande genom att anta en resolution:
Reducing health inequalities in the EU (2010/2089(INI)). I resolutionen uppmanade Europaparlamentet medlemsstaterna att ta till
sig EU-kommissionens rekommendationer och verka för att
utjämna sociala och ekonomiska skillnader i hälsa mellan och inom
medlemsstaterna.
I november 2016 påbörjades också den nya tvååriga hälsocykeln
som EU-kommissionen initierat (State of Health in the EU). Den
inleddes i och med att rapporten Health at a glance: Europe publicerades i samarbete med OECD. De kommande stegen i denna cykel
ska enligt planen inkludera landspecifika hälsoprofilrapporter med
tillhörande rapport från EU-kommissionen. Denna process ska
pågå under 2017, varpå frivilliga konsultationer erbjuds för
medlemsstater.
Även inom ramen för samarbete i Nordiska ministerrådet finns
uttalade ambitioner att stärka samarbete för en förbättrad folkhälsa
och att minska ojämlikheten i hälsa. Detta uttalas b.la. i en
deklaration om folkhälsosamarbete i Norden som antogs i april
2016. I denna uttalas målet att minska ojämlikheten i hälsa genom
att underlätta kunskapsdelning, utvecklingsprojekt, policyutveckling och implementering av åtgärder för en god och jämlik
hälsa (Nordiska ministerrådet 2016).
Sammanfattningsvis har frågor om jämlik hälsa prioriterats högt
under det senaste decenniet inom FN, WHO, EU och Nordiska
ministerrået. Inom dessa internationella och europeiska organisationer finns starkt stöd för arbete för mer jämlik hälsa, såväl
formellt i form av beslutade resolutioner som mer praktiskt i form
av policyramverk och internationellt samarbete. Eftersom förklaringen till den ojämlika hälsan finns inom ramen för hälsans
bestämningsfaktorer har varken WHO eller EU emellertid någon
direkt beslutandemakt på flertalet av de områden som dessa
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omfattar. Medlemsstaterna har exempelvis fullständig beslutandemakt över sina välfärdssystem. I den mån internationella och
europeiska organisationer kan utöva inflytande på medlemsstaternas välfärdssystem är det endast i ”mjuk” form, dvs. genom
strategier och rekommendationer i motsats till ”hård” lagstiftning.

2.5

Organiseringen av genomförandet
av folkhälsopolitiken – en politik beroende
av insatser på många områden av ett stort
antal aktörer

Som har konstaterats ovan är en god och jämlik hälsa beroende av
en kombination av olika faktorer som t.ex. en persons utbildning,
situation på arbetsmarknaden, boende- och närmiljö, möjligheter
till inflytande och levnadsvanor. Detta innebär att möjligheterna att
nå det av riksdagen beslutade övergripande målet för folkhälsopolitiken att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på
lika villkor för hela befolkningen är avhängiga insatser på ett stort
antal områden av en bredd av aktörer. Vissa av dessa områden
ligger inom folkhälsopolitikens egna mandat och budget, t.ex.
arbetet med frågor om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
samt hiv/aids.3 Andra centrala områden är exempelvis utbildnings-,
arbetsmarknads-, arbetslivs-, demokrati- och bostadspolitiken.
Kopplingen till hälso- och sjukvårdspolitiken är naturligtvis också
stark.4 Folkhälsopolitiken är således tvärsektoriell.
Inom Regeringskansliet har Socialdepartementet ansvar för att
samordna folkhälsopolitiken. Folkhälsomyndigheten har enligt sin
instruktion ett särskilt ansvar för folkhälsofrågorna bland myndigheterna på nationell nivå och länsstyrelserna har ett folkhälsouppdrag på regional nivå. I den folkhälsopolitiska propositionen
från 2003 pekades även ytterligare cirka 50 myndigheter ut som
särskilt viktiga för folkhälsopolitiken.
3

I Regeringskansliet ansvarar Enheten för folkhälsa och sjukvård för samordning av folkhälsopolitiken. Enheten har inom det folkhälsopolitiska området också ansvar för främjande
av hälsa och förebyggande av ohälsa, hälsoskydd, smittskydd, alkohol, tobak, narkotika,
dopning och dopningsmedel samt förbud mot vissa hälsofarliga varor (RKF 2016:5).
Budgeten som relaterar till detta arbete återfinns i avsnitt 2.6 i detta delbetänkande. Detta är
vad som avses när vi här talar om folkhälsopolitikens egna mandat och budget.
4
Här finns exempelvis anslagen för hälso- och sjukvården och för arbetet för psykisk hälsa.

38

SOU 2017:4

Dagens folkhälsopolitiska ramverk

Ett stort antal av de faktorer som påverkar en god och jämlik
hälsa ligger inom kommunernas, landstingens och regionernas ansvarsområden. Detta innebär att måluppfyllelsen också är starkt
beroende av ett aktivt arbete på lokal och regional nivå och av att
den nationella folkhälsopolitiken uppfattas som relevant av kommuner, landsting och regioner. Vidare är det viktigt att det finns ett
samspel mellan arbetet på de olika nivåerna. Det civila samhället
och näringslivet spelar också en viktig roll i många frågor kopplade
till folkhälsan och en jämlik hälsa. Nedan beskrivs de olika aktörernas uppgifter och roller närmare.
2.5.1

Arbetet i Regeringskansliet

Eftersom folkhälsopolitiken är tvärsektoriell har varje departement
och minister ansvar för folkhälsoaspekter av det arbete som bedrivs
inom respektive departement. I propositionen Mål för folkhälsan
(prop. 2002/03:35, s. 26) skrivs att ”ett övergripande nationellt
folkhälsomål behövs för att klargöra att ett folkhälsoperspektiv
skall genomsyra samtliga politikområden”. Socialdepartementet har
ett särskilt ansvar för att samordna folkhälsopolitiken. I dag har
Enheten för folkhälsa och sjukvård detta samordnande ansvar. Enheten har inom det folkhälsopolitiska området också ansvar för
främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa, hälsoskydd, smittskydd, alkohol, tobak, narkotika, dopning och dopningsmedel samt
förbud mot vissa hälsofarliga varor (skr. 2016:5).
2.5.2

Myndigheternas arbete

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och länsstyrelserna har
särskilda uppdrag inom folkhälsopolitiken. Forskningsrådet för
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har ansvar för att främja och
stödja forskning inom bl.a. folkhälsovetenskap. Vidare pekades ett
femtiotal myndigheter ut som särskilt relevanta för folkhälsopolitiken i den folkhälsopolitiska propositionen från 2003
(prop. 2002/03:35).
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Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten bildades 2014 genom en sammanslagning av
Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet. Myndigheten
tog samtidigt över vissa uppgifter från Socialstyrelsen gällande
miljöhälsa och miljö- och folkhälsorapportering. Bakgrunden till
förändringen beskrevs i regeringens proposition En mer samlad
myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet (prop. 2012/13:116, bet.
2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280). Syftet med förändringen var
bl.a. att förbättra förutsättningarna för ett mer effektivt kunskapsbaserat arbete inom folkhälsoområdet och att ge ett bättre kunskapsstöd till ansvariga huvudmän.
Folkhälsomyndighetens allmänna uppgifter är enligt myndighetens instruktion (SFS 2013:1020) att: verka för god folkhälsa,
utvärdera effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följa hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar
detta samt genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning
främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador. Verksamheten
ska stå på vetenskaplig grund och särskild vikt ska fästas vid de
grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa.
Myndigheten ska 1) ansvara för uppföljning av befolkningens
hälsa och för sektorsövergripande uppföljning av utvecklingen av
folkhälsans bestämningsfaktorer med utgångspunkt i folkhälsopolitikens målområden samt utvärdera insatser och metoder inom
folkhälsoarbetet, 2) svara för kunskapsuppbyggnad inom sitt ansvarsområde, 3) förse regeringen och statliga myndigheter med
kunskaps- och beslutsunderlag inom sitt ansvarsområde, 4) identifiera, analysera och förmedla för ansvarsområdet relevant kunskap
till berörda i kommuner, landsting och andra berörda samhällssektorer, 5) samordna, följa och utveckla smittskyddet på nationell
nivå och 6) medverka till minskad negativ miljöpåverkan på människors hälsa.
Folkhälsomyndigheten ska särskilt analysera utvecklingen av
hälsan och hälsans bestämningsfaktorer och hur bestämningsfaktorerna fördelas efter kön, etnisk eller kulturell bakgrund, socio-
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ekonomisk tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning och ålder.5
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen är förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör
hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård,
socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågor om alkohol och missbruksmedel. Myndigheten ska dessutom
följa, analysera och rapportera om hälsa, hälso- och sjukvård,
socialtjänst samt stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning genom statistikframställning, uppföljning, utvärdering och epidemiologiska studier (SFS 2015:284).
I budgetpropositionen för 2017 anger regeringen att Socialstyrelsen bidrar till genomförandet av regeringens folkhälsopolitik
och att det bör noteras att insatserna inom hälso- och sjukvårdspolitiken bidrar till uppfyllelsen av regeringens mål om att sluta de
påverkbara hälsoklyftorna (prop. 2016/17:1, utgiftsområde 9).
Länsstyrelserna
Sveriges 21 länsstyrelser har enligt Förordning (2007:825) med
länsstyrelseinstruktion i uppdrag att verka för att nationella mål får
genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelserna ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande och inom myndighetens ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och
statliga myndigheters insatser. Länsstyrelserna ska främja länets
utveckling och noga följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen om dels det som är särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels händelser som inträffat i länet.
Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för frågor som rör folkhälsa (2007:825 3 § art. 12). Bland länsstyrelsernas sektorsövergripande uppgifter anges också att länsstyrelserna ska ”verka för att
det av riksdagen fastställda nationella folkhälsomålet uppnås ge5

För en mer detaljerad beskrivning av myndighetens samlade uppdrag, se myndighetens
instruktion (SFS 2013:1020).
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nom att folkhälsan beaktas inom länsstyrelsernas arbete med bl.a.
regional tillväxt, samhällsplanering, krishantering samt alkohol och
tobak”(5 § art. 6). Länsstyrelsernas arbete med samordning av
ANDT-frågor regleras genom Förordning (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet
m.m. Denna förordning föreskriver bl.a. att det vid varje länsstyrelse ska finnas en särskild samordningsfunktion för ANDTfrågor (§2).
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har i uppgift att stödja grundforskning och behovsstyrd forskning på arbetslivsområdet samt inom social- och folkhälsovetenskap. Myndigheten har även i uppgift att samordna forskning om bl.a. a) barn
och ungdomar, däribland barns och ungdomars hälsa, b) äldre,
c) funktionshinder och d) socialvetenskaplig alkohol- och narkotikaforskning (SFS 2007:1431).
Andra myndigheter med koppling till folkhälsopolitiken
I den folkhälsopolitiska propositionen 2003 pekades ett femtiotal
myndigheter ut som särskilt relevanta för folkhälsopolitiken
(prop. 02/03:35, bet. 2002/03:SoU7, rskr. 2002/03:145). Vidare
fastslogs att ”Regeringens förslag till övergripande mål för folkhälsopolitiken innebär att de myndigheter som har uppgifter eller
verksamhet som direkt påverkar folkhälsan också skall beakta dessas effekter på folkhälsan samt aktivt arbeta för att den egna verksamheten eller ansvarsområdet bidrar till en positiv hälsoutveckling” (Ibid., s. 30).
2.5.3

Kommunernas, landstingens och regionernas arbete

Kommuner, landsting och regioner har ansvar för många av de områden som påverkar folkhälsan. Kommunernas befogenheter, organisation och verksamhetsformer regleras i kommunallagen (1991:900).
Genom speciallagstiftningen har kommuner och landsting ansvar för
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viktiga samhällsfunktioner som oftast är obligatoriska uppgifter.
Kommuner och landsting kan även fatta beslut om att utföra olika
frivilliga uppgifter.
Kommunernas obligatoriska uppgifter är:
1) social omsorg (äldre- och handikappomsorg samt individ- och
familjeomsorg,
2) för-, grund- och gymnasieskola,
3) plan- och byggfrågor,
4) miljö- och hälsoskydd,
5) renhållning och avfallshantering,
6) vatten och avlopp,
7) räddningstjänst,
8) civilt försvar,
9) biblioteksverksamhet och
10) bostäder.
Kommunens frivilliga uppgifter är:
1) fritid och kultur,
2) energi,
3) sysselsättning och
4) näringslivsutveckling.
Landstingens obligatoriska uppgifter är:
1) hälso- och sjukvård och
2) tandvård för barn och ungdomar upp till 20 års ålder.
Landstingens frivilliga uppgifter är:
1) kultur,
2) utbildning och
3) turism.
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En gemensam, obligatorisk uppgift för kommuner och landsting är
regional och lokal kollektivtrafik (Regeringen 2015).
Merparten av såväl de obligatoriska som frivilliga uppgifterna
för kommuner och landsting har på ett direkt eller indirekt sätt
koppling till folkhälsan. Det bör dock noteras att folkhälsa i sig
inte anges som en specifik uppgift. Lagar som reglerar kommunernas och landstingens arbete med frågor kopplade till hälsa
och till jämlikhet i villkor presenteras i avsnitt 2.4.1.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) stödjer kommunernas och landstingens hälsofrämjande och förebyggande
arbete inom folkhälsoområdet. SKL verkar bl.a. för att underlätta
och öka samverkan mellan kommuner och landsting och andra
aktörer. En prioritering för SKL under perioden 2016–2019 är att
verka för att kommunerna, landstingen och regionerna arbetar
hälsofrämjande och förebyggande för att stärka social hållbarhet
och minska skillnader i hälsa. SKL verkar också för att kommuner,
landsting och regioner arbetar för att uppnå målet om att sluta
folkhälsoklyftan inom en generation (SKL 2016).
2.5.4

Andra offentliga aktörer på statlig och kommunal nivå

Andra aktörer på statlig nivå som inte har sitt uppdrag från
folkhälsopolitiken, men som kan nämnas i detta sammanhang är
Rådet för styrning med kunskap och den nationella samordnaren
för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk
hälsa.
Rådet för styrning med kunskap styrs av Förordning (2015:155)
om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och
socialtjänst. Rådets arbete samordnas av Socialstyrelsen och består
av myndighetscheferna för E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd,
Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsverket, Myndigheten för delaktighet, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Styrning med kunskap relaterar till de icke bindande kunskapsstöd och föreskrifter som syftar till att bidra till att
hälso- och sjukvård och socialtjänst bedrivs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Tanken är att styrningen med kun-
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skap ska vara samordnad, effektiv och anpassad till de behov som
olika professioner inom hälso- och sjukvård och socialtjänst samt
huvudmän har. Styrningen med kunskap ska även bidra till en ökad
jämställdhet.
Den nationella samordnaren för utveckling och samordning av
insatser inom området psykisk hälsa ska stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner, landsting och organisationer
inom området psykisk hälsa samt verka för att arbetet samordnas
på nationell nivå. Samordnaren ska a) identifiera utvecklingsbehov
inom området psykisk hälsa och redovisa dessa till regeringen med
förslag till åtgärder, b) följa upp de insatser som görs inom ramen
för samarbetet med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), med
fokus på effekter för folkhälsan, patienter, brukare och anhöriga,
samt och c) föreslå hur utveckling och samordning av insatser inom
området psykisk hälsa långsiktigt kan integreras i ordinarie myndighetsstruktur (dir. 2015:138).
Det bedrivs också ett arbete på SKL inom området psykisk
hälsa, Uppdrag Psykisk Hälsa, vilket är ett resultat av en överenskommelse mellan regeringen och SKL 2016. Socialdepartementet
finansierar arbetet som har sin organisatoriska placering på SKL.
Det övergripande syftet med överenskommelsen är att öka tillgängligheten till stöd och behandling av god kvalitet och att förebygga och motverka psykisk ohälsa. En central utgångspunkt är att
förstärka kommuners och landstings kapacitet och möjligheter att
göra analyser av behov och utmaningar, lokalt och regionalt, på
området psykisk hälsa (Socialdepartementet och SKL 2016).
2.5.5

Det civila samhället och näringslivet

Att det civila samhället och näringslivet kan spela en viktig roll i
folkhälsoarbetet lyfts fram i såväl prop. 2002/03:35 som
prop. 2007/08:110. Det sägs bl.a. att arbetet med att skapa
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen kräver insatser på flera samhällsnivåer och från olika
aktörer inom den offentliga, privata och ideella sektorn
(prop. 2002/03:35). Dessutom uttrycks att ”ett verkligt effektivt
folkhälsoarbete bygger på ett gemensamt ansvarstagande mellan
det offentliga, den ideella sektorn och den enskilda människan. Om
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de offentliga krafterna samverkar med ideella och privata aktörer
ökar möjligheterna att se och synliggöra den enskildes och olika
gruppers behov. Likaså ökar möjligheterna att utveckla bättre och
fler metoder för att förstå och påverka det egna hälsotillståndet
samt att utveckla fler hälsofrämjande arenor där dessa metoder kan
tillämpas” (prop. 2007/08:110, s. 6–7).
Folkhälsomyndigheten fördelar statsbidrag till civilsamhällesorganisationer för bl.a. tobaksförebyggande arbete, ANDT-arbete,
hiv/STI-preventivt arbete och för verksamhet mot överdrivet spelande.
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN,
har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger.
CAN är en ideell förening med 47 medlemsorganisationer. CAN:s
verksamhet finansieras i stor utsträckning av ett årligt statsbidrag
(16 800 000 kr för 2015) och regeringen utser ordförande. Flera
statliga myndigheter (Forte, Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen) utser också ledamöter i CAN:s styrelse
(CAN 2016).

2.6

Budgeten för folkhälsopolitiken

Statens budget består av 27 utgiftsområden, vilka alla inrymmer ett
eller flera områden (sammanlagt drygt 80 områden). Folkhälsopolitiken är ett område under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård
och social omsorg. Inom området Folkhälsopolitik i budgetpropositionen redovisas huvudsakligen de åtgärder inom folkhälsoområdet som finansieras från utgiftsområde 9. Folkhälsopolitiken är sektorsövergripande varför flera insatser på området
primärt redovisas inom andra berörda utgiftsområden.
Området omfattar anslag för Folkhälsomyndigheten, insatser
för vaccinberedskap, insatser mot hiv/aids och andra smittsamma
sjukdomar samt Sveriges bidrag till Världshälsoorganisationen
(WHO) och WHO:s ramkonvention om tobakskontroll. Vidare
finansieras Alkoholsortimentsnämndens verksamhet och bidrag till
frivilligorganisationer och till alkohol-, narkotika-, dopnings- och
tobakspolitiska insatser samt insatser mot spelberoende.
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1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2016 och förslag till ändringar i samband med denna
proposition.
Källa: Regeringens budgetproposition för 2017 (prop. 2016/17:1, utgiftsområde 9, tabell 5.1).

Folkhälsomyndigheten har ett särskilt ansvar inom folkhälsoområdet, men även Socialstyrelsen bidrar till genomförandet av
regeringens folkhälsopolitik. Anslaget för Socialstyrelsen behandlas
under utgiftsområde 9, avsnitt 4 Hälso- och sjukvårdspolitik i
budgetpropositionen. Vissa insatser inom folkhälsoområdet finansieras även av anslag som behandlas under det avsnittet, t.ex. anslag
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård och anslag 1:8 Bidrag till psykiatri (prop. 2016/17:1).
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Det folkhälsopolitiska
ramverket – rätt tänkt,
men i behov av utveckling

I det föregående kapitlet redogjordes för hur det folkhälsopolitiska
ramverket ser ut, hur det har utvecklats under åren och hur det var
tänkt att fungera. Som Kommissionen konstaterade i sitt delbetänkande (SOU 2016:55) bedömer vi att detta ramverk i många
avseenden är väl genomtänkt och upplagt, men i behov av
utveckling.
I detta kapitel fördjupar vi oss i orsakerna till att folkhälsopolitiken inte har fått avsett genomslag. Redan i det första delbetänkandet (kap. 3.4) identifierade Kommissionen flera faktorer
inom det folkhälsopolitiska ramverket kopplade till såväl folkhälsopolitikens struktur som till dess genomförande och som sannolikt
har bidragit till detta. Här presenterar vi en mer detaljerad och fördjupad analys av hur det folkhälsopolitiska ramverket fungerar i
praktiken i dag.
Analysen baseras i första hand på Kommissionens egna empiriska material bestående av de enkätundersökningar som Kommissionen genomförde under 2016. Enkätundersökningarna gjordes bland Sveriges samtliga kommuner, landsting och regioner,
samtliga länsstyrelser samt 40 myndigheter (se vidare avsnitt 1.3
om enkäterna).
I analysen utgår vi även från tidigare rapporter med bäring på
styrning och uppföljning av folkhälsopolitiken från bl.a. Statskontoret (2013), SKL (2015) och Statens folkhälsoinstitut (2013),
styrdokument för myndigheter (i första hand deras instruktioner)
samt dokumentation från andra kommissioner på internationell,
nationell, regional och lokal nivå. Vi har också fått med oss viktigt
underlag från Kommissionens breda dialog med relevanta aktörer. I
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tillämpliga delar har vi slutligen gjort jämförelser med andra tvärsektoriella politikområden och i viss mån andra länders folkhälsopolitik, främst de nordiska ländernas.
I analysen kring ett bristande genomslag för folkhälsopolitiken
anknyter vi i viss utsträckning till resonemang från implementeringsforskningen. Implementeringsforskningen har i hög grad
fokuserat på implementering av specifika reformer och åtgärder på
ett sakområde eller av arbetssätt och metoder. Eftersom vi här
analyserar genomförandet av en sektorsövergripande politik på en
mer övergripande policynivå går det inte alltid att dra paralleller till
den forskning som finns. En inom implementeringsforskningen
ofta citerad utgångspunkt för analys, som vi bedömer är användbar
i sammanhanget, är Lennart Lundquists teori om att det krävs tre
villkor på aktörsplanet för en lyckad implementering av politiska
beslut (Lundquist 1987). Dessa fokuserar på de tjänstemän som ska
genomföra ett beslut och de villkor de arbetar under. Tjänstemännen måste enligt Lundquist förstå, vilja och kunna genomföra
fattade beslut. Tjänstemännen måste förstå de fattade besluten i
form av t.ex. relevant lagstiftning eller uppsatta mål. De måste
vidare vilja implementera fattade beslut såsom politikerna avsett.
Slutligen måste tjänstemännen kunna implementera fattade beslut.
Detta innebär att de måste ha resurser (tid, ekonomiska, och
inflytande), kunskap, information, handlingsförmåga och legitimerande resurser (resonemang om detta utvecklas bl.a. i Bengtsson
2004 och 2012, samt Löfgren 2012).
Ytterligare en diskussion inom implementeringsforskningen som
är intressant utifrån en analys av genomförandet av folkhälsopolitiken
handlar om vad som beskrivs som en rörelse från centralstyrning
(”government”) till en mer interaktiv och nätverksbaserad
samhällsstyrning (”governance”). ”Government” representerar en
vertikal styrning där en stat eller en kommun fattar besluten och styr
genom hierarkisk ordergivning. I styrning präglad av ”governance”
både fattas och genomförs beslut i stället i nätverk bestående av
både offentliga och andra samhällsaktörer såsom organisationer i
det civila samhället (utvecklas t.ex. i Bengtsson 2012 och Löfgren
2012). Bengtsson beskriver att skiftet från ”government” till
”governance” (om nu något sådant har skett, mycket tyder på att
de existerar sida vid sida tillsammans med marknadsstyrning,
resonerar Bengtsson) antas innebära att politikens möjlighet att på
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egen hand styra samhällsutvecklingen har minskat. Bengtsson
lyfter särskilt fram att styrningen inom komplexa politikområden
såsom miljöpolitik och folkhälsopolitik inte längre kan centralstyra
fram en önskvärd händelseutveckling.
Att det därmed krävs samverkan av ett antal olika aktörer är
också en mycket tydlig utgångspunkt i den folkhälsopolitiska propositionen från 2003 och även i propositionen från 2007/08 och
efterföljande skrivelser på området. Huruvida denna medvetenhet
om behovet av agerande av en bredd av aktörer har blivit verklighet
vad gäller folkhälsopolitiken är dock en öppen fråga som vi här
söker svaret på. Samtidigt följer det av Bengtssons resonemang att
aktörer inom komplexa politikområden behöver ha en gemensam
målbild om deras sammantagna agerande ska få en riktning, och i
vilken mån det finns en sådan målbild eller inte blir därmed också
en viktig fråga för Kommissionen.

3.1

Otydligheter i målstrukturen försvårar såväl
styrning som uppföljning av folkhälsopolitiken

Som beskrevs i föregående kapitel styrs folkhälsopolitiken av det
övergripande målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vidare kopplades
initialt existerande mål på en stor mängd berörda politikområden
till folkhälsopolitikens elva målområden. Dessa mål skulle vara
vägledande för folkhälsoarbetet. Dessutom beslutade riksdagen att
regeringen kunde fatta beslut om mer specifika delmål. Några delmål beslutades dock aldrig.
De elva målområden som beslutades av riksdagen 2003 innehöll i
vissa fall värdeord som ”goda”, ”trygga” och ”sunda”, samt ord som
indikerade en riktning såsom ”ökad” och ”minskad”. Efterhand
uppmärksammades regeringen av regionala och kommunala folkhälsoaktörer samt civilsamhällesorganisationer på att rubriceringen av målområdena var missvisande på så sätt att de riskerade
att uppfattas som mål i sig. För att tydliggöra att så inte var fallet
bedömde regeringen att ord som indikerade en värdering eller en
inriktning skulle tas bort. Detta gjordes i samband med propositionen En förnyad folkhälsopolitik 2007/08. Regeringen bedömde
att denna ändring skulle göra det tydligt att de elva målområdena

51

Det folkhälsopolitiska ramverket – rätt tänkt, men i behov av utveckling

SOU 2017:4

är en ”gruppering av mål inom andra politikområden”
(prop. 2007/08:110, bet. 2007/08Sou11, rskr. 2007/08:226, s. 24).
Ganska snart därefter, 2008, upphörde dock organiseringen av
Regeringskansliets verksamhet i s.k. politikområden och därmed
försvann den uttalade kopplingen till andra områdens mål.
De elva målområdena har alltså aldrig haft någon direkt styrande
funktion i sig. I och med att kopplingen till andra områdens mål
upphörde 2008 utgör målområdena inte heller längre någon gruppering av mål. Det ”glapp” som har uppstått i målsystemet menar
Kommissionen är ett problem. Vidare menar vi även att själva ordet
”målområden” kan uppfattas som att det rör sig om någon typ av
mål, vilket kan bli missvisande såsom politiken är formulerad i dag.
Den utveckling som beskrivs ovan innebär att det i praktiken i
dag endast är det övergripande målet som är formellt styrande av de
mål som fördes fram i den folkhälsopolitiska propositionen 2003.
Detta behöver inte nödvändigtvis i sig vara ett problem, men på ett
sektorsövergripande område som folkhälsopolitiken blir styrsignalen till relevanta aktörer väl allmän med endast den typen av
mycket övergripande och visionära mål.
Avsaknaden av delmål har lyfts fram som en brist även av Statskontoret i deras utvärdering av uppföljningssystemet för folkhälsopolitiken 2013. Statskontoret menade att avsaknaden av delmål försvårar uppföljningen av politiken. Kommissionen instämmer i Statskontorets bedömning och vill understryka att avsaknaden av delmål även försvårar styrningen av politiken. Statskontoret
föreslog att regeringen bör anta delmål. Kommissionen delar uppfattningen att detta skulle kunna stärka och tydliggöra såväl styrningen som uppföljningen av folkhälsopolitiken.
Ytterligare en aspekt som bidrar till otydlighet i målstrukturen för
folkhälsopolitiken är tillägget av regeringens långsiktiga mål att sluta
de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Detta beskrivs som
ett långsiktigt mål bl.a. i budgetpropositionerna för 2016 och 2017,
men har inte såsom är fallet med det övergripande målet och
målområdena beslutats av riksdagen. Därmed finns det vissa
oklarheter kring hur detta mål förhåller sig till den formella målstrukturen, något som även framkommit i Kommissionens dialog
med berörda aktörer. Kommissionens enkätundersökningar bland
kommuner, landsting, myndigheter och länsstyrelser visar vidare
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att genomslaget för det långsiktiga målet om jämlik hälsa varierar,
vilket beskrivs mer i detalj nedan.
Sammanfattningsvis anser Kommissionen att målstrukturen
skulle behöva kompletteras med delmål och att det långsiktiga målets förhållande till det av riksdagen beslutade målsystemet behöver
tydliggöras.

3.2

Varierande genomslag för folkhälsopolitiken
hos relevanta aktörer

Att målet och målområdena för folkhälsopolitiken är kända, uppfattas som relevanta och används av berörda aktörer är av stor vikt
för folkhälsopolitikens genomslag och måluppfyllelse. Samtliga
berörda aktörer på alla samhällsnivåer behöver också känna till och
förstå sitt ansvar och uppdrag inom området.
När det gäller genomslaget av det övergripande folkhälsopolitiska målet och de elva målområdena bland berörda aktörer visar
våra enkätundersökningar samma tendens som tidigare undersökningar – att det övergripande målet och målområdena används i
högre utsträckning av kommuner, landsting och regioner än av de
statliga myndigheterna (Statens folkhälsoinstitut 2013 och Kommissionen för jämlik hälsa 2016). De kommunala och regionala
aktörerna anger också i betydligt högre utsträckning än de
nationella myndigheterna att den nationella folkhälsopolitiken har
underlättat deras arbete med folkhälsorelaterade frågor.
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Källa: Kommissionen för jämlik hälsa 2016. Myndigheter n=37, landsting/regioner n=21,
kommuner n=253.

Figur 3.1 visar att 68 procent av kommunerna och 72 procent av
landstingen och regionerna i Kommissionens enkät angav att den
nationella folkhälsopolitiken har underlättat det kommunala respektive regionala folkhälsoarbetet i mycket eller ganska stor utsträckning. Här kan vissa skillnader ses mellan olika regioner. I
vissa regioner svarade mindre än hälften av kommunerna att de har
varit hjälpta av den nationella folkhälsopolitiken, medan siffran
ligger på 80 procent eller mer i andra regioner. Bland de statliga
myndigheterna var motsvarande i siffra 22 procent, vilket innebär
att 8 av 37 svarande myndigheter ansåg att folkhälsopolitiken har
underlättat deras folkhälsorelaterade arbete i mycket eller ganska
stor utsträckning. Det bör även noteras att endast en myndighet
svarade att den nationella folkhälsopolitiken har underlättat för
myndigheten att arbeta med folkhälsorelaterade frågor i mycket
stor utsträckning.
Av kommunerna angav 71 procent att de använder det övergripande målet i planeringen av sin verksamhet i ”mycket eller ganska stor
utsträckning”. Motsvarande siffra för landstingen och regionerna var
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76 procent, och för myndigheterna 19 procent (ingen av de senare
svarade dock i ”mycket hög utsträckning”).
Vad gäller det användandet av det övergripande målet i uppföljningen av folkhälsoarbetet angav 45 procent av kommunerna och 33
procent av landstingen och regionerna att de använder det i
”mycket eller ganska stor utsträckning”. Motsvarande siffra för
myndigheterna var 11 procent (inte heller på denna fråga svarade
någon myndighet i ”mycket hög utsträckning”).
Landsting och regioner använder alltså folkhälsopolitikens övergripande mål i ungefär lika stor utsträckning som kommuner i planeringen, men i betydligt lägre utsträckning i uppföljningen.
Myndigheternas siffror ligger väsentligt lägre när det gäller användande av det övergripande målet i såväl planering som uppföljning.
Avseende de elva målområdena uppgav 68 procent av kommunerna och 47 procent av landstingen och regionerna att de används
i ”mycket eller ganska stor utsträckning” i planeringen av folkhälsoarbetet. Av kommunerna angav 52 procent av kommunerna och 29
procent av landstingen och regionerna att de använder målområdena i ”mycket eller ganska stor utsträckning” i uppföljningen.
Motsvarande siffror för myndigheterna var 19 respektive 11 procent (ingen av myndigheterna använde de 11 målområdena i
mycket stor utsträckning i uppföljningen). Att målområdena inte
används i samma utsträckning av landsting och myndigheter är
möjligen en naturlig konsekvens av att de har mer avgränsade uppdrag än kommunerna i relation till hälsans bestämningsfaktorer.
Sveriges samtliga länsstyrelser har i uppdrag att arbeta med
folkhälsa, inklusive samordning kring ANDT-frågor. I och med
detta har länsstyrelserna ett uttalat uppdrag att verka för att regeringens mål får genomslag i regionen. Enkätfrågorna till dem har
därför formulerats på ett delvis annat sätt än frågorna till kommuner, landsting, regioner och nationella myndigheter. Till länsstyrelserna ställdes bl.a. frågan i vilken utsträckning de under
perioden 2011–2016 har arbetat med dels det övergripande målet
för folkhälsopolitiken och det långsiktiga målet att sluta de
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation, dels de elva
målområdena. Det område länsstyrelserna angav att de hade arbetat
med i allra störst utsträckning var ANDT-frågorna där samtliga
länsstyrelser svarade att de hade arbetat med området i ”mycket
eller ganska stor utsträckning”. Vidare svarade 81 procent att de
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hade arbetat i ”mycket eller ganska stor utsträckning” med
delaktighet och inflytande i samhället, 71 procent med det
övergripande målet, medan 67 procent uppgav att de i ”mycket eller
ganska stor utsträckning” hade arbetat med miljöer och produkter
respektive barn och ungas uppväxtvillkor.
Sammanfattningsvis har folkhälsopolitikens mål och elva målområden fått ett förhållandevis stort genomslag bland kommuner,
landsting och regioner. En klar majoritet uppger i sina enkätsvar att
de upplever att folkhälsopolitiken har varit till hjälp i arbetet. Målet
och målområdena används i planeringen bland relativt många, men i
betydligt lägre utsträckning i uppföljningen. Bland myndigheterna
på nationell nivå är genomslaget väsentligt sämre. Genomslaget hos
länsstyrelserna har vi inte mätt på samma sätt då de har ett uttalat
uppdrag inom folkhälsopolitiken, men det bör i sammanhanget
nämnas att länsstyrelserna i sina enkätsvar uttrycker ett stort behov
av utveckling när det gäller det folkhälsopolitiska arbetet.
Att genomslaget för folkhälsopolitiken inte är starkare bland
myndigheter kan ses som en paradox. Detta eftersom den nationella folkhälsopolitiken är direkt styrande för de statliga myndigheterna medan den i enlighet med den kommunala självstyrelsen
endast är vägledande för kommuner, landsting och regioner. Här
kan det dock konstateras att det sannolikt inte är den nationella
folkhälsopolitiken i sig som gör att många kommuner och landsting bedriver ett aktivt folkhälsoarbete utan att det är lokala och
regionala behov som driver arbetet, även om den nationella politiken används som ett stöd. Vi återkommer till detta senare.
I den folkhälsopolitiska propositionen från 2003 konstateras att
en förutsättning för måluppfyllelse är att de myndigheter som har
uppgifter eller verksamhet som direkt påverkar folkhälsan också
ska beakta dess effekter på folkhälsan, samt aktivt arbeta för att den
egna verksamheten eller ansvarsområdet bidrar till en positiv hälsoutveckling. Att denna förutsättning inte uppfyllts i någon större
omfattning beror sannolikt delvis på att: 1) den direkta kopplingen
mellan folkhälsopolitikens övergripande mål och mål på andra områden inte längre finns, samt; 2) brist på uttalade uppdrag för
myndigheterna på nationell nivå att arbeta för de folkhälsopolitiska
målen och stöd i ett sådant arbete.
Bristen på uttalade uppdrag hänger i sin tur samman med att
fokus i folkhälsopolitiken under en längre tid har legat på ett
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begränsat antal målområden. Detta gäller såväl på nationell, som på
lokal och regional nivå. Detta utvecklas vidare i avsnitt 3.3.
Att fler myndigheter, kommuner, landsting och regioner finner
stöd i och använder sig av folkhälsopolitiken och hela bredden av
målområden är avgörande om en god och jämlik hälsa ska kunna
uppnås.

3.3

Ett för snävt och ensidigt fokus
på ett antal målområden

3.3.1

Från ett sektorsövergripande arbete i Regeringskansliet
till arbete på ett begränsat antal målområden

En sektorsövergripande satsning initialt
Efter den folkhälsopolitiska propositionen 2003 gjorde den ansvariga enheten på Socialdepartementet (då Enheten för folkhälsa) en
bred sektorsövergripande satsning för att samordna arbetet med att
nå det folkhälsopolitiska målet och uppföljningen inom de elva
målområdena. En prioriterad fråga var en väl fungerande samordning inom Regeringskansliet och en fungerande styrning av myndigheterna i enlighet med den nationella folkhälsopolitiken. Enheten för folkhälsa kom att organiseras i enlighet med målområdesstrukturen och en person fick ansvar för att arbeta med samordning och integrering av folkhälsopolitiken på nationell nivå.
Denna samordnande tjänstperson genomförde olika kommunikationsinsatser och utvecklade verktyg för Regeringskansliet och
andra myndigheter med syfte att underlätta integrering av
folkhälsopolitiken i den egna verksamheten. Exempel på insatser
var en föreläsningsserie, informationsmaterial och en webbplats på
Regeringskansliets interna hemsida med information om vilka målområden som berörde vilka politikområden samt exempel på
åtgärder inom respektive politikområde som har betydelse för
folkhälsan. En tryckt version av denna fanns tillgänglig för övriga
myndigheter. Femton politikområden med tillhörande myndigheter
prioriterades särskilt och inom dessa områden utsågs kontaktpersoner som regelbundet sammankallades av samordnaren.1
1

Enligt uppgift från ansvarig tjänsteperson på Socialdepartementet.
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Regeringen inrättade också vid denna tidpunkt en nationell ledningsgrupp för folkhälsofrågor under ledning av folkhälso- och
socialtjänstministern. I gruppen ingick cheferna för 16 myndigheter vars arbete bedömdes ha stor betydelse för att kunna nå det
övergripande målet för folkhälsoarbetet. Även Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet, senare Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL), var representerade. Inrättandet av gruppen
beskrevs som ett steg i processen att integrera folkhälsoperspektivet i andra politikområden. Ledningsgruppen hade inte någon
beslutande funktion utan skulle vara en förstärkande och samordnande länk mellan den politiska riksnivån och myndigheter på nationell, regional och lokal nivå. Gruppen träffades regelbundet för
att gå igenom målområde för målområde. Samtliga deltagande
myndigheter fick i uppgift att i förväg definiera sin egen roll; hur
de utifrån sina verksamhetsområden kunde arbeta för att nå det
övergripande målet för folkhälsopolitiken. Gruppen sammanträdde
sammanlagt tolv gånger under perioden 2003–2008. Gruppens arbete avstannade därefter utan uttryckligt beslut om nedläggning
(dnr. S2003/8876/FS).
Som ett led i arbetet med regeringens ANDT-strategi 2011–
2015 inrättades ett nationellt råd för ANDT-frågor. Rådet som
hade en rådgivande funktion i förhållande till regeringen samlade
20 ledamöter från bl.a. myndigheter, kommunsektorn, forskarvärlden och det civila samhället. Rådet leddes av statsrådet eller
statssekreteraren med ansvar för folkhälsofrågor. I nuvarande
ANDT-strategi för perioden 2016–2020 har regeringen aviserat sin
avsikt att inrätta ett råd även för den aktuella strategiperioden
(skr. 2015/16:86).
Ett snävare fokus efter 2008
Det sektorsövergripande arbetet, som inkluderade samtliga elva
målområden inom folkhälsopolitiken, inom Regeringskansliet och
arbetet riktat mot myndigheterna kom att tonas ner i och med att
fokus för folkhälsopolitiken delvis förändrades i samband med
propositionen En förnyad folkhälsopolitik (prop. 2007/08:110,
bet. 2007/08:Sou11, rskr. 2007/08:226). Under de nästan tio åren
som har gått sedan dess har insatser främst gjorts på de målområden
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som ligger inom folkhälsopolitikens egna mandat och budget (främst
ANDT- och hiv-/aidsfrågor, samt föräldrastöd – för dessa områden
finns som ovan nämnt även specifika nationella strategier, samt
smittskydd och hälsoskydd). Under det senaste året har även insatser
för kunskapsuppbyggnad initierats på områdena kost och fysisk
aktivitet samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
(dnr. S2016/03245/FS och dnr. S2016/04991/FS).
Behovet av en bredare ansats för att åstadkomma jämlikhet
Det faktum att det under perioder görs fokuseringar på vissa målområden är naturligtvis inget problem i sig utan en viktig och nödvändig del av styrningen och uppföljningen av vilket politiskt område som helst. Det omfattande och viktiga arbete som har skett på
t.ex. ANDT-området i enlighet med regeringens två ANDTstrategier har också på många sätt varit framgångsrikt, vilket bl.a.
visades i en utvärdering av den första strategin för perioden 2011–
2015 (Statskontoret 2015).2
Ur ett jämlik hälsa-perspektiv och för att sluta de påverkbara
hälsoklyftorna inom en generation är ett alltför snävt och ensidigt
fokus på de områden som ligger inom folkhälsopolitikens egna
mandat dock problematiskt. En god och jämlik hälsa är beroende
av insatser på en bredd av områden. Av de livsområden som Kommissionen har identifierat som särskilt viktiga för jämlik hälsa har
alltför lite uppmärksamhet inom folkhälsopolitiken ägnats åt de
sociala bestämningsfaktorerna för hälsa. Det vill säga det som
handlar om kompetenser, kunskaper och utbildning, arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö, inkomster och försörjningsmöjligheter samt boende och närmiljö (motsvarande de nuvarande
målområdena 2, 4 och 5 i folkhälsopolitiken).
Även om alkohol- och tobaksrelaterad ohälsa utgör en viktig del
av den totala ojämlikheten i hälsa i Sverige, och ANDT-frågor
därför är en central komponent i en politik för god och jämlik
2

Den nämnda utvärderingen fokuserade på strategin som sådan och det konstaterades bl. a.
att den är utformad på ett ändamålsenligt sätt. Statskontoret konstaterade dock att det inte
gick att säga så mycket om effekter, bl. a. på grund av att åtgärder inte hade pågått tillräckligt
länge för att kunna bedöma effekter och att det var svårt att isolera om eventuella effekter
berodde på ANDT-strategin eller andra faktorer som kan tänkas påverka vanor.
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hälsa, kan inte ANDT-arbetet ersätta en bred folkhälsopolitik.
Detta beror delvis på att ojämlikhet i hälsa inte börjar i bruket av
alkohol och tobak m.m., men även på att många andra faktorer
också är betydelsefulla. I linje med det analytiska ramverk som
Kommissionen har ställt upp – där skillnader i resurser inom
centrala livsområden är kopplade till skillnader i hälsa via skillnader
i utsatthet för hälsorisker, skillnader i sårbarhet samt skillnader i
handlingsutrymme – menar vi dessutom att ANDT-politik tagen
ur sitt större folkhälsopolitiska sammanhang blir otillräcklig också
för att hantera ANDT-frågor. De instrument som traditionellt sett
har använts på detta område, begränsad tillgänglighet, begränsade
möjligheter till bruk, information och individuellt stöd och vård,
skulle enligt vår bedömning sannolikt få större effekt på den ojämlika hälsan som följer av ANDT-bruk om de skulle stödjas av åtgärder inom andra livsområden.
Ett alltför snävt och ensidigt fokus på ett begränsat antal målområden är problematiskt även ur det breda folkhälsopolitiska perspektiv som slagits fast i den folkhälsopolitiska propositionen från
2003, liksom i efterföljande propositioner och skrivelser på området. För att uppnå en god och jämlik hälsa måste arbete komma
till stånd på alla folkhälsopolitikens målområden.
I ett sådant tvärsektoriellt arbete ägs inte alla frågor och instrument av de som ansvarar specifikt för folkhälsopolitiken. I stället
handlar det om att de som ansvarar för samordningen av folkhälsopolitiken måste bedriva ett aktivt arbete för att relevanta aktörer på
t.ex. utbildnings-, arbetsmarknads- eller bostadsområdet involveras i
arbetet och tar ett aktivt ägarskap för att integrera ett folkhälso/jämlik hälsa-perspektiv och vidtar lämpliga åtgärder.
Ett breddat arbete för en god och jämlik hälsa
I samband med att Kommissionen inledde sitt arbete inrättades ett
nätverk med ett tjugotal enheter från nästan samtliga departement i
Regeringskansliet. Syftet var att skapa ett forum för dialog mellan
enheten med ansvar för folkhälsofrågor på Socialdepartementet,
andra enheter i Regeringskansliet med ansvar för frågor med bäring
på jämlik hälsa och Kommissionen. Vid möten med nätverket har
flera deltagare konstaterat att kunskapen om folkhälsopolitiken
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och dess mål och målområden är begränsad. Flera har uppgett att
deras respektive enheter på olika sätt arbetar med frågor som har
bäring på och kan bidra till en god och jämlik hälsa även om detta
kanske inte uttalas så tydligt. En deltagare har beskrivit det som att
”folkhälsopolitiken har lägre profil än andra sektorsövergripande
perspektiv i Regeringskansliet” och inte är lika synlig. Flera av nätverkets deltagare har efterlyst bättre kunskap och samarbete om
frågor om en god och jämlik hälsa. Det nystartade nätverket har
lyfts av några som ett bra forum för detta. Kommissionen ser tillskapandet av nätverket som ett (av flera tänkbara) steg i arbetet
med att återuppta och utveckla ett mer aktivt sektorsövergripande
arbete i Regeringskansliet kring en god och jämlik hälsa.
Sammanfattningsvis, för att nå en god och jämlik hälsa är det avgörande att ha ett brett angreppssätt som omfattar alla folkhälsopolitikens målområden. Detta förutsätter i Regeringskansliet att
alla departement och enheter där så är relevant integrerar ett folkhälso-/jämlik hälsa-perspektiv i sitt arbete, vidtar lämpliga åtgärder
och känner ägarskap för frågorna. Detta förutsätter i sin tur ett
löpande och långsiktigt arbete från den för folkhälsopolitiken samordnande enheten på Socialdepartementet med samordning, samarbete (i exempelvis det nämnda nätverket och processen för gemensam beredning i Regeringskansliet) och vid behov stöd med kunskap. Kommissionen menar att detta är centralt för att arbetet med
en god och jämlik hälsa i Regeringskansliet ska kunna fungera och
att det därför måste ges högsta prioritet.
3.3.2

Prioriteringarna för myndigheter,
kommuner och landsting speglar
i hög grad de nationella prioriteringarna

Kommissionens enkäter visar i likhet med tidigare undersökningar
(t.ex. Statens folkhälsoinstitut 2013) att folkhälsoarbetet, på såväl
nationell, som lokal och regional nivå, i huvudsak har kommit att
fokuseras till ett begränsat antal av de elva målområdena.
Länsstyrelserna, som har ett särskilt folkhälsopolitiskt uppdrag,
inklusive ANDT-samordning på regional nivå, har fokuserat allra
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mest just på ANDT-arbetet3. I Kommissionens enkät svarade
samtliga länsstyrelser att de i ”mycket eller ganska stor utsträckning” hade arbetat med ANDT-frågor. Andra frågor som länsstyrelserna svarade att de hade arbetat i ”ganska eller mycket stor
utsträckning” med var delaktighet och inflytande i samhället, det
övergripande målet, miljöer och produkter samt barn och ungas
uppväxtvillkor. Allra minst har länsstyrelserna arbetat med hälsofrämjande hälso- och sjukvård, hälsa i arbetslivet och det långsiktiga målet att sluta hälsoklyftorna inom en generation.
Myndigheterna på nationell nivå använder i relativt låg utsträckning det övergripande målet och de elva målområdena i folkhälsopolitiken i planeringen och uppföljningen av sitt arbete.
När det gäller kommunerna, landstingen och regionerna och
vilka av de elva målområdena de prioriterar i sitt arbete ställdes
ingen fråga om det i Kommissionens enkäter. Det gjordes dock i
Statens folkhälsoinstituts ovan nämnda undersökning. Av den
framgår att kommunerna under perioden 2004–2013 särskilt prioriterade barn och ungas uppväxtvillkor, delaktighet och inflytande i
samhället, fysisk aktivitet, matvanor och livsmedel samt förebyggande arbete med alkohol och tobak. För landstingens del prioriterades under samma period barn och ungas uppväxtvillkor, hälsofrämjande hälso- och sjukvård, fysisk aktivitet, sexualitet och reproduktiv hälsa samt förebyggande arbete med narkotika och tobak
(Statens folkhälsoinstitut 2013).
Att de nationella prioriteringarna återspeglas på den regionala
och lokala nivån är positivt utifrån ett nationellt perspektiv. Inte
minst eftersom den nationella folkhälsopolitiken inte är direkt styrande för kommuner, landsting och regioner. Av samma skäl som
anges i avsnitt 3.3.1 blir det dock problematiskt såväl ur ett mer
generellt folkhälsopolitiskt, som ur ett jämlik-hälsa perspektiv med
ett för snävt och ensidigt fokus över en längre tid endast på ett
begränsat antal av folkhälsopolitikens målområden.

3

I de frågor som ställdes om folkhälsopolitikens målområden i enkätundersökningarna,
specificeras målområde 11 som ”Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel”. Av fritextsvaren framgår att insatser och stöd inom målområde 11 främst rör alkohol och tobak, i
någon mån även narkotika. Dopning och spel ingår formellt i målområdet men vi har inte
kunnat se något större fokus på aktiviteter inom dessa områden.
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Genomslaget för jämlik hälsa
som mål och prioritering varierar

Mot bakgrund av att nuvarande regering i regeringsförklaringen
2014 aviserade som långsiktigt mål att de påverkbara hälsoklyftorna
ska slutas inom en generation ställde Kommissionen en fråga i sina
enkäter om jämlik hälsa är en prioriterad fråga. Även här varierar
genomslaget för det aktuella målet bland relevanta aktörer.
Myndigheter
Bland myndigheterna angav 5 av 40 myndigheter att jämlik hälsa i
”mycket stor utsträckning” är ett mål i myndighetens interna styrdokument, 9 myndigheter uppgav i ”ganska stor utsträckning” och
12 myndigheter i ”ganska liten utsträckning”. 11 myndigheter svarade ”inte alls” eller ”vet ej”. 17 myndigheter uppgav att de i någon
utsträckning har gjort särskilda satsningar på jämlik hälsa under
perioden 2011–2016 (här inkluderas alltså även de som satsat i liten
utsträckning). Några myndigheter beskrev satsningar med mer
generell koppling till folkhälsopolitiken eller något av dess målområden, men utan tydligt fokus på jämlik hälsa. Andra exempel som
togs upp var satsningar med fokus på jämlik vård, arbete med frågor om tillgänglighet och delaktighet, hälsa för grupper i utsatta
positioner och att myndigheten gör analyser med socioekonomiskt
perspektiv. Några myndigheter uppgav att deras respektive verksamheter syftar till eller har jämlik hälsa som en utgångspunkt i
målformuleringar i interna styrdokument.
Länsstyrelser
Bland länsstyrelserna uppgav endast 1 av 21 länsstyrelser att jämlik
hälsa är ett mål i deras interna dokument i ”mycket stor utsträckning” och 3 länsstyrelser att jämlik hälsa är ett mål i ”ganska stor
utsträckning”. 15 länsstyrelser svarade att jämlik hälsa är ett mål i
”ganska liten utsträckning” samt 2 ”vet ej”. 13 länsstyrelser angav
att de har gjort särskilda satsningar med fokus på jämlik hälsa
under perioden 2011–2016. I de fritextsvar där vissa av länsstyrelserna beskriver vad dessa satsningar har fokuserat på beskrivs
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dock i många fall mer generella satsningar med koppling till folkhälsa och folkhälsans målområden, snarare än insatser med huvudfokus på jämlik hälsa.
Kommuner, landsting och regioner
Kommuner, landsting och regioner fick en mer generell fråga om
jämlik hälsa är ett mål eller en prioriterad fråga i kommunen respektive i landstinget eller regionen och om några strategiska satsningar på jämlik hälsa har gjorts på övergripande eller policynivå.
Bland kommunerna uppgav 92 procent att jämlik hälsa i någon utsträckning är ett mål eller en prioriterad fråga (i ”mycket stor”,
”ganska stor” eller ”ganska liten utsträckning”). Av dessa kommuner
uppgav 64 procent att de har gjort strategiska satsningar på jämlik
hälsa på övergripande eller policynivå. Som exempel på strategiska
satsningar beskrev många kommuner att de har kommunövergripande strategier eller handlingsplaner för folkhälsa och hållbarhet.
Några nämnde att de arbetar med någon form av sociala investeringsfonder. Hos flera kommuner finns jämlik hälsa med som mål
eller prioriterat område i kommunens folkhälsopolicy. Bland de
exempel som kommunerna gav fanns även specifika satsningar inom
vissa områden (främst ANDT, barns och ungas uppväxtvillkor och
psykisk ohälsa hos unga), samt satsningar riktade till grupper i
särskilt utsatta positioner.
Samtliga landsting och regioner uppgav att jämlik hälsa i någon
utsträckning är ett mål eller en prioriterad fråga. Vidare uppgav 90
procent att de har gjort strategiska satsningar på jämlik hälsa på
mer övergripande eller policynivå. Som exempel på strategiska
satsningar nämnde flera landsting att minskade skillnader i hälsa
eller jämlik hälsa är mål eller prioritering i deras folkhälsopolitiska
strategi, regionala utvecklingsstrategi eller motsvarande. I några fall
angavs att det finns en länsgemensam folkhälsopolicy framtagen
tillsammans med kommuner och andra regionala aktörer samt
samverkansavtal med länets kommuner kring folkhälsa. Specifika
insatser som tas upp är bl.a. satsningar på jämställd och jämlik vård,
hälsosamtal samt annat hälsofrämjande arbete med inriktning mot
t.ex. levnadsvanor och psykisk hälsa.
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Sammanfattningsvis ser vi samma mönster i svaren kring frågorna om jämlik hälsa som kring det övergripande folkhälsopolitiska målet och målområdena. Kommuner och landsting och
regioner, i synnerhet de senare, uppger att de prioriterar jämlik
hälsa i relativt stor utsträckning, medan de nationella myndigheterna och länsstyrelserna gör det i betydligt lägre grad. Att länsstyrelserna lyfter frågan om jämlik hälsa i så pass liten utsträckning
är särskilt anmärkningsvärt eftersom de, till skillnad från merparten
av myndigheterna på nationell nivå, har ett uttalat uppdrag att arbeta med folkhälsa och därmed med regeringens prioritering av
jämlik hälsa. Om målet att sluta hälsoskillnaderna inom en generation ska kunna nås är det helt centralt att jämlik hälsa blir en
fråga som prioriteras högre och av fler aktörer än i dag.

3.5

Bristande eller otydliga uppdrag
och behov av mer stöd till relevanta aktörer

Kommissionens bedömning är att det snäva fokus på ett begränsat
antal målområden, som insatser i praktiken har kommit att utgå
från, har bidragit till att många relevanta aktörer på såväl nationell,
som lokal och regional nivå inte har en uttalad roll, eller ser sin roll,
i arbetet gentemot det övergripande folkhälsopolitiska målet. Allt
för få myndigheter har i sin instruktion – eller anser sig själva ha –
en tydlig roll i relation till det folkhälsopolitiska målet och dess
målområden. Även andra aktörer saknar tydliga uppdrag att arbeta
med folkhälsa och jämlik hälsa och det råder brist på strukturer för
samverkan mellan olika sektorer och mellan den nationella, lokala
och regionala nivån.
3.5.1

Endast 2 av 40 myndigheter
med betydelse för en god och jämlik hälsa
har uttalade uppdrag om detta i sina instruktioner

I den folkhälsopolitiska propositionen från 2003 identifierades
cirka 50 myndigheter som särskilt relevanta för folkhälsopolitiken.
Kommissionen har identifierat 40 myndigheter, utöver Folkhälso-
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myndigheten och länsstyrelserna4, som särskilt relevanta utifrån att
de har verksamhet med påverkan på hälsans bestämningsfaktorer
inom de livsområden som vi har identifierat som centrala för en
god och jämlik hälsa.
Under åren 2004–2006 hade 22 myndigheter och samtliga länsstyrelser i uppdrag att redovisa kopplingen mellan den egna verksamheten och folkhälsoarbetet. Myndigheterna skulle identifiera sin
roll inom folkhälsoområdet och redogöra för nuvarande och planerade insatser för att nå det övergripande målet för folkhälsoarbetet
och inom de 11 målområdena. De hade även i uppdrag att ange hur
uppföljningen av insatserna skulle se ut (skr. 2005/06:205). I den
aktuella skrivelsen konstaterades att ”Regeringens bedömning är
att metoden att involvera en bred grupp av myndigheter i arbetet
med folkhälsofrågor bör utvecklas vidare” (Ibid., s. 192). Skrivelsen
drogs dock tillbaka av den regering som tillträdde 2006, innan den
hade behandlats av riksdagen, och detta arbete med myndigheterna
kom aldrig att tas vidare. I samband med framtagandet av den folkhälsopolitiska rapporten 2010 hade ett antal myndigheter särskilda
uppdrag att rapportera in underlag till Statens folkhälsoinstitut.
Den aktiva medverkan av en bredd av myndigheter har gradvis
kommit att minska under åren.
Det främsta styrinstrumentet för myndigheter är, utöver myndighetsförordningen (SFS 2007:515) som gäller alla myndigheter,
deras instruktion. Vid en genomgång av de 40 myndigheternas
instruktioner var det endast två myndigheter, utöver Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna, som hade en skrivning relaterad
uttryckligen till hälsa eller folkhälsa.5 Som jämförelse kan här nämnas att 88 av 199, dvs. 44 procent av alla myndigheter har skrivningar om ett jämställdhetsperspektiv i sina instruktioner
(SOU 2015:86).
I Kommissionens enkät uppgav 14 av 37 svarande myndigheter
att de har haft regeringsuppdrag inom folkhälsopolitiken under
perioden 2011–2016. I de fall uppdragen beskrivs kan det dock i
4

Flera av de 50 myndigheter som pekades ut i propositionen 2003 har slagits ihop. För en
lista över de myndigheter vars verksamhet Kommissionen har bedömt som särskilt relevanta
för en god och jämlik hälsa, se bilaga 2.
5
I Naturvårdsverkets instruktion nämns inte folkhälsa eller hälsa uttryckligen men att
myndigheten ska verka för att miljöarbetets generationsmål nås (och i generationsmålet
finns strecksatser om hälsa).
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flera fall konstateras att uppdragen förvisso har bäring på folkhälsa,
men att de inte har getts inom ramen för folkhälsopolitiken.
En fråga ställdes också om vilka av ett antal aspekter rörande
myndighetens arbete som fungerar bra och vilka som skulle behöva
utvecklas för att myndigheten på bästa sätt ska kunna bidra till att
uppfylla målet för folkhälsopolitiken och bidra till en god och
jämlik hälsa, se Figur 3.2 nedan.
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Källa: Kommissionen för jämlik hälsa 2016. n=37.

De områden som flest myndigheter ansåg vara i behov av utveckling var:
a) Kunskap om folkhälsan och dess bestämningsfaktorer och hur myndighetens arbete relaterar till dessa. Fem myndigheter uppgav att det
fanns ett stort behov av utveckling och 23 att det fanns ett visst
behov av utveckling.
b) Kunskap om metoder och strategier på folkhälsoområdet.
Sju myndigheter ansåg att det fanns ett stort behov av utveckling och 20 att det fanns ett visst behov av utveckling.
c) Kunskap om jämlik hälsa. Fem myndigheter uppgav att det fanns
ett stort behov av utveckling och 22 att det fanns ett visst behov
av utveckling.
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De områden som flest myndigheter (11 av 37) uppgav fungerar bra
var tillgång till resurser samt samverkan inom den egna myndigheten. 10 av 37 myndigheter ansåg att regeringsuppdrag inom folkhälsa/jämlik hälsa, prioritering hos chefer och samverkan mellan
myndigheter är områden som fungerar bra.
Sammanfattningsvis tyder den samlade analysen av myndigheterna på ett stort behov av ett ”omtag” vad gäller klargörandet av
varje relevant myndighets ansvar och roll i förhållande till
folkhälsopolitiken. Det behövs såväl konkreta uppdrag som
kunskaper om folkhälsa och jämlik hälsa. Enligt Kommissionens
bedömning står det helt klart att ett arbete med att ge varje relevant
myndighet uttalade uppdrag att, där så är relevant, bidra till en god
och jämlik hälsa är centralt för att kunna nå det övergripande målet
för folkhälsopolitiken. Detta kan innefatta uppdrag att integrera ett
folkhälso-/jämlik hälsa-perspektiv i myndigheternas arbete, liksom
uppdrag kring konkreta insatser inom respektive myndighets
område, samt även att bidra till statistikutveckling och uppföljning.
I tillägg till tydliga uppdrag är det viktigt att myndigheterna får
stöd i arbetet. Här bör Folkhälsomyndigheten kunna spela en mer
aktiv och samordnande roll än i dag.
3.5.2

Länsstyrelsernas roll i folkhälsopolitiken är inte
tillräckligt tydlig

Fokus främst på ANDT
När det gäller länsstyrelsernas folkhälsoarbete har, som beskrivits
ovan, mest fokus lagts på arbetet med ANDT-frågor, för vilket de
även har ett särskilt samordningsansvar (se vidare avsnitt 2.5.2).
Föräldrastödsfrågor är ett annat område som länsstyrelserna har
arbetat med. På ANDT-området finns det en särskild samordningsfunktion, vilket det i många fall enligt länsstyrelsernas
enkätsvar inte finns för folkhälsofrågor mer generellt. Ansvaret för
folkhälsa beskrivs ibland ligga på ANDT-samordningsfunktionen
och ibland tillsammans med ansvaret för andra tvärsektoriella
frågor såsom jämställdhet, integration och mänskliga rättigheter.
Flera länsstyrelser anger att det är svårt att uppskatta omfattningen
av folkhälsoarbetet.
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Länsstyrelserna beskrev i sina enkätsvar att deras arbete på folkhälsoområdet (då alltså i första hand med ANDT-frågor) består av
bl.a. stöd till kommuner, landsting och regioner genom olika typer
av samordningsinsatser, strategi- och planarbete, utbildnings- och
kompetensutvecklingsinsatser, ekonomiska bidrag och kunskapsoch erfarenhetsutbyten m.m. Många har också beskrivit ett internt
arbete med att integrera ett folkhälsoperspektiv i länsstyrelsernas
andra verksamheter i enlighet med instruktionen (5 § art. 6). Länsstyrelsernas uppgav att deras främsta samarbetspartners är landsting och regioner samt länets kommuner. Flera uppgav också att de
samarbetar med olika civilsamhällesorganisationer. Andra samarbetspartners är universitet, högskolor och näringsliv samt vissa
myndigheter, som t.ex. Polisen. Vilken aktör som enligt länsstyrelserna har en ledande roll i arbetet med folkhälsa i respektive
län skiljer sig åt mellan olika län. I några fall är det Länsstyrelsen
och i andra fall landstinget eller regionen.
Utvecklingsbehov enligt länsstyrelserna själva
Liksom till de nationella myndigheterna ställde Kommissionen i
enkäten till länsstyrelserna frågan om vilka av ett antal aspekter
rörande deras arbete som fungerar bra och vilka som skulle behöva
utvecklas för att Länsstyrelsen på bästa sätt ska kunna bidra till att
uppfylla målen för folkhälsopolitiken och till en jämlik hälsa.
Medan myndigheterna på nationell nivå tyckte att flera saker fungerar bra som det är svarade länsstyrelserna att de flesta aspekterna
är i behov av utveckling (se Figur 3.3 nedan). Huruvida detta skulle
vara ett tecken på att det finns ett större utvecklingsbehov bland
länsstyrelserna än bland myndigheterna är det svårt att dra några
slutsatser kring. En möjlighet är att behovet uppfattas som större
då länsstyrelserna har ett uttalat folkhälsouppdrag och arbetar mer
aktivt med frågan medan flera av de myndigheter som besvarade
enkäten inte ser behovet av en tydligare koppling mellan folkhälsopolitiken och det egna området genom t.ex. regeringsuppdrag.
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Källa: Kommissionen för jämlik hälsa 2016. n=21.

Bland de områden där länsstyrelserna menade att det finns ett stort
behov av utveckling listades följande högst:
a) Uppdrag från regeringen som rör folkhälsa och/eller jämlik hälsa.
16 av 21 länsstyrelser menade att det finns ett stort behov av utveckling och fyra att det finns ett visst behov.
b) Stöd från och samarbete med Folkhälsomyndigheten vad gäller
kunskap om folkhälsan, dess bestämningsfaktorer och om metoder
och strategier på folkhälsoområdet. 15 länsstyrelser uppgav att det
finns ett stort behov av utveckling och sex att det finns ett visst
behov.
c) Tillgång till resurser avseende ekonomi och personal. 14 länsstyrelser uppgav att det finns ett stort behov av utveckling och
sju länsstyrelser att det finns ett visst behov av utveckling på
dessa områden.
Ingen av länsstyrelserna angav att dessa områden fungerar bra som
de är, eller att de inte är relevanta. Vidare ansåg samtliga länsstyrelser att det finns stort eller visst behov av utveckling även
inom följande områden: kunskap om jämlik hälsa, kunskap om

70

SOU 2017:4

Det folkhälsopolitiska ramverket – rätt tänkt, men i behov av utveckling

metoder och strategier på folkhälsoområdet, samt samverkan inom
Länsstyrelsen.
Flera av länsstyrelserna lyfte även fram i sina fritextsvar att de
med ett tydligare regeringsuppdrag skulle kunna uträtta mer på
folkhälsoområdet, inte minst när det gäller jämlik hälsa. Här finns
det alltså statliga aktörer i varje län med ett uttalat uppdrag att
verka för att folkhälsopolitiken ska få genomslag, men vars
praktiska arbete på folkhälsoområdet ser olika ut.
Länsstyrelsernas stöd till och samarbete med kommuner,
landsting och regioner
168 kommuner (67 procent av de svarande) uppgav i Kommissionens
enkäter att de har fått stöd i folkhälsoarbetet från Länsstyrelsen. Av
dessa har 158 kommuner också beskrivit stödet i fritext.
Länsstyrelsens stöd till kommuner har framför allt rört ANDT.
Vidare uppgav flera att de har fått stöd gällande arbetet med
föräldrastöd, mot våld i nära relationer, jämställdhet och integration. Ett mindre antal uppgav att de har fått stöd även inom
andra områden, såsom miljöer och produkter, samhällsplanering,
suicidprevention, nationell samverkan med Länsstyrelsen utifrån
barnkonventionen samt ekonomisk utsatthet bland barn. Överlag
uttryckte kommunerna att de var nöjda med stödet inom ANDTområdet och att stödet i hög utsträckning motsvarar förväntningarna. Konkret beskrevs att stödet har bestått av exempelvis
kunskapsstöd, statistik, utbildning/fortbildning, samordning av
kampanjer och aktiviteter samt visst ekonomiskt stöd. Vidare
beskrevs att länsstyrelserna anordnar olika nätverk i länen, särskilt
inom ANDT-området. Några har då lyft fram nätverkens betydelse, särskilt för mindre kommuner, som forum för kontakter och
kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan tjänstemän (t.ex. ANDTsamordnare) som arbetar med samma frågor i olika kommuner,
men ofta är ensamma med frågan i sin kommun.
När kommunerna har uttryckt behov av utveckling gällde det
främst mer övergripande stöd inom folkhälsoområdet. En del
kommuner uttryckte en önskan om att Länsstyrelsen skulle stödja
och samordna ett bredare folkhälsoarbete i länet, med ett mer
intersektoriellt perspektiv. Andra exempel på önskemål var upprättande av lokala nätverk för folkhälsofrågor och stöd i att lyfta
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folkhälsofrågorna på den kommunala agendan. Det har också lyfts
som önskvärt att Länsstyrelsen blir en naturlig samarbetspartner på
fler av folkhälsopolitikens målområden. Några har också påpekat
att stödet från Länsstyrelsen hade behövt kompletteras med stöd
från andra regionala aktörer, t.ex. landstinget.
Bland landstingen och regionerna uppgav 15 i sina enkätsvar att
de har fått stöd av Länsstyrelsen i arbetet med folkhälsa. I likhet
med kommunerna har Länsstyrelsens stöd till landsting och
regioner främst rört ANDT och föräldrastöd, samt i några fall
integration, våld i nära relationer och jämställdhet. Stödet beskrivs
oftast ha bestått i att Länsstyrelsen samordnar arbetet inom dessa
områden, ordnar utbildningar och nätverk, och tillhandahåller
ekonomiskt stöd. Flera landsting och regioner nämner också
samarbete kring exempelvis länsgemensamma strategier – främst på
ANDT-området. De fem landsting och regioner som uttryckte
något i frågan svarade alla att stödet har motsvarat behovet inom
dessa områden. Ett landsting påpekade dock att Länsstyrelsen
”kommer och går” i det samlade folkhälsoarbetet.
Sammanfattningsvis bedömer Kommissionen mot denna
bakgrund det som viktigt att klargöra länsstyrelsernas roll inom
ramen för folkhälsopolitiken och att länsstyrelserna ges adekvat
stöd i sitt arbete. En viktig aspekt är att klargöra länsstyrelsernas
ansvar för att arbeta med alla målområden inom folkhälsopolitiken.
Vidare menar vi att det är viktigt att klargöra hur länsstyrelsernas
roll bör förhålla sig både till den nationella nivån och i förhållande
till kommunerna, landstingens och regionernas ansvar och uppdrag.
3.5.3

Många kommuner, landsting och regioner
arbetar aktivt med folkhälsa, men fler behöver
involveras och det behövs mer stöd i arbetet

Många bedriver ett aktivt arbete med stöd i den nationella
folkhälsopolitiken
Kommuner, landsting och regioner har ansvar för ett stort antal av
de verksamheter som påverkar de livsområden som Kommissionen
har pekat ut som särskilt viktiga för en god och jämlik hälsa. Många
bedriver också ett aktivt folkhälsoarbete utifrån lokala förutsättningar, behov och prioriteringar. I en medlemsundersökning genomförd av SKL hösten 2014 svarade 193 av de 238 deltagande
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kommunerna bland Sveriges samtliga 290, att de hade en folkhälsopolicy/strategi eller motsvarande. Bland landstingen och regionerna
svarade 15 av 18 landsting och regioner av Sveriges samtliga 20 att
de hade en folkhälsopolicy/strategi eller motsvarande (SKL 2015).
Ett antal kommuner och regioner har redan innan det tillsattes en
nationell kommission för jämlik hälsa tagit initiativ till egna lokala
och regionala kommissioner (se vidare SOU 2016:55).
Som har redovisats ovan uppgav ungefär två tredjedelar av de
kommuner, landsting och regioner som har svarat på Kommissionens enkäter att de har varit hjälpta av den nationella folkhälsopolitiken och att de i sitt arbete relaterar till det övergripande
målet för folkhälsopolitiken.
Trots att den nationella folkhälsopolitiken inte är direkt styrande för det lokala och regionala folkhälsoarbetet används den
alltså i relativt hög utsträckning som ett stöd i kommuner, landsting och regioner och jämlik hälsa prioriteras i av relativt många.
Som har diskuterats tidigare är ett tvärsektoriellt arbete på en bredd
av områden med fokus på jämlikhet en viktig förutsättning för att nå
framgång i folkhälsoarbetet. 68 procent (drygt 170 kommuner) har i
Kommissionens enkäter svarat att de i mycket eller ganska stor
utsträckning arbetar tvärsektoriellt, samt beskrivit arbetet i fritextsvar.
Stora variationer förekommer dock. Många kommuner har folkhälsoråd, men sammansättningen i dessa skiljer sig. Hos flera är
kommunledning och tjänstemän i chefsposition med i rådet och det
finns mandat att ta beslut om insatser och budget. Andra beskriver att
arbetsgrupper finns men att dessa saknar mandat och resurser. Vissa
har framför allt hälso- och sjukvårdsfokus, medan andra beskriver ett
utåtriktat arbete av t.ex. folkhälsostrateger som informerar, genomför
kampanjer etc. gentemot externa aktörer.
En majoritet arbetar på ett samlat sätt med uppföljning, men
analys av ojämlikhet behöver möjliggöras
I Kommissionens enkäter ställdes frågor till kommuner, landsting
och regioner om de följer upp folkhälsan och dess bestämningsfaktorer på ett samlat sätt med indikatorer. Till dem som svarade
att de gjorde det i någon utsträckning ställdes frågan om indikatorerna kunde brytas ner efter t.ex. kön eller socioekonomiska
faktorer. Svaren redovisas i figur 3.4 och 3.5.
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Källa: Kommissionen för jämlik hälsa 2016. Länsstyrelser n=21, landsting/regioner n=21, kommuner
n=252.
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Källa: Kommissionen för jämlik hälsa 2016. Länsstyrelser n=21, landsting/regioner n=21, kommuner
n=222.
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Av figur 3.4 framgår att landsting och regioner är de som i högst
grad uppger att de följer upp folkhälsoläget på ett samlat sätt med
indikatorer. 81 procent, motsvarande 17 stycken gör det i mycket
stor eller ganska stor utsträckning. Motsvarande andel bland
kommunerna är 59 procent och bland länsstyrelserna 24 procent
(fem stycken). Bland de kommuner, landsting och regioner samt
länsstyrelser som uppgav att de i någon utsträckning följer upp
folkhälsoläget på ett samlat sätt, kan de indikatorer som används
också brytas ned efter t.ex. kön eller socioekonomiska faktorer i
mycket stor eller ganska stor utsträckning hos 72 procent av landstingen och regionerna, hos 46 procent av kommunerna och hos 57
procent av länsstyrelserna (se Figur 3.5.).
Fler kommuner, landsting och regioner behöver bedriva ett
aktivt och organiserat arbete för en god och jämlik hälsa
En majoritet av kommunerna, landstingen och regionerna bedriver
enligt Kommissionens enkätundersökningar och SKL:s ovan
nämnda undersökning ett aktivt folkhälsoarbete som anknyter till
den nationella folkhälsopolitiken. Samtidigt bör det uppmärksammas att 45 kommuner i SKL:s undersökning uppgav att de
saknar folkhälsoplan/folkhälsopolicy och att 52 kommuner inte
besvarade densamma.
Av de 253 kommuner som har besvarat Kommissionens enkät
uppgav 81 att de i ganska liten utsträckning eller inte alls varit
hjälpta av den nationella folkhälsopolitiken, eller att de saknar
kännedom i frågan. 37 kommuner besvarade inte Kommissionens
enkät. Bland dessa svarade flera när de kontaktades av
Kommissionen att det saknas en funktion med folkhälsoansvar.
Detta betyder naturligtvis inte per se att det i dessa kommuner
inte bedrivs ett aktivt folkhälsoarbete, men det faktum att det
exempelvis saknas funktion med folkhälsoansvar och folkhälsoplaner eller policyer i flera kommuner bidrar sannolikt till att frågor
om god och jämlik hälsa inte prioriteras och att genomslaget för
den nationella politiken begränsas.
När det gäller landstingen och regionerna saknade tre en folkhälsopolicy/strategi eller motsvarande enligt SKL:s undersökning,
medan tre inte besvarat densamma. I Kommissionens enkät uppgav
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sex landsting och regioner att den nationella folkhälsopolitiken har
underlättat deras folkhälsoarbete i ganska liten utsträckning.
Kommissionen bedömer att det är av största vikt att alla relevanta aktörer på såväl nationell som regional och lokal nivå tar ett
ansvar för arbetet med en god och jämlik hälsa. Ett sätt att
förtydliga kommuner, landsting och regioners ansvar på området
som har diskuterats tidigare är en folkhälsolag. Som nämns i avsnitt
2.4.1 lade den Nationella folkhälsokommittén ett förslag om att
kommunernas och landstingens ansvar och uppgifter på folkhälsoområdet skulle regleras i en särskild folkhälsolag. Förslaget tog sin
utgångspunkt i dessa aktörers centrala roll för att påverka
förutsättningarna för en god och jämlik hälsa. Förslaget innebar att
kommuner och landsting skulle ha ansvar för att främja folkhälsan,
samt att varje kommun och landsting skulle utarbeta en folkhälsoplan med planerade åtaganden för att uppnå en bättre folkhälsa. Folkhälsoplanerna skulle beslutas av kommunfullmäktige
respektive landstingsfullmäktige. Förslaget inkluderade också ett
uppföljningsförfarande där kommuner och landsting på begäran av
myndighet skulle lämna uppgifter om fullgörandet av kommunens
och landstingets uppgifter enligt lagen (SOU 2000:91).
I den folkhälsopolitiska propositionen från 2003 gjorde regeringen bedömningen att det fanns starka skäl både för och emot en
folkhälsolag, men att de skäl som talade emot en folkhälsolag vägde
tyngre. Skälen som angavs var att lagfästa krav på folkhälsoplaner
skulle kunna äventyra den önskvärda inriktningen mot att folkhälsoarbetet integreras i reguljär verksamhet. För det andra hänvisades det till att kommuner och landsting redan bedrev ett förtjänstfullt folkhälsoarbete och att de skulle fortsätta att utveckla
detta. Det angavs även att Statens folkhälsoinstitut, tillsammans
med berörda aktörer, hade i uppdrag att fungera som stöd för
forskning, metodutveckling, erfarenhetsspridning och utvärdering.
Vidare hänvisades till att lagstiftningsarbete på folkhälsoområdet i
första hand borde gälla lagstiftning som mer direkt syftar till att
främja hälsa och förebygga skador och sjukdomar. Därför föreslogs
i stället en utredning med uppdrag att se över befintlig lagstiftning
samt att överväga om det fanns behov av lagstöd för att reglera
redovisningen till nationell nivå av folkhälsoarbetet som bedrivs
lokalt och regionalt. Denna utredning kom dock aldrig till stånd.
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Samtidigt som flera av dessa argument mot en folkhälsolag i viss
utsträckning kan anses som relevanta även i dag konstaterar vi att
arbetet inte överallt har utvecklats på det sätt som förutsågs i propositionen 2003. Som ovan nämnt finns det exempelvis fortfarande
ett flertal kommuner och även vissa landsting och regioner som
inte förefaller bedriva ett aktivt och organiserat folkhälsoarbete och
det finns behov av mer stöd från Folkhälsomyndigheten.
Stöd till kommuner, landsting och regioner i folkhälsoarbetet
När det gäller stöd i folkhälsoarbetet har kommuner, landsting och
regioner fått frågor om stöd från Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna och för kommunernas del även från landstingen. Stöd
uppges i enkätsvaren ha erhållits enligt följande:

Källa: Kommissionen för jämlik hälsa 2016. Landsting/regioner n=21, kommuner n=252.

Områdesmässigt har stöd från samtliga aktörer varit vanligast när
det gäller ANDT, barns och ungas uppväxtvillkor och det övergripande folkhälsomålet samt det långsiktiga målet om jämlik hälsa.
En avvikelse från detta är att det viktigaste stödet från Folkhälsomyndigheten till landstingen och regionerna har gått till sexualitet
och reproduktiv hälsa samt skydd mot smittspridning.
Stödet till kommuner, landsting och regioner från Folkhälsomyndigheten respektive Länsstyrelsen behandlas vidare under
avsnitt 3.6 respektive 2.5.2.
Kommunerna har även fått frågor om stödet från landstinget eller
regionen. Många kommuner uppgav i sina enkätsvar att de har fått
stöd från landsting och regioner i genomförande, bearbetning och
analys av olika enkätundersökningar om befolkningens hälsa (t.ex.
Hälsa på lika villkor, CAN:s undersökningar och ungdomsenkäten
Lupp). Detta stöd beskrevs som mycket uppskattat. Flera kommuner har beskrivit att de saknar egna statistiker och att analys- och
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metodstödet därför är en förutsättning för detta arbete ska kunna
bedrivas. I många landsting och regioner finns länsgemensamma
folkhälsoplaner och folkhälsoavtal där landstingen eller regionerna
ofta finansierar hela eller delar av tjänster som folkhälsostrateger/samordnare i kommunerna samt även olika projekt.
Exempel på projekt som nämndes har i allmänhet fokus på levnadsvanor – ANDT, matvanor och fysisk aktivitet. Andra områden
har varit sexuell hälsa, att förebygga psykisk ohälsa, förbättra
skolresultat och föräldrastöd. Vidare beskrevs också hur kommuner
och landsting samverkar i folkhälsoråd. Nätverk för verksamma
inom folkhälsa (politiker och tjänstemän), konferenser, utbildning
och kunskapsstöd nämndes som andra uppskattade delar i stödet.
Överlag vittnar många kommuner om ett gott samarbete med
landstingen och regionerna, och att stödet från den regionala nivån
är en förutsättning för det lokala folkhälsoarbetet. Några har
efterlyst ett bättre samarbete mellan olika aktörer på regional nivå
(region, landsting, länsstyrelse) och saknar en tydligt integrerad
folkhälsostrategi i regionen. Projektbaserat arbete har beskrivits
kunna leda till bristande kontinuitet och kortsiktighet när
finansiering av projekt eller tjänster upphör. Några har uttryckt
missnöje med redan genomförda nedskärningar av detta slag, där
finansiering av tjänster och nätverk dragits in.
Behov av ytterligare stöd
Kommuner, landsting och regioner har genomgående i såväl Kommissionens enkätundersökningar som i den breda dialog som vi har
fört med relevanta aktörer uttryckt behov av ytterligare stöd i sitt
arbete. I enkäterna där de svarande gavs möjlighet att ge allmänna
medskick till Kommissionen finns det ett antal frågor som har
tagits upp av flera svarande. Det uttrycks att det finns behov av:
 Samordning av insatser från myndigheter/den nationella nivån
och att denna roll borde tas av Folkhälsomyndigheten. Vidare
sägs att tvärsektoriellt arbete mellan departement bör främjas
och att stuprörstänkande bör undvikas.
 Att samla kunskapsstöd centralt, som inkluderar ett lokalt och
regionalt perspektiv (kring statistik, metoder, riktlinjer, mallar för
uppföljning m.m.) och att göra goda exempel tillgängliga. Detta
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gäller både folkhälsoarbete generellt och med fokus på jämlik
hälsa. Det finns även ett behov av material som kan kommuniceras till och användas av kommunala tjänstemän och politiker
som inte har ansvar eller utbildning specifikt inom folkhälsa.
 Nationella riktlinjer och stöd för hur folkhälsoarbetet bör bedrivas i kommuner och för uppföljning som möjliggör jämförelser
över tid och mellan kommuner. Det behövs ett helhetsgrepp för
att identifiera verksamhetsnära och nedbrytbara indikatorer och
data som gör det möjligt att följa jämlik hälsa i kommuner.
 Kunskapsbaserat stöd inom alla målområden för att bedriva
praktiskt folkhälsoarbete på lokal och regional nivå.
 Särskilt stöd till mindre kommuner; stöd anpassat till det
kommunala uppdraget och som tar hänsyn till att olika förutsättningar råder i olika kommuner och att behoven varierar.
 Råd om vad som bör prioriteras när resurserna är små.
Det bör i sammanhanget nämnas att behovet av stöd i folkhälsoarbetet på den lokala och regionala nivån inte är en ny fråga utan
har uppmärksammats vid flera tillfällen tidigare. Liknande behov av
stöd har framförts t.ex. när det gäller nationellt samlade data som
beskriver bestämningsfaktorernas utveckling på lokal nivå, tydligare mål för folkhälsoarbetet och bättre styr- och ledningssystem
på olika nivåer (Statens folkhälsoinstitut 2013). Går vi ännu längre
tillbaka i tiden finner vi liknande beskrivningar vad gäller behov av
stöd i de folkhälsopolitiska rapporterna från 2005 respektive 2010
(Statens folkhälsoinstitut 2005 resp. 2010).
Sammanfattningsvis ser Kommissionen mycket positivt på det
arbete för en god och jämlik hälsa som bedrivs i många kommuner,
landsting och regioner och att den nationella folkhälsopolitiken
används i så hög utsträckning som ett stöd i det lokala och regionala
folkhälsoarbetet. Vi har i vårt arbete sett flera goda exempel på ett
strategiskt och långsiktig arbete. Kommissionens enkäter ger dock
inte underlag för att bedöma kvaliteteten i eller resultatet av arbetet.
När det gäller utvecklingsområden på kommunal och regional
nivå finns det naturligtvis flera olika sådana. De ser också olika ut
mellan kommuner, landsting och regioner, men två övergripande
punkter som Kommissionen bedömer bör lyftas fram är:
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 Behovet att involvera de kommuner och landsting som inte
förefaller så aktiva i folkhälsoarbetet. Ett aktivt och strategiskt
arbete i alla kommuner, landsting och regioner är en förutsättning för att kunna uppnå en god och jämlik hälsa. Kommissionen menar därför att det bör vara en prioriterad fråga att hitta
sätt att få alla kommuner, landsting och regioner mer aktiva i
arbetet.
 Ytterligare behov av stöd, inte minst från den nationella nivån,
framför allt med kunskap av olika slag och samordning. Detta är
något som Kommissionen menar bör utvecklas utifrån de behov
som kommuner, landsting och regioner uttrycker.

3.6

Folkhälsomyndighetens uppdrag behöver
förtydligas och stärkas när det gäller stöd och
samordning

Folkhälsomyndighetens huvuduppgift är enligt myndighetens instruktion att verka för god folkhälsa, utvärdera effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följa hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta samt genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador. Utöver detta har Folkhälsomyndigheten omfattande författningsmässiga uppgifter vilka följer av bl.a. smittskydds-, alkohol- och tobakslagen.
Myndigheten som den ser ut i dag bildades den 1 januari 2014 då
Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet slogs samman.
Regeringens syfte med sammanslagningen var att förbättra förutsättningarna för ett mer effektivt kunskapsbaserat arbete inom
folkhälsoområdet. Förändringen var tänkt att ge ökade förutsättningar att angripa folkhälsofrågorna samlat och integrerat och utveckla formerna för ett kunskapsstöd som leder till att effektiva
och verksamhetsnära metoder får praktiskt genomslag hos
ansvariga huvudmän (prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27,
rskr. 2012/13:280).
Såväl många enkätsvar som den dialog Kommissionen har haft
med ett stort antal aktörer antyder att dessa ambitioner i olika avseenden inte uppnåtts. Många beskriver att Folkhälsomyndigheten
i dag främst fokuserar på smittskyddsarbetet, och i betydligt lägre
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utsträckning på folkhälsoarbete i övrigt. Många företrädare för
kommuner, landsting, regioner och länsstyrelser uttalar ett behov
av stöd utifrån det som ingår i Folkhälsomyndighetens generella
uppdrag som de i dag inte anser sig få i den utsträckning de
behöver.
Den breda ansatsen inom folkhälsopolitiken såsom den var
tänkt ursprungligen är inte tydlig i Folkhälsomyndighetens instruktion. I dag uttalas t.ex. inte kopplingen till själva folkhälsopolitiken och dess övergripande mål i myndighetens instruktion.
Den inledande paragrafen, i myndighetens instruktion (SFS
2013:1020), lägger i stället fast att ”Folkhälsomyndigheten ska
verka för god folkhälsa…”. Den breda folkhälsopolitiken berörs,
såväl i instruktionen som i praktiken, främst i myndighetens arbete
med uppföljning där det föreskrivs att uppföljning ska göras av
folkhälsan och folkhälsans bestämningsfaktorer med utgångspunkt
i folkhälsopolitikens målområden. Här finns också en särskild
enhet för folkhälsorapportering.
I samtal med företrädare för Folkhälsomyndigheten konstateras
också att en majoritet av myndighetens resurser läggs på smittskyddsarbetet. Bakgrunden till detta är det omfattande statliga åtagandet på smittskyddsområdet som följer av smittskyddslagen.
Myndigheten har dessutom sedan den bildades övertagit nya uppgifter och resurser inom smittskyddsområdet från Socialstyrelsen.
Bland övriga målområden för folkhälsopolitiken ägnas mest resurser åt ANDT-arbete. Detta är i linje med de uppdrag myndigheten
har fått under senare år och anslagstilldelningen för dessa, vilket
även återspeglas i myndighetens organisationsstruktur (se Figur
3.6). Det kan exempelvis noteras att det utöver den enhet som
arbetar med en sektorsövergripande folkhälsorapportering, varken
finns någon övergripande avdelning eller enhet med fokus på
folkhälsopolitiken som helhet eller enheter med fokus på de sociala
bestämningsfaktorerna för hälsa.
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Stöd från och samarbete med Folkhälsomyndigheten
I Kommissionens enkäter har vi ställt frågor om stöd från och samarbete med Folkhälsomyndigheten.
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Källa: Kommissionen för jämlik hälsa 2016. Myndigheter n=37, länsstyrelser n=21, landsting/regioner
n=21, kommuner n=251.

Av enkätsvaren framgår det att landsting och regioner (81 procent,
vilket motsvarar 17 stycken) samt länsstyrelser (71 procent, motsvarar 15 stycken) är de som i störst utsträckning uppger att de fått
stöd från Folkhälsomyndigheten (se Figur 3.7). Bland kommuner
är andelen lägre, 42 procent av de som besvarat enkäten, liksom
bland myndigheter där 41 procent (15 stycken) har fått stöd. Vad
gäller kommuner observeras även en skillnad mellan större och
mindre kommuner – bland de med 6 000 invånare eller färre uppger
28 procent att de fått stöd, medan samtliga kommuner med
200 000 invånare eller fler fått stöd.
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Källa: Kommissionen för jämlik hälsa 2016. Myndigheter n=15, länsstyrelser n=15, landsting/regioner
n=17, kommuner n=106.

Myndigheter
De 15 myndigheter (av 37 som besvarat enkäten) som har fått stöd
från eller samarbetat med Folkhälsomyndigheten uppgav att det
främst har rört det övergripande målet för folkhälsopolitiken (53
procent, vilket motsvarar åtta myndigheter), miljöer och produkter
samt fysisk aktivitet (båda 47 procent, motsvarande sju myndigheter), se Figur 3.8. Samarbetet eller stödet har bl.a. handlat om
specifika projekt samt även indirekt stöd genom att myndigheten
har använt statistik eller kunskapsunderlag från Folkhälsomyndighetens hemsida. Åtta myndigheter uppgav i sina fritextsvar
att de har haft ett gott samarbete, främst inom områden som
smittskydd och miljö. I några fall togs olika sammanhang/forum
upp där samverkan med Folkhälsomyndigheten sker. Bland annat
Rådet för styrning med kunskap har nämnts som ett exempel där
samverkan med Folkhälsomyndigheten fungerar väl.
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Länsstyrelser
Av de 15 länsstyrelser som angav att de har samarbetat med eller
fått stöd av Folkhälsomyndigheten är de främsta områdena: ANDT
där samtliga har fått stöd eller samarbetat med Folkhälsomyndigheten, barns och ungas uppväxtvillkor där 47 procent (sju
länsstyrelser) har fått stöd och det övergripande folkhälsopolitiska
målet där 40 procent (sex länsstyrelser) har fått stöd. Fyra länsstyrelser eller färre har fått stöd inom övriga målområden. På frågan om i vilken utsträckning stödet från eller samarbetet med
Folkhälsomyndigheten har motsvarat länsstyrelsens behov uttryckte flera att de har varit mer nöjda tidigare och att de upplever
att stödet generellt har minskat. Vissa var nöjda med det stöd som
ges i ANDT-frågorna i dag, medan andra menade att även detta
stöd är otillräckligt. Flera tog också upp att stödet behöver
utvecklas och omfatta alla målområden, samt att stödet behöver bli
mer likvärdigt i omfattning för de olika målområdena.
Landsting och regioner
Av 21 landsting och regioner uppgav 17 att de har fått stöd från
Folkhälsomyndigheten. De tre områden inom vilka flest har fått
stöd är sexualitet och reproduktiv hälsa (71 procent, vilket motsvarar
12 landsting/regioner), skydd mot smittspridning (65 procent,
motsvarande 11 landsting/regioner) samt ANDT (47 procent,
motsvarande åtta landsting). 24 procent (fyra landsting/regioner)
eller färre uppger att de har fått stöd inom övriga målområden. Av
fritextsvaren framgår att Folkhälsomyndighetens stöd bland annat
har bestått av ekonomiska bidrag för arbete med sexualitet och
reproduktiv hälsa, samt inom ramen för den nationella hiv/aidsstrategin. Vissa uppgav att de använder statistik och kunskapsunderlag från myndighetens hemsida. Flera nämnde att de deltar i
Mötesplats för social hållbarhet6 och att det är ett uppskattat
nätverk. Överlag uttryckte annars inte landstingen och regionerna
6

Folkhälsomyndigheten och SKL ansvarar gemensamt för Mötesplats social hållbarhet. Mötesplatsen är ett forum med syfte att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt och för att bidra till
minskade hälsoskillnader genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte Mötesplatsens aktiviteter är
öppna för förtroendevalda, tjänstemän och forskare inom kommun, landsting, stat, näringsliv och
idéburen sektor. Mötesplatsen är också ett medlemsforum för kommuner och landsting.

85

Det folkhälsopolitiska ramverket – rätt tänkt, men i behov av utveckling

SOU 2017:4

att stödet från Folkhälsomyndigheten motsvarar de behov som
finns. Några upplever att myndighetens uppdrag har förändrats och
att fokus nu ligger mer på smittskydd än på övrig folkhälsa, samt att
hälso- och sjukvård inte är ett prioriterat målområde.
Kommuner
De 106 kommuner som fått stöd från Folkhälsomyndigheten uppgav
att stödet främst har rört följande områden: ANDT (78 procent), det
övergripande målet (64 procent), barns och ungas uppväxtvillkor (60
procent), delaktighet och inflytande (46 procent) och fysisk aktivitet
(43 procent). Vad gäller övriga målområden uppgav färre än en
tredjedel av de 106 kommunerna att de fått stöd. De kommuner som i
fritext har utvecklade sina svar angående stödet från Folkhälsomyndigheten uppgav framför allt att de använder myndighetens
hemsida, statistik, rapporter och andra publikationer. I de fall kommuner har fått metodstöd eller ekonomiskt stöd, har det främst varit
på områdena föräldrastöd och ANDT. Även kommunerna upplever
att Folkhälsomyndighetens huvudfokus nu ligger på smittskydd.
Många kommuner uttryckte sig liksom länsstyrelser, landsting och
regioner positivt om deltagande i Mötesplats för social hållbarhet.
Flera kommuner beskrev även hur de anser att stödet, dess inriktning och organisering skulle kunna förbättras och gav exempel
på vad de saknar, se avsnitt 3.5.3.
Sammanfattningsvis vad gäller Folkhälsomyndighetens uppgift
att verka för god folkhälsa, bl.a. genom kunskapsspridning, kan det
konstateras att det finns behov av utveckling. Myndighetens arbete
har en tyngdpunkt i arbete med smittskydd och ANDT, samt i viss
mån med övriga levnadsvanor. Myndigheten arbetar också med en
del särskilda uppdrag vad gäller exempelvis psykisk hälsa och
suicidförebyggande. Däremot har det inte i någon större utsträckning bedrivits ett sektorsövergripande arbete med områden som utbildning, arbete, boende osv. Detta arbete gentemot relevanta aktörer bör utvecklas och myndigheten behöver samordna folkhälsoarbetet och bistå relevanta aktörer med efterfrågat stöd. Dessa
uppgifter bör förtydligas i myndighetens uppdrag. När det gäller
Folkhälsomyndighetens arbete med uppföljning och utvärdering
diskuteras det vidare i nästa avsnitt.
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Uppföljningssystemet matchar inte
det långsiktiga målet om att sluta hälsoklyftorna

I folkhälsopropositionen från 2003 konstaterades att ”I ett måloch resultatstyrningssystem är uppföljning och utvärdering av avgörande betydelse för att bedöma hur folkhälsoutvecklingen och
folkhälsoarbetet fortskrider”(prop. 2002/03:35, s. 29). I propositionen beskrivs även hur uppföljningssystemet skulle utformas. Att
mäta och förstå problemet och att bedöma resultatet av vidtagna
åtgärder var också en av de tre övergripande rekommendationerna
från Marmotkommissionen (WHO 2008).
Sverige har en lång tradition av att följa upp hälsoläget i befolkningen. Uppföljningen av folkhälsopolitiken efter propositionen
2003 har utvecklats under åren. I dag har Folkhälsomyndigheten
huvudansvaret för uppföljningen. Myndigheten ska ansvara för
uppföljning av befolkningens hälsa och för sektorsövergripande
uppföljning av utvecklingen av folkhälsans bestämningsfaktorer
med utgångspunkt i folkhälsopolitikens målområden samt utvärdera insatser och metoder inom folkhälsoarbetet.
Uppföljningen av folkhälsopolitiken är ett område där fokus har
behållits under åren på alla elva målområden och där ett antal
myndigheter har haft i uppdrag att bidra till de folkhälsopolitiska
rapporterna.
Behov av utveckling identifierade av Statskontoret
Uppföljningssystemet för folkhälsopolitiken utvärderades av
Statskontoret 2013. På uppdrag av regeringen undersökte Statskontoret: a) uppföljningssystemets ändamålsenlighet, b) användning och mervärde av resultaten från uppföljningen, c) hur
uppdraget att bidra med underlag till uppföljningen har påverkat
berörda myndigheters övriga folkhälsoarbete och slutligen d) i
vilken utsträckning uppföljningen borde följa utvecklingen på lokal
och regional nivå.
I utvärderingen konstaterades bl.a. att avsaknaden av delmål inom
folkhälsopolitiken försvårar uppföljningen, samt att måluppfyllelsen
skulle kunna underlättas av en tydligare målstruktur som inkluderar
delmål. Statskontoret menade även att indikatorssystemet behövde
ses över av Statens folkhälsoinstitut och berörda myndigheter för att
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bli mer relevant och att antalet indikatorer borde minskas. Det
konstaterades vidare att folkhälsoarbetet hos de myndigheter som
hade deltagit i uppföljningen inte hade påverkats i någon högre
utsträckning. När det gäller användningen av resultaten av uppföljningen visade utvärderingen att de användes främst av kommuner
och landsting och av den ansvariga enheten för folkhälsofrågor vid
Socialdepartementet. Användningen i övriga delar av Regeringskansliet var låg. Statskontoret lyfte ett behov av en ökad användning
av resultaten av uppföljningen för att öka mervärdet av desamma.
Slutligen konstaterades att det finns ett stort behov av att löpande
följa den lokala och regionala utvecklingen och att ansvarig myndighet löpande borde samla in och sammanställa information om
insatser som har vidtagits på lokal och regional nivå.
Folkhälsomyndigheten bedriver på regeringens uppdrag ett mer
eller mindre löpande arbete för att utveckla uppföljningen av hälsoläget och av hälsans bestämningsfaktorer, bl.a. mot bakgrund av
Statskontorets utvärdering. Myndigheten har under 2016 exempelvis presenterat ”FolkhälsoStudio”7, som är ett interaktivt webbaserat verktyg för att göra folkhälsostatistik mer lättillgänglig. I
verktyget finns ett urval av faktorer som påverkar hälsa och
välbefinnande men även vissa hälsoutfall. Tanken är att FolkhälsoStudio ska fyllas på med mer statistik på sikt, bland annat ytterligare sjukdomsstatistik.
Behov av att klargöra innebörd av och ansvar för utvärdering av
metoder och insatser på folkhälsoområdet
En del av Folkhälsomyndighetens uppföljningsuppdrag som har
ägnats mindre uppmärksamhet är den som handlar om att utvärdera
insatser och metoder inom folkhälsoarbetet. Anledningar till detta
är enligt Folkhälsomyndigheten bl.a. svårigheterna att definiera vad
folkhälsoinsatser och metoder inom folkhälsoarbetet de facto innebär. Med anledning av folkhälsopolitikens tvärsektoriella karaktär
kan det handla om metoder på alltifrån skol-, eller arbetsmarknadsområdet till metoder kring att främja goda levnadsvanor.
När det gäller exempelvis skola och arbetsmarknad pekar myndig7

www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsostudio
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heten på att det inom dessa områden bedrivs egen metodutveckling. Här kan det dock noteras att denna inte nödvändigtvis
alltid har jämlikhetsfokus. När det gäller t.ex. ANDT, där
myndigheten i viss mån arbetat med metoder, bedöms det vara
svårt och mycket resurskrävande att sedan förvalta metoderna. Som
har beskrivits ovan är just stöd med kunskap om metoder och goda
exempel på insatser något som kommuner, landsting och regioner
efterfrågar varför detta är en fråga som behöver diskuteras vidare.
Möjligheterna att analysera hälsan i grupper i särskilt utsatta
situationer måste utvecklas
I Folkhälsomyndighetens instruktion anges att myndigheten särskilt ska analysera hälsan och hälsans bestämningsfaktorer och hur
bestämningsfaktorerna fördelas efter kön, etnisk eller kulturell
bakgrund, socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning och ålder. Detta
görs där det finns sådan statistik att tillgå. Som exempel kan
nämnas att det i Folkhälsomyndighetens årsrapport från 2014
Folkhälsan i Sverige redovisas 90 tabeller och grafer. 59 (66 procent) av dessa är nedbrutna efter kön och endast 25 (28 procent)
efter socioekonomi (oftast i relation till utbildningsnivå). I samma
rapport för 2016 redovisas 77 tabeller och grafer varav 43 (61 procent) är nedbrutna efter kön och 27 (34 procent) efter socioekonomi (Folkhälsomyndigheten 2014 respektive 2016). En viktig
utgångspunkt för arbetet mot en jämlik hälsa är att denna typ av
data och analyser integreras genomgående i all uppföljning.
När det gäller analys av hälsan i grupper i särskilt utsatta
situationer, exempelvis situationen för hbtq-personer och nationella
minoriteter finns det, som påpekas i Kommissionens första
delbetänkande, ett begränsat kunskapsunderlag, inte minst för att det
finns uppenbara etiska och integritetsmässiga problem med att
registrera exempelvis nationella minoriteter. Det saknas därför i flera
fall såväl registerbaserade underlag som direkta möjligheter att
identifiera dessa grupper för att nå ut med enkät- eller intervjustudier
(SOU 2016:55). Kommissionen bedömer det som centralt att
förbättra uppföljningen av hälsan bland grupper i särskilt utsatta
situationer för en stärkt kunskap och stärkta möjligheter att vid behov
vidta specifika åtgärder för att främja hälsan i dessa grupper.
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Tillgång till relevanta mikrodata saknas
Kommissionen har i sitt arbete kunnat konstatera att Folkhälsomyndighetens registerbaserade uppföljning försvåras och begränsas
av att de saknar direkt tillgång till relevanta mikrodata från i första
hand Socialstyrelsen och SCB för egna analyser. De är i dag i huvudsak hänvisade till att beställa färdigbearbetad statistik. En relevant och effektiv uppföljning kräver ett löpande utvecklingsarbete,
vilket i sin tur kräver analytisk kompetens och tillgång till relevanta
mikrodataregister. Givet att Folkhälsomyndigheten nu ansvarar för
folkhälsorapporteringen borde de enligt Kommissionens bedömning på lämpligt sätt försäkras direkt tillgång till de register de behöver för denna uppföljning. De praktiska och juridiska problem
som eventuellt står i vägen för en mer direkt tillgång till data bör
vara principiellt enkla att lösa då alla berörda myndigheter är betrodda att hantera känsliga personuppgifter av olika slag.
Behov av att kunna följa upp hälsan och dess fördelning på lokal
och regional nivå
Utöver den uppföljning som görs av Folkhälsomyndigheten och i
kommuner, landsting och regioner samarbetar SKL, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen kring öppna jämförelser på området folkhälsa. Öppna jämförelser har hittills redovisats vid två tillfällen, 2009 och 2014. Rapporten från 2014 innehåller resultat på
regional och lokal nivå för 41 indikatorer. Rapporterna redovisar
resultat kring hälsan i befolkningen samt några av hälsans bestämningsfaktorer. Jämförelserna redovisar skillnader mellan olika
landsting och olika kommuner samt skillnader mellan kvinnor och
män, samt på landstingsnivå skillnader mellan personer med kort
eller lång utbildningsbakgrund. Samarbetet kring öppna jämförelser
välkomnas av Kommissionen och har en viktig koppling till det
uppföljningsarbete som görs av Folkhälsomyndigheten i övrigt.
Som har nämnts ovan uttrycker kommuner, landsting, regioner
och även länsstyrelser i sina svar på Kommissionens enkäter ett
behov av stöd med data och statistik om hälsoläget och om bestämningsfaktorerna. Dessa behöver också vara nedbrytbara på
kommunal och regional nivå och möjliggöra analys av skillnader på
grund av socioekonomi, kön, ålder osv. Det uttrycks också behov
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av kunskap om metoder och insatser inom folkhälsoarbetet. Dessa
behov lyftes också i Statskontorets utvärdering av uppföljningssystemet.
Sammanfattningsvis delar Kommissionen i allt väsentligt den
analys och de slutsatser och rekommendationer som Statskontoret
gjorde 2013. Kommissionen konstaterar att en regelbunden uppföljning och bevakning av hög kvalitet av folkhälsoläget och av
folkhälsans bestämningsfaktorer och att en analys av jämlikhet
genomgående integreras i uppföljningen är av stor vikt. Det är
också viktigt att regelbundet följa upp hälsoläget i grupper i särskilt
utsatta situationer och att hitta sätt att få bättre kunskaper om
grupper där det inte finns registerbaserade underlag eller svårigheter att nå ut med enkät- eller intervjustudier. Folkhälsomyndigheten behöver även direkttillgång till relevanta mikrodataregister.
Ett uppföljningssystem bör vara långsiktigt och möjliggöra
jämförelser över tid och mellan olika nivåer (EU-, nationell,
regional- och lokal). Uppföljningssystemet bör utvecklas i samarbete med relevanta aktörer på nationell, lokal och regional nivå för
att uppföljningen ska bli så relevant och användbar som möjligt för
samtliga. Ytterligare en viktig aspekt är att den kunskap som
genereras genom uppföljningen sprids och används av relevanta
aktörer i planering och prioritering av deras respektive verksamheter. Detta rör både kunskap om hälsoläget och om hälsans
bestämningsfaktorer. Det handlar även om kunskap om metoder
och folkhälsoinsatser. När det gäller det senare området är det mer
eftersatt än de andra och skulle behöva utvecklas ytterligare. Det
bör också finnas stöd till kommuner, landsting och regioner i deras
arbete med uppföljning. Kommissionen bedömer att uppföljningssystemet skulle behöva utvecklas vidare i denna riktning, inte
minst genom ett ökat fokus på jämlikhetsaspekter.

3.8

Utvecklad utvärdering och forskning

Som stöd för folkhälsopolitiska beslut på alla nivåer behövs både
fungerande utvärderingssystem och god forskning kring jämlik
hälsa i vid bemärkelse, såväl vad gäller samband och mekanismer
som om hur specifika åtgärder och interventioner kan designas,
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implementeras och utvärderas. Kommissionen bedömer att det
finns utrymme för utveckling och förbättring inom alla dessa områden, men vill särskilt lyfta behovet av 1) en utvecklad utvärdering
av folkhälsopolitiken och folkhälsoarbete på alla samhällsnivåer
med fokus på jämlik hälsa och 2) forskning som tar ett övergripande och mer dynamiskt perspektiv på en god och jämlik hälsa
och dess bestämningsfaktorer.
Utvärdering
När det gäller utvärdering har vissa delar av folkhälsopolitiken utvärderats. Exempelvis har, som ovan nämnts, ANDT-strategin för
perioden 2011–2015 utvärderats liksom uppföljningssystemet för
folkhälsopolitiken. Kommissionen bedömer dock att utvärderingar
skulle behöva göras mer regelbundet och reguljärt som en del av
folkhälsopolitiken. Vi bedömer vidare att det finns ett behov av att
utvärdera reformer och åtgärder som inte har en god och jämlik
hälsa som primärt mål ur ett folkhälso-/jämlik hälsa-perspektiv.
Syftet med utvärderingarna är dels att bedöma resultat och effekter
av de insatser som görs, dels att kunna ta lärande från utvärderingarna vidare i fortsatt utveckling av ny politik och nya åtgärder. Det
uppdrag som Folkhälsomyndigheten har i dag vad gäller utvärdering av insatser och metoder på folkhälsoområdet är otydligt. Betydelsen av detta uppdrag (syfte och fokus) och var ansvaret för
detta arbete borde ligga skulle behöva klargöras genom en diskussion bland relevanta aktörer. När det görs utvärderingar på lokal
och regional nivå av folkhälsoarbetet saknas ofta möjligheterna att
sprida kunskaperna från detta vidare.
Forskning
När det gäller forskning kring breda, övergripande samhällsutmaningar som jämlik hälsa krävs förmåga till överblick och sammanvägning. Detta kräver i sin tur kunskaper och insikter från flera olika
vetenskapliga forskningsområden och discipliner. Tvärsektoriella
problem och utmaningar kräver tvärvetenskaplig överblick och kompetens, i forskargrupper men också hos enskilda forskare. Kommissionen menar därför att stora och komplexa samhällsutmaningar som
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jämlik hälsa inte kan förstås och diskuteras utan en bredare kunskap
och insikt i flera (eller många) av de olika delfrågor som berörs.
En god och jämlik hälsa hänger samman med det tidiga livets
villkor, med kunskaper, kompetenser och utbildning, med arbete,
arbetsförhållanden och arbetsmiljö, med boende och närmiljö,
levnadsförhållanden och kontroll, delaktighet och inflytande. En
initierad men samtidigt samhällsrelevant diskussion om jämlik hälsa
kräver därför insikt och kunnande inom åtminstone de flesta av
dessa fält, samt självfallet kring hälsa och sjukdomar. För detta krävs
således forskare som är kunniga inom ett eller flera forskningsfält,
men som också äger förmågan att diskutera breda samhällsfrågor på
ett vetenskapligt sätt med kollegor från andra discipliner.
En löpande dialog kring de samhällsutmaningar som identifieras
i politiken och relevant vetenskaplig kunskap från olika forskningsfält och discipliner uppkommer dock inte av sig själv. Tvärt
om krävs aktiva insatser för att stimulera generella kompetenser
bland forskare likväl som institutionella former för dialog mellan
forskning, politik och expertis från berörda verksamheter. De bredare, tvärvetenskapliga kompetenser som vi ser som centrala för att
få till stånd sådana dialoger måste dock också i sig stimuleras och
främjas. Detta eftersom sådana kompetenser inte är självklart meriterande inom respektive vetenskaplig disciplin, där kompetens
inom snävare avgränsade specialområden snarare än generalistkompetens oftast är vad som belönas vid tjänstetillsättningar och
konkurrens om forskningsanslag. Kommissionens menar därför att
det på ett mer grundläggande plan finns behov av en forskningspolitik som organiseras så att såväl specialist- som generalistkompetens skapas och vidmakthålls. Detta kräver en bättre förståelse
för betydelsen av generalister inom forskningen, dvs. varför forskare som har kompetens och kunnande över bredare forskningsfält
är viktiga för en bred samhällsdiskussion. Därutöver behövs konkreta åtgärder för att stödja och stimulera enskilda forskare att
bredda sig utanför sin egen disciplin och forskningsfåra, liksom för
att stimulera en bredare sammansättning av forskargrupper. Här
har forskningsråden en viktig uppgift att fylla, men även lärosäten
och andra vetenskapliga organisationer.
I den nyligen presenterade forskningspolitiska propositionen,
Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50), lyfts frågan om jämlik hälsa som en
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del av samhällets hälsoutmaning och vissa steg tas för att stimulera
tvärvetenskaplig forskning kring detta. Särskilda forskningssatsningar föreslås bl.a. riktade mot de två vägar mot mer jämlik hälsa
Kommissionen lyfter fram i det tidigare delbetänkandet (SOU
2016:55); dels för forskning om välfärdens kvalitet, organisation
och processer (vad vi kallar strategisk styrning), dels för forskning
för jämlika villkor. Här finns dock inget om behovet av stöd till
breda kompetenser på det sätt som vi menar är centralt för att säkra
kompetensförsörjning och infrastruktur för tvärvetenskapligt/tvärsektoriellt arbete.
Sammanfattningsvis bedömer Kommissionen att det finns behov
av samlade satsningar på kunskaper kring frågor om god och jämlik
hälsa i hela dess bredd. Detta inbegriper en utvecklad utvärdering
av såväl policy som konkreta insatser, förstärkningar av tvärvetenskaplig forskning och forskarkompetens samt förutsättningar för
ökad dialog mellan akademin och politiken.

3.9

Sammanfattande diskussion om behovet av
utveckling av folkhälsopolitikens ramverk

I analysen av hur det ser ut i praktiken i dag när det gäller det folkhälsopolitiska arbetet i förhållande till intentionerna i det folkhälsopolitiska ramverket framträder ett antal problem eller utvecklingsområden som Kommissionen menar behöver åtgärdas:
 Otydligheter i målstrukturen försvårar såväl styrning som uppföljning av folkhälsopolitiken. Det saknas konkreta och uppföljningsbara delmål och det är inte tydligt för alla berörda aktörer hur
målet om att sluta hälsogapet inom en generation förhåller sig till
det av riksdagen antagna övergripande målet för folkhälsopolitiken.
 Genomslaget för folkhälsopolitiken hos relevanta aktörer varierar. Många kommuner, landsting och regioner bedriver ett aktivt
arbete som relaterar till den nationella folkhälsopolitiken, vilket
är mycket positivt. Bland såväl de 40 myndigheter på nationell
nivå som Kommissionen bedömer ha särskild relevans för folkhälsopolitiken, som bland länsstyrelserna som har ett uttalat
folkhälsouppdrag, är genomslaget för folkhälsopolitiken sämre
än på lokal och regional nivå. Detta är särskilt anmärkningsvärt
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eftersom den nationella folkhälsopolitiken är formellt styrande
endast för de statliga aktörerna.
 Ett för snävt och ensidigt fokus på ett begränsat antal av
folkhälsopolitikens målområden inom såväl Regeringskansliet,
som bland myndigheter, kommuner, landsting och regioner gör
det svårt att uppnå en god och jämlik hälsa.
 Kommuner, landsting och regioner prioriterar jämlik hälsa i
relativt hög utsträckning vilket är positivt. Det finns dock utvecklingsmöjligheter, exempelvis när det gäller möjligheterna att
följa upp folkhälsan och dess bestämningsfaktorer utifrån ett
socioekonomiskt perspektiv. Myndigheterna, särskilt länsstyrelserna, prioriterar jämlik hälsa i lägre utsträckning än kommuner,
landsting och regioner.
 Uppdrag till myndigheter vad gäller folkhälsa och jämlik hälsa
saknas eller är otydliga. Exempelvis har endast 2 av 40 myndigheter med verksamhet som kan bidra till en god och jämlik hälsa
uttalade uppdrag kopplat till detta i sina instruktioner.
 Många kommuner, landsting och regioner arbetar aktivt med
folkhälsa. Samtidigt förefaller alltför många inte bedriva ett
samlat och strukturerat arbete för en god och jämlik hälsa.
 Kommuner, landsting och regioner uttalar i sina enkätsvar ett
stort behov av ett utvecklat stöd för och samordning av arbetet,
inte minst från den nationella nivån.
 Uppföljningssystemet för folkhälsopolitiken är under utveckling, men mer behöver göras inte minst för att möjliggöra analyser av ojämlikhet i hälsa. Det finns också behov av utvecklad
utvärdering, forskning och forskningskompetens i frågor om
god och jämlik hälsa.
 Folkhälsomyndighetens och länsstyrelsernas roll i folkhälsopolitiken behöver förtydligas bl.a. vad gäller stöd till relevanta
aktörer och samordning. Bredden i uppdraget, med utgångspunkt i
samtliga målområden i folkhälsopolitiken, bör understrykas.
Om vi här återknyter till Lennart Lundquists förutsättningar för en
lyckad implementering av politiska beslut – dvs. att relevanta
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tjänstemän bör förstå, kunna och vilja genomföra besluten – som
nämns i inledningen av detta kapitel kan några saker noteras.
Det är främst myndigheterna som formellt sett har ansvaret för
att genomföra den nationella folkhälsopolitiken. Här förefaller det
bland myndigheterna på nationell nivå finnas problem när det gäller
samtliga Lundquists förutsättningar. Den roll som myndigheterna
var tänkta att ha i enlighet med den folkhälsopolitiska propositionen från 2003 har inte uttalats tydligt på många år. Efter att de
inledningsvis var mycket involverade har myndigheternas ”generella” ansvar för folkhälsopolitiken inte formaliserats på ett tydligt
sätt, annat än genom vissa särskilda regeringsuppdrag. Endast 2 av
40 myndigheter, utöver Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna,
har som ovan nämnts konkret formulerade uppdrag i sina
instruktioner avseende hälsa eller folkhälsa. Det skulle därför vara
mycket begärt att myndigheterna själva per automatik skulle se –
förstå – (hela) sin roll i folkhälsopolitiken på det sätt som avsågs
initialt, då det inte tydligt framgår av myndigheternas respektive
styrande dokument.
Hur en god och jämlik hälsa och dess bestämningsfaktorer
hänger samman i dynamiska samspel mellan exempelvis hälsa, utbildning, arbete, boende osv. är inte nödvändigtvis kunskapsmässigt allmängods. Eftersom regeringen och Regeringskansliet
och därmed inte heller Folkhälsomyndigheten under senare år har
prioriterat arbete för kunskapsspridning, stöd och inkludering av
relevanta aktörer kring hela bredden av folkhälsopolitiken har
denna typ av kunskap inte heller spridits aktivt. Detta betyder dock
naturligtvis inte att det inte finns myndigheter som ser sin roll på
området eller arbetar med folkhälsofrågor. På ett generellt plan
finns det dock ett klart behov av att förtydliga relevanta myndigheters uppdrag inom folkhälsopolitiken. När det gäller att kunna i
termer av att ha resurser (tid, ekonomiska och inflytande),
kunskap, information, handlingsförmåga är det svårare att värdera
då detta bygger på att det finns ett tydligt politiskt beslut att
genomföra. När Kommissionen ställde frågor om vad som är i
störst behov av utveckling för att myndigheterna på bästa sätt ska
kunna bidra till en god och jämlik hälsa angavs de tre främsta
aspekterna vara relaterade till bättre kunskap. Avseende viljan att
genomföra folkhälsopolitiken från myndigheternas sida har vi inget
tydligt underlag utifrån vilken en sådan bedömning kan göras.
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Även viljan är naturligtvis avhängig att det finns ett tydligt uppdrag
och förståelse för sin roll i detta. Möjligen kan myndigheternas svar
när det gäller utvecklingsbehov avseende uppdrag från regeringen
ge en indikation. Där svarade 11 procent att det finns ett stort
behov av utveckling och 27 procent att det finns ett visst behov av
utveckling.
Till skillnad från myndigheterna på nationell nivå har länsstyrelserna uttalade uppdrag avseende både folkhälsa generellt och samordning av ANDT-arbete. Länsstyrelserna uttrycker utvecklingsbehov på samtliga områden som togs upp i Kommissionens enkät
för att bättre kunna arbeta för en god och jämlik hälsa. Trots uttalade uppdrag tyder länsstyrelsernas enkätsvar på brister i såväl att
förstå som att kunna genomföra folkhälsopolitiken. Många av enkätsvaren pekar på att det folkhälsopolitiska uppdraget i dag förstås
främst i termer av ett uppdrag på ANDT-området, snarare än ett
brett folkhälsopolitiskt uppdrag. För att kunna genomföra uppdraget på bästa sätt uttrycker länsstyrelserna ett stort behov av
tydligare uppdrag från regeringen, mer stöd från Folkhälsomyndigheten samt mer ekonomiska och personella resurser. Såväl
uttrycken kring utvecklingsbehov som önskemålen om en tydligare
roll i folkhälsopolitiken antyder en klar vilja att bidra till att stärka
genomförandet av politiken.
Kommuner, landsting och regioner styrs som nämnts inte formellt av folkhälsopolitiken. Eftersom de har ansvar för och spelar en
viktig roll i arbetet på de livsområden som är centrala för en god och
jämlik hälsa uttalas dock en tydlig intention och förhoppning i
nationella folkhälsopolitiska dokument att lokala och regionala
aktörer ska spela en viktig roll i genomförandet av folkhälsopolitiken. Som har beskrivits ovan är det också kommuner, landsting
och regioner som i högst utsträckning arbetar aktivt med folkhälsofrågor. Det beror sannolikt inte i första hand just på den nationella folkhälsopolitiken, utan på behov som har identifierats i den
lokala och regionala kontexten. Häri ligger sannolikt delar av
förklaringen till varför kommuner, landsting och regioner prioriterar
folkhälsorelaterat arbete i större utsträckning än myndigheterna. För
dessa aktörer får problem med bristande och ojämlik hälsa väsentligt
mer direkta konsekvenser än för myndigheterna och blir därmed mer
angelägna att hantera. Samtidigt som arbetet bedrivs efter lokala och
regionala förutsättningar och behov framgår det att många tar stöd i
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det nationella ramverket. I en majoritet av kommunerna, landstingen
och regionerna förefaller det finnas förhållandevis god förståelse, gott
kunnande och god vilja att verka för de nationella folkhälsopolitiska
målen. När det gäller att kunna uttrycks dock nästan genomgående
behov av ytterligare stöd, med kunskap snarare än ekonomiskt, från
den nationella nivån och av samordning. Lokala och regionala
företrädare uttrycker såväl i Kommissionens enkäter som i
Kommissionens breda dialog att en av de främsta utmaningarna i
deras arbete är stuprörstänkande och brist på samordning från den
nationella nivån vilket bl.a. resulterar i att målkonflikter överlämnas
till kommuner, landsting och regioner att lösa.
En central utmaning är att få med de kommuner, landsting och
regioner som inte förefaller bedriva ett aktivt organiserat folkhälsoarbete.
Slutligen mot bakgrund av det som just har beskrivits och med
anknytning till implementeringsforskningens resonemang kring
”government” och ”governance” (se vidare inledningen av detta
kapitel) och den i folkhälsopolitiken uttalade ambitionen att involvera en bredd av aktörer på olika samhällsnivåer och från olika fält
får det nog sägas att denna ”governance-ansats” inte helt har lyckats. Kommissionens bedömning är därför att det finns behov av
mekanismer som bidrar till att stärka ägarskapet för frågor om en
god och jämlik hälsa inom alla de sektorer som berörs.
I nästa kapitel utvecklar Kommissionen förslag kring hur det
folkhälsopolitiska ramverket kan utvecklas för att stärka möjligheterna att uppnå en god och jämlik hälsa. Förslagen tar sin utgångspunkt i att samtliga berörda aktörer på alla samhällsnivåer ska
involveras och förstå sin roll i folkhälsopolitiken, ha kunskaper och
resurser för att kunna integrera ett folkhälso-/jämlik hälsaperspektiv och vidta lämpliga åtgärder på sina respektive områden,
känna ägarskap kring frågan om en god och jämlik hälsa samt ges
adekvat stöd i detta arbete.
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En politik för en god och jämlik
hälsa – förslag till utveckling av
det folkhälsopolitiska ramverket

I det föregående kapitlet analyserades hur det folkhälsopolitiska
arbetet i Regeringskansliet, bland myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting och regioner ser ut i dag i förhållande till intentionerna i det folkhälsopolitiska ramverket. I analysen identifierades
ett antal utvecklingsområden och problem som Kommissionen bedömer som viktiga att hantera genom en utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket. Utifrån analysen framträder ett behov av ett
ramverk som säkerställer:
 Tydligare mål och ett tydligare fokus på jämlikhet.
 Ett bredare angreppssätt som inkluderar alla målområden.
 Att alla relevanta aktörer och sektorer på nationell, lokal och
regional nivå involveras på ett sätt som främjar ägarskap genom
tydligare uppdrag och adekvat kunskapsstöd.
 Stärkt samordning av folkhälsopolitiken.
 En utvecklad uppföljning som möjliggör jämförelser över tid och
mellan kommuner, regioner och nationell samt internationell nivå
och som möjliggör analys av ojämlikhet. Även utvärderingen av
och forskning kring jämlik hälsa behöver utvecklas.
Kommissionens utgångspunkt är att ramverket ska utgöra den infrastruktur som är nödvändig för ett strategiskt och brett tvärsektoriellt
arbete med folkhälsopolitiken. Ramverket behöver fungera löpande,
långsiktigt och dynamiskt i förhållande till ett föränderligt samhälle.
Det finns många förtjänster i hur det folkhälsopolitiska ramverket
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utformades initialt, men Kommissionen bedömer att det behöver reformeras och vitaliseras.
I det följande presenterar Kommissionen förslag kring hur det
folkhälsopolitiska ramverket kan utvecklas för att möta de behov som
beskrivs ovan. I Kommissionens första delbetänkande identifierades
tre principiellt olika typer av åtgärder för att åstadkomma en god och
mer jämlik hälsa; a) att stärka människors egna möjligheter att agera
och generera resurser, b) att göra mer av sådant som fungerar samt
c) att göra bättre eller annorlunda (SOU 2016:55). Detta resonemang
kan i viss mån även tillämpas på hur arbetet med frågor om folkhälsa
och jämlik hälsa organiseras och bedrivs. Eftersom Kommissionen
menar att mycket i dagens ramverk var väl uttänkt från början, men
att ramverkets intentioner inte har kommit att infrias, handlar vissa
förslag om att göra mer respektive återuppta sådant som redan från
början var tänkt skulle göras. Merparten av förslagen inriktas dock
snarare på att göra saker bättre eller annorlunda.
Eftersom vi är en statlig kommission och med beaktande av den
kommunala självstyrelsen ligger tyngdpunkten i denna förslagsdel på
förslag riktade till aktörer på statlig nivå. En stor andel av förslagen har
dock bäring på att bidra till bästa möjliga förutsättningar för kommuner, landsting och regioner, som centrala aktörer, att arbeta för en
god och jämlik hälsa. Ett antal förslag riktar sig också direkt till dessa.
Som nämndes inledningsvis är ett fungerande ramverk för
folkhälsopolitiken naturligtvis i sig inte en garanti för konkreta förbättringar av enskilda människors och familjers vardag som kan leda
till en god och jämlik hälsa. Däremot skapar det de nödvändiga förutsättningarna för att sådana förbättringar ska kunna komma till
stånd. I detta betänkande läggs därmed en grund för de förslag som
Kommissionen avser att presentera i sitt slutbetänkande för att skapa
mer likvärdiga villkor, möjligheter och miljöer för kvinnor och män,
flickor och pojkar, i olika sociala grupper och kring mer generella
frågor om styrning och uppföljning av verksamheter för en god och
jämlik hälsa.
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En politik för en god och jämlik hälsa

En förtydligad målstruktur med ett förstärkt
fokus på jämlik hälsa

Kommissionens förslag:
– Det övergripande målet för folkhälsopolitiken bör ändras till:
”Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa i hela befolkningen”. Ambitionen bör vara att målet ska
nås inom en generation.
– Dagens elva målområden inom folkhälsopolitiken bör omvandlas till åtta prioriterade målområden för en god och jämlik
hälsa.
– Det bör tas fram strategier för alla målområden för en period
om 3–5 år. Strategier för samtliga målområden bör finnas på
plats senast 2020. I strategierna bör konkreta och uppföljningsbara delmål och etappmål för arbetet formuleras. Strategierna
bör tas fram i ett brett samarbete mellan alla relevanta aktörer
och utvärderas i slutet av strategiperioden.

4.1.1

Ett övergripande mål med stärkt fokus på jämlik hälsa

Den nuvarande lydelsen av det övergripande målet för folkhälsopolitiken, som beslutades av riksdagen i och med antagandet
av propositionen Mål för folkhälsan (prop. 2002/03:35,
bet. 2002/03:SoU7, rskr. 2002/03:145), är: ”Att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. Kommissionen föreslår att målet ändras till: ”Att skapa
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen”. Ambitionen bör vara att målet ska nås inom en
generation.
Kommissionen anser att det är centralt att behålla den del av målformuleringen som handlar om att skapa samhälleliga förutsättningar
för en god och jämlik hälsa. Kommissionen menar att detta sätter
fokus på hälsans bestämningsfaktorer, eller de livsområden som
Kommissionen pekar ut som centrala för en god och jämlik hälsa.
Detta är en viktig utgångspunkt för den svenska folkhälsopolitiken
som bör bevaras.
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Även om dagens mål innehåller en jämlikhetskomponent menar
Kommissionen att denna kan förtydligas. Kommissionen bedömer
vidare att det långsiktiga målet om att sluta hälsoklyftorna inom en
generation bör integreras i den formella målstrukturen. En ändring i
enlighet med den ovan föreslagna skulle innebära att detta gjordes
genom att tydligare uttala fokus på jämlik hälsa, utan att förlora fokus
även på nivån på hälsan i hela befolkningen. Vidare bör ambitionen att
målet ska nås inom en generation anges i anslutning till målformuleringen. Ytterligare ett skäl till den föreslagna ändringen är att målets
nuvarande lydelse fokuserar främst på lika förutsättningar/villkor för
en god folkhälsa. I en strikt tolkning av lika villkor skulle detta kunna
likställas med att Sverige har ratificerat ett antal konventioner om
mänskliga rättigheter som säkrar såväl rätten till bästa uppnåeliga hälsa
som rätten till hälsans bestämningsfaktorer såsom utbildning, arbete,
inflytande osv. Lika rättigheter är också grundläggande i svensk
lagstiftning, bl.a. i övergripande lagar som diskrimineringslagen
(SFS 2008: 567), kommunallagen (SFS 1991: 900) m.fl. (se vidare avsnitt 2.4). Den föreslagna nya lydelsen skulle i stället fokusera främst
på lika utfall och därmed enligt vår bedömning innebära ett starkare
åtagande kring en god och jämlik hälsa.
En jämförelse kan här göras med exempelvis målformuleringen
inom jämställdhetspolitiken: ”Kvinnor och män ska ha samma makt
att forma samhället och sina egna liv”, som fokuserar på lika utfall för
kvinnor och män. Det tydliggörs att det övergripande målet tar sikte
på att beskriva de resultat som ska nås genom att kvinnor har samma
rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män att forma samhället och sina egna liv (prop. 2005/06:155, bet. 2005/06:AU11,
rskr. 2005/06:257). Detta utvecklas också i Jämställdhetsutredningens
slutbetänkande från 2015 där det konstateras ”att arbetet för
jämställdhet ska verka för ett samhälle som inte enbart är formellt
utan även reellt jämställt. Det innebär såväl juridiskt lika individuella
rättigheter för kvinnor och män som jämställdhet i resultat.”
(SOU 2015:86, s. 448 f.). Tanken med Kommissionens föreslagna
ändring av det övergripande målet för folkhälsopolitiken är alltså den
motsvarande, att lika rättigheter och förutsättningar inte är nog, utan
att fokus också bör läggas på mer lika utfall när det gäller hälsa. Detta
innebär att åtgärder för att påverka den sociala gradienten i hälsa bör
vara såväl universella som riktade, så att nivån och intensiteten i
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stödet motsvarar nivån på utsatthet, jämför med vad som brukar
kallas ”proportionell universalism” (Marmot et al. 2010).
En invändning mot förslaget att revidera det övergripande målet
kan vara att det nuvarande målet är känt och använt bland många
relevanta aktörer. Som diskuterats i det föregående kapitlet varierar
dock genomslaget för det övergripande målet mellan olika aktörer.
Detsamma gäller genomslaget för målet om jämlik hälsa. Avsikten
med Kommissionens ändringsförslag är att tydliggöra jämlikhetsperspektivet och detta behöver stärkas hos alla aktörer.
Ytterligare en tänkbar invändning mot att ändra det övergripande
målet är att det har legat fast under en längre tid och under regeringar
av olika färg. Kommissionen vill i detta sammanhang tydliggöra att
den föreslagna förändringen inte utgör en förändring i sak, utan ett
förtydligande och förstärkande av jämlikhetsaspekterna i målet. Allt
detta sammantaget bedömer Kommissionen talar för en något ändrad
målformulering.
4.1.2

Dagens elva målområden blir åtta

Dagens elva målområden inom folkhälsopolitiken bör omvandlas till
åtta prioriterade målområden för en god och jämlik hälsa. Dessa områden motsvarar de sju områden som Kommissionen presenterar i sitt
första delbetänkande (SOU 2016:55) som särskilt viktiga för en god
och jämlik hälsa. Därtill läggs det tidigare målområdet 6; En hälsofrämjande hälso- och sjukvård, nu med benämningen en jämlik och
hälsofrämjande hälso- och sjukvård. De föreslagna åtta målområdena
är:
1. Det tidiga livets villkor
2. Kompetenser, kunskaper och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
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Skälen till att Kommissionen föreslår detta är flera. För det första
bedömer vi att detta skulle förstärka fokus på jämlik hälsa i folkhälsopolitiken. Kommissionen stödjer den grundansats som de
tidigare målområdena bygger på och som, då målområdena presenterades, var unik i att ta sin utgångspunkt i bestämningsfaktorer för
hälsa. Kommissionen vill dock utveckla denna ansats genom en viss
omstrukturering av målstrukturen för att genom detta förstärka
fokus på jämlik hälsa. Hur de första sju områdena utgör livsområden som omfattar viktiga resurser som hänger samman med en
god och jämlik hälsa och hur dessa motsvaras av viktiga samhällsinstitutioner och arenor där åtgärder kan vidtas för att främja en god
och jämlik hälsa beskrivs utförligt i Kommissionens första
delbetänkande (SOU 2016:55). Tillägget av ett prioriterat målområde
om en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård bygger på
samma grundargument som de för det nuvarande målområdet 6
(Statens folkhälsoinstitut 2004). Den fortsatta relevansen av dessa
argument samt behovet av en komplettering med begreppet jämlik
utvecklas nedan.
För det andra menar Kommissionen att det faktum att dagens elva
målområden har haft ett så varierande genomslag hos olika aktörer är
ett problem som behöver åtgärdas. En möjlig förklaring är att dagens
målområden inte är kopplade till tydliga delmål och därför är svåra att
följa upp. Att peka ut dessa åtta områden som prioriterade målområden som kopplas till strategier med konkreta delmål och etappmål
(se förslag om detta i nästa avsnitt) skulle enligt vår mening förtydliga politikens inriktning och därmed underlätta såväl styrningen
som uppföljningen av folkhälsopolitiken.
En tänkbar invändning mot Kommissionens förslag är att det kan
tolkas som att vissa områden nedprioriteras. Kommissionen vill
understryka att förslaget inte på något sätt innebär att vi menar att
innehållet i de existerande målområdena och det viktiga arbete som
har gjorts och görs inom dessa inte är relevant och viktigt. Tvärtom är
tanken att samtliga av dagens målområden ryms inom de åtta
målområden för en god och jämlik hälsa som Kommissionen föreslår.
Som har diskuterats ovan har dock arbetet kommit att fokuseras i
första hand på ett begränsat antal av dagens målområden och
Kommissionen menar att arbetet bör breddas. Kommissionen ser
också att det finns tydliga synergieffekter att vinna med en breddad
ansats i arbetet (se avsnitt 3.3). Därmed betonas ett antal aspekter– i

104

SOU 2017:4

En politik för en god och jämlik hälsa

huvudsak ekonomiska och sociala villkor – ytterligare i Kommissionens förslag. I tabellen nedan görs en schematisk beskrivning av
hur dagens målområden i huvudsak förhåller sig till de målområden
Kommissionen föreslår. Det bör noteras att beskrivningen här
fokuserar på hur dagens målområden föreslås ”gå in i” Kommissionens föreslagna åtta prioriterade målområden. Liksom i nuvarande
indelning av målområdena hänger de flesta områdena ihop på olika
sätt och det finns – och bör inte heller finnas – några vattentäta
skott dem emellan. Hur Kommissionen ser på innehållet i de
föreslagna åtta målområdena kommer att utvecklas ytterligare i
slutbetänkandet:

Liksom i den existerande målområdesstrukturen har Kommissionen
valt att inkludera en av välfärdsstatens institutioner och aktörer som
ett eget målområde, nämligen en jämlik och hälsofrämjande hälsooch sjukvård.
Det är inte självklart att hälso- och sjukvården till skillnad från
andra centrala välfärdsinstitutioner av betydelse för en mer jämlik
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hälsa ges ett eget målområde. Kommissionen har dock gjort bedömningen att det finns fler och tyngre argument för än emot detta.
Skälet till detta är att hälso- och sjukvården intar en särställning bland
de olika välfärdsinstitutioner som är viktiga för att nå en mer jämlik
hälsa, då den genom förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser påverkar människors hälsa direkt. Detta är avgörande
för vår bedömning. Kommissionen menar att det självfallet är centralt att alla de välfärdsinstitutioner och verksamheter som har betydelse för mer jämlika förhållanden, villkor och miljöer för flickor,
pojkar, kvinnor och män i olika åldrar blir engagerade som aktörer
inom ramen för en tvärsektoriell politik för god och jämlik hälsa.
Hälso- och sjukvårdens roll som den aktör som direkt påverkar hälsa
och överlevnad motiverar dock ett eget målområde som innebär att
dess tjänster och insatser görs jämlikt, jämställt och hälsofrämjande.
Utifrån Kommissionens perspektiv kan vi konstatera att hälsooch sjukvården behöver arbeta mer likvärdigt än i dag. Trots att de
farmakologiska och kirurgiska landvinningar som gjorts sannolikt
har bidragit till förbättrade överlevnadschanser och bättre funktion
för människor i alla sociala skikt bidrar vårdens verksamhet ofta till
ökade snarare än minskade hälsoklyftor (Myndigheten för vårdanalys
2014). Vi vet att det finns omotiverade skillnader i vårdens insatser. Vi
vet exempelvis att lågutbildade i mindre utsträckning får evidensbaserad medicinsk behandling efter stroke, att kvinnor i socioekonomiskt utsatta grupper i mindre utsträckning deltar i cellprovskontroller och att låginkomsttagare i högre grad avstår från vård
av ekonomiska skäl (Kristenson, kommande). Det är därför centralt
att hälso- och sjukvårdens verksamhet blir bättre på att möta de
skillnader som finns mellan sociala grupper vad gäller insjuknande,
behandling och konsekvenser av sjukdom och ohälsa. För att
tydliggöra detta föreslås en omformulering av dagens målområd till
”En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård”.
4.1.3

Strategier tas fram för alla målområden

Kommissionen föreslår att regeringen som metod för det fortsatta
arbetet systematiskt tar fram strategier för att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen på
de åtta prioriterade målområdena. I strategierna bör konkreta delmål
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och etappmål formuleras. Strategier som täcker samtliga målområden
bör finnas på plats senast 2020.
Strategierna bör utarbetas i samarbete med alla relevanta aktörer
(berörda departement, myndigheter på nationell nivå, länsstyrelser,
SKL, kommuner, landsting och regioner, forskare, professioner,
det civila samhället, arbetsmarknadens parter och näringslivet) och
förankras i riksdagen. Strategierna bör vara tidsbestämda (3–5 år).
Strategierna kan gälla hela eller delar av målområdena, eller flera
målområden tillsammans. Det centrala är dock att samtliga målområden motsvaras av en strategi med konkreta och uppföljningsbara
delmål, som för långsiktighetens skull bör kunna sträcka sig längre
än strategiperioden, och etappmål som motsvarar strategiperioden.
Arbetet med strategierna bör följas upp regelbundet samt utvärderas i slutet av strategiperioden. Det är sannolikt varken möjligt eller
lämpligt att ta fram strategier för samtliga målområden samtidigt,
varför de skulle kunna tas fram enligt ett ”rullande” schema utifrån
vilka områden som bedöms som mest prioriterade under en
specifik period. För ANDT-området finns redan en ny strategi
som antogs 2016. Kommissionen bedömer att det vore lämpligt att
i ett första skede prioritera strategier för de föreslagna målområdena Det tidiga livets villkor; Kompetenser, kunskaper och
utbildning; Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö; samt Inkomster och försörjningsmöjligheter. Detta då arbetet för jämlik
hälsa genom insatser inom dessa områden, som har beskrivs i
föregående kapitel, har varit eftersatt under ett antal år.
När det gäller målområde 7 Kontroll, inflytande och delaktighet
ser Kommissionen det som en möjlighet att detta omfattas av en
egen strategi och/eller integreras som ett perspektiv i arbetet på
övriga områden.
Kommissionen bedömer att framtagandet av strategier skulle fylla
flera funktioner. Dels skulle strategierna innehålla konkreta del- och
etappmål som skulle tydliggöra inriktningen och prioriteringarna
på respektive område och underlätta såväl styrning som uppföljning. Avsaknaden av delmål har som beskrivits i avsnitt 3.1 även
lyfts som ett problem av Statskontoret. Dels skulle arbetet involvera alla berörda aktörer på alla samhällsnivåer. Detta skulle enligt
Kommissionens bedömning i sin tur leda till goda förutsättningar
för både väl förankrade mål och prioriteringar och ett tydligare
ägarskap hos relevanta aktörer i hela processen från definition av
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mål, till genomförande och uppföljning och utvärdering. Vidare
skulle utarbetandet av strategier på samtliga prioriterade områden
säkra den bredd i arbetet som Kommissionen menar behövs för att
kunna nå en god och jämlik hälsa, i stället för att bara ha strategier på
ett fåtal områden. I detta sammanhang kan det vara värt att åter
understryka att detta delbetänkande behandlar det folkhälsopolitiska
ramverket. Det innebär att vi här fokuserar på ”infrastrukturen” och
den övergripande inriktningen för arbetet för en god och jämlik hälsa.
Vi uttalar oss därför inte här om de föreslagna strategiernas konkreta
innehåll. I Kommissionens slutbetänkande kommer vi däremot att
utveckla vad Kommissionen anser är viktiga frågor att behandla under
respektive målområde och även, i enlighet med vårt uppdrag, föreslå
åtgärder.
En tänkbar invändning mot detta strategiarbete skulle kunna vara
att det kan komma att innebära insatser (i vissa fall större, i vissa fall
mindre) av många aktörer, åtminstone initialt. Vi menar dock att
detta är en investering som måste göras om det ambitiösa målet om
att sluta hälsoklyftorna inom en generation ska kunna nås. En annan
tänkbar invändning är att det skulle kunna uppstå målkonflikter med
mål på andra områden. Detta är en reell risk i denna typ av arbete på
alla områden (oavsett strategiarbete eller inte), inte minst tvärsektoriella områden. Kommissionen bedömer dock att involverandet av
berörda aktörer bör vara ett lämpligt sätt att hantera detta på. I utarbetande av del- och etappmål och återrapporteringskrav är det
viktigt att åstadkomma en bra balans mellan tillit och kontroll i
styrningen i enlighet med Tillitsreformens intentioner.
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Ett utvecklat uppföljningssystem som möjliggör
en analys av ojämlikhet i hälsa

Kommissionens förslag: Folkhälsomyndigheten bör ges i uppdrag att:
– Ytterligare utveckla sitt arbete med uppföljningen av folkhälsopolitiken. Arbetet bör ske i brett samarbete med relevanta
aktörer. Uppföljningssystemet bör byggas kring en kärna av
indikatorer som går att följa på nationell, regional och lokal
nivå, samt som i möjligaste mån kopplar till EU- och internationell nivå och möjliggör en analys av socioekonomiska
skillnader.
– Ansvara för en regelbunden och strukturerad uppföljning av
ojämlikhet i hälsa bland grupper i särskilt utsatta situationer.
Uppdraget bör genomföras i samverkan med berörda myndigheter och målgrupper.
– Arbeta för ökad spridning av resultaten av uppföljningen och
att analysera hur resultaten kan göras så användbara som
möjligt för relevanta aktörer.
Vidare bör regeringen tillse att:
– Folkhälsomyndigheten har tillgång till de mikrodata som behövs för myndighetens uppföljningsarbete.
Kommissionens förslag: Ett tillägg bör göras i förordningen
om officiell statistik (SFS 2001:100) som föreskriver att all
individbaserad officiell statistik, om det inte finns särskilda skäl
mot detta, bör vara uppdelad efter socioekonomiska bakgrundsfaktorer.
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Folkhälsomyndigheten ges i uppdrag att ytterligare
utveckla uppföljningen av folkhälsopolitiken med
förstärkt jämlikhetsfokus

Folkhälsomyndigheten bör ges i uppdrag att ytterligare utveckla
sitt arbete med uppföljningen av folkhälsopolitiken. Arbetet bör
ske i brett samarbete med relevanta aktörer på alla samhällsnivåer.
Uppföljningssystemet bör byggas kring en kärna av indikatorer
som går att följa över tid på nationell, regional och lokal nivå, samt
som i möjligaste mån kopplar till EU- och internationell nivå och
möjliggör en analys av socioekonomiska skillnader.
Folkhälsomyndigheten har i enlighet med sin instruktion ansvar
för:
 uppföljning av befolkningens hälsa,
 sektorsövergripande uppföljning av utvecklingen av folkhälsans
bestämningsfaktorer med utgångspunkt i folkhälsopolitikens målområden, samt
 att utvärdera insatser och metoder inom folkhälsoarbetet.
Ett arbete för att utveckla uppföljningssystemet pågår hos Folkhälsomyndigheten. Inför fortsättningen av detta utvecklingsarbete
vill Kommissionen lyfta ett antal aspekter som är särskilt viktiga att
beakta. Generellt vill Kommissionen understryka vikten av samarbete
med relevanta aktörer (t.ex. berörda myndigheter, SKL, civilsamhället
m.fl.). En annan relaterad och viktig utgångspunkt kopplar till ambitionerna i regeringens arbete med den s.k. Tillitsreformen, vilken bl.a.
syftar till att minska den administrativa bördan för myndigheter,
kommuner och landsting. Det innebär i detta fall att Kommissionen
vill betona att fokus för den uppföljning som görs bör ligga på sådant
som konkret kan användas i utvecklingen av folkhälsopolitiken på
olika samhällsnivåer – lokalt, regionalt och nationellt. Därav
betoningen på vikten av samarbete med alla de aktörer som kan
tänkas behöva bidra med data eller ha användning för uppföljningen.
I detta avsnitt behandlas den uppföljning av folkhälsopolitiken som
åligger Folkhälsomyndigheten. Som har konstaterats i det föregående
avsnittet har framför allt kommuner, landsting och regioner uttryckt
önskemål om stöd från nationell nivå i sitt uppföljningsarbete. Detta
behandlas i avsnitt 4.4 och 4.7.
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Uppföljning av befolkningens hälsa
När det gäller Folkhälsomyndighetens uppföljning av befolkningens
hälsa menar Kommissionen att de viktigaste aspekterna att utveckla
är möjligheten att analysera socioekonomiska skillnader och att det
finns en kärna av indikatorer på nationell, regional, lokal och EUoch internationell nivå. Som har beskrivits tidigare redovisas i den
årliga rapporten Folkhälsan i Sverige socioekonomi endast i cirka en
tredjedel av graferna och tabellerna.
Rapporteringen bör även fortsatt kunna göras årligen. Folkhälsomyndigheten beskriver på sin hemsida att rapporteringen där på sikt
är tänkt att ersätta de årliga rapporterna. Kommissionen menar dock
att det finns ett värde i den samlade rapportering som görs i dag (med
beaktande av Kommissionens förslag till utveckling av densamma)
och att denna bör göras även fortsättningsvis.
Kommissionen menar också att denna årliga rapportering bör
ges en mer enhetlig struktur. Analyser av betydelse för förståelsen
av hälsoutvecklingen i olika sociala grupper bör helst göras likartat
för olika sjukdomar. Exempelvis har de senaste två rapporterna
redovisat ojämlikheten i såväl insjuknande som dödlighet i cancer,
vilket ger viktig information om hur ojämlikhet uppkommer. Motsvarande analyser har dock inte presenterats för andra sjukdomsgrupper.
Kommissionen menar vidare att det är angeläget att utveckla
metodiken så att redovisningen ger en mer fyllig beskrivning av
ojämlikhetens dynamik. Ett exempel på detta är att redovisa såväl
centralmått som spridningsmått (se SOU 2016:55, s. 57–61).
Sektorsövergripande uppföljning av utvecklingen
av folkhälsans bestämningsfaktorer
När det gäller den sektorsövergripande uppföljningen av utvecklingen
av folkhälsans bestämningsfaktorer är Kommissionen tveksam till
huruvida den uppföljning med indikatorer som görs i dag har förutsättningar att vara tillräckligt djupgående för att vara meningsfull.
Detta gäller i första hand uppföljningen med indikatorer på de målområden som handlar om utbildning, arbete, inkomst, försörjning,
boende, närmiljö, inflytande och delaktighet. På alla dessa områden
finns det ett flertal indikatorer, utvecklade inom respektive sak-
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område. Att endast välja ut någon eller ett fåtal av dessa kan svårligen
ge en fullständig bild av läget på dessa områden. I den rapportering
som görs i dag görs inte heller konsekvent kopplingen mellan
utvecklingen på målområdet och utvecklingen mot en god och jämlik
hälsa, mer än att på ett övergripande sätt beskriva hur sambandet
mellan t.ex. utbildning och hälsa ser ut. Kommissionen föreslår
därför att det bör övervägas om rapporteringen på dessa områden
i stället borde ske genom fördjupade rapporter på respektive område som tas fram i samarbete med berörda myndigheter, forskare
och andra relevanta aktörer. Sådana fördjupningar bör lämpligen
kopplas till de strategier som Kommissionen lyfter fram som
centrala för att etablera såväl delmål som tvärsektoriellt ägarskap
(se 4.1.3). Givet att detta strategiarbete enligt förslaget är tänkt att
göras succesivt kan de fördjupade rapporterna med fördel följa
samma rullande schema.
Utvärdering av insatser och metoder på folkhälsoområdet
Slutligen när det gäller uppdraget att utvärdera insatser och metoder
på folkhälsoområdet har detta inte gjorts i någon större utsträckning.
Som beskrivs i det föregående kapitlet har Folkhälsomyndigheten
sett olika problem med att genomföra detta uppdrag. Utifrån att så
många i Kommissionens enkäter uppger att de har behov av stöd
med kunskap om verkningsfulla metoder och insatser på folkhälsoområdet ser Kommissionen ett behov av en vidare diskussion kring
den mer konkreta innebörden och omfattningen av ett sådant uppdrag och vilken eller vilka aktörer som borde ansvara för det. Vi
återkommer till detta nedan.
4.2.2

Folkhälsomyndigheten bör ansvara för en regelbunden
och strukturerad uppföljning av ojämlikhet i hälsa
bland grupper i särskilt utsatta situationer

Folkhälsomyndigheten bör ges i uppdrag att ha huvudansvar för en
regelbunden och strukturerad uppföljning av ojämlikhet i hälsa
bland grupper i särskilt utsatta situationer. Uppdraget bör genomföras i samverkan med berörda myndigheter, målgrupper och andra
relevanta aktörer.
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I Folkhälsomyndighetens instruktion anges att myndigheten
särskilt ska analysera hälsan och hälsans bestämningsfaktorer och hur
bestämningsfaktorerna fördelas efter kön, etnisk eller kulturell
bakgrund, socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning och ålder. Detta borde
göras i myndighetens ordinarie uppföljningar i större utsträckning än
i dag. I tillägg till detta bedömer Kommissionen att det finns behov av
ytterligare uppföljning av hälsan i grupper i särskilt utsatta situationer.
När det gäller personer med funktionsnedsättning har Folkhälsomyndigheten under perioden 2011–2016 haft ett uppdrag inom regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken att
följa upp hälsan och förutsättningar för hälsan bland personer med
funktionsnedsättning (Socialdepartementet 2011). Myndigheten för
delaktighet har under 2016 presenterat ett förslag till struktur för
genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet (Myndigheten för delaktighet 2016). I detta förslag
nämns att Folkhällsomyndigheten även fortsatt bör vara en viktig
aktör inom funktionshinderspolitiken och att arbetet med uppföljning
av hälsan för personer med funktionsnedsättning fortsatt är viktigt.
Förslaget från Myndigheten för delaktighet utgör ett underlag i
arbetet med att ta fram en ny funktionshinderspolitik. Frågan bereds
för närvarande i Regeringskansliet.1 Utifrån Kommissionens perspektiv bör Folkhälsomyndigheten få ett fortsatt uppdrag att följa hälsan
bland personer med funktionsnedsättning.
Som diskuterats i avsnitt 3.7 när det gäller analys av exempelvis
situationen för hbtq-personer och nationella minoriteter finns det ett
begränsat kunskapsunderlag, inte minst för att det finns uppenbara
etiska och integritetsmässiga problem med att registrera exempelvis
nationella minoriteter. Det saknas därför i flera fall såväl registerbaserade underlag som direkta möjligheter att identifiera dessa
grupper för att nå ut med enkät- eller intervjustudier. För att det ska
kunna vidtas lämpliga åtgärder för att främja en god och jämlik hälsa
bland grupper i särskilt utsatta situationer bedömer Kommissionen att
ett löpande uppdrag för Folkhälsomyndigheten att göra en strukturerad uppföljning av hälsan i dessa grupper är avgörande. Uppföljningen bör ske i nära samverkan med berörda målgrupper, myndigheter och andra relevanta aktörer.
1

Enligt uppgift från ansvarig tjänsteperson vid Socialdepartementet.
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Folkhälsomyndigheten bör ha tillgång
till relevanta mikrodata

För att kunna bearbeta, samköra med andra register och analysera
data på individnivå bör Folkhälsomyndigheten få direkt tillgång till
relevanta mikrodata. Det handlar bl.a. om data som finns i Socialstyrelsens hälsodataregister men också data hos andra myndigheter.
Som tidigare nämnts saknar Folkhälsomyndigheten i dag direkt tillgång till mikrodata och är därför hänvisade till att beställa färdigbearbetad statistik. Ett syfte med bildandet av Folkhälsomyndigheten var att förbättra förutsättningarna för ett mer effektivt kunskapsbaserat arbete inom folkhälsoområdet. Att få möjlighet att
arbeta direkt med mikrodata ger myndigheten en större flexibilitet
att göra de analyser som de anser är nödvändiga för att fullgöra sitt
uppdrag. Kommissionen anser därför att det är avgörande att vidta
de åtgärder som behövs för att Folkhälsomyndigheten ska få tillgång till relevanta mikrodata och därmed lägga en viktig grund för
ett kunskapsbaserat arbetssätt inom folkhälsoområdet.
4.2.4

Folkhälsomyndigheten bör arbeta för ökad spridning av
resultaten av uppföljningen

Folkhälsomyndigheten bör ges i uppdrag att arbeta för en ökad spridning av resultaten av uppföljningen samt att analysera hur resultaten
kan göras så användbara som möjligt för relevanta aktörer. Uppföljningen bör utformas och presenteras på ett sådant sätt att den kan
användas i policyutveckling av relevanta aktörer, t.ex. i arbetet med
att ta fram strategier för varje målområde och i det lokala och
regionala arbetet för en god och jämlik hälsa.
När det gäller användningen av resultaten av uppföljningen visade
Statskontorets utvärdering av uppföljningssystemet (2013) att resultaten främst användes av kommuner och landsting och av den ansvariga
enheten för folkhälsofrågor vid Socialdepartementet. Användningen i
övriga delar av Regeringskansliet var låg.
I Kommissionens enkätundersökningar framkommer att myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting och regioner efterfrågar
kunskap om såväl folkhälsoläget, som folkhälsans bestämningsfaktorer och metoder och strategier på folkhälsoområdet. Det är
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därför viktigt att föra en dialog med dessa aktörer för att uppföljningen ska vara så relevant som möjligt för samtliga berörda.
Kommissionen ser positivt på det utvecklingsarbete som pågår på
Folkhälsomyndigheten, inte minst gällande utvecklingen av det
webbaserade verktyget FolkhälsoStudio. Detta är ett sätt att
tillgängliggöra data och kunskap. Det förutsätter dock i hög
utsträckning att användarna själva söker upp informationen och vet
vad de ska söka efter. Som ovan nämnts ser Kommissionen ett
mervärde i en samlad årlig rapportering som innehåller en analys av
läget och som inkluderar en analys av ojämlikhet i hälsa och dess
orsaker. En sådan rapportering och en mer djupgående analys av läget
när det gäller hälsans och dess bestämningsfaktorer, kopplad till
prioriterade områden inom folkhälsopolitiken, bedömer Kommissionen skulle kunna ha ett stort värde för policyutveckling och arbete
på såväl nationell, som regional och lokal nivå.
4.2.5

Ett tillägg i förordningen om officiell statistik för att
förbättra möjligheterna att analysera ojämlikhet i hälsa

Kommissionen föreslår att det görs en förändring i förordningen om
officiell statistik (SFS 2001:100) i syfte att förbättra möjligheterna att
analysera ojämlikhet i hälsa. Detta skulle göras genom ett tillägg i
förordningen av en paragraf som lyder: ”Individbaserad officiell
statistik ska vara uppdelad efter socioekonomiska bakgrundsfaktorer
om det inte finns särskilda skäl mot detta”.
I förordningen (14 §) finns krav på att individuppdelad statistik
ska vara könsuppdelad. Kommissionen föreslår alltså att ett
motsvarande tillägg görs för socioekonomiska bakgrundsfaktorer.
Kommissionen bedömer att en utvecklad officiell statistik som
möjliggör analys av ojämlikhet i hälsa är en viktig grundförutsättning
för kunskap och utveckling av insatser för en god och jämlik hälsa.
En sådan förändring skulle idealt sett vara kopplad till en specifik indikator på socioekonomisk position. Att peka ut en indikator
på socioekonomisk position som entydigt är att föredra är dock av
flera skäl svårt. För det första har olika indikatorer på socioekonomisk position, som utbildning, inkomst eller social position baserad på yrke både specifika och gemensamma egenskaper. De är alla
tydligt kopplade till den sociala skiktningen av samhällen, men utbildning representerar också kunskaper och kompetenser tydligare,
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inkomst speglar materiella förhållanden bättre och yrkesbaserad
klass i sin tur arbetsförhållanden (Torssander och Erikson 2010).
För det andra är därmed också kopplingen till hälsa delvis olika för
dessa tre vanliga indikatorer på socioekonomisk position, även om
sambandet nästan alltid går åt samma håll (högre position betyder
bättre hälsa).
Att det inte utan vidare går att använda en av dessa indikatorer
för att fånga den mer generella skiktningen av samhället bör dock
inte vara en ursäkt för att avstå från att regelmässigt redovisa socioekonomi i officiell statistik. Här menar Kommissionen att det behövs såväl pragmatism som ett levande utvecklingsarbete inom
statistikförande myndigheter, inte minst Statistiska centralbyrån
(SCB). Med pragmatism avser vi att det är bättre att redovisa statistik
uppdelat på den av dessa tre indikatorer på socioekonomi som är tillgänglig än att inte alls göra en sådan redovisning. Det är därvid viktigt
att olika måtts styrkor och svagheter bedöms och redovisas samt att
metoder och indikatorer kan utvecklas. Ett levande utvecklingsarbete
bör inkludera olika sätt att överkomma de svagheter som finns i de
enskilda måtten.
Samtidigt som Kommissionen således trycker på behovet av socioekonomisk uppdelning av officiell statistik, och menar att någon
uppdelning är bättre än ingen, ser vi också ett behov av samordning
och enhetlighet för att öka jämförbarhet och därmed användarvänlighet. Avvägningen mellan dessa delvis mostridiga krav måste dock
göras av statistikproducenterna.

4.3

En stärkt tvärsektoriell struktur för arbetet
för en god och jämlik hälsa i Regeringskansliet

Kommissionens förslag:
– Samordningen av folkhälsopolitiken i Regeringskansliet bör
stärkas och organiseras på ett sådant sätt att det ges utrymme
för ett tvärsektoriellt, strategiskt och långsiktigt arbete för en
god och jämlik hälsa som omfattar alla målområden. Detta
innebär såväl att verka för att ett folkhälso-/jämlik hälsaperspektiv integreras i berörda departements verksamheter,
som för att lämpliga åtgärder vidtas.
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– Nätverket i Regeringskansliet för jämlik hälsa bör omvandlas
till en formell interdepartemental arbetsgrupp.
– Möjligheterna att utveckla jämlikhets/jämlik hälsa-budgetering
bör övervägas.
– Det bör inrättas en nationell GD-grupp för god och jämlik
hälsa.
– Det bör övervägas att inrätta ett Råd för god och jämlik hälsa
med uppgift att främja forskning, utvärdering och dialog kring
frågor om en god och jämlik hälsa.

4.3.1

Samordningen av folkhälsopolitiken
i Regeringskansliet bör stärkas

Samordningen av folkhälsopolitiken i Regeringskansliet bör stärkas
och organiseras på ett sådant sätt att det ges utrymme för ett tvärsektoriellt, strategiskt och långsiktigt arbete för en god och jämlik
hälsa som omfattar alla målområden. Detta kräver en organisation
av arbetet som dels möjliggör att aktivt, på ett löpande och långsiktigt sätt, bistå andra departement för att de på bästa sätt ska kunna
integrera ett folkhälso-/jämlik hälsa-perspektiv i sitt arbete och
vidta lämpliga åtgärder. Detta handlar bl.a. om att bidra och bistå
med kunskaper om folkhälsa och jämlik hälsa, metoder och strategier, samarbete kring lämpliga åtgärder och en tydlig samordning av
arbetet gentemot det övergripande målet och målområdena inom
folkhälsopolitiken. Dels kräver det en organisation för att arbeta
med de frågor som ligger inom folkhälsopolitikens egna mandat
och budget (såsom ANDT och hiv/aids). I dag ägnas såväl personella som finansiella resurser i första hand åt det senare arbetet och
endast delar av en årsarbetskraft avsätts för samordning av den
breda folkhälsopolitiken. 2 Som beskrivits tidigare bedrivs ett i flera
avseenden framgångsrikt arbete på t.ex. ANDT- och hiv/aids-området och detta bör självfallet fortsätta och vidareutvecklas. För att
uppnå god och jämlik hälsa måste dock fokus även läggas på övriga
2

Vid jämförelse med andra enheter i Regeringskansliet som arbetar med tvärsektoriella
frågor läggs väsentligt mindre personella resurser på samordning av folkhälsopolitiken än på
samordningen av andra områden.
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målområden genom ett brett sektorsövergripande arbete av de skäl
som utvecklas i avsnitt 3.3.
Det finns ett behov av att återknyta till det angreppssätt som
angavs som en central utgångspunkt för arbetet med folkhälsopolitiken i den folkhälsopolitiska propositionen från 2003. Där angavs
att ett folkhälsoperspektiv ska genomsyra samtliga politikområden
och att de myndigheter som har uppgifter eller verksamhet som
direkt påverkar folkhälsan också ska beakta dess effekter på folkhälsan. Vidare angavs att myndigheterna aktivt ska arbeta för att
den egna verksamheten eller ansvarsområdet bidrar till en positiv
hälsoutveckling (se avsnitt 2.2). Arbetet med att främja integrering
av ett folkhälso-/jämlik hälsa-perspektiv behöver alltså stärkas.
Det finns ingen vedertagen definition av vad integrering av ett
folkhälso-/jämlik hälsa-perspektiv innebär i Sverige, men kan kopplas
till tanken om ”Health in All Policies”, dvs. att hälsoperspektiv ska
genomsyra alla politiska områden. WHO beskriver ”Health in All
Policies” som ”ett tvärsektoriellt angreppssätt när det gäller officiella
policyer som på ett systematiskt sätt beaktar hälsokonsekvenser av
beslut, söker synergier och där skadliga hälsokonsekvenser undviks i
syfte att förbättra befolkningens hälsa och jämlikhet i hälsa”
(WHO 2013, egen översättning). Denna definition är relativt generell
och Kommissionen bedömer därför att det kan vara värdefullt att
jämföra med definitioner av integrering av ett perspektiv (”mainstreaming”) från något annat område.
Ett av de områden där det har arbetats länge med integrering av ett
perspektiv som strategi för att uppnå uppsatta mål är jämställdhetsområdet. Den definition som oftast används på jämställdhetsområdet
av jämställdhetsintegrering, såväl i Sverige som internationellt,
härstammar från Europarådet. Enligt denna definition innebär jämställdhetsintegrering en ”(om)organisering, förbättring, utveckling
och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv
införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av
processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet”
(SOU 2015:86, s. 66).
Detta är en definition som bör kunna överföras och användas
även på folkhälsoområdet. Innebörden av vad som i detta fall då är
ett folkhälso-/jämlik hälsa-perspektiv bör anknytas till målet för
folkhälsopolitiken. Detta skulle alltså innebära att analysen bör
göras utifrån konsekvenser för målet om att skapa samhälleliga
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förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen
och för de delmål som Kommissionen föreslår tas fram på de åtta
målområdena.
Konkret kan ett sådant arbete innebära alltifrån ett aktivt
arbete för att flytta fram positionerna när det gäller en god och
jämlik hälsa i de gemensamma beredningarna av regeringsbeslut 3
(ett steg i en sådan riktning skulle kunna vara att ta fram en
strategi för integrering av folkhälsa/jämlik hälsa i Regeringskansliet i likhet med den som finns för jämställdhetsintegrering)
till det föreslagna arbetet med att ta fram strategier för samtliga
folkhälsopolitikens målområden. Ett annat exempel är den interdepartementala arbetsgrupp som föreslås i avsnitt 4.3.2. Självfallet
bör detta angreppssätt tillämpas i arbetet med såväl nationella som
internationella frågor.
Att arbeta med integrering av tvärsektoriella perspektiv är ett
vanligt angreppssätt och som har blivit mer och mer etablerat och
erkänt. Samtidigt bör det i sammanhanget nämnas att det även har
riktats viss kritik mot integrering som strategi eller angreppssätt. När
det gäller ”Health in All Policies” har vissa kritiker menat att det är
ett sätt att framhålla hälsa som ett viktigare värde än allt annat och att
detta har resulterat i en form av ”hälsoimperialism”.4 Här vill Kommissionen framhålla en av våra främsta utgångspunkter, nämligen att i
arbetet med de verksamheter som påverkar en god och jämlik hälsa
utgå ifrån ojämlikhet i hälsa som ett resultat av ett dynamiskt samspel mellan olika centrala resurser i människors liv. Hälsa är en av
dessa resurser, och är därmed både en förutsättning för och ett
resultat av faktorer som t.ex. utbildning, arbete och boende – vilka
skiljer sig påtagligt och systematiskt mellan människor i olika
sociala positioner. Vi menar alltså inte att hälsa bör betraktas som
3

Genom att den svenska regeringen fattar sina beslut som kollektiv finns det ett krav på att
regeringsbeslut ska beredas gemensamt i Regeringskansliet med samtliga departement och
enheter vars frågor kan beröras av det aktuella beslutet. Denna procedur finns inte i många
länder, men utgör en viktig resurs i arbetet med inte minst tvärsektoriella frågor. Den gemensamma beredningen som en central del av en löpande sektorsövergripande styrning av folkhälsoarbetet med utgångspunkt i fastlagda mål, och att frågor som berör folkhälsopolitikens
målområden alltid ska beredas med ansvarig enhet på Socialdepartementet, beskrivs också i
den folkhälsopolitiska propositionen från 2003.
4
I det underlagsdokument som WHO Europa lät producera inför det Nordisk-Baltiska högnivåmötet i oktober 2016 rörande implementering av Hälsa 2020-ramverket sägs bl.a. att
”… hälsosektorn riskerar att bli kritiserad för ”hälso-imperialism” för sina ansträngningar att
inkorporera hälsa och jämlik hälsa generellt i alla sektorer och policy-områden” (Little &
Brown 2016).

119

En politik för en god och jämlik hälsa

SOU 2017:4

det allra viktigaste i alla lägen, utan snarare att en god och jämlik
hälsa kan vara både ett mål i sig och ett medel för att nå målen
inom t.ex. utbildnings- eller arbetsmarknadspolitiken. En annan
kritik som har riktats mot integrering som angreppssätt, i detta fall
jämställdhetsintegrering men det kan sannolikt även tillämpas på
andra tvärsektoriella frågor, är att det finns en risk att det i första
hand blir en ”teknisk övning” på tjänstemannanivå. Detta innebär att
fokus hamnar på olika verktyg för att integrera perspektivet
såsom checklistor, hemsidor och goda exempel snarare än på den
kvalitativa delen av analysen (för en diskussion om detta se t.ex.
Callerstig 2014).
Inte minst mot bakgrund av att det ofta finns flera olika perspektiv, ibland t.o.m. motstridiga sådana (det som ibland brukar benämnas perspektivträngsel), att beakta är det en reell utmaning att
processen inte bara kommer att handla om ”kryss i rutor” i olika
checklistor. En viktig förutsättning för att på ett genuint sätt kunna
integrera ett folkhälso-/jämlik hälsa-perspektiv är därför goda kunskaper om de mekanismer som orsakar ojämlikhet i hälsa, vilket flera
andra av Kommissionens förslag har bäring på.
Även om det alltså kan finnas vissa invändningar mot integrering
som strategi har den också många goda effekter. Det är också svårt
att hitta bättre alternativ. Om en god och jämlik hälsa ska uppnås
bedömer Kommissionen att det tvärsektoriella samordnande och
stödjande arbetet i Regeringskansliet måste ges väsentligt högre
prioritet än i dag. I detta sammanhang kan det vara värt att understryka att ansvaret för varje berört sakområde att integrera ett folkhälso-/jämlik hälsa-perspektiv och att vidta lämpliga åtgärder alltjämt
ligger på respektive sakområde, men samordningen och samarbetet
med och stödet till dessa behöver utvecklas. Ett annat förtydligande
som bör göras är att detta stärkta arbete naturligtvis behöver ske
parallellt med arbetet med de frågor som ligger inom folkhälsopolitikens egna mandat och budget och med riktade insatser på andra
områden med god och jämlik hälsa som huvudsakligt mål.
Slutligen vill vi mycket översiktligt beröra anslagen för
folkhälsopolitiken i regeringens budget. Kommissionen avser inte att
uttala sig om dem i detalj, men en logisk konsekvens av ett breddat
arbete med samtliga målområden vore att detta återspeglades i vissa
förändringar eller omprioriteringar inom budgeten för folkhälsopolitiken och den för närliggande områden såsom exempelvis de
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medel som finns under anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
och anslag 1:8 Bidrag till psykiatri (prop. 2016/17:1, utgiftsområde 9). Vi återkommer till detta i kapitel 5.
4.3.2

Nätverket i Regeringskansliet för jämlik hälsa
bör omvandlas till en formell interdepartemental
arbetsgrupp

Det nätverk för jämlik hälsa i Regeringskansliet som har inrättats bl.a.
som ett stöd i Kommissionens arbete bör formaliseras och institutionaliseras genom att det omvandlas till en interdepartemental arbetsgrupp (en s.k. IDA-grupp). Detta innebär i praktiken att deltagarna
utses mer formellt, vilket ger deltagarna ett tydligare uppdrag, och att
de ersätts om någon lämnar sin tjänst. Arbetsgruppen skulle utgöra
en samordnande funktion på tjänstemannanivå i det generella folkhälsoarbetet och spela en viktig roll för arbetet med att ta fram
strategier på samtliga målområden.
4.3.3

Möjligheterna att utveckla jämlikhets-/jämlik
hälsa-budgetering bör prövas

Som ett förslag på något längre sikt menar Kommissionen att möjligheterna att införa jämlikhets- alternativt jämlik hälsa-budgetering bör
prövas. Just nu pågår ett arbete inom Regeringskansliet med att
införa jämställdhetsbudgetering. Jämställdhetsbudgetering innebär
enligt regeringens nyligen presenterade skrivelse på jämställdhetsområdet ”en utvärdering av budgetpolitikens jämställdhetseffekter,
integrering av jämställdhetsperspektivet på alla nivåer i budgetförfarandet, samt en omfördelning av inkomster och utgifter, i syfte att
främja jämställdheten. En budget som främjar jämställdhet behöver
utgå från jämställdhetsanalyser av förslag och reformer, så att vägval,
prioriteringar och resurstilldelning återspeglar regeringens ambitioner
för jämställdhet. Jämställdhetsbudgetering ska bidra till att göra
konkret skillnad i människors vardag.” (skr. 2016/17:10, s. 88).
Då detta initiativ är relativt nytt bör det utvärderas innan det
skulle kunna vara aktuellt att bygga vidare på och integrera antingen
ett jämlikhetsperspektiv generellt, eller ett folkhälsa/jämlik hälsaperspektiv i den statliga budgetprocessen. Sannolikt är även en
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utveckling av den officiella statistiken så att socioekonomiska bakgrundsfaktorer synliggörs i högre utsträckning än i dag (i enlighet
med Kommissionens förslag i avsnitt 4.2.5) en förutsättning för att
kunna utveckla det aktuella förslaget. Då Kommissionen enligt direktiven har möjlighet att lägga förslag på såväl kort, som medellång och
lång sikt vill vi lyfta denna idé som ett förslag på medellång sikt.
4.3.4

En nationell GD-grupp för en god och jämlik hälsa
bör tillsättas

En nationell generaldirektörsgrupp för en god och jämlik hälsa bör
tillsättas. Gruppen bör ledas av folkhälsoministern och samla
generaldirektörer från de myndigheter som har närmast bäring på det
övergripande målet för folkhälsopolitiken och de prioriterade målområdena, samt företrädare för Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL). Gruppen skulle ha en samordnande och rådgivande roll på
övergripande policynivå i utvecklingen av folkhälsopolitiken, med
huvudsaklig uppgift att delta i arbetet med såväl utarbetande som
genomförande och uppföljning av de strategier för de åtta målområden som föreslås i avsnitt 4.1.3. Utöver de samordnande uppgifterna skulle gruppen vid mötena ges uppdaterad information om
folkhälsoläget och jämlik hälsa (om utveckling, forskning samt
arbete på statlig, regional och lokal nivå på området) och deltagarna
skulle få möjlighet att dela information om insatser som görs av varje
myndighet med bäring på god och jämlik hälsa.
Som har berörts tidigare har Kommissionen identifierat
40 myndigheter , utöver Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna,
som särskilt relevanta i arbetet för en god och jämlik hälsa. En del av
dessa myndigheters kärnuppdrag ligger dock närmare arbetet med en
god och jämlik hälsa än andras och det bör i första hand vara dessa
myndigheters chefer som utses som ledamöter i den aktuella gruppen.
Kommissionen bedömer att åtminstone följande myndigheter bör
vara representerade: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Barnombudsmannen, Boverket, Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Forte, Försäkringskassan, Livsmedelsverket,
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, SCB, Skolverket, Socialstyrelsen samt en representant för Länsstyrelserna. Mot
bakgrund av kommuner, landsting och regioners viktiga roll i arbetet
för en god och jämlik hälsa bör även SKL vara representerade i
122

SOU 2017:4

En politik för en god och jämlik hälsa

gruppen. Även andra myndigheter bör kunna bjudas in efter behov
vid särskilda tillfällen.
Liknande grupper har, som beskrivits i avsnitt 3.3.1, funnits tidigare. Under perioden 2003–2008 fanns en Nationell ledningsgrupp
för folkhälsofrågor och under perioden 2011–2015 fanns ett nationellt råd för ANDT-frågor.
Den Nationella ledningsgruppen hade en ambitiös agenda, men
det framgår av dokumentationen av gruppens arbete att deltagandet
på mötena efterhand blev allt mindre och gruppen slutade under
2008 att samlas utan något formellt beslut om detta. Detta framgår
inte av dokumentationen kring gruppens arbete men möjligen var
ambitionen alltför hög med att ses relativt ofta och där inte alla
alltid var berörda av temana för mötena. Även om olika myndigheter till olika möten hade särskilda uppdrag att rapportera hur deras
verksamhet berördes av och skulle kunna bidra till att nå folkhälsopolitikens mål knöts inte detta till några konkreta åtgärder i övrigt. I
och med den prioritering som gjordes på ett begränsat antal målområden efter den folkhälsopolitiska propositionen 2007/2008 blev
en grupp med en så bred sammansättning sannolikt inte heller lika
relevant. I stället inrättades ett särskilt ANDT-råd. Regeringen har i
den nu gällande ANDT-strategin aviserat intentionen att återinrätta
ett ANDT-råd.
Kommissionen menar att den föreslagna GD-gruppen bör
ersätta detta tänkta råd och ansvara för samtliga områden inom
folkhälsopolitiken, i enlighet med det Kommissionen i övrigt föreslår om ett förstärkt tvärsektoriellt arbete med alla målområden.
Till skillnad från Nationella ledningsgruppens relativt generella
uppdrag skulle GD-gruppen ha ett mycket konkret huvudsakligt
uppdrag i att fungera samordnande och rådgivande i det föreslagna
strategiarbetet.
Ett tänkbart alternativ skulle vara att förtydliga/utöka uppdraget
för och sammansättningen av Rådet för styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst (se avsnitt 2.5.4) till att
också inkludera frågor om en god och jämlik hälsa. Folkhälsa har
också lyfts fram som en prioriterad fråga av den s.k. Huvudmannagruppen som representerar kommuner och landsting (Statskontoret
2016). Kommissionen bedömer detta som positivt, men ser ändå den
föreslagna GD-gruppen för god och jämlik hälsa som ett bättre
alternativ. Dels för att uppdraget skulle vara bredare än att arbeta
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med kunskapsstyrning, dels för att folkhälsopolitikens bredd förutsätter en delvis annan sammansättning av gruppen. Det är dock
viktigt att det finns en kommunikation mellan en eventuell GDgrupp enligt detta förslag och Rådet för styrning med kunskap.
4.3.5

Det bör övervägas att inrätta ett Råd
för en god och jämlik hälsa

Kommissionen menar att inrättande av ett Råd för god och jämlik
hälsa bör övervägas. Vi avser att i vårt slutbetänkande återkomma
med ett fullständigt förslag till ett sådant råd, men vill redan här
peka på vikten av att en ny aktör ges uppgiften att på ett övergripande plan främja den dialog, forskning och utvärdering som behövs för ett kontinuerligt arbete för en god och jämlik hälsa. Som
beskrivs i avsnitt 3.8 bedömer Kommissionen att det finns flera
slags kapaciteter som behöver utvecklas. En sådan är att etablera en
infrastruktur för dialog mellan forskning, politik och verksamhetsföreträdare kring de breda samhällsfrågor som berörs av en
politik för god och jämlik hälsa. För detta krävs satsningar på tvärvetenskaplig forskning och forskarkompetens, men även en utveckling av utvärdering på såväl policy- som insatsnivå.
Kommissionens bedömning är att ett Råd för god och jämlik
hälsa skulle vara en viktig del av en sådan infrastruktur. Detta råd
skulle utgöra en plattform för dialog mellan politik, forskning och
verksamheter, där de samhällsutmaningar och potentiella lösningar
som politiken har att hantera kan bli belysta, granskade och diskuterade i vetenskapligt ljus. Värdet av ett särskilt forum för möten
mellan forskning och politik där en hög grad av oberoende förenas
med närhet till beslutsfattande har lyfts fram inom bl.a. den ekonomiska politiken.5 Inom en tvärsektoriell politik för god och jämlik hälsa är behovet och värdet av ett sådant forum eller en sådan
plattform minst lika stort, om inte större.
5

Se direktiven för Expertgruppen för studier av offentlig ekonomi (dir. 2007:46): ”Regeringen lägger stor vikt vid analys och forskning som grund för den framtida ekonomiska
politikens utformning. Det finns också ett behov av oberoende underlag för prövning av
existerande verksamheter. Erfarenheterna av såväl ESO som ESS visar på värdet av att det
finns ett särskilt forum för möten mellan forskning och politik där en hög grad av oberoende
förenas med närhet till beslutsfattande. Expertgruppens övergripande uppdrag skall vara att
bidra till att bredda och fördjupa underlaget för framtida finanspolitiska och samhällsekonomiska avgöranden.”
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Det finns flera konkreta skäl till detta. För det första behöver
de frågor som politiken har att lösa ofta aktivt föras in i
forskningsdiskussionen, helt enkelt därför att de frågor som är
inomvetenskapligt viktiga oftast lyfts fram av helt andra orsaker.
För det andra skapar en mer permanent plattform av det slag vi
avser både en efterfrågan på och stimulans av bredare teman och
frågeställningar. På detta sätt kan således en plattform för dialog
mellan politik och forskning i sig bli en motor för såväl utvärderings- och forskningsinsatser, offentlig debatt och för en
bredare forskningsbas för politiska förslag och debatter. För att
uppnå detta fullt ut behöver sannolikt expertis från olika välfärdsverksamheter också vara företrädda i rådet.
Kommissionen avser som nämnts att återkomma i sitt slutbetänkande med en vidare diskussion och mer konkreta förslag avseende denna plattform, i form av ett Råd för god och jämlik
hälsa. Preliminärt bedömer vi att huvuduppdraget för det tänkta
rådet skulle vara att fungera som en oberoende rådgivare åt
regeringen i frågor om en god och jämlik hälsa. Detta skulle
innebära 1) att ha en löpande dialog med berörda departement, 2)
att beställa och presentera forskningsrapporter om jämlik hälsa
som berör de åtta föreslagna målområdena för folkhälsopolitiken,
samt 3) att initiera och stödja utvärderingar av olika åtgärder och
reformer i förhållande till uppsatta mål i folkhälsopolitiken. Det
senare kan röra sig om både åtgärder och reformer med god och
jämlik hälsa som huvudsakligt mål och om mer generella åtgärder
och reformer och dess effekter när det gäller en god och jämlik
hälsa. Huvudmottagaren av de rapporter och utvärderingar
gruppen tar fram skulle vara regeringen, men kunskapen bör
sedan spridas vidare till andra relevanta aktörer. Gruppen bör även
kunna ha en expertroll i framtagandet av de strategier som
Kommissionen föreslår i avsnitt 4.1.3.
Den kunskap som skulle tas fram av rådet skulle komplettera den
kunskap som tas fram av Folkhälsomyndigheten i uppföljningssystemet för folkhälsopolitiken. När det gäller Folkhälsomyndighetens uppdrag att utvärdera insatser och metoder inom folkhälsoarbetet bör innebörden av detta och huruvida det borde ligga kvar på
myndigheten (se diskussion om detta i avsnitt 3.7) diskuteras i ljuset
av det eventuella inrättandet av ett Råd för god och jämlik hälsa. Om
ett råd skulle inrättas är det generellt viktigt att ansvarsfördelningen
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mellan rådet och Folkhälsomyndigheten är tydlig för att undvika
dubbelarbete och rollkonflikter.
Förlagor för ett råd av detta slag saknas inte. Expertgruppen
för studier i offentlig ekonomi (dir. 2007:46) har redan nämnts,
men även Sociala rådet (dir. 2007:161)6 och Expertgruppen för
biståndsanalys (dir. 2016:71)7 skapades för att hantera liknande
frågor. De funktioner vi menar borde läggas på ett nytt råd innebär att även Finanspolitiska rådet i viss mån kan stå som modell
(SFS 2011:446).
Den del av det här skisserade Rådet för god och jämlik hälsa
som avviker från flera av nämnda förlagor är en möjlig roll som
”kunskaps-/policylabb” som skulle stödja och bistå med utvärderingar av nya insatser och metoder inom de verksamheter som påverkar jämlik hälsa på såväl nationell, som regional och lokal nivå.
Detta i syfte att kunna lyfta nya och intressanta exempel och föra
dessa vidare i en bredare kontext. Det är ett behov som har lyfts i
såväl Kommissionens enkäter som i dialog med olika aktörer.

4.4

Folkhälsomyndighetens samordnande
och stödjande roll bör förtydligas och stärkas

Kommissionens förslag: Folkhälsomyndighetens uppdrag bör förtydligas och stärkas. Det bör av myndighetens instruktion framgå
att Folkhälsomyndigheten har ansvar för att:
– Verka för att målen inom folkhälsopolitiken uppnås.
6

För att på ett mer effektivt sätt än i dag ta till vara aktuell kunskap, såsom nya forskningsrön på det sociala området, och främja utbytet mellan forskning och politik ska ett råd med
välmeriterade forskare tillsättas av regeringen. Utöver dessa adjungeras generaldirektörerna
för Försäkringskassan och Socialstyrelsen till rådet. Rådets uppgift är att bidra till att bredda
och fördjupa underlaget för framtida socialpolitiska avgöranden. Rådets verksamhet delas in
i två huvudområden:
– Att vara rådgivare till regeringen i frågor inom det sociala området.
– Att förse regeringen med relevant kunskap för utformning av välfärdspolitiken inom
Socialdepartementets områden. (dir. 2007:16).
7
Expertgruppen ska kontinuerligt utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd,
och därigenom bidra till kunskap som grund för regeringens utveckling och styrning av biståndet. Expertgruppen ska beställa eller genomföra samt kommunicera utvärderingar,
analyser och studier av hög kvalitet avseende biståndets genomförande, resultat och effektivitet. Expertgruppen ska ha en oberoende ställning i relation till det som den granskar och
ska självständigt svara för val av studier och för kvalitet (dir. 2016:71).
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– Verka för att ett folkhälso-/jämlik hälsa-perspektiv utifrån
folkhälsopolitikens mål och målområden integreras i relevanta
statliga myndigheters verksamhet samt att bidra till samverkan
kring och samordning av statliga insatser för att främja en god
och jämlik hälsa.
– Stödja kommuner, landsting och regioner i deras arbete med
utveckling och uppföljning en kunskapsbaserad sektorsövergripande politik för en god och jämlik hälsa.
– Stödja länsstyrelserna i deras folkhälsopolitiska uppdrag.
Kommissionens förslag: Som en konsekvens av förslagen ovan
bör regeringen tillse att Folkhälsomyndigheten har nödvändiga
resurser för att inrätta en organisation som motsvarar detta
förtydligade uppdrag.

4.4.1

Folkhälsomyndigheten bör verka för att målen inom
folkhälsopolitiken uppnås

I dag uttalas inte kopplingen till själva folkhälsopolitiken och dess
övergripande mål i Folkhälsomyndighetens instruktion. Den inledande paragrafen lägger i stället fast att ”Folkhälsomyndigheten
ska verka för god folkhälsa …” (SFS 2013:1020). Här görs alltså
ingen uttalad koppling till varken det övergripande målet om att
skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor
för hela befolkningen eller till jämlik hälsa. Detta är särskilt
problematiskt eftersom målformuleringen också omfattar
utgångspunkten för hela folkhälsopolitiken, nämligen om att det
handlar om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på
lika villkor för hela befolkningen. Ur Kommissionens perspektiv är
det också viktigt att tydliggöra fokus på jämlik hälsa i instruktionen.
I instruktionerna för andra tvärsektoriella myndigheter, t.ex.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
(SFS 2015:49, 2 §), Naturvårdsverket (SFS 2012:989, 1 §) och
Myndigheten för delaktighet (SFS 2014:34, 4 §) framgår det tydligt
att myndigheterna ska verka för att målen för respektive politikområde uppnås. Kommissionen menar att så även bör vara fallet i
instruktionen för Folkhälsomyndigheten.
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Att tydligt uttala uppgiften att verka för att folkhälsopolitiska
mål uppnås är också viktigt utifrån det som har konstaterats tidigare om att fokus för arbetet på såväl nationell, som på lokal och
regional nivå har kommit att hamna mycket på de områden som
ligger inom folkhälsopolitikens egna mandat och budget. För Folkhälsomyndighetens del har detta inneburit ett starkt fokus på smittskydd (sedan sammanslagningen av Statens folkhälsoinstitut och
Smittskyddsinstitutet 2014), ANDT och hiv/aids. Om en god och
jämlik hälsa ska uppnås behövs ett bredare angreppssätt. Folkhälsomyndighetens fokus i första hand på nämnda frågor har också lyfts
som ett problem av länsstyrelser, kommuner, landsting och
regioner i deras svar på Kommissionens enkäter.
4.4.2

Folkhälsomyndigheten bör verka för att ett folkhälso/jämlik hälsa-perspektiv integreras i relevanta statliga
myndigheters verksamheter, samverkan och
samordning

För att nå målet om att skapa samhälleliga förutsättningar för en
god och jämlik hälsa är det avgörande att relevanta myndigheter har
tydliga uppdrag i förhållande till folkhälsopolitiken och integrerar
ett folkhälso-/jämlik hälsa-perspektiv i sitt arbete. Detta var
intentionen i den folkhälsopolitiska propositionen från 2003, men
kopplingen mellan relevanta myndigheter och folkhälsopolitiken har
försvagats avsevärt de senaste tio åren. När det gäller uppdrag till
relevanta myndigheter återkommer vi till det nedan.
För att myndigheterna ska kunna integrera ett folkhälso-/jämlik
hälsa-perspektiv i sina verksamheter behövs förutom tydliga uppdrag
också stöd i detta arbete, bl.a. med kunskap om hälsa och dess
bestämningsfaktorer. Folkhälsomyndigheten bör ansvara för att ge
detta stöd och för att bidra till samordning och samverkan kring
insatser för att främja en god och jämlik hälsa. I Kommissionens
enkäter framkom att endast 15 av 37 myndigheter hade samarbetat
med eller fått stöd av Folkhälsomyndigheten (se avsnitt 3.6). Det
framkom vidare att stödet/samarbetet var begränsat till ett fåtal av
dagens elva målområden.
Avseende ett uttalat uppdrag att verka för att relevanta myndigheter integrerar ett folkhälso-/jämlik hälsa-perspektiv är detta ett
arbete som måste ske löpande och långsiktigt. Vad arbete med in128

SOU 2017:4

En politik för en god och jämlik hälsa

tegrering av ett folkhälso-/jämlik hälsa-perspektiv innebär utvecklas i avsnitt 4.6.1. I ett inledande skede ser Kommissionen två konkreta exempel på aktiviteter som skulle kunna initieras:
– En utbildningsinsats kring jämlik hälsa (hur läget ser ut i Sverige,
hur de av Kommissionen föreslagna åtta målområdena hänger
ihop med jämlik hälsa osv.). Denna utbildning skulle i ett första
skede riktas mot relevanta myndigheter. Utbildningen skulle i
ett andra steg kunna erbjudas kommuner, landsting och
regioner.
– Utarbetande av s.k. ”policy briefs” på ett antal prioriterade
områden (i första hand de med fokus på sambanden mellan en
god och jämlik hälsa och de åtta föreslagna målområdena, men de
kan även röra t.ex. metoder för integrering av ett folkhälso-/jämlik
hälsa-perspektiv och dylikt) och sprida dessa till relevanta aktörer.
Sådana utarbetas exempelvis i England och Norge av forskare på
uppdrag av ansvarig myndighet (se SOU 2016:55).
Som jämförelse kan nämnas att ansvar för att verka för att ett sektorsövergripande perspektiv införlivas i andra myndigheters verksamheter,
liksom samordnande uppgifter, ingår som ett uppdrag i instruktionen
för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (SFS 2015:49,
4 §). På jämställdhetspolitikens område har Genussekretariatet vid
Göteborgs universitet ett sådant uppdrag, inom ramen för utvecklingsprogrammet Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter
(JiM). Syftet är att stödja myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 (Utbildningsdepartementet 2014).
Detta uppdrag är tänkt att överföras till en planerad ny jämställdhetsmyndighet (skr. 2016/17:10).
När det gäller ett uttalat uppdrag om att bidra till samverkan
kring och samordning av statliga insatser för att främja en god och
jämlik hälsa skulle en prioriterad sådan uppgift kunna vara att ha en
samordnande roll på myndighetsnivån för det strategiarbete som
nämns i avsnitt 4.1.3.
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Folkhälsomyndigheten bör stödja kommuner, landsting
och regioner i deras arbete för en god och jämlik hälsa

Folkhälsomyndigheten bör ha ett uttalat uppdrag att stödja utvecklingen av ett sektorsövergripande arbete för god och jämlik hälsa
och uppföljning av detsamma i kommuner, landsting och regioner.
Det behov av stöd som framkommer i Kommissionens enkäter
handlar bl.a. om stöd med kunskap om folkhälsa generellt och om
jämlik hälsa, om metoder och strategier, med statistik och data,
underlag för prioriteringar i arbetet och med samordning av statliga
insatser. Stödet kan ta formen av t.ex. utbildningar och så kallade
”policy briefs” på samma sätt som för myndigheterna. Det bör även
kunna röra sig om stöd till exempelvis olika typer av erfarenhetsutbyten och nätverk.
När det gäller att stödja kommuner, landsting och regioner i
deras arbete med statistik- och uppföljningsfrågor bör särskild
prioritet ges till arbete med att utveckla metodik och former för
statistik och uppföljning som möjliggör analyser av ojämlikhet i
hälsa. I Kommissionens enkätundersökningar framkommer att
såväl kommuner som landsting och regioner efterfrågar stöd med
nedbrytbara och verksamhetsnära indikatorer som möjliggör
jämförelse mellan kommuner, landsting och regioner och med
uppföljningsfrågor generellt. Av enkäterna framgår också att det
finns behov att på ett bättre sätt kunna följa upp och analysera
ojämlikhet i hälsa. Stödet bör kunna ta olika former och bör
lämpligen utformas i dialog mellan Folkhälsomyndigheten och
företrädare för kommuner, landsting och regioner.
Folkhälsomyndigheten ska redan i dag enligt sin instruktion bl.a.
identifiera, analysera och förmedla för ansvarsområdet relevant
kunskap till berörda i kommuner, landsting och andra samhällssektorer. Myndigheten ska också framställa statistik inom folkhälsoområdet och främja tillgång till sådan statistik. Däremot nämns inte
att Folkhälsomyndigheten ska stödja kommuner, landsting och
regioner i deras arbete med framtagande av statistik och med
uppföljning inom ramen för det folkhälsopolitiska arbetet. I sitt
arbete med undersökningen Hälsa på lika villkor kan landsting och
regioner välja att utöka antalet enkäter med ett tilläggsurval och även
lägga till frågor i enkäten. I relation till denna undersökning bör det
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diskuteras om anpassningen till landstings, regioners och kommuners
lokala och regionala behov kan öka.
Ett gott exempel för samarbete med den kommunala nivån kring
uppföljning som Kommissionen vill lyfta fram i detta sammanhang
är det stöd som MUCF (tidigare Ungdomsstyrelsen) ger kommuner
i utvecklingen av Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, de s.k.
Lupp-undersökningarna. Verktyget Lupp utarbetades av dåvarande
Ungdomsstyrelsen, tillsammans med ett antal kommuner. Syftet
med Lupp är att stimulera sektorsövergripande processer och en helhetssyn på unga, ge kunskap om de unga som lever i kommunen och
därigenom ge politiker och tjänstemän underlag i beslutsprocesser
och utvecklingen av en kunskapsbaserad lokal ungdomspolitik.
Enkäterna riktar sig till ungdomar i tre olika åldersgrupper. Under
perioden 2002–2013 har 152 kommuner, fyra stadsdelar/kommundelar, två län och två regioner genomfört Lupp. Av de 152 kommunerna har 95 (59 procent) genomfört Lupp fler än en gång.
Arbetet med att genomföra undersökningen är ett samarbete mellan
MUCF och de enskilda kommunerna. Myndigheten erbjuder själva
enkäterna, lagrar och levererar data, erbjuder information, stöd och
erfarenhetsutbyte samt tillhandahåller det webbaserade analysverktyget W-lupp. Den enskilda kommunen står för att förankra
undersökningen lokalt, genomföra den, analysera materialet, skriva
en rapport, sprida resultatet i kommunen, utarbeta en lokal ungdomspolitik och genomföra insatser utifrån den kunskap som
kommer fram i undersökningen.
Även om MUCF ansvarar för utvecklingen av enkäten är det
kommunen som står som avsändare av den lokala undersökningen.
Ungdomspolitiken är liksom folkhälsopolitiken sektorsövergripande
och Lupp berör de fem områden som ungdomspolitiken omfattar.
Lupp har utvärderats vid två tillfällen, 2009 och 2014. I utvärderingen
från 2014 framkom att i princip samtliga kommuner är nöjda med
Lupp som verktyg och med MUCF:s stöd under processen som
helhet, såväl 2009 som 2014. 86 procent av kommunerna i
utvärderingen 2014 menade att Lupp har bidragit till förändringar av
den lokala ungdomspolitiken (jämfört med 74 procent 2009) och
71 procent av kommunerna ansåg att Lupp har bidragit till sektorsövergripande samverkan kring ungdomsfrågor (jämfört med
54 procent 2009). De kommuner som var missnöjda hade dock
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många gånger inte haft användning av rapporten och/eller inte lyckats
förändra den lokala ungdomspolitiken (MUCF 2014).
4.4.4

Folkhälsomyndigheteten bör stödja länsstyrelserna i
deras folkhälsopolitiska uppdrag

Länsstyrelserna har ett brett folkhälsopolitiskt uppdrag. Samtidigt
har de ett mer detaljerat samordnande uppdrag inom ANDT-frågorna (se avsnitt 2.5.2 och 3.5.2) som i många fall får prioritet
framför ett brett arbete för en god och jämlik hälsa.
Länsstyrelserna uttrycker själva ett stort behov vad gäller bl.a.
utveckling av regeringsuppdraget kring folkhälsa och kunskap om
jämlik hälsa. Som samordande myndighet med uppdrag att arbeta
med kunskapsstöd bör Folkhälsomyndigheten samarbeta närmare
med länsstyrelserna och stödja dem i deras folkhälsopolitiska
uppdrag med motsvarande exempel på insatser som nämns för
övriga myndigheter samt kommuner, landsting och regioner.
Länsstyrelserna bör också kunna fungera som en (av flera) länkar för
kunskapsöverföring mellan nationell, lokal och regional nivå samt
sinsemellan.
4.4.5

Regeringen bör tillse att Folkhälsomyndigheten
har nödvändiga resurser för att inrätta en organisation
som motsvarar detta förtydligade uppdrag

Regeringen bör tillse att Folkhälsomyndigheten, som följd av förslagen kring förändringar i myndighetens uppdrag, har nödvändiga
resurser för att inrätta en organisation som motsvarar ett förtydligat och stärkt uppdrag.

4.5

Länsstyrelsernas uppdrag inom
folkhälsopolitiken bör förtydligas

Kommissionens förslag: Länsstyrelsernas breda uppdrag inom
folkhälsopolitiken och fokus på jämlik hälsa bör förtydligas.
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Länsstyrelsernas breda uppdrag inom folkhälsopolitiken och fokus
på jämlik hälsa bör förtydligas genom instruktionsändringar.
Som har beskrivits i avsnitt 2.5.2 har länsstyrelserna ett särskilt
generellt ansvar för frågor som rör folkhälsa. De har även i uppgift
att verka för att målet för folkhälsopolitiken uppnås genom att
folkhälsan beaktas inom länsstyrelsernas arbete med bl.a. regional
tillväxt, samhällsplanering, krishantering samt alkohol och tobak.
Länsstyrelserna ansvarar även för samordning av ANDT-frågor och
vid varje länsstyrelse finns det en särskild samordningsfunktion för
detta.
Av länsstyrelsernas svar på Kommissionens enkät framgår att
tyngdpunkten för länsstyrelsernas folkhälsoarbete i huvudsak ligger
på ANDT-frågorna, samt i viss mån på frågor kring föräldrastöd.
Många beskriver också ett internt arbete med att integrera ett folkhälsoperspektiv i länsstyrelsernas andra verksamheter i enlighet med
instruktionen (5 § art. 6). Inom flera länsstyrelser samordnas
folkhälsoarbetet med exempelvis arbetet med integration och
jämställdhet. Detta ser Kommissionen positivt på och vill uppmuntra
till en fortsatt sådan utveckling. När det gäller ett bredare arbete för
att verka för att folkhälsopolitikens mål ska få genomslag i länet
(3 § art. 12 i instruktionen) förefaller det vara lägre prioriterat än
ANDT-arbetet hos de flesta. Det framgår att vissa länsstyrelser inte
tycks ha uppfattat att detta skulle vara ett uttalat uppdrag. I
jämförelse med kommuner, landsting, regioner och myndigheterna
utmärker sig länsstyrelserna genom att i låg grad ha jämlik hälsa som
ett uttalat mål i interna dokument. Detta är problematiskt då
länsstyrelserna har i uppdrag för att verka för att nationella mål ska få
genomslag i länet.
Länsstyrelserna uttrycker också själva att de ser ett stort behov
av utveckling på området. De främsta utvecklingsområdena uppges
vara a) uppdrag från regeringen som rör folkhälsa och/eller jämlik
hälsa, b) stöd från och samarbete med Folkhälsomyndigheten samt
c) tillgång till resurser.
Alla dessa faktorer är något som kan, och Kommissionen anser
bör, åtgärdas inom ramen för styrningen av folkhälsopolitiken. Kommissionen menar att ansvaret för att verka för folkhälsopolitikens
målsättningar som helhet, dvs. inte bara för ANDT-frågorna, bör
framgå tydligare av länsstyrelsernas instruktion. Länsstyrelserna bör
kunna fungera som en länk mellan den nationella myndighetsnivån
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och den lokala och regionala nivån och komplettera det arbete som
Folkhälsomyndigheten i avsnitt 4.4. föreslås utveckla (detta som
komplement till direktkontakter mellan Folkhälsomyndigheten och
kommuner, landsting och regioner). Länsstyrelserna bör på ett aktivt
sätt samverka med kommuner, landsting och regioner i utvecklingen
och uppföljningen av en kunskapsbaserad och sektorsövergripande
politik för en god och jämlik hälsa utifrån de förutsättningar och
behov som identifieras på lokal och regional nivå.
Förtydligandet bör kunna göras genom ett tillägg av en paragraf
i länsstyrelseinstruktionen liknande den som handlar om att Länsstyrelsen ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och
de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås (5 a §). Ett
sådant tillägg bör lyda:
”Länsstyrelsen ska verka för att målen för den nationella folkhälsopolitiken får genomslag på lokal och regional nivå genom att
bidra till samordningen av det regionala arbetet för en god och jämlik
hälsa. Länsstyrelsen ska samverka med kommuner, landsting och
regioner i utvecklingen av en kunskapsbaserad och sektorsövergripande politik för en god och jämlik hälsa på lokal och regional
nivå. Arbetet ska ske i nära samarbete med Folkhälsomyndigheten”.
När det gäller miljöarbetet kan det noteras att skrivningen om
samordning är starkare, dvs. att länsstyrelsen ska samordna arbetet.
Anledningen till att vi här i stället föreslår att formulera det som att
bidra till samordningen är att det på vissa håll redan finns en god
regional samordning under ledning av t.ex. en region eller ett landsting (jämför t.ex. de regionala kommissioner för jämlik hälsa som
beskrivs i SOU 2016:55). Länsstyrelsen bör anpassa sitt agerande
utifrån olika regionala förhållanden och förutsättningar. Detta
framgår också av 2 § i länsstyrelseinstruktionen (SFS 2007:825).
I arbetet med att stödja kommuner, landsting och regioner i utvecklingen av en kunskapsbaserad politik för god och jämlik hälsa ska
länsstyrelserna dels ta utgångspunkt i den nationella folkhälsopolitiken, dels i kunskaper och erfarenheter från respektive läns kommunala och regionala arbete. Länsstyrelserna bör även kunna verka
för att de senare sprids vidare till andra län och till den nationella
nivån.
Eftersom detta i första hand rör sig om ett förtydligande av ett
uppdrag som redan framgår av länsstyrelseinstruktionens 3 § art. 12
bör extra resurser inte nödvändigtvis utgå för uppdraget. Kommis-
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sionens preliminära bedömning är dock att det i praktiken skulle
innebära en ambitionshöjning, se vidare kapitel 5. Den slutliga
bedömningen bör göras av regeringen i dialog med länsstyrelserna.

4.6

Relevanta myndigheter bör ges i uppdrag att
bidra i arbetet med en god och jämlik hälsa

Kommissionens förslag:
– Relevanta myndigheter bör senast 2018 få uppdrag i sina instruktioner att integrera ett folkhälso-/jämlik hälsa-perspektiv i
sin verksamhet samt att i sina årsredovisningar rapportera hur
detta arbete har bedrivits och effekterna av detsamma.
– Relevanta myndigheter bör få i uppdrag att medverka i framtagande, genomförande och uppföljning av de strategier som
föreslås i avsnitt 4.1.3.

4.6.1

Relevanta myndigheter bör få uppdrag i sina
instruktioner att integrera ett folkhälso-/jämlik hälsaperspektiv

Relevanta myndigheter bör senast 2018 få uppdrag i sina instruktioner
att integrera ett folkhälso-/jämlik hälsa-perspektiv i sin verksamhet
samt att i sina årsredovisningar rapportera hur detta arbete har
bedrivits och effekterna av detsamma. De 40 myndigheter, utöver
Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna, som Kommissionen har
identifierat som särskilt relevanta i arbetet för en god och jämlik hälsa
listas i bilaga 2.
Den breda tvärsektoriella ansatsen i den folkhälsopolitiska propositionen från 2003 bygger på att alla berörda myndigheter behöver
bidra för att kunna nå målet för folkhälsopolitiken. Som har konstaterats tidigare har dock endast 2 av 40 undersökta myndigheter
(utöver Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna) uttalade uppdrag i
förhållande till hälsa eller folkhälsa. Även om vissa myndigheter i sina
svar på Kommissionens enkät uppger att de arbetar med folkhälsa och
jämlik hälsa på olika sätt, relaterar myndigheterna till och känner sig
berörda av folkhälsopolitiken i betydligt lägre utsträckning än kom-
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muner, landsting och regioner. Detta bedömer Kommissionen är en
central utmaning att hantera om målet om en god och jämlik hälsa ska
kunna nås.
Kommissionen föreslår därför att relevanta myndigheter bör få ett
uttalat uppdrag att aktivt integrera ett folkhälso-/jämlik hälsaperspektiv i sitt arbete. Då detta avser ett löpande och långsiktigt
uppdrag bör det formuleras i myndigheternas instruktioner. Utgångspunkterna för innebörden av att integrera ett folkhälso-/jämlik
hälsa-perspektiv beskrivs i avsnitt 4.3.1.
Vad som i praktiken bör anges i relevanta myndigheters instruktioner kan variera och vara mer eller mindre verksamhetsanpassat. Om
vi även här jämför med jämställdhetsområdet är de tre vanligaste
skrivningarna i myndigheternas instruktioner av karaktären: myndigheten ska: 1) integrera ett jämställdhetsperspektiv/integrera ett
jämställdhetsperspektiv i förhållande till andra perspektiv, eller 2) särskilt belysa effekterna för kvinnor och män/beakta kvinnors och mäns
villkor eller förutsättningar, eller 3) redovisa resultat och/eller statistik
med kön som övergripande indelningsgrund. Vissa myndigheter har
flera av dessa typer av skrivningar (SOU 2015:86).
Kommissionen kan inte på ett generellt plan bedöma vilken eller
vilka typer av skrivningar som skulle vara de mest lämpliga för de
myndigheter som har identifierats som relevanta i arbetet för en god
och jämlik hälsa. En motsvarighet för god och jämlik hälsa av samtliga
av dessa tre typer av skrivningar bedöms dock som goda utgångspunkter. Vilken typ av skrivning och exakt vilka myndigheter som
bör omfattas av detta arbete med integrering av ett folkhälso-/jämlik
hälsa-perspektiv bör beslutas i dialog mellan den för folkhälsopolitiken ansvariga enheten på Socialdepartementet och berörda
departement och enheter. När relevanta myndigheter har fått denna
typ av uppdrag i sina respektive instruktioner är det av stor vikt att
dessa också följs upp i myndigheternas årsredovisningar.
Myndigheterna bör ges adekvat stöd av Folkhälsomyndigheten i
arbetet med att integrera ett folkhälso-/jämlik hälsa-perspektiv (se
avsnitt 4.4.2).
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Relevanta myndigheter bör få i uppdrag att medverka
i arbetet med strategier för samtliga målområden

Relevanta myndigheter bör få i uppdrag att medverka i framtagande,
genomförande och uppföljning av de strategier som föreslås i avsnitt 4.1.3, samt att deras respektive generaldirektörer bör utses som
medlemmar i den GD-grupp för god och jämlik hälsa som föreslås i
avsnitt 4.3.4. Inkluderandet av alla relevanta aktörer i folkhälsoarbetet, tydliga uppdrag och en tydlig ansvarsfördelning är av stor
vikt varför Kommissionen bedömer att dessa uppdrag bör uttalas
formellt i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut.

4.7

Kommuner, landsting och regioner bör prioritera
ett långsiktigt tvärsektoriellt arbete för en god
och jämlik hälsa och ges stöd
i detta arbete

Kommissionens förslag:
– Kommuner, landsting och regioner bör prioritera ett långsiktigt tvärsektoriellt arbete för en god och jämlik hälsa.
– Kommuner, landsting och regioner bör ges adekvat statligt
stöd i arbetet för en god och jämlik hälsa.
– Det bör tillsättas en statlig utredning för att analysera om
lagstödet för arbete för en god och jämlik hälsa kan utvecklas
i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för arbetet och
att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan stat, kommuner,
landsting och regioner. Utredningen bör också analysera
styrning med ekonomiska incitament som alternativ till ny
eller existerande lagstiftning.
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Kommuner, landsting och regioner bör prioritera
ett långsiktigt tvärsektoriellt arbete för en god och
jämlik hälsa

Kommissionen föreslår att kommuner, landsting och regioner bör
prioritera ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa och att
arbeta med frågan på ett tvärsektoriellt sätt. Kommuner, landsting
och regioner är centrala aktörer i arbetet för en god och jämlik
hälsa. Många kommuner, landsting och regioner bedriver redan i
dag ett aktivt arbete för en god och jämlik hälsa, vilket välkomnas
av Kommissionen. Detta arbete har på vissa platser kommit långt
och utgår från en bred ansats som omfattar de flesta
politikområden. På andra håll är arbetet i inriktat på ett begränsat
antal av de områden som påverkar hälsa och ojämlikhet och det
finns fortfarande allt för många kommuner och även ett antal
landsting och regioner som inte förefaller prioritera eller bedriva
ett organiserat och aktivt arbete för en god och jämlik hälsa. Om
hälsoklyftorna ska kunna slutas inom en generation krävs ett aktivt
arbete i hela landet på lokal, regional och nationell nivå.
Då vi är en statlig Kommission och med beaktande av den kommunala självstyrelsen kan vi inte lägga ”skarpa” förslag direkt riktade
till kommuner, landsting och regioner om hur de bör organisera sitt
arbete med en god och jämlik hälsa. Kommissionen vill dock uppmuntra såväl de kommuner, landsting och regioner som redan i dag
arbetar aktivt med en god och jämlik hälsa att fortsätta att utveckla
sitt arbete och de, som av olika skäl inte prioriterar sådant arbete, att
lyfta upp frågan högt upp på dagordningen. Utöver detta berör vi i
delbetänkandet olika typer av statliga styrmedel för att främja ett
lokalt och regionalt arbete för en god och jämlik hälsa i form av lagstiftning, samt styrning genom kunskap, uppföljning och ekonomiska incitament.
Nedan illustreras Kommissionens förslag till målområden med
exempel på kommuners, landstings och regioner obligatoriska respektive frivilliga uppdrag (se vidare avsnitt 2.4.1).
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Varför prioritera arbete med en god och jämlik hälsa?
Motiven till att lyfta fram jämlik hälsa högt på dagordningen är flera.
I Kommissionens första delbetänkande framhävs såväl moraliska och
rättviseteoretiska argument, som argument utifrån nationell lagstiftning (jämför tabellen ovan) och internationella konventioner om
mänskliga rättigheter om rätten till hälsa, liksom argument kopplade
till bättre användning av det allmännas resurser och en hållbar utveckling (SOU 2016:55). Dessa argument kompletterar varandra och
ger sammantaget starka motiv att uppmärksamma och verka för en
god och jämlik hälsa.
I detta sammanhang kan det även nämnas att en stor majoritet
kommuner, landsting och regioner i Kommissionens enkäter angav att
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de benämner sitt arbete kring folkhälsa ”folkhälsoarbete”. Samtidigt
angav 43 procent av kommunerna och 62 procent av landstingen och
regionerna att de benämner sitt arbete med ”socialt hållbar utveckling”
(flera svarsalternativ var möjliga). Kopplat till Kommissionens argument för att arbeta för en god och jämlik hälsa går det också att
anknyta till Agenda 2030 och de 17 globala mål för hållbar utveckling
som har antagits av FN:s generalförsamling. Av dessa 17 mål har flera
direkt bäring på en god och jämlik hälsa. Ett strategiskt arbete för att
omsätta de globala målen lokalt och regionalt innebär således även ett
bidrag i arbetet med att skapa samhälleliga förutsättningar för en god
och jämlik hälsa i hela befolkningen (och vice versa).
Centrala aspekter att beakta i det lokala och regionala arbetet
Arbetet för en god och jämlik hälsa bör naturligtvis anpassas efter
lokala och regionala förutsättningar och det är inte sannolikt att
samma arbetssätt fungerar överallt. Det finns dock ett antal aspekter
som Kommissionen vill lyfta fram som centrala i arbetet för en god
och jämlik hälsa på lokal och regional nivå.
En av dem, som är en utgångspunkt även för oss som nationell
kommission i våra direktiv, är att lära av tidigare kommissioner för
jämlik hälsa på internationell, nationell, regional och lokal nivå. En
översiktlig genomgång av dessa görs i Kommissionens första delbetänkande och de aspekter som vi vill lyfta fram som viktiga har tydliga kopplingar till slutsatser och rekommendationer som har dragits i
dessa arbeten.
Nästa aspekt vi vill lyfta är vikten av ett brett angreppssätt där
fokus läggs på såväl livsvillkor inom områden såsom det tidiga livet,
utbildning, arbete och arbetsmiljö och boende och närmiljö som på
levnadsvanor. Skälen för detta utvecklas mer i avsnitt 3.3. Detta
breda angreppssätt bör inkludera såväl arbete för att integrera ett
folkhälso-/jämlik hälsa-perspektiv på alla målområden som konkreta åtgärder för att främja en god och jämlik hälsa på berörda
områden. Detta förutsätter ett tvärsektoriellt samarbete och samverkan över förvaltnings- och organisationsgränser, samt samarbete
med aktörer såsom civilsamhället, professioner och näringslivet
samt en tydlig och strategisk samordning. Till detta anknyter att
policyer och åtgärder bör bygga på respektive politikområdes för-
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utsättningar för att åstadkomma ett aktivt ägarskap av alla berörda
aktörer. Här skulle de processer som föreslås i avsnitt 4.1.3 med att
utarbeta nationella strategier för god och jämlik hälsa som täcker
samtliga prioriterade målområden kunna utgöra en inspiration för
kommuner, landsting och regioner.
Ett helhetsperspektiv med fokus på både den sociala gradienten
och grupper i utsatta eller marginaliserade positioner är en annan viktig aspekt.
Vidare är kunskap om befolkningens hälsa och hur den är fördelad
på den kommunala och regionala nivån utifrån faktorer som
socioekonomi, kön och geografi en viktig utgångspunkt för att kunna
prioritera åtgärder för en god och jämlik hälsa. Ett system för
uppföljning och utvärdering inom alla prioriterade områden som
möjliggör analys av ojämlikhet i hälsa är därför centralt. Här utgör
landstingens och regionernas kunskap och epidemiologiska
bevakning av folkhälsan i respektive region ett viktigt underlag dels
för arbetet med en jämlik hälso- och sjukvård och regional utveckling,
dels som underlag för kommunernas arbete. De åtgärder som vidtas
för att främja en god och jämlik hälsa bör också utvärderas för att
möjliggöra policyutveckling. När det gäller uppföljning och
utvärdering har vi sett i svaren på Kommissionens enkäter att det
finns ett stort utvecklingsbehov, se vidare avsnitt 3.7.
Sist, men inte minst, är en tydlig politisk prioritering av frågorna
avgörande. Detta i sig är inte något som Kommissionen kan lägga
förslag om varken riktade till nationell, lokal eller regional nivå, men
vi menar att denna komponent måste lyftas fram som en avgörande
faktor för ett framgångsrikt arbete för en god och jämlik hälsa. Lämpligen kan politiska prioriteringar manifesteras och läggas fast i lokala
och regionala policyer eller strategier, som antas av kommunfullmäktige respektive landstings- eller regionfullmäktige, vilket bör
kunna ge förutsättningar för ett aktivt och långsiktigt förändringsarbete (jämför med det föreslagna strategiarbetet på nationell nivå).
4.7.2

Kommuner, landsting och regioner bör ges ett adekvat
stöd från den statliga nivån

Kommuner, landsting och regioner bör ges ett adekvat stöd från den
statliga nivån i arbetet för en god och jämlik hälsa. Något som har
framträtt tydligt och genomgående i såväl våra enkätundersökningar
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som i Kommissionens dialog med kommuner, landsting och regioner
i olika forum är efterfrågan av stöd från den nationella nivån i arbetet
för en god och jämlik hälsa. Det handlar bl.a. om stöd med kunskap
om folkhälsa generellt och om jämlik hälsa, med statistik och data,
om metoder och strategier och underlag för prioriteringar i arbetet
och om samordning av statliga insatser.
SKL har jämlik hälsa som en prioriterad fråga och bedriver ett
aktivt arbete i förhållande till sina medlemmar. Samarbete mellan
statliga aktörer och SKL är därför viktigt. I detta sammanhang kan
nämnas att det samarbete som SKL och Folkhälsomyndigheten driver
i form av ”Mötesplats för social hållbarhet”8 har lyfts fram i vissa av
svaren på Kommissionens enkäter som ett gott exempel på stöd.
Sverige är unikt i ett internationellt perspektiv där flera initiativ
har tagits på kommunal och regional nivå med tillsättande av Kommissioner eller andra former av aktivt och organiserat arbete för
jämlik hälsa och social hållbarhet. Inte sällan har detta gjorts i nära
samarbete med forskning i utarbetande av analyser och prioritering
och utvärdering av insatser. Denna kunskap och det arbete som pågår är viktig att ta till vara och vidareutveckla i arbetet med utformning av statligt stöd till kommuner, landsting och regioner.
Kommissionens konkreta förslag kring hur det statliga stödet
till kommuner, landsting och regioner kan utvecklas och stärkas
behandlas i första hand i avsnitt 4.4 och 4.5.
4.7.3

Det bör tillsättas en statlig utredning för att analysera
om lagstödet för arbete för en god och jämlik hälsa
kan utvecklas

Det bör tillsättas en statlig utredning med uppgift att se över om
lagstödet för arbetet för en god och jämlik hälsa kan utvecklas.
Utredningen bör analysera det eventuella behovet av en folkhälsolag och om det finns behov av att utveckla existerande lagstiftning i
syfte att den på ett bättre sätt ska kunna bidra till måluppfyllelse i
en politik för en god och jämlik hälsa. Utredningen bör också analysera styrning med ekonomiska incitament som alternativ till ny
eller existerande lagstiftning.
8

www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet
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Som tidigare berörts föreslog Nationella folkhälsokommittén en
folkhälsolag som aldrig kom att bli verklighet. I stället beslutades i
den folkhälsopolitiska propositionen från 2003 att en utredning
liknande den som föreslås här skulle tillsättas. Den föreslagna
utredningen blev dock aldrig av.
Det är nu 14 år sedan propositionen presenterades. Som Kommissionen konstaterat i föregående kapitel finns det brister i den
nuvarande infrastrukturen för och genomförandet av folkhälsopolitiken på alla samhällsnivåer. Mot bakgrund av detta och att ojämlikheten i hälsa snarare ökat än minskat krävs förändring på såväl lokal
och regional som nationell nivå för att nå målet om att sluta hälsogapen inom en generation. I avsnitt 2.4.1 görs en översiktlig
genomgång av lagstiftning som har bäring på en god och jämlik hälsa.
Även om ett antal lagar inkluderar hälso- och jämlikhetsaspekter har
ingen av dem tillkommit med det specifika syftet att uppnå en god och
jämlik hälsa.
Kommissionen menar att ambitionen bör vara att alla kommuner,
landsting och regioner har bästa möjliga förutsättningar att verka för
en god och jämlik hälsa. För det behövs mandat och prioritering,
ägarskap, resurser, kunskap och data om hälsa och ojämlikhet i hälsa.
I dag skiljer sig dessa aspekter mellan olika kommuner, landsting och
regioner. Mot bakgrund av den komplexitet som präglar arbetet med
en god och jämlik hälsa förutsätts agerande av många och samverkan
mellan aktörer. Ett ytterligare motiv till en särskild folkhälsolag är
därför att tydliggöra ansvarsfördelning mellan stat, landsting, regioner
och kommuner. Om inte olika aktörers ansvar är tydligt finns det risk
att arbetet ”faller mellan stolar”. Det blir så att säga ”allas uppdrag och
ingens ansvar”. Detta är också en slutsats som dras i den nordiska
studien Tackling Health Inequalities Locally – the Scandinavian
Experience (Diedrichsen et al 2015).
I Norge antogs en folkhälsolag 2012. Den norska lagen anger att
ansvaret för folkhälsoarbete ligger på kommunerna. Kommunerna
ska göra översikter av hälsotillståndet och påverkansfaktorer för
hälsa, fastlägga mål och strategier för arbete för mer jämlik hälsa och
praktiskt arbeta för att möta lokala utmaningar. Statliga och regionala
myndigheter ska ge stöd till lokal planering och tydliggöra hur dessa
planer ska utgöra en del av regionala planer.
I en studie som har utvärderat effekterna av den norska folkhälsolagen har jämförelser gjorts av aktiviteter på kommunnivån 2011
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jämfört med 2014 (Fosse 2016). Studien visar på en positiv utveckling
av aktivitetsnivån men pekar samtidigt på att det, för att påverka den
sociala gradienten, krävs förändringar inom politikområden som
kommunerna inte råder över. Det rör sig exempelvis om skattepolitik, bostadspolitik, arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik,
vilka kräver nationella satsningar.
En utredning om utveckling av lagstödet för god och jämlik hälsa
bör ta hänsyn till erfarenheter från de nordiska länderna där både
Norge och Finland har folkhälsolagar med olika utformning.
De argument för en folkhälsolag som Kommissionen har mött i
dialogen med relevanta aktörer och som har tagits upp av vissa
kommuner, landsting och regioner i deras enkätsvar är ungefär
desamma som nämns ovan. I korthet rör det sig om en förtydligad
ansvarsfördelning – att se till att det finns mandat och resurser och
prioritering för arbetet för god och jämlik hälsa på lokal och
regional nivå och adekvat stöd från den nationella nivån. Flera har
också lyft att det, i lägen då prioriteringar måste göras, i första hand
är obligatoriska lagstadgade uppgifter som sätts främst och att arbete
för en god och jämlik hälsa då riskerar att prioriteras bort.
De argument mot en folkhälsolag som togs upp då en sådan
diskuterades i samband med den folkhälsopolitiska propositionen
2003 är i viss utsträckning fortfarande relevanta. Som konstateras i
avsnitt 3.5.3 har dock arbetet inte överallt utvecklats på det sätt
som förutsågs i propositionen. Det finns exempelvis fortfarande
alltför många kommuner och ett antal landsting och regioner som
inte förefaller bedriva ett aktivt och organiserat folkhälsoarbete.
Det finns även brister i det stöd som kommuner, landsting och
regioner får från den statliga nivån. Ett ytterligare argument som
kan anföras mot en folkhälsolag kan vara ekonomiskt då nya
uppgifter för kommuner, landsting och regioner skulle medföra behov av att de ersätts för dessa. Här bör utredningen bedöma kostnaderna för detta i förhållande till vilka samhällsekonomiska vinster
som skulle kunna göras om en folkhälsolag infördes.
En folkhälsolag, eller förändring i befintlig lagstiftning kommer
inte enskilt att kunna förbättra förutsättningarna för ett aktivt arbete
för en god och jämlik hälsa i hela landet. Med eller utan lag krävs det
insatser både avseende stöd i form av kunskap och metodutveckling,
liksom förändringar på den statliga nivån, vilket Kommissionen
föreslagit former för i föregående kapitel.
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Slutligen bör utredningen även överväga styrning med ekonomiska incitament som alternativ till ny eller reviderad lagstiftning.
Det skulle kunna innebära att det inrättas ett tidsbegränsat statligt
bidrag till kommuner, landsting och regioner som tar fram planer
för att åstadkomma jämlik hälsa. Innehållet i planen skulle t.ex. kunna
bestå av krav på sektorsövergripande samarbete med alla relevanta
aktörer, att åtgärder ska integreras i den ordinarie verksamheten och
krav på uppföljning och utvärdering. Bidraget skulle kunna fördelas
av Folkhälsomyndigheten som också skulle följa upp resultatet av
åtgärderna och på så sätt också få bred kunskap om vad som händer i
kommuner, landsting och regioner.

4.8

Samarbetet för en god och jämlik hälsa med det
civila samhället och näringslivet bör stärkas

Kommissionens förslag: Regeringen bör utveckla former för en
stärkt dialog med företrädare för civilsamhället och näringslivet.

4.8.1

Ett dialogforum mellan regeringen och det civila
samhället med fokus på frågor om god och jämlik hälsa
bör inrättas

Det bör inrättas ett dialogforum där regeringen löpande samråder
med företrädare för civilsamhället om frågor kring en god och jämlik
hälsa. Som konstaterades redan i den folkhälsopolitiska propositionen från 2003 är det nödvändigt att involvera en stor mängd
aktörer från olika sektorer i folkhälsoarbetet för att nå uppsatta mål.
Det civila samhället spelar en viktig roll i arbetet med att främja en
god och jämlik hälsa. Förutom det direkta folkhälsoarbete som
bedrivs inom en stor mängd civilsamhällesorganisationer har forskning pekat på ett positivt samband mellan engagemang i det civila
samhället och hälsa. Det civila samhällets organisationer bedriver ett
viktigt arbete på samtliga åtta målområden som Kommissionen
föreslår. Kommissionens utgångspunkt är att det civila samhället
utgör en viktig kraft i detta arbete i rollen såväl som röstbärare,
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demokratiskola, gemenskap, serviceproducent/utförare av samhällstjänster, liksom som motvikt till staten och näringslivet.9 Vid
det dialogseminarium om det civila samhällets roll i arbetet med
jämlik hälsa som Kommissionen arrangerade 201610 lyfte organisationerna bl.a. att det är viktigt att det offentliga tar tillvara den
kunskap och erfarenhet som finns i civilsamhället och att det
behöver utvecklas former för detta och för samverkan i stort. Flera
deltagare pekade också på att organisationerna ofta har ”örat
närmare marken” än det offentliga och att de därför i vissa avseenden
snabbare kan identifiera nya utmaningar och även nya lösningar på
problem i nära dialog med organisationernas målgrupper.
Kommissionen föreslår mot denna bakgrund att regeringen inrättar ett dialogforum för en bredd av civilsamhällesorganisationer
om god och jämlik hälsa. Civilsamhällesorganisationer var representerade bl.a. i ANDT-rådet under perioden 2011–2016, men det
har inte funnits något mer permanent forum för en bred dialog
om folkhälsopolitiken. Liknande dialogforum mellan regeringen
och civilsamhället finns på flera områden, t.ex. inom ungdomspolitiken och jämställdhetspolitiken. Dialogforumet, som bör
ledas av folkhälsoministern, bör fungera som ett forum för samråd i planering, genomförande och uppföljning av det folkhälsopolitiska arbetet, t.ex. i förhållande till det strategiarbete
som föreslås i avsnitt 4.1.3.
I detta sammanhang kan det nämnas att det civilsamhälleliga
engagemanget, liksom hälsan, är ojämnt fördelat i befolkningen.
Grupper i mer socioekonomiskt utsatta situationer engagerar sig
generellt i föreningslivet i mindre utsträckning och har sämre
hälsa än personer som är mer resursstarka. Detta är en fråga som
bör beaktas i dialogen.
I dialogforumet bör det även kunna diskuteras om en ”överenskommelse för god och jämlik hälsa” skulle kunna slutas mellan
regeringen, civilsamhället och SKL. Sådana överenskommelser

9
För en beskrivning av civilsamhällets olika roller, se exempelvis rapporten Framtidens civilsamhälle, underlagsrapport 3 till Framtidskommissionen från 2012 av Tobias Harding.
10
Seminariet arrangerades den 30 augusti 2016 i Stockholm. Cirka 60 olika civilsamhällesorganisationer deltog.
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mellan regeringen, civilsamhället och SKL finns t.ex. på det
sociala området och integrationsområdet. 11
Även former för en löpande dialog med näringslivet bör utvecklas
i samarbete med relevanta aktörer.

4.9

Avslutande diskussion – utmaningar, möjligheter
och uppgifter

I detta delbetänkande har vi fokuserat på det folkhälsopolitiska ramverket och hur det kan utvecklas så att det blir en ändamålsenlig och
sektorsövergripande infrastruktur för det fortsatta arbetet för en god
och jämlik hälsa. Ett uppdaterat och utvecklat ramverk av detta slag
kommer inte i sig att ge människor mer jämlika och likvärdiga
förutsättningar och villkor, men det är en viktig förutsättning för
att ett kontinuerligt och långsiktigt arbete ska komma till stånd. En
bärande tanke i detta betänkande är just att det uppdaterade ramverk vi här föreslår ska fungera långsiktigt och dynamiskt i förhållande till en föränderlig omvärld.
Att förslagen om ett utvecklat folkhälsopolitiskt ramverk, liksom
de förslag Kommissionen avser att lägga i slutbetänkandet, inte
existerar i ett vakuum utan är en del av en föränderlig omvärld är
naturligt. Samtidigt är det en del av en komplexitet som måste hanteras. För att arbetet med en god och jämlik hälsa ska kunna lyckas
måste vi exempelvis förhålla oss till andra breda processer som Agenda
2030, som har många beröringspunkter med Kommissionens arbete,
liksom till det långsiktiga reformprogram som regeringen har aviserat
mot segregation under perioden 2017–2025.12 I tillägg till detta finns
det flera pågående utredningar på i princip alla områden som Kom11

Överenskommelsen mellan regeringen, de idéburna organisationerna inom det sociala området
och Sveriges Kommuner och Landsting bygger på sex principer om samverkan: självständighet
och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald. Samverkan
utvecklas utifrån parternas egna och gemensamma åtaganden och åtgärder, vilket sker inom en
gemensam arbetsgrupp och med stöd av ett kansli. Det viktigaste målet med Överenskommelsen
är att stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som röstbärare och
opinionsbildare. Syftet är också att utveckla en större mångfald av utförare och leverantörer av
hälso- och sjukvård samt omsorg. Överenskommelsen beslutades av regeringen den 23 oktober
2008, efter en dialog med ett 90-tal inbjudna organisationer.
12
Satsningen görs mot bakgrund av en ökad segregation mellan olika områden i en och
samma kommun när det gäller brottslighet och upplevd trygghet, arbetslöshet, skolresultat,
trångboddhet, samhällsservice och delaktighet. En statlig delegation ska tillsättas för samverkan med kommuner, civilsamhälle, myndigheter och forskare kring dessa frågor.
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missionen föreslår som målområden för folkhälsopolitiken. Arbetet
för en god och jämlik hälsa är också sammankopplat med andra
sektorsövergripande områdens arbete med integrering av sina olika
perspektiv (jämställdhet, mänskliga rättigheter, miljö, barn, ungdomar,
funktionsnedsättning osv.). Det är enligt vår mening avgörande att alla
aktörer aktivt arbetar för att skapa synergier mellan dessa perspektiv
snarare än att bli konkurrenter, särskilt som de flesta perspektiv i
grunden handlar om mer jämlika villkor och förutsättningar.
Det breda arbetet med frågor som kan bidra till god och jämlik
hälsa ska således samsas med flera andra mer eller mindre överlappande processer och initiativ. Den komplexitet som då uppstår är
något som genomgående har kommit upp som en utmaning i såväl
Kommissionens interna diskussioner som i den breda dialog som vi
har fört med bl.a. företrädare för kommuner, landsting, regioner,
myndigheter och civilsamhället. I dialogen har det lyfts att det är
önskvärt med en ökad samordning mellan olika områden och processer från nationell nivå så att olika målkonflikter och perspektivträngsel inte förs vidare till myndigheter och den regionala och lokala
nivån. Att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och förebyggande
arbete är ytterligare en återkommande fråga. Vi gör inte anspråk på
att kunna lösa alla dessa frågor, men det är viktiga frågor som vi
kommer att ta med oss i det fortsatta arbetet med Kommissionens
slutbetänkande.
Redan här kan vi dock konstatera att allt det arbete som för närvarande pågår med stora och mer eller mindre överlappande frågor
av sektorsövergripande slag måste bringas i fas med varandra. Detta
kan i någon mån skötas via samordning och kommunikation mellan
olika aktörer, men kräver framför allt en bred samsyn kring vad det
allmännas uppdrag egentligen är och hur detta bäst genomförs.
För det första vill vi understryka att alla offentliga verksamheter
och institutioner redan har ett gemensamt, och grundlagsstadgat, ansvar och syfte: ”Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella
välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten.
Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning
samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar
för hälsa.” (Regeringsformen, SFS 2011:109, 1 kap., § 2). Detta är det
grundläggande mål som alla offentliga system och organisationer ska
verka för och hela tiden vägas mot, oavsett inom vilken sektor eller
nivå av det allmänna man verkar. För det andra är det avgörande att
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se att de olika verksamheter och system som byggts upp är medel för
att stärka människors välfärd och utjämna skillnader i villkor och
möjligheter över livets olika faser liksom mellan grupper i samhället,
och inte mål i sig.
Olika former av ojämlikhet utgör centrala utmaningar i dagens
Sverige och ojämlikheten är en gemensam nämnare för de flesta stora
samhällsfrågorna. Detta gäller inte minst ojämlikhet i hälsa och livslängd, som utgör en ojämlikhet i livschanser bokstavligt talat. Om
dessa hälsoklyftor ska kunna slutas måste också de olika perspektiv
och processer som i grunden handlar om att utjämna ojämlika villkor
och möjligheter fås att förstärka och berika varandra.
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5

Kostnadsberäkningar
och konsekvensanalys

Enligt Kommittéförordningen (SFS 1998:1474) 14–15 § ska kostnadskonsekvenser av förslag som påverkar kostnaderna eller intäkterna för
staten, kommuner, landsting, företag eller andra enskilda beräknas och
redovisas. Om förslagen innebär samhällsekonomiska konsekvenser i
övrigt, ska dessa redovisas. När det gäller kostnadsökningar och
intäktsminskningar för staten, kommuner eller landsting, ska kommittén föreslå en finansiering. Om förslagen i ett betänkande har
betydelse för den kommunala självstyrelsen, ska konsekvenserna i det
avseendet anges i betänkandet. Detsamma gäller förslagens eventuella
betydelse för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, för
sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet, för små
företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt
i förhållande till större företag, för jämställdheten mellan kvinnor och
män eller för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen. Om
ett betänkande innehåller förslag till nya eller ändrade regler, ska förslagens kostnadsmässiga och andra konsekvenser anges i betänkandet.
Förslagen i detta delbetänkande handlar om det folkhälsopolitiska
ramverket och hur det kan utvecklas för att på bästa sätt kunna
utgöra en infrastruktur för arbetet med en god och jämlik hälsa. Förslagen handlar inte om konkreta och specifika åtgärder på de livsområden som är centrala för att främja en god och jämlik hälsa
(sådana förslag kommer att presenteras i Kommissionens slutbetänkande). Förslagen handlar i stället om utvecklade och förändrade
arbetssätt och metoder i Regeringskansliet, för myndigheter, kommuner, landsting och regioner.
Förslagen förväntas inte påverka de totala kostnaderna eller intäkterna för staten, kommuner, landsting, företag eller andra enskilda
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då de föreslagna förändringarna bedöms kunna göras genom omfördelningar inom ramen för existerande anslag för folkhälsopolitiken.
När det gäller förslaget om ett stärkt arbete med samordning av
arbetet för en god och jämlik hälsa i Regeringskansliet (se avsnitt 4.3.1) bedömer Kommissionen att fem miljoner kronor per år,
motsvarande fem heltidstjänster bör avsättas i tillägg till de resurser
som i dag finns för samordning av folkhälsopolitiken och ANDTfrågor. 1
Avseende de förslag som rör ett utvecklat och förtydligat uppdrag
för Folkhälsomyndigheten, inklusive arbete med utveckling av uppföljningssystemet för folkhälsopolitiken, (se avsnitt 4.2 och 4.4) bedömer Kommissionen att medel om cirka 15 miljoner kronor per år,
motsvarande cirka 15 heltidstjänster, bör tillföras myndighetens
förvaltningsanslag.2
Avseende ett förtydligat uppdrag för länsstyrelserna att arbeta
med hela bredden av målområden inom folkhälsopolitiken (se
avsnitt 4.5) bör en diskussion föras mellan regeringen och länsstyrelserna om huruvida detta bör innebära en ökad medelstilldelning
till länsstyrelserna. Detta mot bakgrund av att det formellt sett rör sig
om ett förtydligat snarare än förändrat uppdrag. Kommissionens
preliminära bedömning är dock att det i praktiken skulle innebära en
ambitionshöjning för vilken varje länsstyrelse bör tillföras medel
motsvarande en heltidstjänst per år, vilket motsvarar 21 miljoner
kronor per år.
Slutligen bedömer Kommissionen att 2 miljoner kronor, motsvarande cirka 2 heltidstjänster under cirka ett år, bör avsättas
under 2017–2018 för förslaget i avsnitt 4.7.3 att tillsätta en
1

Detta skulle lägga antalet personer, inkl. de som i dag arbetar med ANDT-frågor och samordning av folkhälsopolitiken, på en liknande nivå som jämförbara enheter som t.ex. Jämställdhetsenheten, Miljömålsenheten och Enheten för ungdomspolitik och folkbildning som
har cirka 11–16 personer anställda.
2
De tänkta nya uppgifterna handlar i huvudsak om stöd och samordning, men även om analys av
mikrodata. Delar av dessa uppgifter bör kunna genomföras inom ramen för existerande resurser.
Därutöver bedömer Kommissionen att det är nödvändigt att tillföra dessa ytterligare medel. Här
är jämförelser med andra motsvarande myndigheter svårare att göra. Som exempel kan dock
nämnas att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor enligt sin årsredovisning för
2015 hade 24 personer anställda vid Avdelningen för samverkan och stöd (MUCF 2016). Den
planerade Jämställdhetsmyndigheten som kommer att ha liknande uppgifter som
Folkhälsomyndigheten vad gäller stöd, samordning och uppföljning kommer enligt uppgifter på
regeringens hemsida att ha 75 medarbetare
(www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/jamstalldhetsmyndigheten-placeras-igoteborg/).
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utredning för att analysera om lagstödet för arbetet för en god och
jämlik hälsa kan utvecklas.

Den totala uppskattade kostnaden för förslagen är 41 miljoner
kronor per år. Därutöver tillkommer totalt 2 miljoner kronor
under 2017–2018 för utredningen om lagstöd. Kommissionen
föreslår att förslagen finansieras inom ramen för den minskning
om 70 miljoner från och med 2017 som har gjorts inom Utgiftsområde 9, anslaget 2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar i Budgetpropositionen för 2017. I propositionen anges att minskningen görs för angelägna satsningar inom
andra områden i utgiftsområde 9 (prop. 2016/17:1 UO 9).
De förslag som berör kommuner, landsting och regioner – såväl
direkt som indirekt – tar den kommunala självstyrelsen i beaktande. Det förslag som handlar om en tänkt utredning av det
eventuella behovet av en folkhälsolag, samt eventuella förändringar
i existerande lagstiftning med bäring på god och jämlik hälsa, har
med anledning av sin utformning som ett förslag till utredning inga
konsekvenser för självstyrelsen. Sådana konsekvenser måste dock
naturligtvis beaktas i en utredning.
Förslagen syftar övergripande till att skapa förutsättningar för
en god och jämlik hälsa för människor i olika sociala grupper, för
kvinnor och män, flickor och pojkar. Ett förstärkt arbete för en
god och jämlik hälsa utgör därmed ett bidrag i arbetet för att stärka
jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.
Förslagen i delbetänkandet bedöms i sig inte ha några direkta
konsekvenser för:
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 brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet,
 sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet,
 för små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller
villkor i övrigt i förhållande till större företags, eller
 för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen.
När det gäller dessa och de samlade samhällsekonomiska konsekvenserna gör Kommissionen emellertid bedömningen att de på
sikt kommer att bli positiva sådana. I Kommissionens första delbetänkande förs ett vidare resonemang om att den ojämlika hälsan
är ett samhällsproblem. Den ojämlika hälsan är t.ex. förknippad
med kostnader i form av produktions- och kompetensbortfall,
sjukvård och sjukskrivning. Kommissionens förslag i detta
betänkande lägger grunden för ett breddat arbete för en god och
jämlik hälsa. Denna grund bör på sikt skapa förutsättningar för en
socialt hållbar utveckling och bättre användning av det allmännas
resurser (se vidare SOU 2016:55, s. 20 ff.).
Betänkande innehåller inga förslag till nya eller ändrade regler.
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Kommittédirektiv 2015:60

En kommission för jämlik hälsa
Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2015
Sammanfattning
En kommitté – en kommission för jämlik hälsa – ska lämna förslag
som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Kommissionens huvudsakliga fokus ska vara hälsoskillnader mellan olika
socioekonomiska grupper i samhället. Hälsoskillnader mellan könen
ska genomgående uppmärksammas i kommissionens arbete. Kommissionen ska i sitt arbete även förhålla sig till det strategiska arbetet
för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. Arbetet
ska utgå från befintlig och vetenskapligt grundad kunskap om olika
faktorers betydelse för folkhälsan och om strategier och åtgärder som
bidrar till minskade ojämlikheter i hälsa. Kommissionen ska även beakta relevanta resultat och erfarenheter från liknande initiativ på lokal
och regional nivå i Sverige, i andra länder samt i EU-samarbetet och
övrigt internationellt samarbete. Till grund för kommissionens uppdrag ligger regeringens mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska
slutas inom en generation.
Kommissionen ska löpande hålla Regeringskansliet (Socialdepartementet) informerat om sitt arbete. Resultatet av kommissionens arbete ska slutredovisas senast den 31 maj 2017.
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Bakgrund
Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen som helhet.
De flesta kan se fram emot ett både längre och friskare liv än tidigare
generationer. Ur hälsosynpunkt är Sverige ett bra land att leva i. En
god hälsoutveckling i befolkningen är av grundläggande betydelse för
samhällsutvecklingen i stort. Att främja hälsa och förebygga sjukdom
skapar förutsättningar för långsiktig hållbarhet.
Den goda hälsan är dock inte jämlikt fördelad i befolkningen,
vilket till stor del hänger samman med att människor lever under
olika socioekonomiska förhållanden. Till exempel är den återstående
medellivslängden vid trettio års ålder fem år kortare bland både
kvinnor och män med kort utbildning jämfört med kvinnor och män
med lång utbildning. Skillnaderna har dessutom ökat under de senaste
decennierna. Bland kvinnor med endast grundskoleutbildning har
t.ex., till skillnad från andra grupper, den återstående medellivslängden vid trettio års ålder nästan inte ökat alls under den senaste
tjugoårsperioden.
Hälsoklyftorna mellan olika socioekonomiska grupper är tydliga
nästan oavsett vilket hälsoproblem det gäller. Risken att insjukna i
hjärtinfarkt är t.ex. i alla åldersgrupper högre bland både kvinnor och
män med kortare utbildning. För kvinnor med enbart förgymnasial
utbildning har risken dessutom ökat under de senaste decennierna.
Kvinnor med enbart förgymnasial utbildning löper högre risk än
andra att både insjukna och dö i cancer. Även när det gäller t.ex. tandhälsa, fetma och allmänt hälsotillstånd slår de socioekonomiska skillnaderna igenom. Skillnaderna märks även när det gäller flickors och
pojkars hälsa. Barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer löper t.ex.
större risk att av olika skäl bli inskrivna på sjukhus. Särskilt tydlig är
skillnaden när det gäller inskrivningar på grund av psykisk ohälsa.
Barn som lever under mindre gynnsamma socioekonomiska förhållanden löper också en större risk att drabbas av skador till följd av
olyckshändelser. Exponering för olika skadliga miljöfaktorer under
barnaåren kan också vara en bidragande orsak till hälsoskillnader
bland barn.
Möjligheten att arbeta ett helt arbetsliv varierar också för olika
grupper i befolkningen. Detta får betydelse för individens ekonomi,
särskilt under tiden som pensionär. Det finns även studier som tyder
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på att sjukfrånvaro hos föräldrar har betydelse för deras barns sjukfrånvaro som vuxna.
Vid sidan av hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper
finns även skillnader som kan kopplas till exempelvis kön, funktionsnedsättning och etnisk tillhörighet (se vidare under uppdraget).
Samhällsförändringar som t.ex. en ökande migration, urbanisering
och en åldrande befolkning medför också särskilda utmaningar i
arbetet med att nå en jämlik hälsa i befolkningen.
Hälsoklyftorna hänger nära samman med människors position i
samhället och möjligheter till delaktighet och inflytande, vilket bl.a.
påverkas av utbildnings- och inkomstnivå samt anknytning till arbetsmarknaden. Det finns också ett nära samband mellan hälsa och välfärd eftersom goda levnadsförhållanden och livsvillkor är förutsättningar för en god folkhälsa.
Samhälleliga förutsättningar – folkhälsopolitikens fokus
De samhälleliga förutsättningarnas betydelse för folkhälsoutvecklingen har i Sverige bl.a. lyfts fram i propositionen Mål för folkhälsan
(prop. 2002/03:35), där den grundläggande inriktningen för det
svenska folkhälsoarbetet beskrivs. Enligt propositionen ska folkhälsoarbetet i första hand inriktas på folkhälsans bestämningsfaktorer, dvs.
de livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor som påverkar
folkhälsan. Genom att fokusera på bestämningsfaktorerna och deras
utveckling kan resultaten av politiska beslut följas upp mer effektivt.
Mot bakgrund av att folkhälsans bestämningsfaktorer återfinns inom
en rad samhällsområden måste folkhälsopolitiken bedrivas tvärsektoriellt. Även generationsmålet och miljökvalitetsmålen som har
beslutats av riksdagen har betydelse för människors hälsa.
En ytterligare utgångspunkt för folkhälsoarbetet är alla människors
lika värde. Det betyder bl.a. att varje individ har rätt att utvecklas efter
sina personliga förutsättningar. Individens socioekonomiska förutsättningar påverkar både levnadsvanor och hälsa. Det är särskilt angeläget
att folkhälsan förbättras för de grupper i befolkningen som är mest
utsatta för ohälsa.

167

Bilaga 1

SOU 2017:4

Initiativ för jämlik hälsa
De socioekonomiska förhållandenas betydelse för folkhälsoutvecklingen har även uppmärksammats på internationell nivå och i andra
länder. Såväl Världshälsoorganisationen (WHO) som Europeiska
unionen (EU) har under ett flertal år uppmärksammat de sociala
ojämlikheterna i hälsa. WHO tillsatte 2005 en oberoende kommission
med uppgift att verka för en global mobilisering för jämlik hälsa,
Commission on social determinants of health, den s.k. Marmotkommissionen. Kommissionen, som leddes av Sir Michael Marmot, presenterade sina resultat 2008 i rapporten Closing the gap in a generation.
Kommissionen gav tre övergripande rekommendationer för att
minska hälsoklyftorna:
– förbättra förutsättningarna för människors dagliga liv,
– motverka den orättvisa fördelningen av makt, pengar och
resurser, och
– mät och förstå problemet och bedöm effekterna av olika åtgärder.
Som ett resultat av Marmotkommissionens arbete antog WHO:s
Världshälsoförsamling 2009 en resolution om att medlemsländerna
ska arbeta för att minska ojämlikhet i hälsa genom åtgärder som
påverkar hälsans sociala bestämningsfaktorer.
WHO:s regionalkontor för Europa har genomfört en kartläggning
av ojämlikheterna i hälsa inom de 53 medlemsländerna i WHO:s
Europaregion. Resultaten ligger bl.a. till grund för Europaregionens
övergripande policyramverk för hälsa och välbefinnande, Hälsa 2020,
i vilket främjande av social jämlikhet i hälsa utgör en av grundpelarna.
I EU:s övergripande tillväxtstrategi, Europa 2020, betonas bl.a.
vikten av insatser som inriktas på att bekämpa fattigdom och social
utestängning samt att minska ojämlikheterna i hälsa.
Under 2009 publicerade EU-kommissionen ett meddelande
(KOM (2009) 567) om ojämlikhet i hälsa. Som ett svar på meddelandet antog Europaparlamentet 2011 resolutionen Reducing health inequalities. I resolutionen uppmanas medlemsländerna att fortsätta sina
ansträngningar att utjämna de sociala och ekonomiska skillnaderna.
Sverige har spelat en aktiv roll i de processer inom FN, WHO
och EU som resulterat i resolutioner och rådsslutsatser m.m. om
social jämlikhet i hälsa. Genom dessa har länderna gjort vissa frivilliga
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åtaganden att tillämpa ett sektorsövergripande arbetssätt (health in all
policies) i arbetet med folkhälsans sociala bestämningsfaktorer och i
det sjukdomsförebyggande arbetet. Inom det internationella arbetet
och i EU pågår ett löpande utvecklingsarbete inom detta område.
I våra grannländer Norge, Danmark och Finland har analyser av
Marmotkommissionens förslag genomförts på nationell nivå. I den
norska folkhälsolag som trädde i kraft 2012 är utjämnandet av de
sociala hälsoskillnaderna ett grundläggande syfte. I Sverige presenterade Statens folkhälsoinstitut 2010 en rapport om svenska lärdomar av Marmotkommissionens arbete.
I Sverige har tvärsektoriella initiativ tagits på regional och lokal
nivå, t.ex. i Västra Götalands läns landsting och i det kommunala
samverkansorganet Regionförbundet Östsam samt i Malmö kommun
och i Göteborgs kommun. Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans tagit initiativ till Mötesplats
social hållbarhet, ett forum för att utveckla välfärden på ett socialt
hållbart sätt.
Uppdraget
Kommissionen för jämlik hälsa ska lämna förslag som kan bidra till
att hälsoklyftorna i samhället minskar. Kommissionens huvudsakliga
fokus ska vara hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper
i samhället. Till grund för kommissionens uppdrag ligger regeringens
mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Kommissionens förslag ska förhålla sig till det strategiska
arbetet för en hållbar utveckling, i såväl ekologiskt, ekonomiskt som
socialt hänseende.
Kommissionen ska i sitt arbete även beakta andra hälsoskillnader i
samhället, t.ex. mellan personer med funktionsnedsättning, hbtq-personer, personer med utländsk bakgrund, det samiska folket, personer
som tillhör nationella minoriteter och den övriga befolkningen.
Hälsans fördelning baserat på olika åldersgrupper bör även beaktas.
Hälsoskillnader mellan könen ska genomgående uppmärksammas i
kommissionens arbete. Kommissionen ska även kommentera hälsoskillnader mellan könen som inte kan förklaras av skillnader mellan
socioekonomiska grupper.
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Kommissionen ska genomgående tillämpa ett tvärsektoriellt samhällsekonomiskt perspektiv vid analysen av såväl ohälsa som av tänkta
förslag. Den ska bedriva sitt arbete utifrån ett brett folkhälsopolitiskt
perspektiv och beakta faktorer som har betydelse för befolkningens
hälsa inom flera områden, däribland utbildning, arbetsmarknad och
arbetsliv, fritid, miljö och hälso- och sjukvård. Det breda välfärdspolitiska perspektiv för folkhälsoarbetet, som beskrivs i propositionen
Mål för folkhälsan (prop. 2002/03:35), ska vara en utgångspunkt för
arbetet, liksom det tvärsektoriella arbetssätt (health in all policies) som
antagits i resolutioner och rådsslutsatser inom WHO respektive EU.
Genom ett sådant arbetssätt kan förslagen omfatta såväl miljöfaktorer
som sociala faktorer.
Kommissionen ska överväga betydelsen av såväl generella insatser som insatser riktade till specifika målgrupper i arbetet för att
minska hälsoklyftorna.
Arbetet ska utgå från befintlig och vetenskapligt grundad kunskap
om olika faktorers betydelse för folkhälsan och om strategier och
åtgärder som bidrar till minskade ojämlikheter i hälsa. Om kommissionen skulle identifiera väsentliga kunskapsluckor som kräver
forskning utom ramen for kommissionens uppdrag bör detta belysas
i kommissionens löpande rapportering.
Kommissionen ska i sitt arbete och vid utformningen av förslagen
beakta relevanta resultat och erfarenheter från liknande initiativ på
lokal och regional nivå i Sverige, i andra länder samt i EU-samarbetet
och övrigt internationellt samarbete. Kommissionen ska även beakta
de åtaganden som Sverige har gjort inom ramen för WHO- och EUsamarbetet.
Arbetet ska resultera i förslag riktade till såväl staten som kommuner och landsting, samt till andra relevanta samhällsaktörer. Kommissionen ska genom ett utåtriktat och inkluderande arbetssätt aktivt
verka för att de förslag som presenteras har goda förutsättningar att få
genomslag i olika beslutsprocesser och få gehör bland de samhällsaktörer som kan bidra till att minska ojämlikheterna i hälsa i samhället.
Förslagen ska så långt som möjligt omfatta olika tidsperspektiv: kort
perspektiv (2–4 år), medellångt perspektiv (8 år) samt en generation
(25–30 år).
Det bör presenteras förslag på finansieringsmodeller som kan
bidra till minskad omfattning av förebyggbara hälsoproblem och som
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främjar ett effektivt resursutnyttjande över tid och mellan sektorer
och huvudmän.
Kommissionen ska överväga i vilken mån den nuvarande sektorsövergripande strukturen för uppföljningen av det samlade folkhälsoarbetet är ändamålsenlig för regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
Konsekvensbeskrivningar
Förslagens konsekvenser ska redovisas enligt vad som anges i 14–
15 a §§ kommittéförordningen (1998:1474). I de delar förslagen innebär ökade kostnader eller minskade intäkter för det offentliga ska
förslag till finansiering redovisas.
Arbetets bedrivande och redovisning av uppdraget
Arbetet ska präglas av ett utåtriktat och inkluderande arbetssätt.
Kommissionen ska tillkalla referensgrupper med företrädare för
politiska partier och relevanta samhällsaktörer. Detta omfattar men är
inte begränsat till ideella organisationer, däribland patient-, brukaroch konsumentorganisationer, fackförbund och professionsorganisationer, idrottsrörelsen, näringslivsorganisationer (däribland livsmedelssektorn) samt forskarsamhället. Kommissionen ska samråda
med aktörer som berörs av dess arbete, inklusive statliga myndigheter
samt företrädare för kommun- och landstingssektorn. Kommissionen
ska dessutom samråda med företrädare för lokala och regionala
initiativ för jämlik hälsa samt främja synergieffekter mellan likartade
initiativ på olika nivåer. Kommissionen ska arrangera regionala
konferenser i syfte att ta in idéer, förankra förslag och lyfta frågan om
allas ansvar att utjämna de påverkbara hälsoklyftorna. Kommissionen
ska på olika sätt delta i samhällsdebatten i frågor som berör dess
uppdrag.
I sitt arbete ska kommissionen beakta andra pågående arbeten
som är relevanta för de frågeställningar som angetts i uppdraget.
Kommissionen ska löpande hålla Regeringskansliet (Socialdepartementet) informerat om sitt arbete och regelbundet presentera
förslag och andra resultat av arbetet.
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Resultatet av kommissionens arbete ska slutredovisas senast den
31 maj 2017. Redovisningen ska innehålla en samlad bedömning av
vilka åtgärder som krävs för att nå regeringens mål om att inom en
generation sluta de påverkbara hälsoklyftorna. Den samlade bedömningen ska även omfatta såväl de direkt ekonomiska som de
samhällsekonomiska konsekvenserna av åtgärderna.
(Socialdepartementet)
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Myndigheter med särskild relevans för
arbetet med en god och jämlik hälsa

1. Arbetsförmedlingen
2. Arbetsmiljöverket
3. Barnombudsmannen
4. Boverket
5. Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
6. Centrala studiestödsnämnden (CSN)
7. Diskrimineringsombudsmannen
8. Folkhälsomyndigheten
9. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
10. Försäkringskassan
11. Inspektionen för socialförsäkringar
12. Inspektionen för vård- och omsorg
13. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
(IFAU)
14. Jordbruksverket
15. Kemikalieinspektionen
16. Konsumentverket
17. Livsmedelsverket
18. Lotteriinspektionen
19. Läkemedelsverket
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20. Länsstyrelsen
21. Migrationsverket
22. Myndigheten för delaktighet
23. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
24. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
25. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
26. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
27. Myndigheten för yrkeshögskolan
28. Naturvårdsverket
29. Polismyndigheten
30. Sametinget
31. Skatteverket
32. Skolinspektionen
33. Skolverket
34. Socialstyrelsen
35. Specialpedagogiska myndigheten
36. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
37. Statens kulturråd
38. Statistiska centralbyrån (SCB)
39. Tillväxtverket
40. Trafikverket
41. Universitets- och högskolerådet
42. Vetenskapsrådet
Samtliga dessa myndigheter, utom Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna, fick Kommissionens enkät om myndigheternas arbete i
förhållande till folkhälsopolitiken och 37 av dessa besvarade enkäten.
Samtliga länsstyrelser fick och besvarade en enkät riktad specifikt till
dem.
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Statens offentliga utredningar 2017
Kronologisk förteckning
1. För Sveriges landsbygder
– en sammanhållen politik för
arbete, hållbar tillväxt och välfärd. N.
2. Kraftsamling för framtidens energi. M.
3. Karens för statsråd och statssekreterare.
Fi.
4. För en god och jämlik hälsa.
En utveckling av det
folkhälsopolitiska ramverket. S.

Statens offentliga utredningar 2017
Systematisk förteckning
Finansdepartementet
Karens för statsråd och statssekreterare. [3]
Miljö- och energidepartementet
Kraftsamling för framtidens energi. [2]
Näringsdepartementet
För Sveriges landsbygder
– en sammanhållen politik för
arbete, hållbar tillväxt och välfärd. [1]
Socialdepartementet
För en god och jämlik hälsa.
En utveckling av det
folkhälsopolitiska ramverket. [4]

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2017/98
31 mars 2017

Cora Juniwik

Regionstyrelsen

Tillsyn av enligt alkohollagen och tobakslagen avseende
Region Gotland
Förslag till regionstyrelsen för beslut

•

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Länsstyrelsen gjorde under 2016 tillsyn enlig alkohollagen (2010:1622) och
tobakslagen 1993:581. Följande uppmärksammades:
Tillståndsprövning
I ett ärende har utredningen varit bristfällig när det gäller prövning av den
ekonomiska lämpligheten. I övrigt, menar Länsstyrelsen, råder det god ordning i
akterna.
Provsmakning
Mängden och omfattningen av alkoholdryck vid beslut om provsmakning har varit
alldeles för stor, 15 cl. Länsstyrelsen hänvisar till förarbetet till alkohollagen där det
framgår att provsmakning ska avse en liten mängd, en matsked eller mindre. Syftet
med provsmakning är att få en uppfattning om kvalitet och smak. Dock finns det
inte angivet i lagen något exakt mått men länsstyrelsen menar att det inte finns något
skäl att frångå mängden som anges i förarbetet.
Tillsynsbesök
Under 2015 har inte fyra serveringsställen, två färjor samt två båtar, med
stadigvarande tillstånd fått ett årligt tillsynsbesök. Enligt regionens tillsynsplan är
målsättningen att alla serveringsställen ska få minst ett tillsynsbesök per år.
Vidare lyfte Länsstyrelsen att när tillståndsmyndigheten i den yttre tillsynen av
detaljhandelsställena för tobak och folköl noterar brister behöver dessa också följas
upp snabbare. Då försäljningsställen ska få minst en tillsyn per år kan, enligt
länsstyrelsen, det ta upp till ett år innan bristen kontrolleras.
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Tillsyn av rökfria miljöer
Hanteringen av rökfria miljöer är bristfällig och behöver förtydligas. Länsstyrelsen
anser att det finns en otydlighet vilka tjänstemän inom organisationen som har ansvar
för att göra tillsyn över rökfria miljöer. Det har inte heller tagits fram något
styrdokument som klargör vem som har ansvaret.
Utöver detta lyfter Länsstyrelsen ett förbättringsområde gällande delegationsordningen
som behöver uppdateras.
Bedömning

Tillståndsprövning
Tillståndsmyndigheten har noterat länsstyrelsen synpunkt och har löst
handläggningen i det angivna ärendet.
Provsmakning
I dialog med länsstyrelsen kommer tillståndsmyndigheten att följa ny vägledning i
samband med beslut om provsmakning gällande mängd och omfattning.
Tillsynsbesök
Målsättningen är att samtliga serveringsställen som har beviljats stadigvarande
tillstånd eller tillfälligt serveringstillstånd ska få minst ett yttre tillsynsbesök per år.
Yttre tillsyn är besök på serveringsstället för att följa upp att verksamheten bedrivs
enligt alkohollagen. Tillståndsmyndigheten gör vid behov en riskbedömning om yttre
tillsyn behövs eller inte därefter prioriteras besök utifrån behov och resurser.
Länsstyrelsens konstaterande av brister gällande den yttre tillsynen av
detaljhandelsställena med folköl och tobak härleds till butiker som endast har öppet
under sommarmånaderna. Tillståndsmyndigheten gör i de flesta fall tillsyn två gånger
om året på försäljningsställen med en skriftlig återkoppling. Uppmärksammas brister
sker uppföljning av besöket. Butiker som endast har öppet under sommarmånaderna
får ett tillsynsbesök samt återkoppling. På grund av tids- och resursbrist under
sommaren hinner i vissa fall inte tillståndsmyndigheten att följa upp de
”sommarbutiker” som har fått en anmärkning. Uppföljning sker först nästkommande
säsong.
Rökfria miljöer
Avsaknaden av nationella rutiner och metoder för tillsyn av rökfria miljöer gör att
tillståndsmyndigheten för närvarande endast genomför tillsyn över skolgårdar.
Länsstyrelsen har vid tidigare tillsynsbesök 2013 och 2014 konstaterat att tillsynen
över rökfria miljöer måste förbättras. Regionstyrelseförvaltningen och
tillståndsmyndigheten inväntar regeringens beslut omkring
Tobaksdirektivsutredningen ”En översyn av tobakslagen” (SOU 2016:14) där det
bland annat föreslås fler rökfria utomhusmiljöer och kommer att göra en
helhetsöversyn beträffande ansvar, arbetsfördelning och rutiner.
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Regionstyrelseförvaltningen uppdaterar delegationsordningen då Länsstyrelsen har
angett det som ett förbättringsområde vid sitt tillsynsbesök.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Regional utveckling, Regionstyrelseförvaltningen
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REGION GOTLAND

Tillsyn av enligt alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993:581) avseende Region Gotland
Länsstyrelsen har under 2016 genomfört tillsyn av verksamheten i Region Gotland, i enlighet tillsynsplanen för 2016. Tillsynen har avsett både hur regionen arbetar med tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen och tillsynen enligt tobakslagen. I samband med tillsynen har Länsstyrelsen granskat ett antal ärenden
om serveringstillstånd.
Vid behov kan Länsstyrelsen meddela kommunerna brist, kritik eller allvarlig kritik som ger regionen vägledning till på vilket sätt verksamheten kan behöva förbättras. Vid tillsynen av region Gotland har några brister kunnat konstateras som
rör handläggning av serveringstillståndsärenden.
Länsstyrelsen har vid tillsyn konstaterat att handläggningen av serveringstillståndsärenden och tillsyn av folköl och tobak förbättrats. Ansvaret för tillsynen över
rökfria miljöer behöver förtydligas.
Beslut
Länsstyrelsen har uppmärksammat följande brister:
•

Utredningen i ett ärende har varit bristfällig när det gäller prövningen av
den ekonomiska lämpligheten.

•

Vid beslut om provsmakning har mängden och omfattningen av alkoholdryck varit alldeles för stor.

•

Samtliga tillståndshavare inte fått ett årligt tillsynsbesök.

•

Konstaterade brister i den yttre tillsynen av detaljhandelsställena behöver
följas upp mer skyndsamt.

•

Ansvaret och planeringen av tillsynen på rökfria miljöer behöver förtydligas och förbättras.

Det finns ett förbättringsområde enligt nedan:
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

WEBBPLATS

62185 VISBY

Visborgsallén 4

010-223 90 oo

gotland@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/gotland
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Delegationsordningen behöver uppdateras.
Länsstyrelsen finner i övrigt att region Gotland följer lagstiftningen i de delar som
granskats. Länsstyrelsen avslutar därmed ärendet.
Länsstyrelsens handläggning
Tillsynsbesöket genomfördes av Magdalena Frykstrand och Alf Klingvall. Vid
besöket träffade vi regionrådet Meit Fohlin, förvaltningschef Johan Åberg, chefen
för enhet livsmedel och alkoholtillstånd Anders Buskas, alkoholhandläggarna Jörgen Wiss och Ulf Linnerhed samt alkoholinspektören Therese Stenbeck. De tre
senare benämns nedan "handläggarna".
Innan besöket hade Länsstyrelsen skickat ut frågeformulär som besvarats av handläggarna. Vid besöket gick Länsstyrelsen igenom ett antal akter och tillsynsrapporter som handlagts enligt alkohol- och tobakslagen. Därefter diskuterades de
iakttagelser som gjorts under granskningen med handläggarna. Tillsynen avslutades med ett samtal med ovan angivna personer.
Redovisning av tillsynen

Organisation
Regionstyrelsen ansvarar för ärenden rörande serveringstillstånd, detaljhandel
med folköl och tobaksvaror samt rökfria miljöer. Handläggarna tillhör samhällsbyggnadsförvaltningen.
Handläggarnas arbetssituation
För närvarande arbetar 3 årsarbetskrafter med frågor enligt alkohol- och tobakslagen. Handläggarna uppger att de inte har utsatts för hot eller våld under sin tjänsteutövning.
Tillsynsplan och övergripande styrdokument
I regionen finns en tillsynsplan från 2016 avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln. Tillsynsplanen är antagen av regionstyrelsen. Av tillsynsplanen framgår att målsättningen är att varje tillståndshavare och försäljningsställe ska få minst ett tillsynsbesök per år. I tillsynsplanen anges att den yttre tillsynen av serveringsställen ska
utföras av två personer. Inget sådant anges i de delar som gäller tillsyn av detaljhandel med tobak och tillsyn av detaljhandel med och servering av folköl. Riskanalysen är gjord i samarbete med Arbetsmiljöverket.
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I riktlinjerna för serveringstillstånd framgår att en sökande kan beviljas en senare
serveringstid är normaltiden kl. 01.00 under ett prövoår. Om det året löper utan
störningar blir serveringstiden permanent. Sådana sena serveringstider ska enligt
riktlinjerna förenas med ett villkor om att all serveringspersonal ska ha genomgått
utbildningen Ansvarsfull alkoholservering innan tillståndet får tas i anspråk. Ett
serveringstillstånd med serveringstid till kl. 03.00 ska utöver det villkoret också
bland annat villkoras med ett krav på att innehavaren ska ha danstillstånd enligt
ordningslagen.
Folköl benämns i delegationsordningen enbart öl, vilket enligt alkohollagen även
kan innefatta starköl. Beslut om att omhänderta en tobaksvara enligt 21 § tobakslagen är delegerat till ett regionsråd och inte till tjänsteman, vilket kan vara
opraktiskt när tillfälle att omhänderta tobaksvara uppkommer.
Tillståndsprövning
Vid tillsynsbesöket finns det 230 stadigvarande serveringstillstånd. Av dessa avser
9 stycken serveringstillstånd till slutet sällskap och eller cateringtillstånd. Resterande 221 tillstånd avser servering till allmänheten. Av dessa är några kombinerade med servering till slutet sällskap och eller catering.
Ärenden diarieförs i ett diarium som är separat från regionens övriga diarium.
Dataprogrammen AlkT och OL2 fungerar som handläggarstöd.
Länsstyrelsens aktgranskning
Ett flertal slumpvis utvalda ärenden som handlagts med stöd av alkohollagen under 2015 och 2016 granskades under tillsynen. I akterna råder god ordning. Att
det finns tydliga dagboksblad där alla händelser i ärendet listas bidrar till att det är
mycket lätt att följa ärendets gång.
I vissa av de granskade ansökningsärendena är finansieringen enbart utredd till
viss del. I ett par ärenden har Skatteverket redovisat uppgifter som kan vara till
men för sökanden utan att dessa uppgifter har kommunicerats med sökanden. I ett
ärende framgår det att två personer har köpt restaurangen men enbart en av dem
har lämplighetsprövats. I ett ärende beviljas provsmakning för en ganska stor
mängd alkohol per provsmakning (15 cl/glas och obegränsat antal glas under en
provsmakning). Handläggarna menar att mängden är satt utifrån tidigare beslut i
andra kommuner.
Tillsyn av serveringstillstånd
Den inre tillsynen som utförs är mycket grundlig. Dels kontrolleras tillståndshavarna hos Skatteverket en gång per kvartal dels hos Polismyndigheten en gång per
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år. Regionen använder också en tidning från Kronofogdemyndigheten och en kreditupplysningstjänst för att kontrollera tillståndshavarnas fortsatta lämplighet.
Handläggarna utför den yttre tillsynen. Under sommarperioden anställs sommarinspektörer att utföra yttre tillsyn. Samarbetet med Polismyndigheten är bra.
Handläggarna och polisen träffas en gång per år och sätter ett schema för den
kommande myndighetsgemensamma tillsynen.
Tidigare har alla tillsynsbesök noterats i ett tillsynsprotokoll och uppgifterna har
sedan lagts in i AlkT. Vid Länsstyrelsens besök har handläggarna precis börjat
fylla i protokollet digitalt under tillsynsbesöken. Uppgifterna förs då automatiskt
in i AlkT. Tillståndshavarna får en kopia av rapporten efter utförd tillsyn.
Under 2015 gjordes yttre tillsyn på nästan alla serveringsställen. Fyra ställen besöktes inte under året på grund av att de har oregelbunden verksamhet. Två av de
färjor som har serveringstillstånd har inte fått tillsynsbesök under 2015. Två båtar
som har permanent tillstånd under en sommarvecka har inte heller fått besök under 2015.
Tillsyn av detaljhandel med och servering av folköl samt detaljhandel med tobak
Vid Länsstyrelsens besök finns 91 registrerade detaljhandelsställen som säljer
tobak och 60 registrerade detaljhandlare som säljer folköl. Det finns också ett
ställe som anmält servering av folköl.
De som anmäler att de avser att sälja tobaksvaror men inte bifogar ett egenkontrollprogram till anmälan ombeds skicka in ett sådant. I samband med att det inkommer registreras försäljningsstället och en kopia på registreringen, åldersdekaler och ett informationsblad skickas till näringsidkaren.
Under 2015 har alla försäljningsställen utom ett fått tillsynsbesök. Att det stället
inte har besökts beror på att de har haft stängt vid tiden för tillsynen. Det stället
har dock besökts under 2016.
När en mindre anmärkning görs vid tillsyn beskrivs den i följebrevet till protokollet och vid nästa planerade tillsynsbesök följs anmärkningen upp.
Några tillsynsärenden gällande detaljhandel med tobak eller folköl har inte öppnats under 2015 eller 2016.
Under 2015 och 2016 har kontrollköp av både tobak och folköl genomförts. 2015
utfördes 45 kontrollköp, då sålde fem av ställena till ungdomen utan att förvissa
sig om åldern. Av dessa fem sålde sedan ingen till ungdomen vid uppföljande
kontrollköp. Under 2016 har hittills 81 kontrollköp genomförts och resultatet har
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varit sämre. Handläggarna antar att det beror på att årets kontrollköp gjordes på
sommaren då mycket tillfällig och ung personal arbetar på försäljningsställena.
Ingen tillsyn av detaljhandeln sker tillsammans med Polismyndigheten.
Rökfria miljöer
Vid Länsstyrelsens besök finns en otydlighet vilka tjänstemän inom organisationen som har ansvar för att göra tillsyn över rökfria miljöer.
Tillsyn av rökning i restaurangmiljö görs vid ordinarie tillsyn enligt alkohollagen.
Under 2016 har alkoholhandläggarna gjort ett flertal tillsyner av skolgårdar enligt
reglerna om rökfria miljöer i tobakslagen. Dessa besök har dokumenterats i protokoll.
Länsstyrelsens bedömning
Serveringstillstånd
Genomgående är den ekonomiska prövningen av sökanden i ärenden om serveringstillstånd god. Länsstyrelsen har dock uppmärksammat vissa ärenden där
finansieringen enbart är utredd till viss del. I ett av de granskade ärendena framgår
det att två personer har köpt restaurangen men enbart en av dem har lämplighetsprövats. Vid en tillståndsprövning ska finansieringen av verksamheten och lämpligheten hos samtliga inblandade personer utredas noggrant.
I ett granskat ärende beviljas provsmakning för 15 cl alkohol per provsmakning. I
förarbetet till alkohollagen framgår att provsmakning ska avse en liten mängd,
oftast en matsked eller mindre. Det anges vidare att det ligger i begreppet
provsmakning att det handlar om små mängder av olika produkter för att kunna få
en uppfattning om kvalitet och smak. (Prop 2009/10:125 s 112 och s 166). En
matsked motsvarar ungefär 1,5 cl. Lagstiftaren har inte angett något exakt mått,
men några större avsteg från den mängd som anges i förarbetet bör inte kunna
göras. Att andra kommuner har beviljat provsmakning av samma mängd alkohol
utgör inte skäl till att frångå mängden som anges i förarbetet.
I ett par ärenden har Skatteverket redovisat uppgifter som kan vara till men för
sökanden utan att dessa uppgifter har kommunicerats. Länsstyrelsen anser att om
Skatteverkets redovisning innehåller uppgifter som kan vara sökanden till last ska
dessa uppgifter kommuniceras med sökanden. Om konstaterade brister inte kommuniceras ska orsaken till detta noteras i ärendet eller akten.
Under 2015 har fyra serveringsställen med stadigvarande tillstånd inte fått tillsynsbesök för att de har oregelbunden verksamhet. Två färjor med serveringstill-
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stånd och två båtar som har årlig återkommande servering en vecka under sommaren har inte heller fått tillsynsbesök under 2015. Enligt regionens tillsynsplan är
målsättningen att alla serveringsställen ska få minst ett tillsynsbesök per år.
Detaljhandel med tobak och folköl
När en mindre anmärkning görs vid tillsyn följs den upp vid nästa ordinarie tillsyn. Eftersom målsättningen är att besöka varje försäljningsställe minst en gång
per år innebär det att det kan ta upp till ett år innan det kontrolleras att bristen som
anmärktes på är åtgärdad. Tillsyn innefattar inte enbart besök på försäljningsställen och ett konstaterande om vad som är fel. Den tillsynande myndigheten ska
också följa upp att eventuella brister åtgärdas och vidta åtgärder om så inte sker.
Rökfria miljöer
Vid Länsstyrelsens besök finns en otydlighet vilka tjänstemän inom organisationen som har ansvar för att göra tillsyn över rökfria miljöer. Trots det har alkoholhandläggarna gjort tillsyn av skolgårdar under 2016.
Vid Länsstyrelsens tillsyn av regionen 2013 och 2014 konstaterades att tillsynen
över rökfria miljöer måste förbättras. Även om tillsynen har kommit igång har
regionen inte klargjort i något styrdokument vilken förvaltning eller vilken del
inom förvaltningen som har ansvaret för tillsynen av rökfria miljöer. Länsstyrelsen anser hanteringen av rökfria miljöer hanterats bristfälligt och att styrande dokument saknas.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Thomas Persson efter föredragning
av IfKlingvall

Thomas Persson

Alf K: ngv^all
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1. Sammanfattande kommentar om måluppfyllelse
Regionstyrelseförvaltningen driver ett aktivt arbete för att bidra till regionens måluppfyllelse
samtidigt som verksamheten anpassas och förändras för att motsvara de kraftiga krav på
kostnadssänkningar som föreligger under perioden 2017-2019. Aktiviteter drivs för att stärka
koncernstyrning och koncernsamordning, fokusera den regionala utvecklingen, effektivisera
stöd och service till regionens samtliga förvaltningar och dessutom öka kvaliteten i den egna
förvaltningens verksamhet. Kompetensförsörjningen är en utmaning inom framförallt HR,
upphandling och IT och åtgärder görs bland annat genom riktade satsningar i årets
löneöversyn. Sjukfrånvaron är hög inom framför allt måltid och försörjning och insatser görs
för att förbättra arbetsmiljön. Den sammanfattade prognosen för året visar ett överskott på 7
mnkr vilket är nödvändigt för att skapa de förutsättningar som krävs för att förvaltningen ska
klara 2018 års kostnadssänkningar.

2. Väsentliga/kritiska händelser
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 verksamheten

Under respektive utvecklingsområde framgår prioriterade aktivitetsområden.
I det följande beskrivs väsentliga/kritiska händelser inom respektive aktivitetsområde.
2.1 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.
Kompetensförsörjning
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En övergripande kompetensförsörjningsplan för Region Gotland är påbörjad.
På chefsforum i juni kommer alla chefer ges en inspirationsföreläsning kring att vara en
attraktiv arbetsgivare.
För att nå konkurrenskraftiga löner stärks lönebildningen genom att varje förvaltning
identifierar bristyrken och behov av satsningar för ökad jämställdhet. Ett arbete med att
identifiera kostnader och budget för vidareutbildningar inom Region Gotland har
påbörjats.
Arbete med att följa och analysera orsaker till det höga sjuktalet har startats och även
planering för att genomföra de identifierade aktiviteter som kan sänka Region Gotlands
sjuktal har påbörjats.

Styrmodell


För att stärka implementeringen av den nya styrmodellen görs uppdatering av
informationen på gotland.se.
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Modellen kommer gås igenom på RSF:s chefsmöte 26 april.
Fortsatt arbete kring modellen/implementering sker inom kvalitetschefsnätverket.
Kvalitetsnätverket och IT-strateginätverket kommer slås samman till ett nätverk Kvalitet och Digitalisering. Syfte och mål med nätverket är under framtagande.
Revidering och uppföljning av styrande dokument har påbörjats.

Lokalförsörjning



Framtagande av en regional lokalförsörjningsplan har påbörjats, ska vara klart under
året.
Lokalöversyn Wisborg är igång och eventuell flytt ska genomföras under kvartal 2.

Informationsförsörjning/ärendeberedning







Ett arbete har påbörjats för att processkartlägga och identifiera ansvars- och utvecklingsområden inom informationsförsörjning.
För utvecklad ärendeberedningsprocess har processkartläggning påbörjats tillsammans
inom kansliet med förtydligande av arbetsuppgifter och roller. Ett examens-jobb görs
kring ständiga förbättringar, klart juni.
Ett projekt pågår för förberedelse inför ny dataförordning - GDPR 2018. Slutrapport
ska vara framme i maj.
Docpoint ska införas i samtliga verksamheter i regionen. Sist ut är RSF där ett arbete
nu pågår.
Ett projekt för införande av e-arkiv är i uppstartsfasen. Ett första möte med en bredare
grupp sker under april.

Digitalisering


En gemensam e-tjänsteplattform är driftsatt. 12 e-tjänster är publicerade, flera på gång.
Kvartalsvis planering och prioritering görs.

Investering


Projekt för att utveckla investeringsprocessen pågår. Rapport till budgetavstämningen i
oktober.

Service



Arbetet i kundtjänstrådet upprätthålls. Bland annat planeras en workshop och den
senast genomförda servicemätningen analyseras.
Arbetet med serviceriktlinjer är ännu inte påbörjat i avvaktan på att nyrekryterad
enhetschef ska komma på plats.

2.2 Fokuserad regional utveckling
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Innebär att stödja regionstyrelsen i sin uppgift att utveckla Gotland.
Regional utvecklingsstrategi inkl strategier för god och jämlik hälsa


Analysfasen är delvis klar och planering av produktion pågår. Resursfrågan är kritisk.
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Förslag till regioninterna strategier för jämlik hälsa är klart. Det externa perspektivet
kopplas till den regionala utvecklingsstrategin.

Långsiktigt hållbart serviceutbud


Ett första utkast till strategi tas fram till politiken i juni. Resursfrågan är kritisk.

Exploatering och bostadsförsörjning






Ett förslag kring utveckling av exploateringsprocessen är i stort färdigt och en
genomförandeplan håller på att tas fram. Verksamhetsledare saknas idag.
Beträffande process för fastighetsförsäljningar har en problemanalys genomförts och
åtgärdsbehov har identifierats.
Arbetet pågår med framtagande av exploateringsplan. Ska vara klar under april.
Framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjning planeras till hösten.
Arbetet med samordnad bostadsförsörjning i Region Gotland pågår enligt plan och ska
leveras i juli.

Jämställt tillväxtarbete och Hållbara Gotland



Genomförandet av projektet Jämställd Tillväxt pågår enligt plan och delrapport till
Tillväxtverket lämnades i mars.
Arbetet med genomförandet av tillväxtprogram och Hållbara Gotland pågår, men
resursfrågan är kritisk då beslut om medel för administration ännu inte kunnat fattas.

Integration


Förslag till integrationsstrategi för Gotland är klar och är remitterat till maj.

Utvecklat kris- och katastrof beredskapsarbete med fokus på civilt försvar


En plan för utvecklad beredskapsförmåga är framtagen i samarbete med Myndigheten
för Samhällsskydd och Beredskap.

Hållbart ekologiskt samhälle
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Biogassamordningen har övergått från projektform till uppdrag och linjeansvaret har
förtydligats.
Arbetet med en handlingsplan för att förstärka klimat- och miljöaspekterna i det
regionala tillväxtarbetet är påbörjat.
Ambition finns att etablera ett strategiskt nätverk för samordning av interna miljöfrågor
men det är ännu inte påbörjat.
Ett antal interna och externa vattenrelaterade samarbetsprojekt pågår ett par av dessa
producerade delrapporter under januari.
En majoritet av nämnderna har nu lämnat egna handlingsplaner för miljöarbetet enligt
RS §308/2015. Regionstyrelseförvaltningen kommer att färdigställa förslag till
handlingsplan för RS under året.
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2.3 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.
Chefsstöd








Ett förvaltningsövergripande arbete för att tydliggöra behovet av nära chefsstöd
behöver genomföras under året - ännu inte påbörjat.
Förvaltningen medverkar i ett arbete, initierat från koncernledningsgruppen, att ta fram
krav, förväntningar och mandat för första linjens chefer.
En handlingsplan med åtta punkter, för att kvalitetssäkra statistik och utdata i HRsystemet, har tagits fram och ska vara genomförd vid årets slut. Det innefattar bland
annat att tillsammans med avdelningarna för ekonomi samt kvalitet & digitalisering
upphandla ett beslutsstödssystem.
Nya områden identifierade och etablerade i den koncerngemensamma delen på
intranätet.
Kommunikatör för RSF är under rekrytering. Informatörer är utsedda i samtliga
avdelningar på RSF för att etablera en utvecklingsgrupp för förvaltningens information.
Ett projekt pågår för att införa automatiserad anställningsprocess.

Digitalisering





Arbete har inletts, inom flera verksamhetsområden, för att bland annat se vilka
manuella hanteringar som kan arbetas bort. En samlad strategi behöver tas fram för
utveckling av interna e-tjänster, inte påbörjat.
Den papperslösa nämndhanteringen på god väg att uppnås men ytterligare ett fåtal
nämnder återstår.
Utbyggnad av säker internettillgång utan inloggning i RGs lokaler sker enligt plan och
efter behov och budget.

Kommunikation



Utveckling av nytt intranät är inte påbörjat. Identifiering av resurser för arbetet pågår.
Ny responsiv hemsida är på gång. Lansering planerad.

Förändrade servicenivåer


En samlad strategi för utbud och servicenivåer satta i relation till befintlig budgetram
och resurser behöver tas fram, inte påbörjat.

2.4 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.
Kompetensförsörjning
RS RS 2017/5 Datum 2017-04-20





Året har inletts med att lära känna ny organisation och nya kollegor.
Bristyrken identifierade och riktade satsningar genomförs i årets löneöversyn.
Dialog kring lönebildning påbörjad i chefsgruppen. Behov av helhetsgrepp i
förvaltningen.
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Förvaltningsgemensam introduktion för nyanställda genomförs regelbundet.
Utmaningarna i kompetensförsörjningen ser olika ut mellan avdelningarna - behov av
samlat grepp för förvaltningen framåt.
Som en del i tidigare utvärdering av det systematiska arbetsmiljöarbetet är utbildningar
för fackliga samverkansgrupper planerade under våren.

Kostnadssänkningar inför 2018






Aktiviteter pågår i alla avdelningar för att nå besparingskraven 2018.
Upplevd obalans mellan resurser och krav på aktiviteter finns inom framför allt
regional utveckling.
Fortsatt arbete kopplas till bilden av stödet och rollen för första linjens chef.
Risk- och konsekvensanalys kommer att genomföras när åtgärder för
kostnadssänkningar klarnar.
Nyckeltal för uppföljning finns inte inom samtliga områden och behöver tas fram
under året för att göra det möjligt att följa förvaltningens utveckling över tid.

Intern kommunikation






Arbete pågår för utveckling och förbättring av RSFs egna interna intranätsida.
Kommunikatör till förvaltningen är under rekrytering
Projekt för implementering av docpoint är etablerat och pågår. Kräver högt
ansvarstagande från varje avdelning. Hänger samman med det övergripande arbetet
kring informationsförsörjning.
Framtagande av förvaltningsgemensam kommunikationsplan kommer att ske så snart
kommunikatör finns på plats.

Årsplanering


Ett arbete är påbörjat kring att ta fram årshjul och styrande principer för förvaltningen.

Ledningsstruktur



Insatser för att utveckla förvaltningens ledningsgrupp har påbörjats. Arbetet balanseras
mot det utvecklingsarbete som sker i koncernledningsgruppen.
Ett arbete pågår för att tydliggöra roller och ansvar mellan regiondirektör och
förvaltningschef.

Samverkansstruktur
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God dialog i förvaltningens samverkansgrupp men svårt att rekrytera till samtliga
avdelningars samverkansgrupper.
Workshop är planerade under våren med samtliga samverkansgrupper inom RSF.
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3. Ekonomiskt resultat i perioden, årsprognos
Regionstyrelseförvaltningen prognostiserar ett överskott på 7,0 mnkr. Periodens justerade
resultat uppgår till 2,7 mnkr. En avgörande orsak till överskottet är pågående aktiviteter för
att anpassa verksamheten för kommande krav på sänkta kostnader. Regionstyrelseförvaltningen har sammantaget 56 mnkr i besparing att hantera inom treårsperioden 2017-2019.
Resultaträkning regionstyrelseförvaltningen, tkr

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Netto
Avskrivningar
Internränta
Finansiella kostnader
Tillskott av skattemedel
Resultat

Jan-mars 2017
Justerad Justerat
budget
utfall
-98 067 -99 090
67 150
65 836
90 215
89 892
59 298
56 638
3 627
279
18

3 627
279
18

-63 222
0

-63 222
-2 660

Avvikelse

Budget

+1 023 -385 910
+1 314 279 023
+323 330 880
+2 660 223 993

Helår 2017
Prognos avvikelse
-388 910
277 023
328 880
216 993

+3 000
+2 000
+2 000
+7 000

15 579
1 038
74

15 579
1 038
74

0
0
0

0 -240 684
+2 660
0

-240 684
-7 000

0
+7 000

0
0
0

3.1 Resultatprognos per avdelning

Avdelningen regional utveckling aviserar svårigheter att klara uppdraget inom budgetram.
Övriga avdelningar redovisar prognostiserade överskott.
Avdelning
(mnkr)
Regiongemensamt
Förvaltningsgemensamt
Kvalitet & digitalisering
HR
Måltid
Försörjning
Ekonomi
Kommunikation
Regional utveckling
Totalt RSF

Årsprognos
2107

Besparingskrav
2018

Besparingskrav
2019

+0,4
+0,4
+2,9
+0,5
+1,3
+0,7
+0,7
+0,8
-0,7
+7,0

-3,5
Ingår i regiongem.
-4,0
-1,0
-1,0
-2,0
-3,0
-1,0
-1,5
-17,0

-1,0
Ingår i regiongem.
-2,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-9,0

Regiongemensamt(+0,4 mnkr)
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Den positiva prognosen kommer av att anslaget för bidrag till politiska ungdomsförbund
inte beräknas utnyttjas fullt ut. Anslaget för verksamhetsutveckling är i princip intecknat
men i näringslivsanslaget finns just nu närmare 2,5 mnkr som ännu inte destinerats till någon satsning. I prognosen görs bedömningen att näringslivsanslaget åtgår under året.
Förvaltningsledning/stab/kansli (+0,4 mnkr)

Överskottet beror i huvudsak på personalrelaterade orsaker som en längre sjukskrivning
samt en tillfällig vakans som kommunikatör. Förvaltningsledningen har i prognosen räknat
med att de centrala medel som avsatts för avveckling/utveckling kommer att åtgå.
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Kvalitet & digitalisering (+2,9 mnkr)

Avdelningen ligger nu på ett prognostiserat överskott som i huvudsak utgörs av låga personalkostnader jämfört med budget. Detta beror på förseningar i rekryteringsarbetet och vakanser som förmodligen inte kommer att tillsättas utifrån kommande besparingskrav. Den
licensöversyn som pågår kommer även den att bidra till målet om 4 mnkr i besparing 2018.
HR (+0,5 mnkr)

Avdelningen har i dagsläget ett beräknat överskott på 0,5 mnkr som avser facklig tid. För
närvarande räkas övrig budget åtgå bland annat utifrån de satsningar som genomförs inom
HR- området exempelvis åtgärder för minskad sjukskrivning, koncerngemensamma utbildningar mm.
Måltid (+1,2 mnkr)

De förseningar i ombyggnation av kök som uppstod i samband med föregående års stoppaket ger ett tillfälligt överskott för måltidsavdelningen.
Försörjning (+0,7 mnkr)

Försörjningsavdelningen redovisar ett prognostiserat resultat på 0,7 mnkr. Överskottet
finns i huvudsak inom verksamhetsområdena städ, hjälpmedel och varuförsörjning. I prognosen har antagits att förvaltningen får full täckning för det nya uppdraget att utrusta bostäder till nyanlända. Andra områden som kan förändra prognosen är utfallet av regionens
portokostnad samt den ekonomiska effekten av den nu påbörjade försäljningen av regionens leasingbilar.
Ekonomi (+0,7 mnkr)

Avdelningen som helhet prognostiserar ett överskott på ca 0,7 mnkr, vilket i huvudsak beror på lägre personal- och systemkostnader.
Kommunikation (+0,8 mnkr)

Kommunikationsavdelningen visar ett överskott på 0,8 mnkr. Som en del av besparingsarbetet har annonseringen i Enirokatalogen upphört vilket medför en besparing på ca 0,5
mnkr. I övrigt hänförs resultatet till en tillfälligt vakant chefstjänst.
Regional utveckling (-0,7 mnkr)

Avdelningen har under året fått ett flertal tillkommande uppdrag som är resurskrävande.
Detta har föranlett en förlängning av en icke budgeterad anställning samt att en rekrytering
av en ofinansierad tjänst som exploateringsstrateg påbörjats. Det senare inkluderar även en
nödvändig ambitionsnivåhöjning till följd av ett kraftigt ökat externt tryck och ett behov att
arbeta mer strukturerat i relation till övriga berörda förvaltningar. Delar av den ökade kostnaden kommer lösas via senare pensionsavgång.
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3.2 Kostnads-/intäktsanalys
Personalkostnader

Personalkostnaderna i förhållande till budget för perioden ger ett överskott på 1,3 mnkr,
vilket i huvudsak beror på vakanser och omställningsarbete. I jämförelse med samma
period föregående år ses en kostnadsminskning om 1,6 mnkr. En analys av
personalkostnaderna i förhållande till personalstatistik redovisas i avsnitt 5.
Övriga kostnader
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Under 2016 var ledningskontoret ansvarig för stora koncerngemensamma tjänsteköp av
serviceförvaltningen. När regionstyrelseförvaltningen bildades förändrades
finansieringsmodellen och tjänsteköpen övergick till anslagsbudgetering vilket innebär en
markant sänkning av omslutningen av övriga kostnader. Periodens kostnad påverkas också
av när större externa bidrag har betalats ut.
Utbildnings- och resekostnaderna är högre i år. Under perioden har 1,3 mnkr används till
detta jämfört med 0,7 mnkr under 2016. Delar av kostnaderna ca 0,3 mnkr avser
kompetensutveckling ur anslaget för kompetensutveckling kommunal. Övrig ökning
förklaras av insatser för kompetensväxling främst inom IT. Utfallet ligger i nivå med
budget.
Under året har förvaltningen köpt konsultstöd för 0,8 mnkr jämfört med 1,3 mnkr
föregående år. Kostnadsminskningen beror i första hand på att regionövergripande
utredningsuppdrag i år genomförts med timanställda i stället för externa konsulter. Jämfört
med budget redovisas för perioden ett överskott med 0,8 mnkr.
Måltidsverksamhetens livsmedelskostnader uppgår för perioden till 8,7 mnkr att jämföras
med 8,5 mnkr föregående år. Jämfört med budget är detta något mer än beräknat.
Lokalkostnaderna har i jämförelse med föregående år minskat med 0,5 mnkr till följ av
sänkt internränta, från 10,3 mnkr till 9,8 mnkr. I jämförelse med budget redovisas ett
överskott på 0,4 mnkr, detta till följd av förseningar och senareläggning av ombyggnation
av förvaltningens kök.
Avskrivningar och internränta

Kostnaden för avskrivningar och internränta ligger på samma nivå som föregående år, 3,9
mnkr. Avskrivningarna har dock ökat med ca 0,2 mnkr medan internräntan sjunkit med 0,2
mnkr till följd av den sänkta räntenivån. I förhållande till budget redovisas ingen avvikelse.
Intäkter

Stora delar av förvaltningens verksamhet har från och med 2017 övergått från
resultatenheter till anslagsenheter vilket innebär att intäktsvolymen minskat markant. I stort
följer intäkterna budgeterad volym förutom inom varuförsörjning och
hjälpmedelsverksamheten där vi kan se en ökning. Bruttoavvikelserna mellan budget och
utfall/prognos förklaras även av att vissa större projekt med extern finansiering inte
budgeterats.
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4. Investeringar
Investeringsbudgeten för 2017 uppgår till 81,7 mnkr, inkl kompletteringsbudget. Närmare
48 mnkr av beviljat utrymme beräknas åtgå under året. I prognosen ingår även de investeringsanslag (exploateringsbudget) som är tänkta att överföras till tekniska nämnden.
Investeringstyp
(tkr)
Pott
IT-investeringar
Exploatering
Totalt RSF

Budget
2 100
24 818
54 800
81 718

Utfall tom
mars
202
2 300
151
2 653

Prognos utbetalning 2017
2 100
23 118
22 600
47 818

Avvikelse 2017
0
+1 700
+32 200
+33 900

Prognos utbetalning 2018
0
1 700
32 200
33 900
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Huvuddelen av IT-investeringarna är reinvesteringar som sker enligt plan. Projektet avseende
e-tjänster kommer sträcka sig över årsskiftet. Vad gäller exploateringsbudgeten är det för närvarande i huvudsak projektet yttre A7 (17 mnkr) och Skenet och Ljuset (8 mnkr) som beräknas
ske under 2018.

5. Analys av personalstatistik och personalkostnad
I tabellen nedan redovisas förvaltningens personalstatistik per avdelning och totalt.
Kommunikation

Regional
utveckling

Kvalitet &
digitalisering

Måltid

Försörjning

Ledn, stab,
kansli

Totalt RSF
feb 2017

Totalt
SF/LK
feb 2016

Faktiskt arbetad tid jan-feb
Personalkostnader jan-mars

HR

Årsarbetare, månadsanställda
-varav tillsvidareanställda
-varav tidsbegränsat anställda
Sjuktal jan-feb

Ekonomi

Månadsanställda
-varav tillsvidare
-varav tidsbegränsade

59
54
5

52
52
-

43
39
4

28
24
4

67
66
1

121
119
2

189
175
14

12
12
-

571
541
30

595
555
40

-

-

-

-

-

-

-

-

4,4

3,3

6,3

1,7

2,2

8,3

8,8

8,3

544
510
34
6,4

563
519
44
4,6

153 562
65 835

157 434
67 473

Antal anställda

Det totala antalet anställda har minskat jämfört med samma period 2016. I februari 2017 hade förvaltningen 571 månadsanställda medarbetare, av dessa var 541 tillsvidareanställda och 30 tidsbegränsat anställda. Jämfört med februari föregående år noteras att antalet tillsvidareanställda har
minskat med 14 och antalet tidsbegränsat anställda minskat med 10.
Antalet månadsanställda årsarbetare har minskat med nästan 20 jämfört med samma period 2016.
Minskningen av antalet årsarbetare är lägre än minskningen av antalet månadsanställda, vilket tyder
på att ett antal medarbetare erhållit högre sysselsättningsgrad.
Minskningen av det totala antalet anställda under året beror sannolikt på att dåvarande förvaltningar
varit restriktiva vid återbesättning av vakanta tjänster med anledning av 2016 års anställningsstopp.
Sjuktal

Sjuktalet för perioden januari-februari uppgår till 6,4, vilket är en ökning med nästan 2 %-enheter
jämfört med samma period 2016. En del av ökningen förklaras med att fler medarbetare än i normalfallet drabbats av influensa och maginfluensa under januari och februari månad. Jämfört med
föregående år har sjuktalet ökat framför allt inom måltid och försörjning. Detta beror bland annat
på ovan nämnda influensor men också på ökat antal långtidssjukskrivna bland annat på grund av
psykisk ohälsa och planerade operationer. Förvaltningen uppmärksammar att sjuktalet inom medborgarservice legat högt under flera år. Här kan sjuktalen hänföras till ett fåtal personer, åtgärder för
att bryta trenden och få ner sjuktalen planeras under året.
Faktiskt arbetad tid
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Jämfört med januari-februari 2016 har den faktiskt arbetade tiden minskat motsvarande 12 årsarbetare. Den faktiskt arbetade tiden under perioden för månadsanställda minskade med 18 årsarbetare,
däremot ses en ökning av timanställda med motsvarande 6 årsarbetare.
Den sammanlagda övertiden respektive mertiden har minskat med nästan 2 årsarbetare under januari-februari jämfört samma period 2016.
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Personalkostnad i förhållande till personalstatistik

Personalkostnaderna har minskat med 1,6 mnkr jämfört med föregående års motsvarande period.
Efter justering för 2016 års lönerevision motsvarar kostnadssänkningen ca 20 årsarbetare. Under
perioden har samtidigt timlönekostnaden gått upp motsvarande 6 årsarbetare. Samtidigt kan konstateras att förvaltningens övertidskostnad för perioden har halverats jämfört med föregående år. Sjuklönekostanden har däremot i likhet med sjuktalet ökat. Kostnaden är i perioden 15 procent högre
än föregående år. Sammantaget kan konstateras att personalkostnadsanalysen överensstämmer med
redovisad personalstatistik.
Utmaningar inom HR-området

Förvaltningen upplever bland annat följande utmaningar inom HR-området:
 Svårigheter att attrahera och behålla medarbetare finns framför allt inom
yrkesgrupperna upphandlare, HR-specialister och nyckelpersoner inom IT.
 Inom digitaliseringsområdet finns ett stort behov av kompetensväxling och
kompetensutveckling för att klara framtidens krav.
 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.
Planerade aktiviteter under året är bland annat att i löneöversyn 2017 särskilt prioritera
upphandlare, HR-konsulter samt nyckelpersoner inom IT. Vidare planeras åtgärder rörande
det systematiska arbetsmiljöarbetet såsom att formulera mål, ta fram årshjul samt att genomföra utbildning i samverkan. Ett arbete med att etablera samverkansgrupper på avdelningsnivå pågår, i juni kommer en workshop för samtliga samverkansgrupper att genomföras.

6. Politikerorganisationen
Här redovisas det samlade resultatet för anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelsen,
revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och patientnämnd.
Det samlade prognostiserade årsresultatet för dessa anslag uppgår för närvarande till +0,4
mnkr. Överskottet hänförs till regionstyrelsen +0,6 mnkr. Överförmyndarnämnden befarar
ett mindre underskott på -0,2 mnkr. Resultatet för regionfullmäktige, revision, valnämnd
och patientnämnd beräknas i stort ligga på budgeterad nivå.
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Resultaträkning politikerorganisationen, tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Netto
Tillskott av skattemedel
Resultat

Jan-mars 2017
Justerad
Justrat
budget
utfall
-499
-1 020
5 962
6 338
5 463
5 318
-5 463
-5 463
0
-145

Avvikelse

Budget

+521
-376
+145
0
+145

-2 000
25 454
23 454
-23 454
0

Helår 2017
Prognos avvikelse
-4 000
27 004
23 004
-23 454
-450

+2 000
-1 550
+450
0
+450
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Delårsrapport 2017:1
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Diskuteras på regionstyrelsens arbetsutskott 8–10, 16 maj 2017.
Sammanfattning

Delårsrapport 1 omfattar perioden januari-mars och är i huvudsak inriktad på ekonomi. Bedömningen av ekonomin bygger i huvudsak på de prognoser som nämnder/förvaltningar har gjort samt senaste prognos (februari 2017) på skatter, statsbidrag och övriga poster inom finansförvaltningen. I nämndernas delårsrapporter
redovisas också viktigare händelser under perioden. En kort sammanfattning av
respektive nämnds delårsrapport finns i slutet av den här rapporten.
Ett positivt resultat prognostiseras vid årets slut på 38 mnkr vilket är 11 mnkr högre
än det budgeterade resultatet på +27 mnkr.
Nämndernas budgetavvikelse uppgår enligt prognosen till -47 mnkr. Regionstyrelsen
redovisar en prognos på +7 mnkr, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden +2,8
mnkr, barn- och utbildningsnämnden +2,1 mnkr och kultur- och fritidsnämnden
+1,3 mnkr. Hälso- och sjukvårdsnämnden har en negativ prognos på -30 mnkr och
socialnämnden -31 mnkr. Övriga nämnder redovisar en prognos i balans med budget
eller små avvikelser.
Ett överskott mot budget på 18 mnkr beräknas på skatteintäkter och bidrag (prognos
från februari 2017). Även finansnettot är positivt jämfört med budget med 12 mnkr.
Reavinster är prognostiserade till 15 mnkr högre än budget dvs ett utfall på totalt 50
mnkr varav 15 mnkr avser exploateringsmark på yttre A7. Kostnaderna för pensioner
beräknas bli 10 mnkr lägre än budgeterat.
I 2017 års budget finns en budgeterad besparing på 10 mnkr för ett effektivare
lokalutnyttjande. På viket sätt besparingen ska genomföras är ännu inte beslutat och
därför inte medräknat i den här prognosen vilket gör att motsvarande underskott
beräknas. Övriga poster inom finansförvaltningen beräknas hamna i nivå med
budget.
Nettokostnadsutvecklingen för nämndernas verksamhet inklusive interna poster är 1,9
procent jämfört med samma period föregående år. Den externa nettokostnadsutvecklingen uppgår till 2,8 procent. Externa intäkter har ökat med 9,2 procent och
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externa kostnader har ökat med 4,1 procent. Personalkostnaderna har ökat med
endast 0,5 procent.
Antal anställda är oförändrat jämfört med årsskiftet och uppgår nu till 6 550
personer. Sjukfrånvaron är fortsatt hög och uppgår till 7,2 procent. Särskilt fokus
kommer att sättas på sjukfrånvaron under året.
Investeringsprognos inklusive exploateringar uppgår till 643 mnkr exklusive
exploateringar och budgeten uppgår till 706 mnkr.
Resultaträkning, mnkr

Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Resultat
jan - mars
962
-2 090
-61

Prognos
2017
4 007
-8 623
-245

Budget
2017
4 300
-8 907
-235

Bokslut
2016
4 373
-8 769
-237

-1 189
1 230
1
-10

-4 861
4 919
7
-27

-4 842
4 901
7
-39

-4 633
4 708
23
-16

32

38

27

82

Bedömning

En grundförutsättning för en stabil ekonomi för regionen som helhet är att nämnderna klarar sina uppdrag inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Den prognos
som gjorts efter årets tre första månader pekar på ett underskott för nämnderna på
47 mnkr. Underskottet motsvarar cirka 1 procent av nettobudgeten.
Den externa nettokostnadsutvecklingen bedöms ligga på en normal nivå, 2,8 procent.
Den är ändå något högre än vad som är önskvärt. Jämfört med 2016 års bokslut
finns utrymme för 2,7 procents nettokostnadsökning. Det är ett bättre läge än föregående år då det inte fanns utrymme för någon nettokostnadsökning alls jämfört med
faktiskt utfall året innan.
Kostnadsutvecklingen resten av året bör ändå följas noga och beredskap ska finnas
för eventuella åtgärder ifall det sker en ökning.
De ekonomiska problem som finns är inte spridda på samtliga nämnder utan berör
främst vård och omsorg. Fokus bör läggas på att de verksamhetsområdena ska hålla
sin budget. Hälso- och sjukvårdsnämnden skriver i sin delårsrapport att man är väl
medveten om de förväntningar som finns på verksamheten om att leverera god vård
inom givna budgetramar och arbetar med en rad olika åtgärder. Det är viktigt att det
arbetet ger effekt. För att undvika ett underskott inom hälso- och sjukvårdsnämnden
får nettokostnadsökningen vara högst 1,6 procent. Nämnden ligger nu på en
nettokostnadsökning i perioden på 8,1 procent.
Den 1 juli kommer statens ersättningar till kommuner och landsting för asylsökande
att förändras och sänkas vilket ställer stora krav på omställning av verksamheten
inom framförallt socialnämnden. Det finns fortfarande en ovisshet kring de exakta
konsekvenserna och vilka möjligheter till omställning som finns. Socialnämnden
räknar med 72 mnkr lägre intäkter än föregående år men kostnaderna beräknas bara
minska med 20 mnkr. Det behöver ses över.
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Tabell: Sammanställning av utfall och prognos per nämnd, mnkr

Nämnd

Budget
jan- mars
2017

Regionstyrelsen

68

Justerat
utfall Avvikelse Budget Prognos
Helårs- Bokslut
2017
2017
2017
2017 avvikelse
2016
65

3

264

257

7

31

varav
politikerorganisationen

5

5

0

23

23

0

2

regionstyrelseförvaltningen

63

60

3

241

234

7

29

Tekniska nämnden

43

56

-13

174

173

1

10

teknikförvaltningen

30

44

-14

122

121

1

10

samhällsbyggnadsförvaltningen

13

12

1

52

52

0

0

Byggnadsnämnden

4

5

-1

18

18

0

1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2

2

0

11

11

0

1

varav

Kultur- och fritidsnämnden

36

35

1

142

141

1

2

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

282

267

15

1 127

1 125

2

16

71

65

6

284

281

3

15

Socialnämnden

314

301

13

1 258

1 289

-31

-25

Hälso- och sjukvårdsnämnden

365

386

-21

1 504

1 534

-30

-82

1 185

1 182

3

4 782

4 829

-47

-31

Summa

Investeringsprognos

Investeringsprognosen är mycket hög. Prognosen uppgår till 643 mnkr exklusive
exploateringar och överskrider förra årets rekordstora utfall som uppgick till 616
mnkr. Fortsatt bedömning och bevakning av investeringsutgifterna krävs under året,
inte minst ur likviditetshänseende.
Utfallet och prognoserna bör följas närmare i den ordinarie uppföljningsprocessen
samt på koncernledningsgruppen och ekonomichefsnätverk.
Tabell: Investeringar, mnkr

Årsbudget
2017

Utfall
2017

Årsprognos
2017

Regionstyrelsen

26,9

2,5

25,2

varav
politikerorganisation
regionstyrelseförvaltningen

0
26,9

0
2,5

0
25,2

Tekniska nämnden

593,0

78,6

531,6

varav
teknikförvaltningen
samhällsbyggnadsförvaltningen

588,9
4,1

78,5
0,1

527,5
4,1

Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

0,8
0,5

0
0

0,5
0,5

1,6
40,5
7,9

0,1
2,4
2,5

1,6
40,5
7,9

7,5

0,1

7,5

Nämnd

Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
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Nämnd
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Årsbudget
2017
27,6

Utfall
2017
3,5

Årsprognos
2017
27,6

Summa exkl. exploatering

706,3

89,8

642,9

Exploatering

102,5

4,2

60,9

Kostnads och intäktsutveckling perioden januari – mars

De totala intäkterna inklusive interna poster har minskat jämfört med föregående år,
minskningen beror främst på att regionstyrelseförvaltningen inte säljer tjänster i
samma omfattning som serviceförvaltningen gjorde 2016 samt att internhyran är
sänkt till följd av lägre internränta.
Kostnaderna för intern representation, utbildningar och konferenser är fortfarande
på en lägre nivå än 2015 då stoppaket infördes. 2015 var utfallet 8,9 mnkr jämfört
med 8,0 2017. Kostnaderna är ändå högre 2017 än 2016.
Kostnaderna för hyrpersonal fortsätter att öka snabbt. På två år har kostnaden stigit
med 148 procent. I posten förbrukningsmaterial ligger även kostnader för läkemedel.
Läkemedelskostnaderna är totalt cirka 4 mnkr högre än föregående år.
Att övriga kostnader minskat beror främst på att serviceförvaltningen inte längre
debiterar tjänster utan är anslagsfinansierade samt lägre internränta och lägre
internhyra.
Tabell: Kostnader och intäkter januari-mars 2017 jämfört med januari-mars 2016 (inklusive interna poster)

Periodens utfall
Jan 17 - Mars 17

Periodens utfall
föregående år
Jan 16 - Mars 16

Procentuell
skillnad

975,6

999,1

-2,4 %

788,8

784,7

0,5 %

6,0

5,6

7,1 %

8,0
0,5
7,3
17,1
102,2
1 218,8

6,2
0,5
7,4
11,0
93,3
1 241,9

29,0 %
0%
-1,4 %
55,5 %
9,5 %
-1,9 %

113,6
14,4

120,5
27,6

-5,7 %
-47,8 %

Summa kostnader

2 142,6

2 144,9

-0,1%

Nettokostnad

1 167,0

1 145,8

1,9 %

mnkr

Totala intäkter
Personalkostnader

varav övertid, mertid
Utbildning, kurs o konferensavgifter
Representation
Konsulter
Hyrpersonal
Förbrukningsmaterial, inventarier
Övriga kostnader

varav internhyra
varav internränta
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De externa intäkterna har ökat från 270 till 295 mnkr vilket motsvarar 9,2 procent. Det
är främst statsbidrag för satsningar i förskolan samt grundskolan som ökat.
Statsbidraget för receptförskrivna läkemedel är bokfört för två månader i perioden
jämfört med en månad föregående år. Det påverkar utfallet med 12 mnkr. Övriga
intäkter som exempelvis taxor och avgifter är i princip oförändrade.
Övriga externa kostnader har ökat med 9,9 procent eller 37 mnkr främst beroende på
att mer verksamhet köpts än föregående år. Främst gäller det utomlänsvård samt
placering av barn och unga. Kostnader för utomlänsvård har ökat med 10 mnkr
jämfört med förra året.
Tabell: Externa kostnader och intäkter januari-mars 2017 jämfört med januari-mars 2016

mnkr

Totala externa intäkter
Personalkostnader

varav övertid, mertid

Periodens utfall
Jan 17 - Mars 17

Periodens utfall
föregående år
Jan 16 - Mars 16

Procentuell
skillnad

294,8

269,8

9,2 %

788,8

784,7

0,5 %

6,0

5,6

7,1 %

Utbildning, kurs o konferensavgifter
Representation
Konsulter
Hyrpersonal
Förbrukningsmaterial, inventarier
Övriga kostnader
Summa externa kostnader

7,9
0,4
7,2
16,7
87,3
538,1
1 446,3

6,1
0,4
7,2
10,6
79,4
501,5
1389,9

28,0 %
0%
0%
56,9 %
9,9 %
7,3 %
4,1 %

Nettokostnad

1 151,6

1 120,1

2,8 %
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Personalstatistik och personalkostnader

Personalstatistik finns till och med februari och det är de siffror som använts i den
här rapporten. För att analysera utvecklingen i förhållande till kostnader har även
personalkostnader fram till februari använts.
Personalkostnaderna har januari till februari 2017 ökat från 530 mnkr föregående år
till 533 mnkr, 2017. Det motsvarar en ökning på 0,5 procent. Lönerevisionen 2016
motsvarar 2,3 procent. Det är alltså en lägre faktisk kostnadsökning än vad lönerevisionen ger.
Den faktiskt arbetade tiden januari och februari 2017 jämfört med 2016 har minskat
med 1,9 procent vilket motsvarar 108 årsarbetare. Till viss del kan det bero på att det
var en arbetsdag mindre 2017 jmf med 2016 samt att personlig assistans har lagts ut
på privat utförare 1 februari. Övergången omfattade 78 personer. En del av
minskningen beror också på färre anställda.
Tabell: Antal anställda jämfört med årsskiftet och 12 månader bakåt

Förvaltning
Regionstyrelse
förvaltningen
Teknikförvaltning
Samhällsbyggnads
förvaltning
Kultur- och
fritidsförvaltning
Utbildnings- och
arbetslivsförvaltning
Socialförvaltning
Hälso- och sjukvårds
förvaltning
Totalt

Antal
anställda feb
2016

Antal
anställda dec
2016

Antal
anställda feb
2017

Förändring
jmf med feb
2016

LK
54
SF
541
293

LK
51
SF
533
286

571

-24

289

-4

142

149

150

8

140

134

133

-7

2 069

2 011

2 096

27

1 963

1 948

1 884

-79

1 414

1 431

1 427

13

6 616

6 543

6 550

-66

Antal anställda är i princip oförändrat jämfört med årsskiftet men jämfört med
februari 2016 har antal anställda minskat med 66 personer.
På de flesta förvaltningar är skillnaderna små jämfört med årsskiftet. Ökning av antal
anställda på utbildnings- och arbetslivsförvaltningen hänförs till läsårsvariationer.
Medarbetare slutar vid jullovet och nyanställningar görs vid vårterminens start.
Socialförvaltningen har minskat antal anställda succesivt under de senaste 12
månaderna vilket beror på en minskad tillströmning av ensamkommande barn och
unga samt att personlig assistans lades ut på privat regi under februari 2017.
Sjukfrånvaro

Trenden med ett ökande sjuktal fortsätter, det gäller både män och kvinnor. Den här
perioden är det männens sjukfrånvaro som ökat mest även om det är från en lägre
nivå än kvinnor. Sjuktalet för Region Gotland uppgår till 6,0 procent, 3,9 för män
och 6,7 för kvinnor. De högsta sjuktalen återfinns inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen.
För att definiera behov av åtgärder, både på individnivå (kort sikt) och på strukturell
nivå (längre sikt), kommer Region Gotland att arbeta med ett särskilt
sjukfrånvaroprojekt med start 2017. Detta är en utveckling av den insats som gjordes
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under 2016, där sjukfrånvaron inom några av Region Gotlands enheter med särskilt
hög sjukfrånvaro, kartlades närmare.
I syfte att arbeta mer hälsofrämjande inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
och undvika upplevelser av för hög arbetsbelastning, kommer personal anställas som
kan förbättra förutsättningarna för lärarna att mer koncentrerat arbeta med
arbetsuppgifter som rör undervisningen. Det kan till exempel handla om
lärarassistenter, socialpedagoger och/eller arbetsmarknadsåtgärden extratjänster.
Inom socialförvaltningen är orsaken till de höga sjuktalen troligen tätt förknippad
med svårigheten att bemanna. Den största ökningen i jämförelse med februari
föregående år uppvisar hemsjukvård och hemtjänst natt samt inom individ – och
familjeomsorgen. De ökade sjuktalen beror till stor på långtidssjukskrivningar och
den ökade arbetsbelastningen orsakad av bl.a. svårigheter att återbesätta vakanser.
Alltjämt uppvisar hemtjänsten fortfarande högst sjuktal, 11,8 procent i februari.
Tabell: Sjukfrånvaro uppdelat per förvaltning

Förvaltning

Sjukfrånvaro
samtliga

Sjukfrånvaro
kvinnor

Sjukfrånvaro män

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

LK
1,5

LK
1,3

4,8

LK
2,2

LK
1,7

6,1

LK
0,6

LK
0,9

2,3

SF
4,7

SF
4,6

SF
5,6

SF
5,6

SF
2,5

SF
2,3

Teknikförvaltning

3,3

3,1

4,7

2,8

4,7

4,9

2,8

2,8

4,6

Samhällsbyggnads
förvaltning

5,0

5,3

5,1

7,3

7,4

5,7

2,6

3,9

4,7

Kultur- och
fritidsförvaltning

6,1

6,3

5,6

5,3

5,4

6,5

7,9

8,1

4,1

BUF
6,0

7,0

5,8

BUF
6,6

7,7

6,4

BUF
2,5

4,2

3,6

Regionstyrelse
förvaltning

Utbildnings- och
arbetslivsförvaltning
(tidigare BUF-GVF)

GVF
3,6

GVF
4,0

GVF
3,1

Socialförvaltning

6,9

7,0

7,4

7,5

7,6

7,9

3,8

3,8

5,2

Hälso- och sjukvårds
förvaltning

5,1

5,0

5,3

5,7

5,6

5,8

2,5

2,4

2,6

Totalt

5,6

5,7

6,0

6,4

6,5

6,7

3,1

3,1

3,9

Sjuktalet för 2015 avser helår och siffran för 2016 och 2017 avser februari och 12 månader bakåt.
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Nämndernas sammanfattande kommentarer

Nedan följer en redovisning av väsentliga händelser i verksamheten under perioden
och en sammanfattning av det ekonomiska läget per nämnd.
Regionstyrelsen, + 7 mnkr

Regionstyrelseförvaltningen driver ett aktivt arbete för att bidra till regionens
måluppfyllelse samtidigt som verksamheten anpassas och förändras för att motsvara
de kraftiga krav på kostnadssänkningar som föreligger under perioden 2017-2019.
Aktiviteter drivs för att stärka koncernstyrning och koncernsamordning, fokusera
den regionala utvecklingen, effektivisera stöd och service till regionens samtliga
förvaltningar och dessutom öka kvaliteten i den egna förvaltningens verksamhet.
Kompetensförsörjningen är en utmaning inom framförallt HR, upphandling och IT
och åtgärder görs bland annat genom riktade satsningar i årets löneöversyn.
Sjukfrånvaron är hög inom framför allt måltid och försörjning och insatser görs för
att förbättra arbetsmiljön.
Periodens resultat uppgår till 2,7 mnkr.
Årsprognosen visar ett överskott på 7 mnkr vilket är nödvändigt för att skapa de
förutsättningar som krävs för att förvaltningen ska klara 2018 års
kostnadssänkningar. Det största prognostiserade överskottet återfinns inom
avdelningen kvalitet och digitalisering (2,9 mnkr), det beror på förseningar i
rekryteringar samt vakanser som troligen inte kommer att tillsättas utifrån kommande
besparingskrav. I övrigt prognostiserar samtliga avdelningar förutom region
utveckling positiva resultat.
Politikerorganisationen, +0,4 mnkr

Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för
anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd,
patientnämnd och valnämnd.
Det samlade prognostiserade årsresultatet för dessa anslag uppgår för närvarande till
+0,4 mnkr. Överskottet hänförs till regionstyrelsen på 0,6 mnkr medan
överförmyndarnämnden räknar med ett underskott på 0,2 mnkr. För mer
information om överförmyndarnämnden och patientnämnden, se nedan.
Tekniska nämnden, +0,5 mnkr
Teknikförvaltningen, +0,6 mnkr

Periodens resultat för teknikförvaltningen är positivt med 2 735 tkr, vilket kan
jämföras med föregående år då det var negativt med -378 tkr. Den ekonomiska
helårsprognosen visar på ett positivt resultat med 622 tkr. Prognosen baseras på
försiktiga bedömningar eftersom den endast bygger på tre månaders verksamhet.
Personalkostnaderna för perioden uppgår till 37,2 mnkr, vilket är ett överskott mot
periodens budget med 6,1 mnkr. Den positiva avvikelsen beror på att ett flertal
tjänster är vakanta.
Tekniska nämndens investeringsutgifter 2017 beräknas bli 565,9 mnkr vilket är inom
ramen för investeringsbudgeten som uppgår till 636,6 mnkr. Investeringsutgifterna
för perioden uppgår till 82,6 mnkr vilket är högre än föregående år då de uppgick till
65,3 mnkr. De största investeringsprojekten är kryssningskajen med 58,8 mnkr,
brackvattenverk i Kvarnåkershamn med 52,7 mnkr samt Sävehuset med 40 mnkr.
Arbetet med kryssningskajen följer tidplanen vid avstämning i mars 2017.
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Grundvattennivåerna i stora magasin ligger i början av året fortsatt mycket under det
normala. Situationen för 2017 är ännu kritisk när det gäller tillgången på dricksvatten
även om situationen i små grundvattenmagasin ser något bättre ut än motsvarande
nivå för 2016. Fjolårets ”Spara-vatten kampanj” har åter satts igång med information
ut till bland annat skolelever.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, räddningstjänsten, -0,1 mnkr

Den ekonomiska prognosen visar att ekonomin inom räddningstjänsten i princip är i
balans.
Arbetet med att sätta igång den nya organisationen pågår för fullt inför 1 maj.
RIB beredskapen utifrån den gamla organisationen dras fortfarande med beredskapsbrister. Nio personer har sagt upp sig på grund av nya organisationen och det nya
RIB avtalet. Räddningstjänsten kommer fortsatt under kvartal 1 2017 att ha brister i
beredskapsorganisationen.
Antalet larm i väntan på ambulans (IVPA) och automatlarm har under första
kvartalet minskat jämfört med samma period föregående år.
Byggnadsnämnden, 0 mnkr

Den ekonomiska prognosen för byggnadsnämnden visar på ett utfall enligt budget
för 2017. Periodens resultat för byggnadsnämnden är negativt med 647 tkr.
En uppföljning av bygglovsärenden visar att inga ärendetyper fullt ut klarar kravet på
10 veckors handläggningstid enligt plan- och bygglagen (PBL).
Inom enhet bygg lanseras den nya e-tjänsten och är klar att användas från och med
april 2017. Den nya e-tjänsten innebär att medborgarna kan genomföra 5 typer av
ärenden digitalt, det är bygglov, förhandsbesked, planbesked, nybyggnadskarta samt
utstakning/läges kontroll. Det är just nu 6 ytterligare tjänster som enligt planeringen
ska lanseras under våren. Varav 2 lanseras redan under april, det är anmälan eldstad
och anmälan kontrollansvarig. Detta arbete behöver fortsatt vara högt prioriterat för
att kontinuerligt utvecklas med fler digitala tjänster.
Arbetet att få till detaljplanearbetet för Visborgsområdet intensifieras för att
förverkliga ett byggande enligt strukturplanens intentioner. Här pågår nu ett arbete
att synkronisera olika intressenter och få till ett antal detaljplanearbeten som
övergripande hänger ihop med visionen att skapa en ny stadsdel med ekologisk
profil. Översiktsplanen "fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet" har varit ute
på granskning med ett välbesökte möte i Östergarns bygdegård.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, +0,1 mnkr

Den ekonomiska prognosen för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamheter visar
att utfallet för 2017 kommer att bli positivt.. Prognosen för 2017 är ett överskott med
122 tkr.
Periodens resultat är positivt med 179 tkr.
Antalet inkomna/upprättade ärenden har ökat med 66 jämfört med samma period
2016. Antalet tillsynsbesök är lägre 2017 än motsvarande period 2016 inom både
miljöbalken och livsmedelslagens verksamhetsområde. Orsaker till detta är vakanser
samt icke återinsatta tjänster, vilket medfört att en del team inför 2017 ändrat sina
tillsynsmål utifrån mindre bemanning jämfört med samma period 2016.
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En uppgradering av ärendehanteringssystem och fakturerings system kommer att
genomföras under 2017.
Kultur- och fritidsnämnden, +1,3 mnkr

Den pågående utredningen och den förmodade nedläggningen av KFF/KFN har lett
till uppsägningar och oro som medfört att förvaltningen har allt svårare att
upprätthålla kvalitet i verksamheten. Nämndsekreteraren har slutat på förvaltningen
vilket medfört att ärendehantering, registrering och en stor del av politiska
administrationen inte kan upprätthållas. En sista nämnd finns inplanerad den 13 juni
och därefter kan inte förvaltningen längre fungera fullt ut. Verksamheterna gentemot
kund/brukare fungerar dock enligt plan och än så länge väl.
Inom kulturavdelningen finns en positiv inställning till föreslagen
organisationsförändring och även om delar av personalen påverkats negativt av
uppsägningarna inom förvaltningen pågår flera lovande utvecklingsprojekt. Samtidigt
har inom fritidsavdelningen i stort sett all utvecklingsverksamhet upphört och den
kvarvarande personalen fokuserar på förvaltande av verksamhet. Enhetschefen för
anläggningar har sagt upp sig och slutat under perioden. Tjänsten har inte tillsatts
utan arbetsuppgifterna har fördelats på övriga medarbetare, där avdelningens
kvarvarande enhetschef med ansvar för baden nu har driftansvaret även för
anläggningar.
Inom biblioteksavdelningen har förändringar i enhetschefsledet inneburit förändrade
ansvarsområden och arbetsuppgifter, vilket som i sin tur påverkar det ordinarie
arbetet. Avdelningen följer den pågående serviceortsutredningen, vilken kan komma
att beröra verksamheten. Ungdomsavdelningen har i samråd med utbildnings- och
arbetslivsförvaltningens ledning lagt en bra grund för den förmodade övergången i
ny förvaltningsorganisation.
Med hänsyn till förvaltningens nuvarande situation är det svårt att göra en
bedömning och en rättvisande årsprognos. Förvaltningen kommer definitivt att klara
ett nollresultat, troligtvis ett överskott för 2017 på ca 1,3 mnkr beroende på politiska
prioriteringar. Resultatet för perioden visar ett positivt resultat på 1140 tkr, vilket dels
beror på att personal slutat under perioden inför den förmodade nedläggningen av
förvaltningen samt att KFN har budgeterat en betydligt större buffert än tidigare år
för att bland annat kunna ta extra kostnader för bevattning samt oplanerade utgifter
utifrån att Gotland är värd för NatWest Island Games.
Barn- och utbildningsnämnden, +2,1 mnkr

Barn- och utbildningsnämndens prognos beräknas bli positiv med 2,1 mnkr.
Periodens resultat uppgår till 17,7 mnkr. Det positiva resultatet i perioden beror till
största del på att intäkterna till följd av statsbidrag är högre samt att kostnaderna är
lägre än budgeterat exempelvis har inte kulturskolans del av hyra i nya Sävehuset
debiterats.
Prognosen innefattar verksamheternas inlämnade prognoser på 0,1 miljoner kronor
och täckning för indirekta kostnader genom återsökta statsbidrag för mottagandet av
asyl på två miljoner kronor.
Skolformerna redovisar en positiv prognos på 1,7 miljoner kronor (förskola 0,3 mnkr
och grundskola 1,4 mnkr). Den centrala förvaltningen har en positiv prognos på 1,3
miljoner kronor där ingår även underskott i utbetalningar till fristående huvudman
med 5,9 miljoner kronor.
Prognosen för barn och elevvolymer (resursfördelningsmodell) pekar på ett
underskott på 8,7 miljoner kronor. Underskottet har sin huvudsakliga förklaring i att
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budgeterat antal barn för fristående förskola är lägre i förhållande till verkligt antal
barn, sammanlagt för alla skolformer och huvudmän saknas budget för 140 barn och
elever. Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
Sjuktalet inom nämndens verksamheter har ökat i förhållande till motsvarande period
2016. För att kunna motverka upplevelser av för hög arbetsbelastning kommer
personal att anställas som kan förbättra förutsättningarna för lärarna att arbeta mer
koncentrerat med arbetsuppgifter som rör undervisningen. Till exempel
lärarassistenter och socialpedagoger.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, +2,8 mnkr

Nämndens helårsprognos pekar på ett överskott på 2,8 mnkr.
Den största negativa avvikelsen från budget ligger hos Wisbygymnasiet med cirka
fem miljoner kronor. Den största positiva avvikelsen ligger hos resursfördelningen
(ersättningar för elevvolymer) som har en positiv prognos på 9,1 miljoner kronor.
Resultatet i perioden uppgår till 5,5 mnkr.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
För att motverka upplevelser av för hög arbetsbelastning kommer förvaltningen att
fortsätta att anställa personal som kan förbättra förutsättningarna för lärarna att mer
koncentrerat arbeta med arbetsuppgifter som rör undervisningen, det kan till
exempel vara lärarassistenter och socialpedagoger.
Det preliminära gymnasievalet avslutades den 15 februari. 488 elever sökte då till
kommunala Wisbygymnasiet (varav tio elever från fastlandet). 46 elever sökte till
fristående Guteskolan. 81 gotländska elever har sökt gymnasieutbildning på annan
ort.
Socialnämnden, -31,2 mnkr

Nämndens årsprognos pekar på ett underskott mot budget på 31,2 miljoner kronor.
Resultatet i perioden uppgår till + 13,2 mnkr.
Tidigare handlingsplan för att minska utbud och kostnader har givit effekt. Där finns
endast två uppdrag kvar, översyn av måltid och översyn av sociala företag, det är
därför nödvändigt att ta fram en ny handlingsplan i syfte att ytterligare minska
utbudet för att minimera underskottet. Socialnämnden begärde under 2016 att få ett
underlag på verksamhet möjlig att upphandla. Förvaltningens underlag redovisades i
februari och ärendet kommer att behandlas i juni.
Sett till verksamheterna så visar äldreomsorgen ett överskott medan det är underskott
för LSS-insatser, ensamkommande flyktingbarn och för individ- och
familjeomsorgen. Det är framför allt för barn- och ungdomsvården som det
prognostiseras fortsatt stora underskott. Det är viktigt att förvaltningen kompenseras
för nettokostnader för mottagning av ensamkommande flyktingbarn då
Migrationsverkets ersättningar inte täcker kostnaderna och det inte finns någon
budget för nettokostnader. Det är också viktigt att förvaltningen får del av medel för
täcka övriga kostnader som rör flyktingmottagning, så som försörjningsstöd.
Kommunals nya avtal innebär högre personalkostnader än beräknat då det omfattar
fler medarbetare. Det finns också en stor osäkerhet kring övriga löneavtal som inte är
klara.
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Förvaltningen har fortsatt svårigheter att tillsätta vakanta tjänster, vilket medför en
ökad arbetsbelastning och en något högre sjukfrånvaro. Avdelningarna arbetar med
kompetens- och sjukfrånvarosatsningar och ska intensifiera det arbetet under året.
Utvecklingen för förvaltningen följer till stora delar den nationella trenden.
Arbetet med införandet av IBIC, individens behov i centrum, går enligt plan.
Införandet planeras succesivt under 2017 och framåt.
Inom de flesta avdelningarna arbetar man aktivt med att skapa
genomförandeplaner/vårdplaner för alla brukare.
Arbetet med att använda SIP, samordnad individuell plan, går långsamt framåt. Det
är framför allt myndighetsavdelningen som initierar till att en plan ska skapas men
initiativ kan tas från samtliga parter kring en brukare och brukaren själv. Användning
av rutiner och dokumentation av SIP kan dock förbättras inom förvaltningen. Inom
övriga avdelningar har man deltagit några gånger men väldigt få planer har initierats.
Det pågår många aktiviteter för att öka brukarnas delaktighet till exempel genom att
man har boenderåd/brukarråd, gör brukar mer delaktig i val av mat, vid inköp, vid
att sätta mål inför en korttidsvistelse och val av aktiviteter. Inom individ- och
familjeomsorgen arbetar man med olika modeller för att stärka brukares delaktighet
och inflytande, bland annat Västernorrlandsmodellen och Scott Millers
skattningsskalor.
De flesta aktiviteter i handlingsplanen för barn och unga är genomförda.
För att minska antalet placeringar har individ- och familjeomsorgen satt igång ett
flertal aktiviteter, så som nätverksarbete, start av HVB-Silvergatan, en utredningsoch behandlingsenhet för föräldrar och barn, utvecklat samråd med ansvariga
arbetsledare och enhetschefer inför placering, familjeorienterat skolstöd, förstärkt
familjehemsorganisationen och målgruppsinventering.
Hälso- och sjukvårdsnämnden, -30 mnkr

Det ekonomiska resultatet är efter mars månad minus 21,3 miljoner.
Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 8,1 procent. Det stora negativa resultatet kan
främst hänföras till flera vårdkrävande och därmed kostsamma patienter inom
utomlänsvården och att det kraftiga utbrottet av influensa, RS-virus och
vinterkräksjuka har gjort att stängning av 7 vårdplatser inte varit möjlig under det
första kvartalet.
Årsprognosen beräknas till - 30 miljoner jämfört med budget. Den negativa
prognosen har sitt ursprung i den mycket höga kostnadsutveckling som har inlett
2017.
Prognosavvikelsen beror på:


Flera kostsamma vårdtillfällen inom utomlänsvården som, även om resten av
2017 återgår till en mer normal nivå av sådan vård, inte kommer att rymmas
inom den budget som är lagd för utomlänsvården.



I handlingsplanen för att nå budget krävs en neddragning med 7 vårdplatser
som ger en nettobesparing på ca 5 miljoner. Under januari och februari var
vårdplatsläget mycket ansträngt beroende på influensa, vinterkräksjuka och
RS-virus. Under denna tid var det inte möjligt att minska antalet vårdplatser
utan mycket stora konsekvenser för vården. Vårdplatsneddragningen sker
istället från och med april månad.
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Då Gotland drabbades hårt av ovanstående i influensatider blev också
många i personalen sjukskrivna eller lediga för vård av barn. Detta medförde
stora kostnader för övertidsarbete och ytterligare behov av hyrsjuksköterskor.

Tillgängligheten till specialistsjukvård är sammantaget god, nationellt jämfört mycket
god. Även kvaliteten i vården bedöms sammantaget god, även om
utvecklingsområden föreligger. Under perioden har Sveriges kommuner och
landsting publicerat en sammanvägd resultatöversikt på 16 hälso- och
sjukvårdsområden, Gotland hamnar på tredje plats av landets 21 landsting.
Hård belastning till följd av bland annat hög förekomst av influensan och
vinterkräksjuka bland såväl medborgare som personal samt stora svårigheter att
bemanna inom vissa verksamheter har påverkat både ledare och medarbetares
förutsättningar till verksamhetsutveckling negativt. Arbetsmiljön har i vissa
verksamheter varit ansträngd. Sjuktalet uppgick i februari till 6,8 procent jämfört med
5,8 procent 2016.
Patientnämnden, 0 mnkr

Budgeten för nämnden är i balans 2017.
En kraftig ökning av antalet klagomål kan ses under januari till mars. 76 klagomål har
kommit in jämfört med 54 under samma period 2016. Denna trend kan ses redan
under senare delen av 2016. Primärvården har under perioden fått 31 klagomål
jämför med 14 under samma period 2016. Klagomål kommer from maj att kunna
lämnas genom att logga in på ”Mina vårdkontakter” på 1177.
Överförmyndarnämnden, -0,2 mnkr

Nämnden prognostiserar ett underskott på 150 tkr för helåret till följd av ökade
kostnader för arvoden till ställföreträdare. Dessutom föreligger en risk att de nya
reglerna kring ersättning till ensamkommande barn kan generera underskott om inte
nämnden får sina kostnader täckta via schablonersättningen.
Kostnaderna för arvodena är beroende av flera faktorer, dels prisbasbeloppets
utveckling, dels den totala ärendevolymen samt andelen arvoden som betalas av
Region Gotland. Andelen ärenden som betalas av Region Gotland har under de
senaste åren ökat. Prisbasbeloppet har också stigit med 500 kronor mellan 2016 och
2017, från 44 300 kr till 44 800 kr.
En trolig konsekvens av det nya ersättningssystemet är att riktlinjer för arvodering av
ställföreträdare kan komma att behöva ses över och revideras.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen enhet Ekonomi och upphandling

13 (13)

Nämndernas/
förvaltningarnas
delårsrapporter
Delårsrapport 1

januari-mars 2017

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Regionstyrelsen
Tekniska nämnden
Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen - räddningstjänsten
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Patientnämnden
Överförmyndarnämnden

Regionstyrelsen

RAPPORT

Delårsrapport 1
Regionstyrelseförvaltningen

Datum 2017-04-20
Ärendenr RS 2017/5
Version [1.0]

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

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Delårsrapport 1

Delårsrapport 1
Innehåll
1. Sammanfattande kommentar om måluppfyllelse ....................................................3
2. Väsentliga/kritiska händelser ..................................................................................3
2.1 Stärkt koncernstyrning och koncernsamordning........................................................................... 3
2.2 Fokuserad regional utveckling .................................................................................................... 4
2.3 Effektivt stöd och service till regionens samtliga förvaltningar ...................................................... 6
2.4 Kvalitet i den egna förvaltningens verksamhet............................................................................. 6

3. Ekonomiskt resultat i perioden, årsprognos ............................................................8
3.1 Resultatprognos per avdelning ................................................................................................... 8
3.2 Kostnads-/intäktsanalys ............................................................................................................. 9

4. Investeringar ..........................................................................................................10
5. Analys av personalstatistik och personalkostnad ..................................................11

RS RS 2017/5 Datum 2017-04-20

6. Politikerorganisationen ..........................................................................................12

2 (12)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Delårsrapport 1

1. Sammanfattande kommentar om måluppfyllelse
Regionstyrelseförvaltningen driver ett aktivt arbete för att bidra till regionens måluppfyllelse
samtidigt som verksamheten anpassas och förändras för att motsvara de kraftiga krav på
kostnadssänkningar som föreligger under perioden 2017-2019. Aktiviteter drivs för att stärka
koncernstyrning och koncernsamordning, fokusera den regionala utvecklingen, effektivisera
stöd och service till regionens samtliga förvaltningar och dessutom öka kvaliteten i den egna
förvaltningens verksamhet. Kompetensförsörjningen är en utmaning inom framförallt HR,
upphandling och IT och åtgärder görs bland annat genom riktade satsningar i årets
löneöversyn. Sjukfrånvaron är hög inom framför allt måltid och försörjning och insatser görs
för att förbättra arbetsmiljön. Den sammanfattade prognosen för året visar ett överskott på 7
mnkr vilket är nödvändigt för att skapa de förutsättningar som krävs för att förvaltningen ska
klara 2018 års kostnadssänkningar.

2. Väsentliga/kritiska händelser
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 verksamheten

Under respektive utvecklingsområde framgår prioriterade aktivitetsområden.
I det följande beskrivs väsentliga/kritiska händelser inom respektive aktivitetsområde.
2.1 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.
Kompetensförsörjning
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En övergripande kompetensförsörjningsplan för Region Gotland är påbörjad.
På chefsforum i juni kommer alla chefer ges en inspirationsföreläsning kring att vara en
attraktiv arbetsgivare.
För att nå konkurrenskraftiga löner stärks lönebildningen genom att varje förvaltning
identifierar bristyrken och behov av satsningar för ökad jämställdhet. Ett arbete med att
identifiera kostnader och budget för vidareutbildningar inom Region Gotland har
påbörjats.
Arbete med att följa och analysera orsaker till det höga sjuktalet har startats och även
planering för att genomföra de identifierade aktiviteter som kan sänka Region Gotlands
sjuktal har påbörjats.

Styrmodell


För att stärka implementeringen av den nya styrmodellen görs uppdatering av
informationen på gotland.se.
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Modellen kommer gås igenom på RSF:s chefsmöte 26 april.
Fortsatt arbete kring modellen/implementering sker inom kvalitetschefsnätverket.
Kvalitetsnätverket och IT-strateginätverket kommer slås samman till ett nätverk Kvalitet och Digitalisering. Syfte och mål med nätverket är under framtagande.
Revidering och uppföljning av styrande dokument har påbörjats.

Lokalförsörjning



Framtagande av en regional lokalförsörjningsplan har påbörjats, ska vara klart under
året.
Lokalöversyn Wisborg är igång och eventuell flytt ska genomföras under kvartal 2.

Informationsförsörjning/ärendeberedning







Ett arbete har påbörjats för att processkartlägga och identifiera ansvars- och utvecklingsområden inom informationsförsörjning.
För utvecklad ärendeberedningsprocess har processkartläggning påbörjats tillsammans
inom kansliet med förtydligande av arbetsuppgifter och roller. Ett examens-jobb görs
kring ständiga förbättringar, klart juni.
Ett projekt pågår för förberedelse inför ny dataförordning - GDPR 2018. Slutrapport
ska vara framme i maj.
Docpoint ska införas i samtliga verksamheter i regionen. Sist ut är RSF där ett arbete
nu pågår.
Ett projekt för införande av e-arkiv är i uppstartsfasen. Ett första möte med en bredare
grupp sker under april.

Digitalisering


En gemensam e-tjänsteplattform är driftsatt. 12 e-tjänster är publicerade, flera på gång.
Kvartalsvis planering och prioritering görs.

Investering


Projekt för att utveckla investeringsprocessen pågår. Rapport till budgetavstämningen i
oktober.

Service



Arbetet i kundtjänstrådet upprätthålls. Bland annat planeras en workshop och den
senast genomförda servicemätningen analyseras.
Arbetet med serviceriktlinjer är ännu inte påbörjat i avvaktan på att nyrekryterad
enhetschef ska komma på plats.

2.2 Fokuserad regional utveckling

RS RS 2017/5 Datum 2017-04-20

Innebär att stödja regionstyrelsen i sin uppgift att utveckla Gotland.
Regional utvecklingsstrategi inkl strategier för god och jämlik hälsa


Analysfasen är delvis klar och planering av produktion pågår. Resursfrågan är kritisk.
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Förslag till regioninterna strategier för jämlik hälsa är klart. Det externa perspektivet
kopplas till den regionala utvecklingsstrategin.

Långsiktigt hållbart serviceutbud


Ett första utkast till strategi tas fram till politiken i juni. Resursfrågan är kritisk.

Exploatering och bostadsförsörjning






Ett förslag kring utveckling av exploateringsprocessen är i stort färdigt och en
genomförandeplan håller på att tas fram. Verksamhetsledare saknas idag.
Beträffande process för fastighetsförsäljningar har en problemanalys genomförts och
åtgärdsbehov har identifierats.
Arbetet pågår med framtagande av exploateringsplan. Ska vara klar under april.
Framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjning planeras till hösten.
Arbetet med samordnad bostadsförsörjning i Region Gotland pågår enligt plan och ska
leveras i juli.

Jämställt tillväxtarbete och Hållbara Gotland



Genomförandet av projektet Jämställd Tillväxt pågår enligt plan och delrapport till
Tillväxtverket lämnades i mars.
Arbetet med genomförandet av tillväxtprogram och Hållbara Gotland pågår, men
resursfrågan är kritisk då beslut om medel för administration ännu inte kunnat fattas.

Integration


Förslag till integrationsstrategi för Gotland är klar och är remitterat till maj.

Utvecklat kris- och katastrof beredskapsarbete med fokus på civilt försvar


En plan för utvecklad beredskapsförmåga är framtagen i samarbete med Myndigheten
för Samhällsskydd och Beredskap.

Hållbart ekologiskt samhälle
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Biogassamordningen har övergått från projektform till uppdrag och linjeansvaret har
förtydligats.
Arbetet med en handlingsplan för att förstärka klimat- och miljöaspekterna i det
regionala tillväxtarbetet är påbörjat.
Ambition finns att etablera ett strategiskt nätverk för samordning av interna miljöfrågor
men det är ännu inte påbörjat.
Ett antal interna och externa vattenrelaterade samarbetsprojekt pågår ett par av dessa
producerade delrapporter under januari.
En majoritet av nämnderna har nu lämnat egna handlingsplaner för miljöarbetet enligt
RS §308/2015. Regionstyrelseförvaltningen kommer att färdigställa förslag till
handlingsplan för RS under året.
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2.3 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.
Chefsstöd








Ett förvaltningsövergripande arbete för att tydliggöra behovet av nära chefsstöd
behöver genomföras under året - ännu inte påbörjat.
Förvaltningen medverkar i ett arbete, initierat från koncernledningsgruppen, att ta fram
krav, förväntningar och mandat för första linjens chefer.
En handlingsplan med åtta punkter, för att kvalitetssäkra statistik och utdata i HRsystemet, har tagits fram och ska vara genomförd vid årets slut. Det innefattar bland
annat att tillsammans med avdelningarna för ekonomi samt kvalitet & digitalisering
upphandla ett beslutsstödssystem.
Nya områden identifierade och etablerade i den koncerngemensamma delen på
intranätet.
Kommunikatör för RSF är under rekrytering. Informatörer är utsedda i samtliga
avdelningar på RSF för att etablera en utvecklingsgrupp för förvaltningens information.
Ett projekt pågår för att införa automatiserad anställningsprocess.

Digitalisering





Arbete har inletts, inom flera verksamhetsområden, för att bland annat se vilka
manuella hanteringar som kan arbetas bort. En samlad strategi behöver tas fram för
utveckling av interna e-tjänster, inte påbörjat.
Den papperslösa nämndhanteringen på god väg att uppnås men ytterligare ett fåtal
nämnder återstår.
Utbyggnad av säker internettillgång utan inloggning i RGs lokaler sker enligt plan och
efter behov och budget.

Kommunikation



Utveckling av nytt intranät är inte påbörjat. Identifiering av resurser för arbetet pågår.
Ny responsiv hemsida är på gång. Lansering planerad.

Förändrade servicenivåer


En samlad strategi för utbud och servicenivåer satta i relation till befintlig budgetram
och resurser behöver tas fram, inte påbörjat.

2.4 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.
Kompetensförsörjning
RS RS 2017/5 Datum 2017-04-20





Året har inletts med att lära känna ny organisation och nya kollegor.
Bristyrken identifierade och riktade satsningar genomförs i årets löneöversyn.
Dialog kring lönebildning påbörjad i chefsgruppen. Behov av helhetsgrepp i
förvaltningen.
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Förvaltningsgemensam introduktion för nyanställda genomförs regelbundet.
Utmaningarna i kompetensförsörjningen ser olika ut mellan avdelningarna - behov av
samlat grepp för förvaltningen framåt.
Som en del i tidigare utvärdering av det systematiska arbetsmiljöarbetet är utbildningar
för fackliga samverkansgrupper planerade under våren.

Kostnadssänkningar inför 2018






Aktiviteter pågår i alla avdelningar för att nå besparingskraven 2018.
Upplevd obalans mellan resurser och krav på aktiviteter finns inom framför allt
regional utveckling.
Fortsatt arbete kopplas till bilden av stödet och rollen för första linjens chef.
Risk- och konsekvensanalys kommer att genomföras när åtgärder för
kostnadssänkningar klarnar.
Nyckeltal för uppföljning finns inte inom samtliga områden och behöver tas fram
under året för att göra det möjligt att följa förvaltningens utveckling över tid.

Intern kommunikation






Arbete pågår för utveckling och förbättring av RSFs egna interna intranätsida.
Kommunikatör till förvaltningen är under rekrytering
Projekt för implementering av docpoint är etablerat och pågår. Kräver högt
ansvarstagande från varje avdelning. Hänger samman med det övergripande arbetet
kring informationsförsörjning.
Framtagande av förvaltningsgemensam kommunikationsplan kommer att ske så snart
kommunikatör finns på plats.

Årsplanering


Ett arbete är påbörjat kring att ta fram årshjul och styrande principer för förvaltningen.

Ledningsstruktur



Insatser för att utveckla förvaltningens ledningsgrupp har påbörjats. Arbetet balanseras
mot det utvecklingsarbete som sker i koncernledningsgruppen.
Ett arbete pågår för att tydliggöra roller och ansvar mellan regiondirektör och
förvaltningschef.

Samverkansstruktur
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God dialog i förvaltningens samverkansgrupp men svårt att rekrytera till samtliga
avdelningars samverkansgrupper.
Workshop är planerade under våren med samtliga samverkansgrupper inom RSF.
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3. Ekonomiskt resultat i perioden, årsprognos
Regionstyrelseförvaltningen prognostiserar ett överskott på 7,0 mnkr. Periodens justerade
resultat uppgår till 2,7 mnkr. En avgörande orsak till överskottet är pågående aktiviteter för
att anpassa verksamheten för kommande krav på sänkta kostnader. Regionstyrelseförvaltningen har sammantaget 56 mnkr i besparing att hantera inom treårsperioden 2017-2019.
Resultaträkning regionstyrelseförvaltningen, tkr

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Netto
Avskrivningar
Internränta
Finansiella kostnader
Tillskott av skattemedel
Resultat

Jan-mars 2017
Justerad Justerat
budget
utfall
-98 067 -99 090
67 150
65 836
90 215
89 892
59 298
56 638
3 627
279
18

3 627
279
18

-63 222
0

-63 222
-2 660

Avvikelse

Budget

+1 023 -385 910
+1 314 279 023
+323 330 880
+2 660 223 993

Helår 2017
Prognos avvikelse
-388 910
277 023
328 880
216 993

+3 000
+2 000
+2 000
+7 000

15 579
1 038
74

15 579
1 038
74

0
0
0

0 -240 684
+2 660
0

-240 684
-7 000

0
+7 000

0
0
0

3.1 Resultatprognos per avdelning

Avdelningen regional utveckling aviserar svårigheter att klara uppdraget inom budgetram.
Övriga avdelningar redovisar prognostiserade överskott.
Avdelning
(mnkr)
Regiongemensamt
Förvaltningsgemensamt
Kvalitet & digitalisering
HR
Måltid
Försörjning
Ekonomi
Kommunikation
Regional utveckling
Totalt RSF

Årsprognos
2107

Besparingskrav
2018

Besparingskrav
2019

+0,4
+0,4
+2,9
+0,5
+1,3
+0,7
+0,7
+0,8
-0,7
+7,0

-3,5
Ingår i regiongem.
-4,0
-1,0
-1,0
-2,0
-3,0
-1,0
-1,5
-17,0

-1,0
Ingår i regiongem.
-2,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-9,0

Regiongemensamt(+0,4 mnkr)
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Den positiva prognosen kommer av att anslaget för bidrag till politiska ungdomsförbund
inte beräknas utnyttjas fullt ut. Anslaget för verksamhetsutveckling är i princip intecknat
men i näringslivsanslaget finns just nu närmare 2,5 mnkr som ännu inte destinerats till någon satsning. I prognosen görs bedömningen att näringslivsanslaget åtgår under året.
Förvaltningsledning/stab/kansli (+0,4 mnkr)

Överskottet beror i huvudsak på personalrelaterade orsaker som en längre sjukskrivning
samt en tillfällig vakans som kommunikatör. Förvaltningsledningen har i prognosen räknat
med att de centrala medel som avsatts för avveckling/utveckling kommer att åtgå.
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Kvalitet & digitalisering (+2,9 mnkr)

Avdelningen ligger nu på ett prognostiserat överskott som i huvudsak utgörs av låga personalkostnader jämfört med budget. Detta beror på förseningar i rekryteringsarbetet och vakanser som förmodligen inte kommer att tillsättas utifrån kommande besparingskrav. Den
licensöversyn som pågår kommer även den att bidra till målet om 4 mnkr i besparing 2018.
HR (+0,5 mnkr)

Avdelningen har i dagsläget ett beräknat överskott på 0,5 mnkr som avser facklig tid. För
närvarande räkas övrig budget åtgå bland annat utifrån de satsningar som genomförs inom
HR- området exempelvis åtgärder för minskad sjukskrivning, koncerngemensamma utbildningar mm.
Måltid (+1,2 mnkr)

De förseningar i ombyggnation av kök som uppstod i samband med föregående års stoppaket ger ett tillfälligt överskott för måltidsavdelningen.
Försörjning (+0,7 mnkr)

Försörjningsavdelningen redovisar ett prognostiserat resultat på 0,7 mnkr. Överskottet
finns i huvudsak inom verksamhetsområdena städ, hjälpmedel och varuförsörjning. I prognosen har antagits att förvaltningen får full täckning för det nya uppdraget att utrusta bostäder till nyanlända. Andra områden som kan förändra prognosen är utfallet av regionens
portokostnad samt den ekonomiska effekten av den nu påbörjade försäljningen av regionens leasingbilar.
Ekonomi (+0,7 mnkr)

Avdelningen som helhet prognostiserar ett överskott på ca 0,7 mnkr, vilket i huvudsak beror på lägre personal- och systemkostnader.
Kommunikation (+0,8 mnkr)

Kommunikationsavdelningen visar ett överskott på 0,8 mnkr. Som en del av besparingsarbetet har annonseringen i Enirokatalogen upphört vilket medför en besparing på ca 0,5
mnkr. I övrigt hänförs resultatet till en tillfälligt vakant chefstjänst.
Regional utveckling (-0,7 mnkr)

Avdelningen har under året fått ett flertal tillkommande uppdrag som är resurskrävande.
Detta har föranlett en förlängning av en icke budgeterad anställning samt att en rekrytering
av en ofinansierad tjänst som exploateringsstrateg påbörjats. Det senare inkluderar även en
nödvändig ambitionsnivåhöjning till följd av ett kraftigt ökat externt tryck och ett behov att
arbeta mer strukturerat i relation till övriga berörda förvaltningar. Delar av den ökade kostnaden kommer lösas via senare pensionsavgång.
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3.2 Kostnads-/intäktsanalys
Personalkostnader

Personalkostnaderna i förhållande till budget för perioden ger ett överskott på 1,3 mnkr,
vilket i huvudsak beror på vakanser och omställningsarbete. I jämförelse med samma
period föregående år ses en kostnadsminskning om 1,6 mnkr. En analys av
personalkostnaderna i förhållande till personalstatistik redovisas i avsnitt 5.
Övriga kostnader
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Under 2016 var ledningskontoret ansvarig för stora koncerngemensamma tjänsteköp av
serviceförvaltningen. När regionstyrelseförvaltningen bildades förändrades
finansieringsmodellen och tjänsteköpen övergick till anslagsbudgetering vilket innebär en
markant sänkning av omslutningen av övriga kostnader. Periodens kostnad påverkas också
av när större externa bidrag har betalats ut.
Utbildnings- och resekostnaderna är högre i år. Under perioden har 1,3 mnkr används till
detta jämfört med 0,7 mnkr under 2016. Delar av kostnaderna ca 0,3 mnkr avser
kompetensutveckling ur anslaget för kompetensutveckling kommunal. Övrig ökning
förklaras av insatser för kompetensväxling främst inom IT. Utfallet ligger i nivå med
budget.
Under året har förvaltningen köpt konsultstöd för 0,8 mnkr jämfört med 1,3 mnkr
föregående år. Kostnadsminskningen beror i första hand på att regionövergripande
utredningsuppdrag i år genomförts med timanställda i stället för externa konsulter. Jämfört
med budget redovisas för perioden ett överskott med 0,8 mnkr.
Måltidsverksamhetens livsmedelskostnader uppgår för perioden till 8,7 mnkr att jämföras
med 8,5 mnkr föregående år. Jämfört med budget är detta något mer än beräknat.
Lokalkostnaderna har i jämförelse med föregående år minskat med 0,5 mnkr till följ av
sänkt internränta, från 10,3 mnkr till 9,8 mnkr. I jämförelse med budget redovisas ett
överskott på 0,4 mnkr, detta till följd av förseningar och senareläggning av ombyggnation
av förvaltningens kök.
Avskrivningar och internränta

Kostnaden för avskrivningar och internränta ligger på samma nivå som föregående år, 3,9
mnkr. Avskrivningarna har dock ökat med ca 0,2 mnkr medan internräntan sjunkit med 0,2
mnkr till följd av den sänkta räntenivån. I förhållande till budget redovisas ingen avvikelse.
Intäkter

Stora delar av förvaltningens verksamhet har från och med 2017 övergått från
resultatenheter till anslagsenheter vilket innebär att intäktsvolymen minskat markant. I stort
följer intäkterna budgeterad volym förutom inom varuförsörjning och
hjälpmedelsverksamheten där vi kan se en ökning. Bruttoavvikelserna mellan budget och
utfall/prognos förklaras även av att vissa större projekt med extern finansiering inte
budgeterats.
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4. Investeringar
Investeringsbudgeten för 2017 uppgår till 81,7 mnkr, inkl kompletteringsbudget. Närmare
48 mnkr av beviljat utrymme beräknas åtgå under året. I prognosen ingår även de investeringsanslag (exploateringsbudget) som är tänkta att överföras till tekniska nämnden.
Investeringstyp
(tkr)
Pott
IT-investeringar
Exploatering
Totalt RSF

Budget
2 100
24 818
54 800
81 718

Utfall tom
mars
202
2 300
151
2 653

Prognos utbetalning 2017
2 100
23 118
22 600
47 818

Avvikelse 2017
0
+1 700
+32 200
+33 900

Prognos utbetalning 2018
0
1 700
32 200
33 900
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Huvuddelen av IT-investeringarna är reinvesteringar som sker enligt plan. Projektet avseende
e-tjänster kommer sträcka sig över årsskiftet. Vad gäller exploateringsbudgeten är det för närvarande i huvudsak projektet yttre A7 (17 mnkr) och Skenet och Ljuset (8 mnkr) som beräknas
ske under 2018.

5. Analys av personalstatistik och personalkostnad
I tabellen nedan redovisas förvaltningens personalstatistik per avdelning och totalt.
Kommunikation

Regional
utveckling

Kvalitet &
digitalisering

Måltid

Försörjning

Ledn, stab,
kansli

Totalt RSF
feb 2017

Totalt
SF/LK
feb 2016

Faktiskt arbetad tid jan-feb
Personalkostnader jan-mars

HR

Årsarbetare, månadsanställda
-varav tillsvidareanställda
-varav tidsbegränsat anställda
Sjuktal jan-feb

Ekonomi

Månadsanställda
-varav tillsvidare
-varav tidsbegränsade

59
54
5

52
52
-

43
39
4

28
24
4

67
66
1

121
119
2

189
175
14

12
12
-

571
541
30

595
555
40

-

-

-

-

-

-

-

-

4,4

3,3

6,3

1,7

2,2

8,3

8,8

8,3

544
510
34
6,4

563
519
44
4,6

153 562
65 835

157 434
67 473

Antal anställda
Det totala antalet anställda har minskat jämfört med samma period 2016. I februari 2017 hade förvaltningen 571 månadsanställda medarbetare, av dessa var 541 tillsvidareanställda och 30 tidsbegränsat anställda. Jämfört med februari föregående år noteras att antalet tillsvidareanställda har
minskat med 14 och antalet tidsbegränsat anställda minskat med 10.

Antalet månadsanställda årsarbetare har minskat med nästan 20 jämfört med samma period 2016.
Minskningen av antalet årsarbetare är lägre än minskningen av antalet månadsanställda, vilket tyder
på att ett antal medarbetare erhållit högre sysselsättningsgrad.
Minskningen av det totala antalet anställda under året beror sannolikt på att dåvarande förvaltningar
varit restriktiva vid återbesättning av vakanta tjänster med anledning av 2016 års anställningsstopp.
Sjuktal
Sjuktalet för perioden januari-februari uppgår till 6,4, vilket är en ökning med nästan 2 %-enheter
jämfört med samma period 2016. En del av ökningen förklaras med att fler medarbetare än i normalfallet drabbats av influensa och maginfluensa under januari och februari månad. Jämfört med
föregående år har sjuktalet ökat framför allt inom måltid och försörjning. Detta beror bland annat
på ovan nämnda influensor men också på ökat antal långtidssjukskrivna bland annat på grund av
psykisk ohälsa och planerade operationer. Förvaltningen uppmärksammar att sjuktalet inom medborgarservice legat högt under flera år. Här kan sjuktalen hänföras till ett fåtal personer, åtgärder för
att bryta trenden och få ner sjuktalen planeras under året.
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Faktiskt arbetad tid
Jämfört med januari-februari 2016 har den faktiskt arbetade tiden minskat motsvarande 12 årsarbetare. Den faktiskt arbetade tiden under perioden för månadsanställda minskade med 18 årsarbetare,
däremot ses en ökning av timanställda med motsvarande 6 årsarbetare.

Den sammanlagda övertiden respektive mertiden har minskat med nästan 2 årsarbetare under januari-februari jämfört samma period 2016.
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Personalkostnad i förhållande till personalstatistik
Personalkostnaderna har minskat med 1,6 mnkr jämfört med föregående års motsvarande period.
Efter justering för 2016 års lönerevision motsvarar kostnadssänkningen ca 20 årsarbetare. Under
perioden har samtidigt timlönekostnaden gått upp motsvarande 6 årsarbetare. Samtidigt kan konstateras att förvaltningens övertidskostnad för perioden har halverats jämfört med föregående år. Sjuklönekostanden har däremot i likhet med sjuktalet ökat. Kostnaden är i perioden 15 procent högre
än föregående år. Sammantaget kan konstateras att personalkostnadsanalysen överensstämmer med
redovisad personalstatistik.
Utmaningar inom HR-området

Förvaltningen upplever bland annat följande utmaningar inom HR-området:
 Svårigheter att attrahera och behålla medarbetare finns framför allt inom
yrkesgrupperna upphandlare, HR-specialister och nyckelpersoner inom IT.
 Inom digitaliseringsområdet finns ett stort behov av kompetensväxling och
kompetensutveckling för att klara framtidens krav.
 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.
Planerade aktiviteter under året är bland annat att i löneöversyn 2017 särskilt prioritera
upphandlare, HR-konsulter samt nyckelpersoner inom IT. Vidare planeras åtgärder rörande
det systematiska arbetsmiljöarbetet såsom att formulera mål, ta fram årshjul samt att genomföra utbildning i samverkan. Ett arbete med att etablera samverkansgrupper på avdelningsnivå pågår, i juni kommer en workshop för samtliga samverkansgrupper att genomföras.

6. Politikerorganisationen
Här redovisas det samlade resultatet för anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelsen,
revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och patientnämnd.
Det samlade prognostiserade årsresultatet för dessa anslag uppgår för närvarande till +0,4
mnkr. Överskottet hänförs till regionstyrelsen +0,6 mnkr. Överförmyndarnämnden befarar
ett mindre underskott på -0,2 mnkr. Resultatet för regionfullmäktige, revision, valnämnd
och patientnämnd beräknas i stort ligga på budgeterad nivå.
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Resultaträkning politikerorganisationen, tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Netto
Tillskott av skattemedel
Resultat

Jan-mars 2017
Justerad
Justrat
budget
utfall
-499
-1 020
5 962
6 338
5 463
5 318
-5 463
-5 463
0
-145

Avvikelse

Budget

+521
-376
+145
0
+145

-2 000
25 454
23 454
-23 454
0

Helår 2017
Prognos avvikelse
-4 000
27 004
23 004
-23 454
-450

+2 000
-1 550
+450
0
+450
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1. Sammanfattande kommentar om måluppfyllelse
Periodens resultat för Teknikförvaltningen är positivt med 2 735 tkr, vilket kan jämföras med föregående år då det var negativt med -378 tkr. Den ekonomiska helårsprognosen visar på ett positivt resultat
med 622 tkr. Prognosen baseras på försiktiga bedömningar eftersom den endast bygger på tre månaders
verksamhet.
Personalkostnaderna för perioden uppgår till 37 184 tkr, vilket är ett överskott mot periodens budget
med 6 091 tkr. Personalkostnaderna för motsvarande period 2016 uppgick till 38 188 tkr, vilket var ett
överskott med 3 822 tkr. Den positiva avvikelsen beror på att ett flertal tjänster är vakanta.
Tekniska nämndens investeringsutgifter 2017 beräknas bli 565 878 tkr, vilket är inom ramen för investeringsbudgeten som uppgår till 636 624 tkr. Investeringsutgifterna för perioden uppgår till 82 609 tkr,
vilket är högre än föregående år då de uppgick till 65 292 tkr.
I nedanstående tabell redovisas Teknikförvaltningens budget och utfall för perioden januari-mars 2017.
Intäkter och kostnader har periodiserats i enlighet med anvisningarna.

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Periodens
Budget, tkr

Periodens
Utfall, tkr

261 585

Avvikelse, tkr

244 585

-17 000

-292 090

-272 355

19 735

-30 505

-27 770

2 735

De totala nettokostnaderna för perioden uppgår till -27 770 tkr vilket kan jämföras med motsvarande
period 2016 då nettokostnaderna uppgick till -34 590 tkr. De minskade nettokostnaderna beror bl.a. på
att internräntan sänkts från 4 procent till 2 procent. Den ändrade finansieringsmodellen för Regionstyrelseförvaltningen innebär också lägre kostnader för teknikförvaltningen eftersom de redovisas centralt
mot Regionstyrelseförvaltningen. I utfallet har hänsyn tagits till upplupna intäkter för statsbidrag
inom gator och vägar, sanering av förorenad mark, internationella uppdrag samt minskad vattenförsäljning.
Enligt beslut i regionfullmäktige har budgeten för planerat underhåll av fastigheter minskats med totalt
9,0 mnkr år 2017. Budgetminskningen gäller endast för år 2017.
I nedanstående tabell redovisas Teknikförvaltningens årsprognos samt nettokostnader för perioden
januari-mars 2017 uppdelat på verksamheterna ledning, skattefinansierat, avgiftsfinansierat samt fastighetsförvaltning.
Uppdrag

Ledning och TN
Projektledning
Skattefinansierat
Avgiftsfinansierat
Fastighetsförvaltning
intäktsfinansierat
Total

Periodens
Budget, tkr

-627

Periodens
Utfall, tkr

-477

Avvikelse,
tkr

150

Prognos,
tkr

-468

0

-384

-384

0

-29 927

-27 422

2 505

-2 446

0

1 356

1 356

3536

49

-843

-892

0

-30 505

-27 770

2 735

622
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2. Väsentliga/ kritiska händelser
Enligt anvisningarna ska förvaltningens mål följas upp och redovisas till regionfullmäktige i delårsrapport nr 2. Någon uppföljning av målen görs därför inte i delårsrapport nr 1. Förvaltningens mål
redovisas här nedan.

Teknikförvaltningens mål

Region Gotlands styrmodell är övergripande för alla verksamheter. Det 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 finns det underliggande mål. Nedan redovisas de mål under respektive målområde som är tillämpliga för teknikförvaltningen:
Social hållbarhet
 Gotlänningar känner sig delaktiga
 Ett jämställt och jämlikt Gotland
Ekonomisk hållbarhet
 Ett gott näringslivsklimat
 Långsiktigt goda och stabila kommunikationer
Ekologisk hållbarhet
 Säkra tillgången till vatten av god kvalitet
 Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön
 Gotlands klimatavtryck ska minskas
 Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar energi
Kvalitet
 God tillgänglighet till Region Gotland
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
 Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden
 Regionens materiella tillgångar ska vårdas
 Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden
 Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkterna och generella statsbidrag
 Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent

Kommentar
Måluppfyllelsen kommer att redovisas i samband med framtagandet av delårsrapport nr 2.
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Viktiga och kritiska händelser redovisas i punktform här nedan.
Hamnverksamhet


Kryssningskaj Visby – Produktionen av kajdäck till tillfartsbro, kaj och yttre förankringspunkter (dykdalber), samt rör och pumpstationer till det framtida utjämningsbassängen för
spillvatten från kryssningsfartygen är slutförd och ankom Visby 31 mars från Swinoujscie i
Polen. Beslut till bygglov för terminalbyggnaden med tillhörande landområde är beviljad. Detaljprojektering av landområde pågår. Projektet följer tidplan vid avstämning mars 2017.



Muddring av farleden och hamnbassängen i Klintehamn – Projektet har varit framgångsrikt och produktionen har slutförts under perioden. Slutreglering av ekonomin pågår och projektets ekonomiska utfall bedöms bli inom budget. Prickning av farleden är utförd och nu väntar godkännande av Transportstyrelsen.



Renovering av färjeläge 2 Visby - Arbetena går bra och tidsplanen hålls. Därmed kommer
arbetena vara avslutade i god tid före Almedalsveckan som inte kommer att begränsas av projektet.



Muddring färjeläge 5 Visby – Muddringen i färjeläge 5 har kunnat slutföras under perioden.
Därmed kan vi nu avsluta den entreprenad som vi haft tvist om sedan 2009. Linjetrafiken i färjeläge 5 är nu mer robust och mindre känslig för extremt lågvatten.

Avfallsverksamheten


Investeringsprojektet Slite avfallsanläggning och ÅVC har återstartats under 2017 efter att ha
legat vilande under andra halvan av 2016. Projektets syfte är att utveckla avfallshanteringen
inom Slite avfallsanläggning och på öns återvinningscentraler. Projektet befinner sig under
2017 ännu på planeringsstadiet och 100 mnkr finns i gällande investeringsplan för projektet
som beräknas hålla på ända till 2022.



Öppettiderna och tillgängligheten till Region Gotlands återvinningscentraler har diskuterats under en längre tid. En kundundersökning gällande serviceutbudet har genomförts som informerades till tekniska nämnden under februari 2017.



Arbetet med att revidera avfallstaxan har påbörjats under vintern 2017. Arbetet beräknas
pågå under hela 2017 och kommer att fokusera på de delar av taxan som omfattar slamuppdraget och fraktioner till återvinningscentraler.



Arbetet med att revaqcertifiera Visby avloppsreningsverk kommer att påverkar lakvattenhanteringen på tidigare Visby deponi. Ett projekt kommer att arbeta med frågan under året för att
hitta en hållbar och annan hantering som avfallsverksamheten kan arbeta vidare med.



Ett investeringsprojekt gällande en modernisering av Visby återvinningscentral har planerats under vintern. Tanken är att se över logistikflödena och förbättra tillgängligheten för allmänheten och arbetsmiljön för personalen som arbetar på plats. Projektet beräknas pågå under
en stor del av 2017 och 2018.
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VA-verksamheten


Under 2017 kommer en ny VA-strategi att tas fram som kommer att utgöra ett styrdokument
för Region Gotlands VA-utbyggnad de kommande åren.



Inrättandet av vattenskyddsområden för att skydda våra vattentäkter är ett långsiktigt arbete som pågår löpande. Arbetet är just nu inriktat mot Åminne, Kappelshamn och Bästeträsk.
Visby ligger ännu och väntar på beslut från regeringsrätten. Under 2017 kommer en samhällsekonomisk analys att tas fram för Roma tillsammans med en konsult. Syftet är att belysa frågan ur flera perspektiv vad effekterna kan blir vid ett införande.



Arbetet med att ta fram nya vattendomar på Fårö, Lojsta och i Vibble pågår löpande tillsammans med VA-avdelningen och en konsult. En uppföljning och återrapportering av det arbetet kommer att göras under våren.



Dagvattenstrategin beslutades av tekniska nämnden i mars.



Brist på vatten – under början av året ligger grundvattennivåerna i stora magasin fortsatt
mycket under det normala. Situationen för 2017 är ännu kritisk när det gäller tillgången på
dricksvatten även om situationen i små grundvattenmagasin ser något bättre ut än motsvarande
nivå för 2016. Fjolårets ”Spara-vatten kampanj” har åter satts igång med information ut till
bland annat skolelever.

Mark- och stadsmiljö


Arbetet med uppförande av en ny lekplats i Hemse pågår.



Investeringsprojektet ”Infrastruktur kryssningskajen” pågår.



Arbetet med stadsmiljöprogrammet är uppstartat och ett antal workshops har genomförts för
den som behandlar riktlinjer för uteserveringar.



Flertalet av avtalen för stadsodling enligt stadsodlingsstrategin är klara.



Förslag till skogspolicy är framtagen.



Upphandling av cirkulationsplatsen i korsningen Norra Hansegatan/Broväg/Atlasgatan är
upphandlad. Byggprojektet startar den 18 april.



Ramavtal med GEAB är förlängt för utbyte av belysning som skall vara klart 2019.



Markingenjörer genomför arbetet med ledningsrätter för VA på södra linan, Roma kyrkby och
Tofta.



Avtal skrivs med exploatörer på A7-området.



Arbetet fortgår med utbyggnad av fiber i Visby innerstad.



Tjänster kopplat till Almedalsveckan har utvecklats och blivit mer digitala.
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Kollektivtrafiken


Arbete med att slutföra förstudien kring kollektivtrafik och skolskjuts till år 2019 pågår.



Förberedelser inför uppdatering av biljettsystemet i kollektivtrafikbussarna samt inför införandet av informations skärmar i bussarna pågår.

Teknikförvaltningens kundtjänst


Brevet med planering av hämtning av avfall till alla restauranger inför sommaren och almedalsveckan har gått ut, kundtjänsten arbetar med frågan efterhand det inkommer.



Arbetet med att uppdatera och skriva rutiner görs fortlöpande.



Två personer är utlånade till team avfall för att stärka upp på handläggningssidan.



En person kommer att lånas ut till Mark- och stadsmiljöenheten från kundtjänst under fyra
månader för att stödja trafikplanerarna där det idag är en vakans.



Sommarpersonal är rekryterad.

Fastighetsförvaltning


Arbetsbelastningen har ökat på fastighetsavdelningen eftersom medarbetare slutat.



FFA har fått ett nytt uppdrag att tillhanda bostäder till nyanlända, vilket är en utmaning att
klara av. Uppdraget innebär att FFA skall hitta boenden samt även anpassa befintliga lokaler
till boenden.



Avdelningen har fått minska budgeten för planerat underhåll med 9 miljoner kr för 2017.



Investeringsbudgeten för fastighetsavdelningen uppgår till ca 38 mnkr, inklusive kompletteringsbudgeten, bedömningen är att anslaget kommer att förbrukas. Huvuddelen av investeringsanslagen kommer att gå till åtgärder för att genomföra ventilations- och EPC åtgärder. I
investeringsbudgeten finns nya uppdrag för upprustning av offentliga toaletter och för ombyggnadsåtgärder på hamnkontoret.



UAF har fått ett föreläggande från arbetsmiljöverket på att ventilationen på förskolan Kabyssen måste åtgärdas innan 1 september. FFA utreder vad som måste göras med ventilationsanläggningen för att åtgärda problemen, denna utredning kommer att även utvisa vilka kostnader det medför att åtgärda problemen. Eventuella kostnader för att åtgärda problemen måste
äskas, efter som dem inte ryms inom investeringsbudgeten.
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3. Resultat i perioden, årsprognos
Periodens ekonomiska resultat har jämförts med periodens budget. Jämförelser har även gjorts mot
utfallet samma period föregående år. En årsprognos på förväntat resultat har lämnats i budget och prognos samt i delårsrapporten.

Resultat i perioden

Periodens resultat för Teknikförvaltningen är positivt med 2 735 tkr, vilket kan jämföras med föregående år då delårsresultatet var negativt med -378 tkr. Resultatförbättringar redovisas framförallt inom
det avgiftsfinansierade området, vilket förklaras av utfallet i VA-verksamheten.

Årsprognos

De totala nettokostnaderna för perioden uppgår till -27 770 tkr vilket kan jämföras med motsvarande
period 2016 då nettokostnaderna uppgick till -34 590 tkr. Målsättningen är att Teknikförvaltningen
skall redovisa ett ekonomiskt resultat inom ramen för fastställd budget. Helårsprognosen innebär ett
positivt resultat med 622 tkr.
I nedanstående tabell redovisas Teknikförvaltningens årsprognos samt nettokostnader för perioden
januari-mars 2017 uppdelat på verksamheterna ledning, skattefinansierat, avgiftsfinansierat samt fastighetsförvaltning.
Uppdrag

Ledning och TN

Periodens
Budget, tkr

Projektledning

-627

Periodens
Utfall, tkr

-477

Avvikelse,
tkr

150

Prognos,
tkr

-468

0

-384

-384

0

-29 927

-27 422

2 505

-2 446

Avgiftsfinansierat

0

1 356

1 356

3536

Fastighetsförvaltn.

49

-843

-892

0

-30 505

-27 770

2 735

622

Skattefinansierat

Total

Den skattefinansierade verksamheten prognostiserar ett underskott med -2 446 tkr, vilket i huvudsak
förklaras av en negativ prognos för övrig hamnverksamhet med -2 403 tkr. Avvikelser finns i verksamhetens intäkter.
Den avgiftsfinansierade verksamheten prognostiserar ett överskott med 3 536 tkr vilket förklaras av ett
överskott inom linjehamnsverksamheten med 2 453 tkr. För VA-verksamheten prognostiseras ett överskott med 2 599 tkr. För avfallsverksamheten, ÅVC och Slam prognostiseras ett underskott med
-1 540 tkr, vilket förklaras av åtgärder för kvittblivning av grenar och ris.

4. Investeringar

Tekniska nämndens investeringsutgifter 2017 beräknas bli 565 878 tkr, vilket är inom ramen för investeringsbudgeten som uppgår till 636 624 tkr. Investeringsutgifterna för perioden uppgår till 82 609 tkr,
vilket är högre än föregående år då de uppgick till 65 292 tkr.
Investeringsprognosen redovisas i sin helhet i bilaga.
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Större investeringsprojekt
Investeringsprojekt som till del ska genomföras under året är följande:
Investeringsprojekt

Prognostiserad utgift,
mnkr

Säve F-huset
Törnekvior ny förskola
Trafikinvestering kryssningskaj
Energibesparande åtgärder
Muddring i Klintehamn
Bräckvattenverk Kvarnåkershamn
Avloppsverk Klintehamn
Kryssningskaj i Visby
VA-ledning Burgsvik-Klintehamn

40,0
29,7
29,0
19,7
33,0
52,7
34,4
58,8
17,9

Kompletteringsbudgeten
I kompletteringsbudgeten 2017 begärde tekniska nämnden att få överföra investeringsmedel med totalt
321 075 tkr, vilket har godkänts i regionstyrelsen. Kompletteringsbudgeten ingår i budgetbeloppen som
redovisas i bilagan.

5. Analys av personalstatistik och personalkostnad
Antal tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda

I nedanstående tabell redovisas statistik över antal medarbetare uppdelat på tillsvidareanställda och
visstidsanställda.
Antal medarbetare
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt antal

December
2015

December
2016

Februari
2017

Differens

279

270

273

+3

14

16

16

-

293

286

289

+3

Förvaltningen har under januari-februari ökat med tre tillsvidareanställd medarbetare, samtidigt som
antalet visstidsanställda är oförändrat. Antalet visstidsanställda är normalt färre i början av året innan
säsonganställningar påbörjats. Totalt har teknikförvaltningen 289 medarbetare.
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Antal årsarbetare

I nedanstående tabell redovisas antal tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda redovisat som
årsarbetare.
Antal årsarbetare

Februari
2017

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt antal

273,4
16,0
289,4

Förvaltningen har få deltidsanställda medarbetare vilket gör att antalet årsarbetare inte skiljer sig
nämnvärt från totalt antal anställda.

Faktiskt arbetad tid

Totalt har TKF:s medarbetare arbetat färre timmar under januari-februari 2017 jämfört med samma
period 2016. Minskningen mellan åren är 3,28 %. Minskningen beror sannolikt på den ökade sjukfrånvaron inom förvaltningen. När det gäller mertids- och övertidsarbete kan vi konstatera en marginell minskning sedan samma period förra året.

Personalkostnader

Personalkostnaderna under perioden januari-mars uppgår till 37 184 tkr. Budgeten är 43 274 tkr, vilket
innebär att förvaltningen uppvisar ett överskott med 6 090 tkr. Under motsvarande period 2016 uppgick personalkostnaderna till 38 188 tkr, vilket innebär att personalkostnaderna under första kvartalet
2017 har sänkts jämfört med samma period föregående år.

Sjukfrånvaro

Teknikförvaltningens sjuktal har varit lågt under senare år (3,57 % i februari 2016 – en minskning
med 1,73 % sen februari 2015). Sjuktalet för februari 2017 är 6,69 %. För Region Gotland är motsvarande siffra 7,6 %. I det aktuella sjuktalet för TKF finns ett antal långtidssjukskrivna medarbetare varav flera av dessa är deltidssjukskrivna och alltså arbetar deltid. Statistiken skiljer inte på hel- och deltidssjukskrivning. En närmare analys av statistiken pågår och utbildning om rehabilitering kommer att
genomföras under april med förvaltningens chefer.

Förändringar kopplade till förvaltningens utmaningar

Utmaningar inom HR-området är framförallt definierade inom kompetensförsörjningen, svårrekryterade grupper och relativt sett låga lönenivåer. Ett trendbrott när det gäller möjligheten att kunna prioritera bristyrken inom ramen för löneöversynsarbetet är viktigt för nuläget och framtiden. Det höjda sjuktalet, som identifierat under senare tid, är också en utmaning att ta på största allvar.
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Bilaga
Investeringsprognos 2017
Projekt

Projektnamn

10001 Garantiåtg årligt anslag

Årsbudget, tkr

Periodens utfall, tkr

Årsprognos, tkr

Årsavvikelse, tkr

747

67

500

247

0

2

0

0

415

449

450

-35

10406 AMV Infektion

9 033

1 861

9 032

1

10407 Gråboskolan anpassn kök

1 169

0

0

1 169

10401 Tofta förskola
10404 Romask 05 verksanp försk

10408 Södervärnssk anp kök

944

17

17

927

10409 Endre skola anp kök

2 061

0

0

2 061

10410 Stenkyrka sk anp kök

1 212

715

1 000

212

10411 Terra Novask anp kök

677

0

0

677

10413 Folkhögskolan toaletter

7 496

0

300

7 196

10414 AMV/Kvinnokliniken

1 154

639

1 000

154

10566 Bävern 2 tillbyggnad

-3 845

12

850

-4 695

1 500

0

1 500

0

10567 Lasarettet driftoptimering
10568 Västerhejde sk el o oljek

5 185

0

500

4 685

-8 033

0

0

-8 033

10573 VC Slite ombyggnad

2 855

0

0

2 855

10575 Abborren Låssystem

301

62

301

0

6 789

280

6 789

0

10582 Romaskolan 04 omb vent

181

32

181

0

10583 Romaskolan 04 omb kök

179

32

179

0

3 215

0

0

3 215

10572 Sporthall Visborg

10577 Abborren ny reservkraft

10584 Solbergask 05 omb kök
10586 Säve F-huset

37 998

3 755

37 998

0

10588 Törnekvior, ny försk Vby

29 738

13 056

29 738

-1

7 761

10 629

12 500

-4 739

-31 650

-12 980

-1 043

-30 607

30 607

2 498

0

30 607

4 852

3 384

4 852

0

44 134

14 995

44 134

0

10625 Kryssningskaj Land, Va-an

7 342

0

7 342

0

10626 Kryssningscenter

3 500

0

3 500

0

-36

0

0

-36

6 625

0

12 000

-5 375

11220 Korpen Hus 13 ny vent

0

3

0

0

11224 Verkstadssk kök omb vent

0

4 613

0

0

11227 Verkstadssk vent klassrum

0

344

0

0

11229 Stenkyrka sk 03 byte aggr

0

541

0

0

11300 Energibesparingsåtgärder

19 749

0

19 749

0

11364 Re invester biobränsleanl

3 000

0

3 000

0

0

1 371

0

0

3 650

0

1 500

2 150

10594 Korpen 03, Omb heldygnsv
10620 Kryssningskaj Visby, gem
10622 Gemensamt partner
10623 Kryssningskaj Muddring
10624 Kaj och barkasskaj

11014 Stucks 1:226 omb HVB
11100 Ventilationsanläggningar

11366 EPC, fas 2
11406 Offentliga toaletter Xkaj
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11541 Reinvesteringar

12
Årsbudget, tkr

Periodens utfall, tkr

Årsprognos, tkr

Årsavvikelse, tkr

783

113

0

783

11543 Oljekonvertering fastighe

2 542

0

1 000

1 542

11544 Elkonvertering fastighet

1 611

175

175

1 436

11545 Tillgänglighet

593

12

200

393

11553 Hissar ombyggnad

773

0

773

0

11573 Upprustning av larm

-1 804

0

0

-1 804

11578 Verkstadssk renov kök

-4 122

6

0

-4 122

11579 Visby anslutning fiber

111

43

111

0

11580 Hamnkontoret ombyggnad

3 700

0

2 000

1 700

11800 Fastighetsägaransvar

5 000

0

5 000

0

12000 Ospec gator o vägar

882

36

882

0

12001 Beläggningsprogram

400

0

400

0

12007 Ensk. Vägar förb. Enl LTP

617

0

0

617

12011 Trafiksäkerhetsåtgärd LTP

3 247

0

3 247

0

12021 Broväg/N;a Hanseg, Cirkpl

4 046

191

4 046

0

12036 Lätt avhjälpta hinder

1 022

0

1 022

-1

12040 Säkra skolvägar

1 646

111

1 646

0

445

0

0

445

12047 Cykelplan Visby

2 058

0

100

1 958

12049 Innerstutv gata torg park

1 000

0

500

500

11 604

350

6 000

5 604

4 626

0

1 000

3 626

12042 Vby kv Allen Österport

12050 Belysn åtgprogr armatur-u
12051 Visborg infrastr park
12055 Utveckling serviceorter

3 181

0

1 000

2 181

28 981

42

28 981

0

850

0

850

0

12100 Belysning reinvestering

5 000

0

0

5 000

12155 Expl G/M kv Stenhuggaren

1 166

0

0

1 166

12163 Expl Adjutanten G/M Törn

-129

0

0

-129

12167 Expl Såpsjudaren Gta et 1

193

0

0

193

12168 Expl Strukturplan Visborg

4 000

0

0

4 000

32 611

1 150

32 611

0

-4

121

121

-125

4 985

2 187

4 985

0

700

0

0

700

0

4

4

-4

442

260

442

0

12209 Lekutrustning

1 259

260

1 259

-1

12214 Murgrönan aktivitetspark

3 757

0

0

3 757

12060 Trafik, X-kaj
12061 Information o vägledn X-k

12170 Expl Yttre A7, etapp 1
12171 Expl Yttre A7, et 2
12172 Expl Yttre A7, et 2,proj
12176 Expl Kopparslagaren Visby
12177 Expl Bryggeri väg Österby
12200 Ospec objekt park

12215 Upprustning gravarna

148

0

0

148

-361

0

0

-361

12218 Papperskorg, Big Belly

450

0

450

0

12253 Bad&besökpl uppr&förändr

549

357

549

0

12254 Utveckling stadsmiljö X-k

2 849

0

2 849

-1

12255 Besöksplatser, X-kaj

2 450

2

2 450

0

12217 Sö Hällarna naturreservat
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Årsbudget, tkr

Periodens utfall, tkr

Årsprognos, tkr

Årsavvikelse, tkr

12360 Expl VA "Adjutanten"

-35

0

0

-35

12362 Expl VA Såpsjudarere et 1

125

0

0

125

12363 VA Kopparslagaren i Visby

800

0

800

0

12364 Expl VA Yttre A7, etapp1

2742

621

621

2 121

12366 Expl VA Yttre A7 et2 proj

500

0

0

500

12367 Expl VA Bryggeri Österby

0

4

4

-4

1283

874

1283

0

0

13

0

0

-573

0

0

-573

-5

0

0

-5

9 851

41

9 850

1

190

0

0

190

3 946

4

500

3 446

-975

7

0

-975

12400 Ledningsutb ospec
12401 VA utbyggn LTA-stioner
12417 Ire till Lickersh va/avl
12419 Slite o Lärbro va/avl led
12420 Roma kyrkby va-ledn
12422 Nisseviken H-bo va-ldn mm
12427 V-garn-k-hamn anl valedn
12432 Ire By VA
12435 VA-ledn Burgsvik-Nisse-K-

17 910

3 395

17 910

0

12436 Gnisvärd VA-utbyggnad

5 478

29

5 477

1

12451 Sanering VA-ledn.nät

2 284

261

2 284

0

12452 Vatten regionala nätet

1 820

184

1 820

0

12454 Gotlands vattenförsörjn

20 312

37

15 000

5 312

12500 Ombyggnad vattenverk

2 323

93

2 323

0

12502 Roma Vattenverk

2 695

35

2 695

0

-371

0

0

-371

3 500

0

3 500

0

-66

0

0

-66

12519 Hejnum utr återst slamdam

-275

0

0

-275

12521 Herrvik VV Östergarns Fis

2 878

107

2 878

0

52 737

291

52 736

1

12579 Tingstäde-Visby Vattenled

1 244

1 278

1 500

-256

12600 Omb reningsverk, vitesför

1 400

0

1 400

0

12621 Fårö S:12 Reningsverk

1 029

6

6

1 023

12623 Fårösunds AVR

14 595

166

14 595

0

12652 Rökarns pumtstn

3 252

30

3 251

1

34 449

158

34 449

0

945

0

0

945

12657 Katthammarsvik ARV

8 842

483

8 842

0

12702 Slite deponi

3 093

80

1 000

2 093

12703 Återvinningscentraler

2 855

127

2 000

855

12708 Roma Avfallsanläggning

106

0

106

0

12716 Avveck spilloljdepå Guteb

984

0

0

984

12717 Hygieniseringsanlägg Fårö

934

15

600

334

-3

0

0

-3

2 809

76

2 700

109

12805 VBY muddring ,färjeläge 5

911

0

911

0

12812 Rep spont kajanläggningar

879

526

879

0

12510 F-sund omb vattenverk/pst
12516 utredn proj VV Lickersh
12517 Ljugarn vattenverk

12524 Kvarnåkershamn Avsaltn VV

12655 Klintehamn avl ren verk
12656 Roma Dagvatten

12718 Avfallskärl
12803 VBY Hamn Förbättr.åtg.
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Årsbudget, tkr

Periodens utfall, tkr

Årsprognos, tkr

Årsavvikelse, tkr

12835 Visby Hamn omb. fender

1 396

868

1 000

396

12836 VBY Elanslutning fartyg

40 000

1 317

20 000

20 000

12850 Förbättring övriga hamnar

2 000

1 111

1 800

200

12852 Slite Apotekskaj NordStre

2 087

0

0

2 087

12858 K-hamns hamn rep bef kaj

579

0

579

0

33 014

18 201

33 014

0

12868 Klintehamn muddring
12869 Herrvik hmn, VA-anslutn

48

39

40

8

1 491

17

750

741

14030 Försäljning Fritidstomter

0

3

0

0

14040 Försäljning Fastighet

0

219

0

0

22001 Reinvestering data/IT

600

0

600

0

22103 IT,inv fastighetsserv

350

0

350

0

8 000

18

8 000

0

627

0

627

0

12870 Servicehus Ronehamn

22600 Maskiner o Fordon
22601 Maskiner o Fordon, VA
22709 utveckling Visby

955

0

955

0

22710 Hållpl-stolpar landsbygd

1 572

0

1 572

0

22711 Utv serviceorter inkl hpl

1 500

0

1 500

0

650

80

650

0

636 624

82 609

565 878

70 746

22712 Busstrafik X-kaj
Totaler
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Sammanfattande kommentar måluppfyllelse
Periodens resultat för Räddningstjänsten är positivt med 57 tkr. Den kontogrupp som har högst underskott för perioden är kostnader för transportmedel, -119 tkr.
Personalkostnaderna för perioden uppgår till 9 780 tkr, vilket är ett överskott mot periodens budget
med 91 tkr. Personalkostnaderna för motsvarande period 2016 visade ett överskott med 434 tkr.
Räddningstjänstens investeringsutgifter 2017 beräknas bli 4 087 tkr, vilket är samma som ramen för investeringsbudgeten. Investeringsutgifterna för perioden uppgår till 223 tkr. I investeringsbudgeten ingår
kompletteringsbudget med 2 587 tkr, ett överskott från föregående år.
I nedanstående tabell redovisas Räddningstjänstens budget och utfall för perioden januari-mars 2017.
Text

Intäkter
- varav TN
- varav MHN
Kostnader
- varav TN
- varav MHN
Netto

Periodens Budget, tkr

601
406
195
-14 146
-13 426
-720
-13 546

Periodens Utfall, tkr

725
613
112
-14 214
-13 469
-745
-13 488

Avvikelse, tkr

124
207
-83
-67
-42
-25
57

Viktiga händelser
Arbetet med att sätta igång den nya organisationen pågår för fullt inför 1 maj.
RIB beredskapen utifrån den gamla organisationen dras fortfarande med beredskapsbrister. Nio personer har sagt upp sig på grund av nya organisationen och det nya RIB avtalet.
Semesterplaneringen för heltidspersonalen är genomförd. På grund av många samtidiga föräldraledigheter och ett mycket sent avhopp av de nyanställda så kommer semesterperioden att innebära ett stort
antal övertidspass

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Väsentliga och kritiska händelser
Uppföljning av målen




Antalet larm i väntan på ambulans (IVPA) och automatlarm har under första kvartalet minskat.
Räddningstjänsten kommer fortsatt under kv 1 2017 att ha brister i beredskapsorganisationen.
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Brukare/Kunder
Mål:
Brukare/kunder upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt
bemötta
Framgångsfaktorer

Mätningar för att visa måluppfyllelse

Mål

Tydlig information och god mediahantering

Uppföljning -förtroendevalda
Avstämning i nämnden av mediastrategi
Brukarundersökning i samband
med dialog och samråd

95 % upplever att protokoll, beslut,
handlingar och informationsmaterial
är begripliga och tydliga
85 % av brukarna upplever att bemötande vid dialog och samråd är gott
och korrekt
85 % av brukarna upplever att tillgängligheten och servicegraden är
hög

Gott och korrektbemötande vid
dialog och samråd
Högtillgänglighet, servicegrad och
effektivitet

Brukarundersökning

Uppföljning av målen
Antalet larm till räddningstjänsten har minskat från 163st. första kvartalet 2016 jämfört med 134 st.
kvartal 1 år 2017 . I nedanstående tabell redovisas uppgifter om viktiga larm kvartal 1 och jämfört med
motsvarande period 2016. Minskningen är framförallt på IVPA larmen och automatlarmen.

Typ av larm

2016 jan-mars
antal

2017 jan-mars
antal

Brand ej i byggnad

15

11

Trafikolycka

19

19

Automatlarm

34

23

IVPA

57

41

Brand i byggnad

14

15

Medarbetare
Mål:
Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar
Framgångsfaktorer

Mätningar för att visa måluppfyllelse

Mål

Skapa förutsättningar för medarbetare/ledare att arbeta i bred samverkan med god kommunikation i
alla relationer
En tydlig och stabil ledningsstruktur på alla nivåer med ledare som
ger stöd.

Medarbetar/ledaruppföljning
(medarbetarsamtal)

Alla medarbetare/ledare upplever att
det finns förutsättningar att arbeta i
bred samverkan med god kommunikation i alla relationer
Alla medarbetare/ledare upplever att
det finns en tydlig och stabil ledningsstruktur och att de får stöd från
sina respektive ledare

Medarbetar/ledaruppföljning/enkät

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rekrytera och kompetensutveckla
medarbetare och ledare för att
säkra verksamhetens behov av
kompetens

6

Kompetensbrist som hindrar
måluppfyllelse
100 % av medarbetarna har kompetensutvecklingsplaner

Kompetensförsörjningen är säkrad

Uppföljning av målen

Målen i nämndens styrkort för medarbetarperspektivet är inte i alla delar uppfyllda. Det behövs
ett fortsatt arbete vad gäller en tydlig och stabil ledningsstruktur, att alla anställda har kompetensförsörjningsplaner och att förvaltningen arbetar i bred samverkan med god kommunikation i alla
relationer. Det arbetet är påbörjat.
Det förbättringsarbete som kontinuerligt bedrivs har inneburit att balansen i ärendeflödet har förbättrats. Därmed bör balansen mellan uppdraget och resurserna ha förbättrats.
Analys av personalstatistik SBF räddningstjänst 2016-12-31 och 2017-02-28

20161231
Avdelning Räddningstjänst
Räddningstjänst operativ
Räddningstjänst förebyggande
Chef
Total

38
4
1
43

2

2

20170228

40
4
1
45

39
4
1
44

1
1

Diff total
1231-0228
39
5
1
45

=-1
= +1

Till detta kommer ca 150 brandmän i Räddningstjänst i beredskap.
Denna statistik är manuellt framtagen och visar alla anställda under tidpunkterna, även medarbetare som är tjänstlediga av olika orsaker.
Sjuktalet för Samhällsbyggnadsförvaltningen är de senaste 12 månaderna till och med februari
5,23 %. Samma period för 2016 var 5,54 %.
Vi arbetar aktivt med rehabiliteringsutredningar för de medarbetare som är sjukskrivna samt har
en dialog om arbetsmiljön inom förvaltningen.
Vi planerar att arbeta aktivt med sjuktalen under 2017 och vi kommer bland annat att ta del av
det centrala arbetet som pågår inom Region Gotland med att ta fram en plan för sjuktalen inom
koncernen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Vi har som mål att ha en jämn könsfördelning inom olika yrkeskategorier inom förvaltningen. Vi
ser att bland annat Räddningstjänsten är övervägande fler män än kvinnor. Vid eventuell rekrytering av brandmän ska vi ha det i åtanke.

Ekonomi
Mål:
Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv
Framgångsfaktorer

Mätningar för att visa måluppfyllelse

Mål

God ekonomisk styrning med tydliga ekonomiska förutsättningar
Ha en buffert motsvarande1% av
nettoramen
Bedriva projekten resurseffektivt

Månadsrapporter, bokslut och
analys av avvikelser
Årlig avstämning

Budget i balans

Uppföljning och analys av projektens resurseffektivitet

Det finns en buffert motsvarande 1%
av nettoramen
Projektgenomförda enligt plan och
projektbudget i balans

Uppföljning av målen

Målsättningen är att Räddningstjänsten skall redovisa ett ekonomiskt resultat inom ramen för fastställd
budget, men helårsprognosen visar ett underskott på 150 tkr. Underskottet på personalkostnader beror
på ett beslut att senarelägga den nya organisationens igångsättning med en månad.

Resultatprognos och investeringsprognos
Den ekonomiska prognosen efter tre månader visar att utfallet på helårsbasis kommer att bli 150 tkr
högre än den fastställda budgeten på 54 190 tkr.
Räddningstjänstens investeringsutgifter 2017 beräknas bli 4 087 tkr, vilket är samma som ramen för
investeringsbudgeten..
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1. Sammanfattande kommentar måluppfyllelse
Den ekonomiska prognosen för byggnadsnämnden visar på ett utfall enligt budget för
2017.
Periodens resultat för byggnadsnämnden är negativt med 647 tkr. Nämndens kostnader
och intäkter har periodiserats enligt gällande anvisningar.
1.2 Byggnadsnämndens budget och utfall för perioden januari-mars 2017

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Budget januari mars, tkr

Utfall januari mars, tkr

Avvikelse januari -mars,
tkr

Budget
helår
2017

Prognos
helår
2017

8 528

6 635

- 1 893

34 123

32 878

- 12 955

- 11 709

1 246

- 51 824

- 50 579

- 4 427

- 5 074

-647

- 17 701

- 17 701

En uppföljning av bygglovsärenden visar att inga ärendetyper fullt ut klarar kravet på 10
veckors handläggningstid enligt plan- och bygglagen (PBL).
Inom enhet bygg lanseras den nya e-tjänsten och är klar att användas från och med april
2017. Den nya e-tjänsten innebär att medborgarna kan genomföra 5 typer av ärenden digitalt, det är bygglov, förhandsbesked, planbesked, nybyggnadskarta och utstakning/läges
kontroll. Denna e-tjänst kommer att utökas med ytterligare tjänster, man har just nu 6
stycken ytterligare tjänster som man räknar med att lansera under våren. Varav 2 stycken
lanseras redan under april, det är anmälan eldstad och anmälan kontrollansvarig. Detta arbete behöver fortsatt vara högt prioriterat för att kontinuerligt utvecklas med fler digitala
tjänster.

Ärendenr RS BN 2017/876 Datum 2017-04-19

Arbetet att få till detaljplanearbetet för Visborgsområdet intensifieras för att förverkliga ett
byggande enligt strukturplanens intentioner. Här pågår nu ett arbete att synkronisera olika
intressenter och få till ett antal detaljplanearbeten som övergripande hänger ihop med visionen att skapa en ny stadsdel med ekologisk profil. Översiktsplanen "fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet" har varit ute på granskning med ett välbesökte möte i Östergarns bygdegård.
Byggnadsnämnden har 154 medarbetare totalt, vilket är en ökning med 4 medarbetare från
årsskiftet. Av 154 medarbetare är 63 kvinnor och 91 är män. 143 medarbetare är tillsvidareanställda, varav 58 är kvinnor och 85 är män. 11 medarbetare är visstidsanställda, varav 5 är
kvinnor och 6 är män. Visstidsanställningarna är i första hand vikarier för tillsvidareanställda som är tjänstlediga. 3 av dem har allmän visstidsanställning med tidsbegränsade arbetsuppgifter.
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2. Händelser av väsentlig betydelse
2.1 Enhet Bygg

Inom enhet bygg lanseras den nya e-tjänsten och är klar att användas från och med april
2017. Den nya e-tjänsten innebär att medborgarna kan genomföra 5 typer av ärenden digitalt, det är bygglov, förhandsbesked, planbesked, nybyggnadskarta och utstakning/läges
kontroll. Denna e-tjänst kommer att utökas med ytterligare tjänster, man har just nu 6
stycken ytterligare tjänster som man räknar med att lansera under våren. Varav 2 stycken
lanseras redan under april, det är anmälan eldstad och anmälan kontrollansvarig.
Byggnadsnämnden har anledning att tro att detta kommer att ha en stor positiv inverkan på
kvalitén på inlämnade ansökningar. Detta arbete behöver fortsatt vara högt prioriterat för
att kontinuerligt utvecklas med fler digitala tjänster.
Arbetet med tillsyn är mycket eftersatt och det finns en lång rad av ärenden att handlägga
och flera av dessa ärenden är tidskrävande. Organisationen kring tillsynsarbetet behöver utökas framöver. Byggnadsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att komma med förslag
kring arbetssätt och resurser för förbättrad ärendebalans kring tillsyn med återrapportering
senast den 5 april 2017. Detta har enheten framfört i en skrivelse till BN:s sammanträde i
april 2017. I denna framgår det att det finns behov att fr.o.m. aug-17 påbörja rekrytering av
två extra personer(handläggare och inspektör) som kan arbeta mer riktat med tillsynsarbetet
på BN:s uppdrag. Dessa personer skall sedan bilda en tillsynsgrupp tillsammans med samhällsbyggnadsjurist och en ordinarie inspektör. Sammanlagt blir detta en arbetsgrupp på
fyra personer.
2.2 Enhet Plan

Arbetet att få till detaljplanearbetet för Visborgsområdet intensifieras för att förverkliga ett
byggande enligt strukturplanens intentioner. Här pågår nu ett arbete att synkronisera olika
intressenter och få till ett antal detaljplanearbeten som övergripande hänger ihop med visionen att skapa en ny stadsdel med ekologisk profil. Översiktsplanen "fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet" har varit ute på granskning med ett välbesökte möte i Östergarns bygdegård.
I Visby har det tagits fram en s.k. gluggutredning-grönyteinventering som visar på lämpliga
förtätningsytor. Byggtrycket i Visby men även generellt på Gotland verkar bestå, eftersom
detaljplaneförfrågningar kommer in i en strid ström.

Ärendenr RS BN 2017/876 Datum 2017-04-19

2.3 Enhet Geografisk information

För möta behovet av ajourhållen geodata kopplat till bygglovs- och detaljplaneprocesserna
har en ny kartingenjör anställts, började 2017-04-03. Även rekrytering av en mätingenjör är
påbörjad.
Förankring av den nyligen framtagna Geodatastrategin inom KLG har skett under perioden.
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2.4 Enhet förvaltningsstöd

Under våren 2017 kommer en kommunikatör att rekryteras tillsammans med RSF. Här behöver samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Regionstyrelseförvaltningen bestämma en plan samt förutsättningar för hur detta samarbete skall genomföras. Under 2017
kommer enheten att arbeta med att se vilka andra delar av förvaltningens myndighetsutövning som kan digitaliseras inom både miljö- och hälsoskyddsnämnden samt byggnadsnämnden verksamheter. Inom ramen för detta arbete kommer enheten att ansvara för att
söka externa medel till en förstudie på temat digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.
Andra fokusområden där enheten antingen driver eller stödjer arbetet är rutiner för fakturering och förvaltningsövergripande kvalitets- och uppföljningsarbete.

3. Förväntad utveckling
Våra kunder söker sig mer och mer till webb- och e-tjänster. Utvecklingen av nya digitala
lösningar för plan- och byggfrågor pågår redan idag, men efterfrågan kommer att öka. Det
påverkar också vårt arbetssätt.
Invånarna, företagarna och våra övriga kunder ställer ännu högre krav på de tjänster nämnden har att erbjuda. Kraven handlar om tillgänglighet, servicegrad, transparens, effektivitet
samt krav på det goda samhällsbyggandet. Utmaningen för nämnden är att leverera i takt
med kundernas och invånarnas behov och samtidigt lägga sig i framkant inom samhällsbyggande och kundperspektiv.
Region Gotlands vision om att fortsätta växa med fler nya invånare per år, påverkar naturligtvis arbetsbelastningen även för verksamheterna inom byggnadsnämndens område.
Region Gotland vill snabbt kunna hantera nya företags etableringsfrågor osv. vilket ökar
behovet av ett utvecklat samarbete men även en förståelse mellan olika förvaltningar samt
inom den egna förvaltningens enheter och nämnder.

Ärendenr RS BN 2017/876 Datum 2017-04-19

Kunderna kommer att ställa krav på enklare och snabbare hantering och vill ha en istället
för flera olika kontakter. Förvaltningen ser därför ett ökat behov att integrera arbetet inom
Regionen, för att öka servicen och korta ledtiderna.
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4. Investeringsprognos
Byggnadsnämndens totala investeringspott är 800 tkr per år. Investeringsprognosen för
byggnadsnämnden beräknas till 500 tkr. Periodens utfall för investeringsutgifter är 7 tkr.
Budget Investeringsutgifter

Investeringspott

2017,
tkr

800

GIS mätinstrument
Utfall perioden
Investeringspott
Mätinstrument/GI
Kontorsinventarier
Scanning bygglovshandling
Summa perioden
Prognos

2018, tkr

2019, tkr

600

800

1 200

2020,
tkr

800

2021,
tkr

800

Totalt

3 000
1 200

7

0
7
500

Ärendenr RS BN 2017/876 Datum 2017-04-19

Under perioden har inköp av kontorsinventarier genomförts. Byggnadsnämndens olika enheter räknar med att fler inköp av kontorsinventarier, mätinstrument samt scanning av
bygglovshandlingar kommer ske under året.
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5. Ekonomisk uppföljning och prognos
Den ekonomiska prognosen för byggnadsnämnden visar på ett resultat enligt budget för
2017.
5.1 Ekonomi

Utfallet efter årets tre första månader visar ett underskott på 647 tkr. Justering har gjorts för
upplupna och förutbetalda intäkter och kostnader.
Periodens
budget, tkr

Utfall tkr

Avvikelse tkr

Budget helår
2017

Prognos
helår
2017

8 528

6 635

- 1 893

34 123

32 878

Personalkostnader

- 7 988

- 6 843

1 145

- 31 955

- 30 810

Övriga kostnader

- 4 665

- 4 602

63

- 18 660

- 18 560

- 289

- 252

37

- 1 156

- 1 156

- 13

- 12

1

- 53

- 53

0

0

0

0

0

- 4 427

- 5 074

-647

- 17 701

- 17 701

Intäkter

Avskrivningar
Internränta
Finansiella kostnader

Totalt tkr

5.2 Analys av kostnader och intäkter

Under perioden har vakanser och sjukfrånvaro på enhet Bygg gjort att personalkostnaderna
ligger lägre än budgeterat.
Intäkterna är till följd av vakanser lägre än budget, man räknar man med att de medarbetare
som genomgått intern upplärning samt kompetensutveckling är i full produktion innan
sommaren och detta gör att produktionsplanen för hösten säkerställs och att delar av intäkterna hämtas hem, bl.a. genom riktade insatser på ärendekön för enhet Bygg.
I nedanstående tabell redovisas byggnadsnämndens nettokostnader för delårsperioden januari-mars jämfört med motsvarande period 2016.

Intäkter

Ärendenr RS BN 2017/876 Datum 2017-04-19

Driftkostnader

Netto

Periodens
utfall 2016, tkr

Periodens
utfall 2017, tkr

Utveckling %

5 481

6 635

17

- 11 157

- 11 709

- 4,7

- 5 676

- 5 074

11,8

Nämndens nettodriftkostnader är 11,8 % lägre jämfört med samma period 2016. Förklaringen till de lägre nettodriftkostnaderna är ökade intäkter.
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6. Verksamhetsmått
Fokus under det första kvartalet ligger emot enhet Bygg. Dels för det är den enskilt största
verksamheten under byggnadsnämnden, men också för att det är den verksamhet som är i
obalans.
6.1 Enhet Bygg

Av diagrammen nedan framgår antal ärenden som klarar 10 veckors handläggningstid, medianhandläggningstiden, antal inkompletta ärenden och ärende flödet.
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Kravet på 10 veckors handläggningstid klaras inte. För att komma tillrätta med långa handläggningstider har rekrytering skett för full bemanning och extrapersonal.
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Under perioden har förbättringar gjorts av informationen på www.gotland.se. Detta tillsammans med de e-tjänster som lanseras under våren kommer att få effekt på antalet kompletta bygglovsärenden, och därmed på handläggningstiderna vilket kommer att påverka
den upplevda servicen.
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Under våren 2017 har ett utvecklingsarbete genomförts på enhet Bygg med främsta syfte
att förbättra service, effektivitet och ledtider i hanteringen av bygglovsärenden. Utvecklingsarbetet svarar mot behovet av att bättre fokusera resurser på att i team rätt sortera och
hantera inkommande ärende kö. Diagrammet visar på en positiv trend, då differensen mellan inkomna ärenden och beslut har minskat. Diagrammet visar också att februari 2017 var
en månad som det togs mer beslut än ärenden in.
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7. Medarbetare
7.1 Personalvolym

Byggnadsnämnden är från den 1 januari 2012 anställningsmyndighet för de medarbetare
som arbetar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. I nedanstående tabell redovisas uppföljning av personalstatistik för perioden januari och februari 2017. Denna statistik är manuellt
framtagen och visar alla anställda under tidpunkterna, även medarbetare som är tjänstlediga
av olika orsaker.
Analys av personalstatistik SBF 2016-12-31 och 2017-02-28
2016-12-31
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Tv

Visst

2017-02-28

Tot

Tv

Visst

Tot

4

3

33

31

5

36

= +3

1

11

=+1

11

=

Enhet Stadsarkitekt

4

Enhet Bygg

30

Enhet Geografisk Information

10

10

10

Enhet Plan

11

11

11

Enhet Alkohol
och Livsmedel

11

1

12

11

1

12

=

Enhet Miljö- och 23
hälsa

2

25

23

3

26

= +1

9

9

9

=

41

40

40

=-1

5

=+1

1

=

154

+4

3

Enhet Förvaltningsstöd

9

Räddningstjänst
operativ

39

Räddningstjänst
förebyggande

4

4

4

Förvaltningschef

1

1

1

Total

142 8

150

143

2

3

1

11

= -1

Till detta kommer cirka 150 brandmän i Räddningstjänst i beredskap.
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Väsentliga händelser
Ökningen av totalt antal anställda beror främst på vikarier som ersätter tjänstlediga och föräldralediga som är tillfälliga, samt att förvaltningen har gjort en satsning på enhet Bygg för
att verksamheterna skall komma i balans.

7.2 Sjukfrånvaro

Sjuktalet för förvaltningen är de senaste 12 månaderna till och med februari 5,23 %. Samma
period för 2016 var 5,54 %.
Förvaltningen arbetar aktivt med rehabiliteringsutredningar för de medarbetare som är
sjukskrivna samt har en dialog om arbetsmiljön inom förvaltningen.
Förvaltningen planerar att arbeta aktivt med sjuktalen under 2017 och kommer bland annat
att ta del av det centrala arbetet som pågår inom Region Gotland med att ta fram en plan
för sjuktalen inom koncernen.
7.3 Anställningar

Förvaltningen har 154 medarbetare totalt, varav 63 är kvinnor och 91 är män.
143 medarbetare är tillsvidareanställda, varav 58 är kvinnor och 85 är män.
11 medarbetare är visstidsanställda, varav 5 är kvinnor och 6 är män. Visstidsanställningarna är i första hand vikarier för tillsvidareanställda som är tjänstlediga. 3 av dem har allmän
visstidsanställning med tidsbegränsade arbetsuppgifter.
Förvaltningen har som mål att ha en jämn könsfördelning inom olika yrkeskategorier inom
förvaltningen. Räddningstjänsten och våra chefer är övervägande fler män än kvinnor. Vid
eventuell rekrytering av brandmän och nya chefer ska förvaltningen ha det i åtanke.
Från 2016-06-01 införde Region Gotland anställningsstopp för administrativa tjänster. Som
en del i besparingspaketet för SBF införde vi anställningsstopp med dispensansökan till
förvaltningschef för samtliga tillsvidareanställda som fortfarande gäller. Det innebär att
varje anställning som görs har analyserats noga innan vi eventuellt har valt att gå vidare
med en rekrytering.
Oönskade deltider

Ärendenr RS BN 2017/876 Datum 2017-04-19

December 2016
Män
Kvinnor
0
0

Februari 2017
Män
Kvinnor
0
0

Kommentar
I förvaltningen arbetar kvinnor och män på den sysselsättningsgrad som önskas. Vi har
inga oönskade deltidsanställningar inom förvaltningen.
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7.4 Svårrekryterade yrkesgrupper

Följande yrkesgrupper har förvaltningen bedömt som svårrekryterade:
Yrke

Behov 2016-2017

Behov 2018-2022

Bygglovshandläggare

2

3-4

Byggnadsinspektör

2

2-3

Arkitekter

1

2-3

Miljöskyddsinspektörer

2

2-3

Brandingenjörer

1

1-2

Räddningstjänst i beredskap

Årligt behov 10-12

Årligt behov 10-12

Förvaltningen har tappat flera erfarna tillsvidareanställda de senaste åren och när enheterna
rekryterar nytt så är det inga erfarna som söker till oss. Enheterna får sökanden med rätt utbildning men utan erfarenhet.
Miljöskyddsinspektör har tidigare inte betraktats som bristyrke men i och med denna förändring som skett, gör nu att förvaltningen behöver lyfta upp den rollen inom gruppen av
svårrekryterade yrkesgrupper.
Inom till exempel enhet bygg arbetas det aktivt internt med möjlighet till andra roller inom
enheten efter viss utbildning och intern upplärning. Inom räddningstjänsten har det tagits
beslut om en organisationsförändring som kommer att gälla från maj 2017.
Förvaltningen kommer se över en plan för rekryteringsbehovet i kompetensförsörjningsplanen som kommer att uppdateras under 2017.
Förvaltningen har inte haft någon medarbetare som har gått ”Vägen till ledarskap” sedan
2011. Nya ledningen ser ”Vägen till ledarskap” som en bra möjlighet för medarbetare som
är intresserade av ledarskap i någon form och kommer fortsätta arbetet med att nominera
medarbetare till utbildningen 2017.
Förvaltningen rekryterade flera nya chefer under 2016 och har nu alla chefstjänster tillsatta.
Inom en treårsperiod kan det bli aktuellt att rekrytera 1 chef på Nivå C.
Under 2017 planerar förvaltningen att se över organisationen för enhet Miljö och hälsa. Ett
alternativ kan eventuellt bli att anställa 1 biträdande enhetschef till enheten.
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7.5 Karriärutveckling

Förvaltningen har under år 2016 och inom perioden för delårsrapport 1 möjliggjort karriärutveckling inom till exempel enhet bygg. Rekrytering av tjänster på olika roller i den nya organisationen och fyra medarbetare har fått möjlighet till andra roller inom enheten med viss
utbildning och intern upplärning, varav en som biträdande enhetschef. I samband med den
nya teamorganisationen har man även sett över arbetsuppgifterna inom rollerna och skapat
större möjlighet till utveckling inom den ordinarie rollen.
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1. Sammanfattande kommentar måluppfyllelse
Den ekonomiska prognosen för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamheter visar att utfallet för 2017 kommer att bli positivt.. Prognosen för 2017 är ett överskott med 122 tkr.
Periodens justerade resultat för miljö- och hälsoskyddsnämnden är positivt med 179 tkr. I
nedanstående tabell redovisas budget och utfall för perioden januari-mars 2017.
Budget januari
- mars tkr

Utfall januari mars, tkr

Avvikelse
januari
- mars, tkr

Budget
helår
2017

Prognos
helår
2017

5 260

5 000

-260

21 044

20 784

Driftkostnader

- 7 643

- 7 204

439

- 32 109

- 31 727

Netto

- 2 383

- 2 204

179

- 11 065

- 10 943

Intäkter

Dialogen mellan nämnden och förvaltningen gällande den ekonomiska uppföljningen har
varit tät i syfte att medvetandegöra det besparingsbeting som åligger miljö- och hälsoskyddsnämnden. Denna dialog har även varit frekvent inom de olika teamen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsätter prioritera budgethållning och god resurshållning.
Nämnden använder möjligheten till stadsbidrag och andra bidrag till verksamhetsutveckling
och avser att ytterligare se över möjligheter för detta.
Verksamheterna inom miljö- och hälsoskyddsnämnden område kommer framåt att genomföra en uppgradering av ärendehanteringssystem och fakturerings system. Detta genomförs
under år 2017. Investeringarna och uppgraderingarna innebär inte att miljö- och hälsoskyddsnämnden behöver äska mer medel utan medel tas inom ram eller ur eget kapital.
Byggnadsnämnden är från den 1 januari 2012 anställningsmyndighet för de medarbetare
som arbetar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen har 154 medarbetare totalt, varav 63 är kvinnor och 91 är män. Inom miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhets område arbetar 43 medarbetare.
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Antalet inkomna/upprättade ärenden har ökat med 66 stycken jämfört med samma period
2016. Antalet tillsynsbesök är lägre 2017 än motsvarande period 2016 inom både miljöbalken och livsmedelslagens verksamhetsområde. Orsaker till detta är vakanser samt icke återinsatta tjänster, vilket medfört att en del team inför 2017 ändrat sina tillsynsmål utifrån
mindre bemanning jämfört med samma period 2016.
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2. Händelser av väsentlig betydelse
2.1 Enhet livsmedel och alkoholtillstånd

Enhet Livsmedel har påbörjat utvärdering av livsmedelstaxan, för att se effekterna av den
nya taxan som infördes inför år 2016.
Enhet livsmedel har lagt en hel del tid åt myndighetsrapportering till Livsmedelsverket över
2016 års livsmedelverksamheter på Gotland.
Nya fastställande av provtagningsplaner på verksamheter med eget vatten har upprättats
och sänts ut till c:a 70 verksamheter.
Livsmedelsverket har beslutat om nytt gemensamt nationellt fokus vilket medför att 17
operativa mål har tagits fram. Detta innebär att kontrollen styr mot mer avgränsade områden. För 2017 kommer en extra rapportering krävas för varje specifikt mål. Livsmedelsverket tror sig kunna införliva denna rapportering i den ordinarie årliga rapporteringen fr.o.m.
2018.
Enhet alkohol har beställt ekonomiintegration för AlkT, vilket skall minska dem administrativa tiden för handläggarna och förenkla arbetsinsatsen när det gäller faktura hanteringen
både för Enhet Alkohol men också för Regionstyrelse förvaltningen.
2.2 Enhet förebyggande brand

En tillsyn har genomförts med handräckning av polismyndigheten. Tillsynen gick bra och
inget överraskande hände.
En ingenjör har sagt upp sig och kommer att sluta sin anställning i månadsskiftet april/maj.
Annons om nyrekrytering kommer under april månad.
En brandinspektör är sjukskriven till 50% tills vidare, medarbetaren planerar att gå i pension i oktober.
Detta innebär att verksamheten inte kommer att uppnå de mål som är satta i verksamhetsplanen och tillsynsplanen.
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2.3 Enhet miljö och hälsoskydd

När det gäller antalet beslut om avloppsanläggningar så har det skett en minskning med
cirka 50 beslut jämfört med motsvarande period 2016. En anledning till utfallet beror på
stoppade utskick eftersom vattenteamet redan hade lång handläggningstid. Anledningen till
att teamet inte handlägger lika mycket är att teamet har ett annat mål i år som baseras på en
mindre bemanning(teamet återinsatte inte två tjänster 2016). Teamet ligger ca 10 ärenden
under målet i tillsynsplanen.
I vattenteamet deltar en medarbetare i en arbetsgrupp inom Miljösamverkan Sydost som
ska utveckla tillsynen på enskilda avlopp samt att den årliga VA konferensen har varit.
Detta har tagit en del resurser inom vattenteam. Teamet har även utvecklat nytt informationsmaterial inför kommande utskick med ett flödesschema för att fastighetsägaren ska
kunna se hela klartvatten processen och ex. se vad som händer om denne inte kommer in
med en ansökan.
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2.4 Enhet förvaltningsstöd
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Under våren 2017 kommer en kommunikatör att rekryteras tillsammans med RSF. Här behöver samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Regionstyrelseförvaltningen bestämma en plan samt förutsättningar för hur detta samarbete skall genomföras. Under 2017
kommer enheten att arbeta med att se vilka andra delar av förvaltningens myndighetsutövning som kan digitaliseras inom både miljö- och hälsoskyddsnämnden samt byggnadsnämnden verksamheter. Inom ramen för detta arbete kommer enheten att ansvara för att
söka externa medel till en förstudie på temat digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.
Andra fokusområden där enheten antingen driver eller stödjer arbetet är rutiner för fakturering och förvaltningsövergripande kvalitets- och uppföljningsarbete.
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3. Förväntad utveckling
Klimat och miljöfrågorna är ständigt aktuella. Nämnden står också inför stora miljöutmaningar som till stor del är en konsekvens av samhällets konsumtions- och produktionsmönster. Det ställs större krav på snabbare och bättre informationsflöde i samhället samtidigt som lagstiftningen inom miljöområdet ständigt förändras och ställer stora krav på den
enskilde medarbetaren.
Region Gotlands vision om att fortsätta växa med fler nya invånare per år, påverkar naturligtvis arbetsbelastningen även för verksamheterna inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens
område. Remisser för nya bostadshus, tillstånd inom brand, avfall, tillsyn på nya verksamheter med mera innebär en konstant ökad arbetsbelastning för förvaltningen.
Tillgången på dricksvatten av tillräcklig kvantitet och kvalitet är en utmaning och en framtidsfråga för Gotland. Detta är ett fokusområde inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamheter som behöver utvecklas än mer där också samverkan inom Region Gotlands
verksamheter och med samhället behöver stärkas för att hitta gemensamma hållbara och
kostnadseffektiva lösningar
Region Gotland vill snabbt kunna hantera viktiga frågor som bostadsbyggande och företagsetableringar vilket ökar behovet av ett utvecklat samarbete men även en förståelse mellan olika förvaltningar samt inom den egna förvaltningen. Kunderna kommer att ställa
ökade krav på enklare och snabbare hantering och vill ha en istället för flera olika kontakter.
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Förvaltningen ser därför ett ökat behov att integrera arbetet inom Regionen, främst med
Plan & bygg enheten samt Teknikförvaltningen, för att öka servicen och korta ledtiderna.
Parallellt fortsätter digitaliseringen och har stor inverkan på den framtida samhällsutvecklingen där både beteenden och tjänster förändras.
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4. Investeringsprognos
Miljö- och hälsoskyddsnämndens totala investeringspott är 200 tkr per år utöver det har
miljö- och hälsoskyddsnämnden begärt tilläggsanslag på 300 tkr för att investera i en uppgradering av enheternas verksamhetssystem. Investeringsprognosen för miljö- och hälsoskyddsnämnden under år 2017 beräknas till 500 tkr. Periodens utfall för investeringsutgifter
är 0 tkr.

Budget Investeringsutgifter

2017,
tkr

Investeringspott

200

IT-systemet Vision

300

2018, tkr

2019, tkr

200

200

2020,
tkr

200

2021,
tkr

200

Totalt

1 000
300

Utfall perioden
Investeringspott

0

IT-system

0

Summa perioden

0

Prognos

500

200

200

200

200

1 300
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Investeringar består i inköp av verksamhetssystemet Vision för Verksamheterna inom
miljö- och hälsoskyddsnämnden, vilket motsvarar 300 tkr. Under året kommer även enhet
alkoholtillstånd göra ett inköp av en integrationsmodul till AlkT att göras till en kostnad på
cirka 100 tkr. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer även under 2017 köpa in Ipads för
cirka 100 tkr till ledamöter.
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5. Ekonomi
Framgångsfaktorer

Mätningar för att visa
måluppfyllelse

Mål

Måluppfyllelse

God ekonomisk hushållning

Månadsrapporter, bokslut,
och analys av avvikelser

Budget i balans

Balans mellan intäkts- och skattefinansierad verksamhet

Bokslut

65 % intäktsfinansiering
(nämnden undantagen)

5.1 Uppföljning av målen

Utfallet efter årets 3 första månader visar ett överskott på 179 tkr. Justering har gjorts för
upplupna och förutbetalda intäkter och kostnader. Enligt prognos för hela året kommer
miljö- och hälsoskyddsnämnden att få ett överskott på 122 tkr.
Periodens
budget, tkr

Utfall tkr

Avvikelse tkr

Budget helår
2017

Prognos
helår
2017

5 260

5 000

-260

21 644

20 784

Personalkostnader

- 5 000

- 4 618

382

- 21 547

-21 165

Övriga kostnader

- 2 604

- 2 560

44

- 10 407

- 10 407

- 37

- 24

13

- 148

- 148

-2

-2

0

-7

-7

- 2 383

- 2 204

179

- 11 065

- 10 943

Intäkter

Avskrivningar
Internränta

Totalt tkr
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Självfinansieringsgraden (nämnden undantagen)för perioden inom miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamheter uppgår till 69 %. intäktsfinansiering prognosen för helåret, visar
på 65 %.
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5.2 Analys av kostnader och intäkter

Periodens resultat är positivt med 179 tkr och den förväntade prognosen ger ett positivt resultat på 122 tkr. Det som påverkat det första kvartalet är vakanser men också sjukfrånvaron. Detta påverkar personalkostnaderna som blir lägre och antalet beslut och tillsyner
minkar och därmed också intäkterna.
I nedanstående tabell redovisas Miljö- och hälsoskyddsnämndens nettokostnader för delårsperioden januari-mars jämfört med motsvarande period 2016.
Periodens
utfall 2016 tkr

Periodens utfall
2017 tkr

Utveckling %

5 878

5 000

-17

Driftkostnader

- 7 715

-7 204

+7

Netto

- 1 837

-2 204

+16

Intäkter

Ärendenr RS MHN 2017/1492 Datum 2017-04-18

Nämndens nettodriftkostnader är 10 % lägre jämfört med senaste delårsresultat, vilket var
delårsrapport 2 år 2016. Delårsrapport 1 innefattar endast de tre första månaderna och är
en väldigt kort period av året, men detta nyckeltal visar på en positiv trend. Vilket är viktigt
då miljö- och hälsoskyddsnämndens ekonomiska ram blivit mindre för 2017.
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6. Verksamhetsmått
Tjänster

Volymer
Resultat 2017
Jan - mars
1376

Resultat2016
Jan - mars
1310

Inkomna/upprättade ärenden

Totalt antal ärenden

Tillsyn enligt Miljöbalken och
Livsmedelslagen

Livsmedelsrörelser, inspektioner/besök
Miljöfarlig verksamhet, inspektioner/besök

176

222

128

116

Enskilt avlopp

Antal beslut om avloppsanläggningar
Tillsyn LSO

180

232

Tillsyn LBE

11

Samplanerad tillsyn
(LSO+LBE)

3

Tillsyn Förebyggande brand

22

Antalet inkomna/upprättade ärenden har ökat med 66 stycken jämfört med samma period
2016. Antalet tillsynsbesök är lägre 2017 än motsvarande period 2016 inom både miljöbalken och livsmedelslagens verksamhetsområde.
När det gäller tillsyn enligt livsmedelslagen är det vakanser, fastställande av provtagningsplaner, rapportering till livsmedelsverket och mer administrativ tid i allmänhet som påverkat att antalet inspektioner/besök är mindre än samma period år 2016.
När det gäller antalet beslut om avloppsanläggningar så har det skett en minskning med
cirka 50 beslut jämfört med motsvarande period 2016. En anledning till utfallet beror på
stoppade utskick eftersom teamet redan hade lång handläggningstid. Anledningen till att
teamet inte handlägger lika mycket är att teamet har ett annat mål i år som baseras på en
mindre bemanning(enheten återinsatte inte två tjänster 2016). Teamet ligger ca 10 ärenden
under målet i tillsynsplanen.
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I vattenteamet deltar en medarbetare i en arbetsgrupp inom Myndigheten för skydd emot
olyckor som ska utveckla tillsynen på enskilda avlopp samt att den årliga VA konferensen
har varit. Detta har tagit en del resurser inom vattenteam. Teamet har även utvecklat nytt
informationsmaterial inför kommande utskick med ett flödesschema för att fastighetsägaren ska kunna se hela klartvatten processen och ex. se vad som händer om denne inte kommer in med en ansökan.
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7. Medarbetare
7.1 Personalvolym

Byggnadsnämnden är från den 1 januari 2012 anställningsmyndighet för de medarbetare
som arbetar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. I nedanstående tabell redovisas uppföljning av personalstatistik för perioden januari och februari 2017. Denna statistik är manuellt
framtagen och visar alla anställda under tidpunkterna, även medarbetare som är tjänstlediga
av olika orsaker.
Analys av personalstatistik SBF 2016-12-31 och 2017-02-28
2016-12-31

Ärendenr RS MHN 2017/1492 Datum 2017-04-18

Tv

Visst

2017-02-28

Tot

Tv

Visst

Tot

4

3

33

31

5

36

= +3

1

11

=+1

11

=

Enhet Stadsarkitekt

4

Enhet Bygg

30

Enhet Geografisk Information

10

10

10

Enhet Plan

11

11

11

Enhet Alkohol
och Livsmedel

11

1

12

11

1

12

=

Enhet Miljö- och 23
hälsa

2

25

23

3

26

= +1

9

9

9

=

41

40

40

=-1

5

=+1

1

=

154

+4

3

Enhet Förvaltningsstöd

9

Räddningstjänst
operativ

39

Räddningstjänst
förebyggande

4

4

4

Förvaltningschef

1

1

1

Total

142 8

150

143

2

3

1

11

= -1

Till detta kommer cirka 150 brandmän i Räddningstjänst i beredskap.
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Väsentliga händelser
Ökningen av totalt antal anställda beror främst på vikarier som ersätter tjänstlediga och föräldralediga som är tillfälliga, samt att förvaltningen har gjort en satsning på enhet Bygg för
att verksamheterna skall komma i balans.

7.2 Sjukfrånvaro

Sjuktalet för förvaltningen är de senaste 12 månaderna till och med februari 5,23 %. Samma
period för 2016 var 5,54 %.
Förvaltningen arbetar aktivt med rehabiliteringsutredningar för de medarbetare som är
sjukskrivna samt har en dialog om arbetsmiljön inom förvaltningen.
Förvaltningen planerar att arbeta aktivt med sjuktalen under 2017 och kommer bland annat
att ta del av det centrala arbetet som pågår inom Region Gotland med att ta fram en plan
för sjuktalen inom koncernen.
7.3 Anställningar

Förvaltningen har 154 medarbetare totalt, varav 63 är kvinnor och 91 är män.
143 medarbetare är tillsvidareanställda, varav 58 är kvinnor och 85 är män.
11 medarbetare är visstidsanställda, varav 5 är kvinnor och 6 är män. Visstidsanställningarna är i första hand vikarier för tillsvidareanställda som är tjänstlediga. 3 av dem har allmän
visstidsanställning med tidsbegränsade arbetsuppgifter.
Förvaltningen har som mål att ha en jämn könsfördelning inom olika yrkeskategorier inom
förvaltningen. Räddningstjänsten och våra chefer är övervägande fler män än kvinnor. Vid
eventuell rekrytering av brandmän och nya chefer ska förvaltningen ha det i åtanke.
Från 2016-06-01 införde Region Gotland anställningsstopp för administrativa tjänster. Som
en del i besparingspaketet för SBF införde vi anställningsstopp med dispensansökan till
förvaltningschef för samtliga tillsvidareanställda som fortfarande gäller. Det innebär att
varje anställning som görs har analyserats noga innan vi eventuellt har valt att gå vidare
med en rekrytering.
Oönskade deltider

Ärendenr RS MHN 2017/1492 Datum 2017-04-18

December 2016
Män
Kvinnor
0
0

Februari 2017
Män
Kvinnor
0
0

Kommentar
I förvaltningen arbetar kvinnor och män på den sysselsättningsgrad som önskas. Vi har
inga oönskade deltidsanställningar inom förvaltningen.
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7.4 Svårrekryterade yrkesgrupper

Följande yrkesgrupper har förvaltningen bedömt som svårrekryterade:
Yrke

Behov 2016-2017

Behov 2018-2022

Bygglovshandläggare

2

3-4

Byggnadsinspektör

2

2-3

Arkitekter

1

2-3

Miljöskyddsinspektörer

2

2-3

Brandingenjörer

1

1-2

Räddningstjänst i beredskap

Årligt behov 10-12

Årligt behov 10-12

Förvaltningen har tappat flera erfarna tillsvidareanställda de senaste åren och när enheterna
rekryterar nytt så är det inga erfarna som söker till oss. Enheterna får sökanden med rätt utbildning men utan erfarenhet.
Miljöskyddsinspektör har tidigare inte betraktats som bristyrke men i och med denna förändring som skett, gör nu att förvaltningen behöver lyfta upp den rollen inom gruppen av
svårrekryterade yrkesgrupper.
Inom till exempel enhet bygg arbetas det aktivt internt med möjlighet till andra roller inom
enheten efter viss utbildning och intern upplärning. Inom räddningstjänsten har det tagits
beslut om en organisationsförändring som kommer att gälla från maj 2017.
Förvaltningen kommer se över en plan för rekryteringsbehovet i kompetensförsörjningsplanen som kommer att uppdateras under 2017.
Förvaltningen har inte haft någon medarbetare som har gått ”Vägen till ledarskap” sedan
2011. Nya ledningen ser ”Vägen till ledarskap” som en bra möjlighet för medarbetare som
är intresserade av ledarskap i någon form och kommer fortsätta arbetet med att nominera
medarbetare till utbildningen 2017.
Förvaltningen rekryterade flera nya chefer under 2016 och har nu alla chefstjänster tillsatta.
Inom en treårsperiod kan det bli aktuellt att rekrytera 1 chef på Nivå C.
Under 2017 planerar förvaltningen att se över organisationen för enhet Miljö och hälsa. Ett
alternativ kan eventuellt bli att anställa 1 biträdande enhetschef till enheten.

Ärendenr RS MHN 2017/1492 Datum 2017-04-18

7.5 Karriärutveckling

Förvaltningen har under år 2016 och inom perioden för delårsrapport 1 möjliggjort karriärutveckling inom till exempel enhet bygg. Rekrytering av tjänster på olika roller i den nya organisationen och fyra medarbetare har fått möjlighet till andra roller inom enheten med viss
utbildning och intern upplärning, varav en som biträdande enhetschef. I samband med den
nya teamorganisationen har man även sett över arbetsuppgifterna inom rollerna och skapat
större möjlighet till utveckling inom den ordinarie rollen.
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1. Sammanfattande kommentar om måluppfyllelsen
Den pågående utredningen och den förmodade nedläggningen av KFF/KFN har lett till
uppsägningar och oro som medfört att förvaltningen har allt svårare att upprätthålla kvalitet i verksamheten. Nämndsekreteraren har slutat på förvaltningen vilket medfört att ärendehantering, registrering och en stor del av politiska administrationen inte kan upprätthållas. En sista nämnd finns inplanerad den 13 juni och därefter kan inte förvaltningen längre
fungera fullt ut. Verksamheterna gentemot kund/brukare fungerar dock enligt plan och än
så länge väl.
Inom kulturavdelningen finns en positiv inställning till föreslagen organisationsförändring
och även om delar av personalen påverats negativt av uppsägningarna inom förvaltningen
pågår flera lovande utvecklingsprojekt. Samtidigt har inom fritidsavdelningen i stort sett all
utvecklingsverksamhet upphört och den kvarvarande personalen fokuserar på förvaltande
av verksamhet. Enhetschefen för anläggningar har sagt upp sig och slutat under perioden.
Tjänsten har inte tillsatts utan arbetsuppgifterna har fördelats på övriga medarbetare, där
avdelningens kvarvarande enhetschef med ansvar för baden nu har driftansvaret även för
anläggningar.
Inom biblioteksavdelningen har förändringar i enhetschefsledet inneburit förändrade ansvarsområden och arbetsuppgifter, vilket som i sin tur påverkar det ordinarie arbetet. Avdelningen följer den pågående serviceortsutredningen, vilken kan komma att beröra verksamheten. Ungdomsavdelningen har i samråd med Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens ledning lagt en bra grund för den förmodade övergången i ny förvaltningsorganisation.
2. Väsentliga/kritiska händelser
Allmänt hela förvaltningen
Den pågående utredningen och den förmodade nedläggningen av KFF/KFN har haft en
mycket negativ påverkan för förvaltningen. Sex personer, bl.a. en avdelningschef, en enhetschef och nämndsekreteraren har de senaste fyra månaderna sagt upp sig samtidigt som
två enhetschefer är långtidssjukskrivna, vilket har inneburit att förvaltningen har allt svårare
att upprätthålla kvalitet, fram för allt i administrationsledet och inom fritidsavdelningen.
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803
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Ungdomsavdelningen
Ungdomsavdelningens enhetschefer har inlett dialog med ledningen för UAF inför den
förmodade överföringen av verksamhetsansvaret dit senare under året. Tack vare ett nyinrättat statsbidrag för sommarverksamhet för unga kan avdelningen utöka sin verksamhet
och planering för detta pågår intensivt.
Inom ungdomsavdelningen görs under våren en omfattande brukarundersökning gemensamt med sex andra kommuner inom det s k Nackanätverket.
Den pågående serviceortsutredningen diskuteras inom avdelningen, som konstaterar att
ungdomsgårdarnas geografiska belägenhet i stora stycken avgörs av var på ön det finns
högstadieskolor.
Avdelningen medverkar i flera externa samarbeten som syftar till att skapa goda uppväxtvillkor för unga gotlänningar inkl ensamkommande flyktingar, bl.a. i samverkansprojektet
Underbara Ungdomar.
Kulturavdelningen
Kulturavdelningen är engagerad i flera utvecklingsprojekt såsom skapandet av ett Kulturkluster i Visby innerstad, utveckling av filmklustret i Kustateljén i Fårösund, konceptualisering och kvalitetshöjning av Roma kungsgård, planering av ett högläsningsprojekt i samarbete med Almedalsbiblioteket, en organisationsöversyn och en verksamhetsutveckling
inom folkmusik- och teaterområdena.
Biblioteksavdelningen
Den pågående utredningen och den förmodade nedläggningen av KFF/KFN påverkar
förvaltningens arbete. Förvaltningen har allt svårare att upprätthålla kvalitet och färre gör
mer. Detta påverkar även biblioteksavdelningens arbete, där chefer fått andra arbetsuppgifter som i sin tur påverkar det ordinarie arbetet. Även den pågående serviceortsutredningen
diskuteras inom avdelningen.

Ärendenr KFN 2017/6

Datum 2017-04-19

Fritidsavdelningen
På grund av den organisationsförändring som utredningen om förvaltningen föreslår för
fritidsavdelningen har enhetschefen för anläggningar sagt upp sig och försvunnit under
perioden. Då besparingsuppdraget är att spara in på administration och personal har tjänsten inte tillsatts utan arbetsuppgifterna fördelats på övriga medarbetare. Avdelningens
kvarvarande enhetschef med ansvar för baden har sedan tagit över driftansvaret även för
anläggningar. Konsekvensen för brukarna blir att enheten för bad och anläggningar enbart
blir en driftenhet med förvaltande uppgifter där utvecklingsfrågor inte har något utrymme.
Ytterligare en konsekvens är det kompetenstapp i anläggnings- och föreningsfrågor denna
förändring har medfört. Den vardagliga verksamheten för brukarna i anläggningar och på
baden är inte påverkad av förvaltningens organisationsförändringar.
Fritidsavdelningen tillsammans med kulturavdelningen deltar i ett upphandlingsprojekt lett
av SKL kring ett nytt boknings & bidragssystem för 150 deltagande kommuner. Planerad
implementering år 2020. Då avtalet med det befintliga boknings- och bidragssystemet går
ut 2017 är det troligt att en upphandling behöver göras för ett nytt system redan inför 2018.
På baden har två medarbetare sagt upp sig den senaste månaden och det är svårt att rekrytera på grund av det låga löneläget. Inom avdelningen finns även en utbredd oro för vad
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som ska hända med verksamheten framöver samt för det ansvar som ligger på de som blir
kvar om att föra kunskapen om verksamheten vidare med kvalite.
3. Resultat i perioden, årsprognos
Med hänsyn till förvaltningens nuvarande situation är det svårt att göra en bedömning och
en klok prognos för 2017. Förvaltningen kommer definitivt att klara ett nollresultat, troligtvis ett överskott för 2017 på ca 1,3 milj beroende på politiska prioriteringar. Resultatet för
perioden visar ett positivt resultat på 1140 tkr, vilket dels beror på att personal slutat under
perioden inför den förmodade nedläggningen av förvaltningen samt att KFN har budgeterat en betydligt större buffert än tidigare år. Buffert för att bland annat kunna ta extra kostnader för bevattning samt oplanerade utgifter utifrån att Gotland är värd för NatWest Island Games.
Driftsbudget

Förvaltningsledn och KFN
Fritidsavdelningen
Bibliotek

Perioden:

jan -febr 2017 tkr

Justerat

Ackumulerad

utfall

budget

Hela året
Avvikelse

Årsbudget

tkr
Årsprognos

inkl TA

Beräknat
årsresultat

6 261

6 613

351

27 530

26 169

1 361

11 331

11 521

189

56 083

55 704

379

7 095

7 324

230

29 297

29 297

0

Kulturavdelningen

6 322

6 498

177

12 312

12 312

0

Ungdomsavdelningen

4 054

4 247

193

16 988

17 392

-404

35 063

36 203

1 140

142 210

140 874

1 336

Summa

4. Investeringar
Kultur- och fritidsnämnden beräknar att använda hela sitt anslag för investeringar under
2017.
Investeringsbudget 2017

Investeringspott KFN

Perioden:

Hela året

Perioden:

Årsbudget

Perioden:

inkl TA

tkr
Årsprognos

15

1 500

1 500

Speedwaybana

100

100

100

Summa investeringar

115

1 600

1 600

Ärendenr KFN 2017/6

Datum 2017-04-19

5. Analys av personalstatistik och personalkostnad
Vid en jämförelse mellan februari 2016 och 2017 har antalet anställda minskat med en person avseende tillsvidareanställda och på samtliga anställda med ca 3,5 årsarbetare, där framförallt antalet timanställd personal minskat.
Medelsysselsättningsgraden har dock ökat från 89,57% till 92,12% för tillsvidareanställda.
Kostnadsutvecklingen för lönerna har sänkts med ca 5% mot föregående år.
Sjuktalet ligger lite högre än regionens genomsnitt (7,18%), men dock lite lägre än samma
period förra året. Sjuktalet för 2017 ligger på 7,45% mot 7,78% för 2016.
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Det höga sjuktalet beror på att förvaltningen är liten och har långtidssjukskriven personal
samt att Gotland drabbades hårt av influensa under årets början.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2017/6

Datum 2017-04-19

Maria Modig
Kultur- och förvaltningsdirektör
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Barn- och utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

BUN 2017/5
13 april 2017

Delårsrapport 1/2017 för barn- och utbildningsnämnden
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har sammanställt barn- och
utbildningsnämndens delårsrapport 1, vars tyngdpunkt ligger på att beskriva det
ekonomiska läget, årsprognosen, personaluppföljning och vilka åtgärder som ska
vidtas vid befarat underskott. Nämndens prognos är baserad på förväntat helårsutfall
utifrån mars månads resultat.
Nämndens uppdrag och ansvarsområde

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har det politiska ansvaret för att alla barn och
elever på Gotland erbjuds en god lärmiljö i likvärdiga verksamheter av god kvalitet
som bedrivs utifrån nationella styrdokument och främjar barn och elevers positiva
utveckling och lärande. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för Region Gotlands
förskolor, pedagogisk omsorg, öppen förskola, grundskolor inklusive förskoleklass,
fritidshem, grundsärskola, gymnasiesärskola, särskild undervisning för vuxna
(Lärvux), barn- och elevhälsa, avdelningarna kvalitet och utveckling samt strategiskt
stöd, Kulturpedagogiskt centrum med Kulturskolan Gotland, Fenomenalen Science
Center och pedagogiskt stöd.

1. Sammanfattande kommentarer om
måluppfyllelsen
Prognosen för helåret 2017 visar ett positivt resultat på 2,1 miljoner kronor.
Prognosen innefattar verksamheternas inlämnade prognoser på 0,1 miljoner kronor
och täckning för indirekta kostnader genom återsökta statsbidrag för mottagandet av
asyl på två miljoner kronor.
Skolformerna redovisar en positiv prognos på 1,7 miljoner kronor. Förvaltningen har
en positiv prognos på 1,3 miljoner kronor häri, ingår även underskott i utbetalningar
till fristående huvudman med 5,9 miljoner kronor.
Prognosen för barn och elevvolymer (resursfördelningsmodell) pekar på ett
underskott på 8,7 miljoner kronor. Underskottet har sin huvudsakliga förklaring i att
budgeterat antal barn för fristående förskola är lägre i förhållande till verkligt antal
barn, sammanlagt för alla skolformer och huvudmän saknas budget för 140 barn och
elever. Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
Sjuktalet inom nämndens verksamheter har ökat i förhållande till motsvarande period
2016. Region Gotland ska från och med 2017 arbeta med ett särskilt
sjukfrånvaroprojekt. För att kunna motverka upplevelser av för hög arbetsbelastning
kommer personal att anställas som kan förbättra förutsättningarna för lärarna att
arbeta mer koncentrerat med arbetsuppgifter som rör undervisningen. Till exempel
lärarassistenter och socialpedagoger.
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2. Väsentliga/kritiska händelser
Skadestånd för kränkning
Barn- och elevombudet (BEO) har riktat ett skadeståndsanspråk på Region Gotland
på 10 000 kronor gällande en kränkning av en elev. Rektorn har utrett händelsen och
stödåtgärder har satts in för eleven och i klassen. Berörd medarbetare har fått andra
arbetsuppgifter.
Region Gotland har fått statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling

Region Gotland har fått 649 000 kronor i statsbidrag av Skolverket för insatser som
ska bidra till hälsofrämjande skolutveckling. Elva skolor på ön ingår i hälsoprojektet,
som genomförs under vårterminen 2017.
Strategisk plan och budget

Nämnden har behandlat strategisk plan och budget för åren 2018-2020. Under
planperioden minska kostnaderna med 18 miljoner kronor, enligt ett tidigare beslut
av regionfullmäktige. Trots det så behöver investeringar göras. Det totala
investeringsförslaget för perioden 2018-2022 beräknas till cirka 138 miljoner kronor.
Det handlar bland annat om ombyggnationer och anpassningar av Alléskolan,
Humlegårdskolan, Visborg förskola samt en planerad förskola och skola i
gymnasieskolans nuvarande lokaler i kvarteret Hackspetten. Investeringar behöver
även göras inom IT. Bland annat utifrån att en ny nationell IT-strategi ska beslutas av
Regeringen. Detta betyder att ännu större satsningar behöver göras på att
kompetensutveckla lärare och att eleverna behöver ha personligt digitalt verktyg i
lägre åldrar. Det totala investeringsbehovet för planperioden beräknas till 186
miljoner kronor. Ärendet har gått vidare till regionstyrelsens budgetberedning och
slutligen är det regionfullmäktige som tar budgetbeslutet.
Framtida inriktningen av förskole- och grundskoleorganisation i Visbyområdet

BUN har beslutat om den framtida inriktningen av förskole- och
grundskoleorganisation i Visbyområdet, omfattande verksamheterna inom dagens
Solbergalinje respektive Södervärnslinje. Utifrån att Visbys befolkning beräknas
utökas med cirka 400 nya familjer till år 2025 behövs cirka 150 nya förskoleplatser
(motsvarande åtta avdelningar) samt 20 nya klassrum i grundskolan från förskoleklass
till årskurs 9 under de kommande åren.
Positiv till att ta över ansvaret för öppna ungdomsverksamheten

BUN är positiv till förslaget att ungdomsavdelningen flyttas över från nuvarande
kultur- och fritidsförvaltningen till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Detta
under förutsättning att verksamheten är fullt finansierad. Om regionfullmäktige fattar
beslut om detta innebär det att nämnden får ansvar för den öppna
ungdomsverksamheten för ungdomar (13-19 år) med ungdomsgårdar, ungkulturhus
och fältfritidsledare.
Kommunal pedagogisk omsorg avvecklas

BUN har beslutat att avveckla pedagogisk omsorg i Region Gotlands regi som
bedrivs i Stenkumla och Träkumla. Verksamheten omfattar tre medarbetare och tolv
barn. Att verksamheten är så lite efterfrågad har gjort det svårt att få till både en
hållbar arbetssituation och en hållbar ekonomi. Arbetet för dagbarnvårdarna innebär
ett ensamansvar och en arbetstid på upp till tolv timmar per dag. För att uppnå en
god ekonomi behöver varje dagbarnvårdare har sex barn inskrivna, vilket inte varit
fallet. På Gotland finns redan idag ett fristående alternativ till det den kommunala
pedagogiska omsorgen. Dagbarnvårdarna kommer att erbjudas tjänst i ordinarie
förskoleverksamhet i samband med att verksamheten avvecklas.
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Nämnden har sagt ja till start av fristående pedagogisk omsorg

BUN har beslutat att godkänna en ansökan från Ekolek barnomsorg AB om att få
bedriva pedagogisk omsorg i enskild regi som omfattar fem dagbarnvårdare och 30
barn i åldern 1-5 år. Kommunala bidrag kommer att därmed att ges till den enskilda
verksamheten.
Projektansökan inlämnad

Förvaltningen lämnat in en projektansökan motsvarande ca nio miljoner kronor för
ett projekt inom ramen för Hållbara Gotland1 och insatsområdet
kompetensförsörjning. Projektet handlar om att höja utbildningsnivån – öka
genomströmning i grundskolan och gymnasiet samt bidra till ett ökat inflöde till
eftergymnasial utbildning. Projektet omfattar fyra delprojekt: Skola och arbetsliv,
Teknikcollege, Strukturer för yrkeshögskoleutbildningar samt
Forskarstöd/forskningsöversikt.
Målområdet ekonomi

BUN redovisar ett prognostiserat resultat på 2,1 miljoner kronor. Dock är
befolkningsprognosen något osäker. Inte minst utifrån om fler nyanlända och
asylsökande kommer till Gotland.
Förskolan

Förskolan har ett prognostiserat resultat på 300 000 kronor. Arbetet med att
effektivisera verksamheten fortsätter utifrån regionfullmäktiges fastslagna strategi att
förskole- och skolverksamheter ska koncentreras till större enheter pågår. Som en
följd av detta diskuteras bland annat en förändring av verksamheten i förskolan i
Gothem. Detta utifrån att lokalerna inte är optimala att driva förskoleverksamhet i
och att det finns stora behov av att rusta upp lokalerna. Samtidigt löper det treåriga
hyresavtalet ut under 2018. Därför har förvaltningen beslutat säga upp hyresavtalet.
Arbetet med att utreda förskoleverksamhetens placering pågår.
Per den sista mars 2017 fanns det 26 asylsökande barn inskrivna i förskolan.
Grundskolan inklusive förskoleklass och fritidshem

Grundskolan har ett prognostiserat resultat på 1,4 miljoner kronor. Årets resultat
påverkas av de riktade statsbidrag som erhållits sent under 2016 och överförts till
budgetåret 2017. Riktade statsbidrag är överlag svåra att beräkna i en prognos kring
hur ett ekonomiskt resultat kommer att landa i slutet av året. Två andra faktorer
påverkar även årets ekonomiska resultat. Det första är osäkerheten kring hur många
nyanlända elever som kommer till Gotland och i skolor de kommer att gå. Här är det
helt kopplat till frågan om och var bostäder kan ordnas. Viktigt att notera är att
förvaltningen har fler nyanlända elever år 2017 än föregående år beroende på att man
räknas som nyanländ fyra år efter att man anlänt till Sverige. Per den sista mars 2017
fanns det 120 asylsökande elever i grundskolan varav 35 i årkurs 9. Den andra
faktorn är vad besparingen som beslutades i samband med att obligatorisk samlad
skoldag togs bort, innebär för verksamheterna. Samtliga enhetschefer har ett uppdrag
att anpassa sin verksamhet utifrån detta sparkrav som på helårseffekt ska ge 13
miljoner kronor, men som för höstterminen 2017 innebär cirka fem miljoner kronor.
13 miljoner motsvarar ungefär 26 heltidstjänster på fritidshemmet där besparingen
ska tas eller en lärartjänst per 90 elever om man väljer det sättet att räkna.
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Tillväxtpaketet från staten på 100 miljoner kronor för hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling på Gotland.
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Särskolan

Särskolan prognostiserar ett nollresultat. Verksamheten börjar se resultatet av de
personalförändringar som genomfördes under 2016. Inför höstterminen 2017
kommer fler elever än prognostiserat att börja i såväl den kompletterande
förskoleklassen som i övriga grundsär- och gymnasiesärskolan. I dagsläget ses en ev
ökning med tolv elever. Verksamheten hoppas kunna klara detta inom den givna
budgetramen.
Barn- och elevhälsan

Barn- och elevhälsan prognosticerar ett nollresultat. Lyckas verksamheten inte
rekrytera medarbetare där vakanser finns kan det bli ett överskott.
Kulturskolan

Kulturskolan prognosticerar ett nollresultat. Flytten till Sävehuset har gett kostnader
som inte ryms inom ordinarie budget. Till exempel del av vaktmästartjänst inom
Wisbygymnasiets organisation samt att inventarier som måste köpas, bytas eller
uppgraderas och som inte ryms i Säveprojektets budget. Detta kan komma komma
att påverka årets resultat.
Ekonomin framöver bygger på ett förväntat bestående intresse bland brukarna för
frivilligundervisning samt instrumenthyra. Vidare ansöker kulturskolan om
projektanslag från Statens kulturråd för att bredda utbudet och hitta nya målgrupper
inom nuvarnade utbud – ansökan inlämnad om 950 000 kronor.
Kulturskolan räknar också med fortsatta insatser mot andra skolformer, där
undervisning i musik och elevens val i grundskolan kan utöka vissa pedagogers
tjänster, finansieringen sker genom interndebitering. Likaså att andra förvaltningar
fortsätter köpa insatser från kulturskolan inom till exempel skolbioverksamhet, och
att samarbetsprojekt med teknikförvaltningen (ICDL-finansierat) fortsätter
delfinansiera vissa pedagogers tjänster.
Fenomenalen Science Center

Fenomenalens ekonomi2 bygger på de statliga bidragen samt intäkter för den externa
verksamheten och inträdesavgifter. Skolverket har inte förändrat bidraget utan det är
fortsatt detsamma som tidigare. Detta är inte tillräckligt för att utveckla
verksamheten vidare, som till exempel att bygga om utställningen till FN:s globala
hållbarhetsmål. För att attrahera fler, nya besökare och därmed öka intäkter, så
behöver Fenomenalens externa verksamhet förnyas. Ett löneutrymme för en
medarbetare samt lite extra medel har under delår 1 överförts från förvaltningen till
Fenomenalen.
Skolskjutsar

Huvudskjutsar (skolbussar) i Visbyområdet och på landsbygden ligger på ungefär
samma antal kilometer mot föregående år. Inför kommande läsår 2017/18 kommer
en skolbuss som tidigare har sagts upp att återinsättas då de aktuella eleverna har lång
restid samt att skolbussen inte hinner till den efterkommande skolan i tid. Kostnad
kommer att uppgå till cirka 700 000 kronor per år.
Skolskjuts för asylsökande/ensamkommande barn/elever kommer att bli lägre under
2017. Inför skolstart höstterminen 2016 bestämdes att närhetsprincipen ska gälla för
de asylsökande/ensamkommande barnen/eleverna (dvs inget fritt skolval). Detta
innebär att eleverna ska gå i den skola som de tillhör utifrån den adress de bor på.
Det leder till att färre extrabussar behöver sättas in då barnen/eleverna kan åka med
2

Ingår i kvalitets- och utvecklingsavdelningen.
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ordinarie skolskjuts eller kollektivtrafiken. En extrabuss har satts in på Visbyområdet.
Kostnaden kommer troligen att hamna på cirka 800 000 kronor, under förutsättning
att inte behovet ökar. Kostnaden för samma resor föregående år var 1,8 miljoner
kronor.
Kostnaden för elever som har resor vid växelvis boende ökar. Koordinator för
skolskjuts har fått uppdrag att utreda frågan närmare, ska rapporteras till nämnd i
oktober. Antalet elever som har resor/ersättning för självskjuts, busskort/ordinarie
skolskjuts vid växelvisboende är i början av
april 2016, uppgår till 103 stycken (68 stycken som har taxi). 14 elever med behov av
särskilt stöd får resor, inklusive resor för barn som har vistelse på korttidsboende,
vars kostnad delas med socialnämnden.
Kostnad för extern hjälp i skolskjutsplaneringen bör minska, då koordinator för
skolskjuts kommer att hantera detta.
Ej budgeterade kostnader för skolskjuts som kan komma uppstå under 2017, är
skolskjutsning av elever från Västerhejde skola till annan lokal under byggnadsarbete
på Västerhejde skola. Även extra kostnader för förarbete inför ny upphandling, kan
uppstå. Nämnda kostnader ovan bokförs på olika projekt för att ha kontroll på
kostnaden.
Målområdet kvalitet/processer

Varje år framställer förvaltningen ett antal rapporter för att uppfylla skollagens krav
på kvalitetsuppföljning. Där redovisas resultat utifrån indikatorer fastslagna av
nämnden i utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamhetsplan. Exempelvis
resultat utifrån genomförda elev- och föräldraenkäter, elevers språkutveckling,
kunskapsresultatet i olika ämnen och årskurser, andel elever som når
gymnasiebehörighet och så vidare. Uppgifter om måluppfyllelse som rör förskola,
grundskola och särskola kommer att behandlas i nämndens delårsrapport 2, som
bygger på analysrapport 1 och 2.
Då verksamhetsplanearbetet i förvaltningen är en relativt ny process så behöver av
det systematiska kvalitetsarbetets årshjul och innehåll anpassas och synkroniseras
med den processen. Handlingsplaner kopplade till verksamhetsplanen ersätter därför
analys- och åtgärdsplanerna den här våren.
Verksamhetsplanen fastställer brukarenkäternas3 innehåll och omfattning. För att
kunna göra jämförelse över tid samt mellan verksamheter inom region Gotland har
elevenkäterna som genomförs årskurs 3, 5 och 8 i grundskolan samt år 2 på
gymnasiet utformats på samma sätt. Insatser görs för att öka svarsfrekvensen i
enkäterna.
Måluppföljningsdialoger genomförs med alla skolledare under mars och april i
blandade konstellationer från alla skolformer. Samtalen på vårterminen berör
värdegrund och trivsel. Utformningen av elevenkäterna har utvecklats och anpassats
utifrån verksamhetsplanen och befintliga SKL-frågor: KKiK (kommunens kvalitet i
korthet) och omfattar sju frågor. Till dessa läggs ytterligare tre frågor som ger ett
mått på nöjd elevindex (NEI).

3

Elever i grundskolan respektive vårdnadshavare till i barn förskola, fritidshem och särskola.
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Förskolan

Ny språkplan är framtagen för förskolan med arbetsmetoder för hur verksamheten
ska kunna ta ansvar för barns språkutveckling i olika modersmål. Gemensam rutin
för inskolning i förskola har införts.
Grundskolan inklusive förskoleklass och fritidshem

För att nå de mål som angivits i verksamhetsplanen och arbetsplanen för
grundskolan 2017 så har varje skolenhet beskrivit sin väg i egna handlingsplaner.
Dessa är i sin tur kopplade till aktiviteter som ska genomföras under året.
Sammanlagt pågår just nu 35 olika aktiviteter i grundskolan. Språkutvecklande
satsningar pågår i form av Läslyftet. Sex skolor F-9 deltar. Specialpedagogiska
myndigheten riktar för närvarande insatser till Gotland inom det specialpedagogiska
området. Under våren genomförs utbildning i och implementering av
Specialpedagogiska myndighetens tillgänglighetsmaterial.
Särskolan

Grundsärskolan på Solbergaskolan/Norrbackaskolan möter stora utmaningar med
att forma lärmiljön utifrån elevernas stora variation av tilläggsfunktionsnedsättningar.
Inom gymnasiesärskolan ses en lugnare och tryggare lärmiljö efter ett gott
förebyggande arbete i värdegrundsfrågor. Inom Lärvux har kursutbudet utvecklats
med tydligare kunskapsfokus. Den studie- och yrkesvägledare som tillsattes den 1
december har i första hand arbetat med Lärvux och samarbetat med daglig
verksamhet. På kort tid ses stor utveckling.
Barn- och elevhälsan

Barn- och elevhälsans medarbetare har genomfört utbildningar i ämnet ”psykisk
hälsa och självmordsprevention”. De har deltagit i förvaltningens arbetsgrupp kring
skolfrånvaro och deltagit i Specialpedagogiska myndighetens satsning kring tillgänglig
förskola-skola. Skolkuratorsgruppen har erbjudit rektorer det nya psykosociala
programmet med tema barns rättigheter/skyldigheter/barnkonventionen, sociala
medier/kränkningar och stress-återhämtning. Psykologgruppen ser ett ökat
remisskrivande till andra instanser.
Kulturskolan

För kulturskolan innebär de nya lokalerna i Sävehuset att verksamheten blir mer
integrerad med gymnasieskolan och kan erbjuda högre tillgänglighet för eleverna.
Samnyttjande av lokaler har ökat liksom samverkan med angränsande grund- och
gymnasieskolor. Hur förändringen påverkar kundnöjdheten kommer att visa sig i
kommande enkäter. Så här långt finns bara indikationer på att brukarna tycker att det
blivit bättre.
Målområdet medarbetare/attraktiv arbetsgivare

Ekonomistödet från regionstyrelseförvaltningen har minskat – fem ekonomresurser
har minskats till tre. Detta skapar oro över att verksamheter och chefer inte ska få ett
tillräckligt bra stöd i ekonomiuppföljningarna.
En utredning har pågått under våren om skolledarnas förutsättningar för att kunna
vara pedagogiska ledare och vilket stöd man behöver för detta. Under våren
genomförs en inventering. Utifrån enkätsvar och intervjuer tas en nulägesbeskrivning
fram. I oktober läggs ett förslag på eventuella förändringar.
Utbildningsdirektören har beslutat att friskvårdstimmen inom förvaltningen ska tas
ut i enlighet med de riktlinjer som finns för Region Gotlands alla medarbetare och
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inte, som i vissa verksamheter varit fallet, läggas in i
tjänsteplaneringen/schemaläggas som en utgångspunkt för övrig planering. Syftet är
att verksamheten går i första hand, vilket kan innebära att
friskvårdstimmen/fystimmen inte kan nyttjas. På arbetsställen där chefen bedömer
att verksamheten inte medger att friskvårdstimmen/fystimmen genomförs på
arbetstid, lämnas bidrag med maximalt 1200 kronor per år till medarbetaren mot
uppvisande av kvitto, i enlighet med Region Gotlands policy och riktlinjer för
friskvård.
Flera personalkategorier är svårrekryterade. Barn- och elevhälsan professioner är
nationella bristyrken. Samma är läget med specialpedagoger och studie- och
yrkesvägledare. Även skolledare är generellt en svårrekryterad grupp.
Förskolan

Det är tydligt att förskolechefer jobbar mycket med att få medarbetare delaktiga i och
ta ansvar för olika processer på förskolan - både vad gäller det systematiska
kvalitetsarbetet och ansvaret för ekonomin. Detta bidrar till en bättre arbetsmiljö och
en professionell förskola med god kvalitet. Samtidigt finns det en stor oro kring
svårigheterna att rekryterar behöriga förskollärare som påverkar arbetsmiljön
negativt.
Anpassning till minskade ekonomiska ramar påverkar medarbetare inom förskolan
och en del förskolechefer ser fler som önskar gå ner i tjänst eller upplever hög
arbetsbelastning. Den ibland förekommande bristen på tillgång till vikarier påverkar
även arbetsmiljön negativt. Samtidigt vittnar förskolechefer om personal som trivs,
utvecklar verksamheten och som har en god balans mellan arbete och fritid.
Kompetensutvecklingsinsatser i förskolan är inriktade på digital utveckling,
kommunikation som innefattar bland annat modersmål, tecken- och bildstöd,
interkulturalitet och flerspråkighet samt barn i behov av särskilt stöd.
Förvaltningen har påbörjat ett samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten
(SPSM) för att uppnå en likvärdig och tillgänglig utbildning för alla barn och elever
på Gotland. Många förskolechefer satsar på olika arbetsmiljöinsatser för sin personal,
det kan röra sig kring frågor om stress, planeringstid och liknande.
För närvarande görs en satsning på kollegialt lärande i olika former ör förskolechefer
och rektorer. Under våren 2017 pågår en gemensam chefsutbildning inom området
kommunikation och ledarskap. Delar av skolledarkåren har även chefshandledning
med extern handledare.
Grundskolan inklusive förskoleklass och fritidshem

Kompetensförsörjningsbristen är en stor utmaning i grundskolan. Det saknas
behöriga lärare som kan bemanna tjänster i alla våra skolor. Det är brist på en rad
yrkeskategorier som lärare i praktiskt-estetiska ämnen, matematik/no-lärare och
fritidspedagoger. Läs mer under avsnittet Analys av personalstatistik och personalkostnad.
Det fattas även studie- och yrkesvägledare och medarbetare som normalt ingår i ett
elevhälsoteam, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och specialpedagog. Särskilt svårt
är det att rekrytera till enheter på landsbygden. Arbetsmiljöfrågorna påverkas
naturligtvis av detta. Legitimerade lärare får sätta betyg på elever de aldrig undervisat
och ett system med en legitimerad lärare som har huvudansvar för två klasser med
stöd av en icke utbildad visstidsanställd medarbetare är vanligt förekommande. I och
med att vi har nämnden har ett besparingskrav för att komma till rätta med Region
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Gotlands allvarliga ekonomiska läge, så gäller också stor restriktivitet när det gäller att
tillsätta vikarier och att anordna kompetensutbildning. När det fattas medarbetare
hos barn- och elevhälsan så ökar känslan av att inte räcka till för de elever som har
behov av särskilt stöd. Trots detta så är skolledare och lärare en kår som har en vilja
till att hitta lösningar för elevernas bästa och de vittnar fortfarande om att de trivs
med sitt yrkesval.
Det görs en rad åtgärder för att stärka yrkets attraktivitet och för att fördela de
resurser vi har så att vi kan behålla och helst öka likvärdigheten mellan våra skolor.
Några insatser som är värda att nämna för att stärka yrkets attraktivitet är utökat
samarbetet med Uppsala Universitet Campus Gotland genom det som kallas
partnerskolor. Förvaltningen är mer offensiv och finns med vid lärosäten som har
lärarutbildning och på mässor. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM),
Skolverket och SKL är andra som vi har pågående samarbeten med. Förvaltningen
planerar för nästa omgång av statliga lärarlönelyftet utifrån de lärdomar som gjordes
under år 2016.
Fem medarbetare inom grundskolan går för närvarande det statliga
rektorsprogrammet.
Särskolan

Tre lärare vid särskolan vidareutbildar inom Lärarlyftet sig till speciallärare med
inriktning på utvecklingsstörning. En lärare inom särskolan läser till bildlärare. Totalt
ingår 22 lärare inom särskolan i Läslyftet, varav en i funktionen som handledare.
Cirka 35 medarbetare (lärare och elevassistenter) har under delår 1 arbetat med
identitetsfrågor i form av ”Jag går i särskolan- vad står det i mina papper”, under
ledning av kurator och specialpedagog inom organisationen. Den särskilda
undervisningsgruppen på Lövsta resursenhet har handletts av extern handledare och
också gått utbildning i neuropsykiatriska diagnoser med material från
Specialpedagogiska myndigheten under ledning av intern specialpedagog.
Särskolan har svårigheter med att rekrytera fullt behöriga lärare. Däremot visar
många kompetenta elevassistenter intresse för att arbete i särskolan.
Barn- och elevhälsan

Barn- och elevhälsans arbetsplan 2017 inklusive arbetsmiljöplan samt
medarbetarkontrakt har samverkats under perioden.
Aktiviteter med kollegialt lärande i fokus fortlöper samt ett arbete med att förtydliga
varje elevhälsoprofessions kärnuppdrag har påbörjats. Under delår 1 pågår arbetet
med att rekrytera skolpsykolog, skolkurator och skolläkare. Även en ersättare för 1: e
skolsköterska som går i pension till sommaren ska tillsättas. En vakant psykologtjänst
har täckts upp av de övriga förskole- och skolpsykologerna. Det finns även vakans på
skolkuratorsidan. Två medarbetare genomgår rehabplanering i samband med längre
sjukskrivningar och två medarbetare får samtalsstöd via företagshälsovården.
Kulturskolan

Bland medarbetarna finns ett starkt engagemang och djup förståelse kring
verksamhetens roll för kulturen och kulturens viktiga samhällsroll. Personalflödena
präglas av stabilitet. Många medarbetare har tjänstgjort länge på kulturskolan.
Behörighetsläget bland lärarna är gott. Samtlig personal har adekvat utbildning för sin
tjänst, även om verksamheten saknar legitimationskrav. Aktuella arbetsmiljöfrågor
handlar mest om de nya lokalerna i Sävehuset, där ventilationsintrimning pågår
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liksom fortsatt akustikanpassning för att matcha vokala och instrumentella
akustikkrav.

3. Resultat för perioden, årsprognos och
investeringsprognos
Inledning

Årets budgetram uppgår till 1,1 miljarder kronor vilket innebär en minskning av
anslaget med 2,9 miljoner kronor i jämförelse med föregående år. Ramminskningen
motsvarar drygt två promille.
Ramberäkning 2017 per nämnd/förvaltning, tkr
Beslutad i regionstyrelsen 2016-12-14
IB 2016
Justering kapitalkostnader
Justerad budget 2016
Resursfördelning
Lokalkostnader

-1 129 651
-400
-1 130 051
-11 100
7 641

Externa avtal

-2 100

Besparing

16 000

Kompensation ökad hyra nya kulturskolan "Sävehuset"

-4 900

Omfördelning kostnad gemensamma tjänster Visborg
Budgeteffekt internräntesänkning
Ny finansieringsmodell, IT-tjänster-serviceavtal, RSF
Personalkostnadskompensation
Budgetram 2017

313
1 309
10 717
-14 990
-1 127 161

Bedömningen för 2017 är att nämndens uppdrag ska kunna verkställas inom tilldelad
budgetram.
Periodens resultat

Prognosen för helåret 2017 visar ett positivt resultat på 2,1 miljoner kronor.
Prognosen innefattar verksamheternas inlämnade prognoser på 0,1 miljoner kronor
och täckning för indirekta kostnader genom återsökta statsbidrag för mottagandet av
asyl på två miljoner kronor.
Grundskolan tillsammans med fritidshem och förskoleklass har en positiv prognos
på 1,4 miljoner kronor. Förskolan redovisar en positiv prognos på 300 000 kronor.
Förvaltningen har en positiv prognos på 1,3 miljoner kronor häri ingår även
underskott i utbetalningar till fristående huvudman med 5,9 miljoner kronor.
Prognosen för barn och elevvolymer (resursfördelningsmodell) pekar på ett
underskott på 8,7 miljoner kronor. Underskottet har sin huvudsakliga förklaring i att
budgeterat antal barn för fristående förskola är lägre i förhållande till verkligt antal
barn, sammanlagt för alla skolformer och huvudmän saknas budget för 140 barn och
elever.
Antalet månadsuppföljningar med prognos från verksamheten kommer endast att bli
tre stycken under året och dessa är delår 1, maj och delår 2 samt årsbokslut. Detta
med anledning av att regionstyrelseförvaltningen ska spara 56 mnkr på tre år på
administrativa tjänster. På grund av detta kommer ekonomifunktionen att minska
9 (14)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2017/5

personellt och att stödet ut till förvaltningarna kommer att begränsas. Antalet
ekonomer som arbetar mot utbildnings- och arbetslivsförvaltningen minskas från
fem till tre stycken
Resultatrapport per den 31 mars 2017
Resultaträkning

Budget

Utfall

Intäkter

-168 147

-192 864

175 710

Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Enskild verksamhet
Summa

Resultat
24 716

Prognos
25 100

Prognos Not
59 241

181 993

-6 283

-22 500

-40 643

37 933

36 397

1 536

0

-147

202 959

202 055

905

3 381

-9 990
-6 404
2 057

33 323

36 456

-3 132

-5 902

281 777

264 036

17 741

79

Exklusive kommunbidrag och projekt 492 mottagande av asyl
Not

Inklusive projekt 492 mottagande av asyl

Resultatrapport per den 31 mars 2016
Resultaträkning

Budget

Utfall

Intäkter

-172 871

-177 890

5 019

Bokslut Not
66 212

179 712

175 751

3 962

-9 935

39 067

38 824

242

-507

205 106

201 488

3 618

-15 313

Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Enskild verksamhet
Summa

Resultat

30 770

35 792

-5 022

-24 416

281 784

273 966

7 819

16 041

Exklusive kommunbidrag och projekt 492 mottagande asyl och nyanlända
Inklusive projekt 492 mottagande av asyl och nyanlända

Not

Tabellerna visar periodens omslutning, januari-mars, för åren 2017 och 2016.
Nettokostnaden har för perioden minskat med 9,9 miljoner kronor. I jämförelse
mellan åren ökar periodens resultat från 7,8 miljoner kronor till 17,7 miljoner kronor
vilket gör att periodens resultat har förbättrats med 9,9 miljoner kronor.
Jämförelse mellan resultatrapport år 2017 och år 2016
Intäkter

Intäkterna är 15 miljoner högre för perioden år 2017 i jämförelse med samma period
föregående år. Att intäkterna totalt sett för perioden är högre beror framförallt på
periodiserade statsbidrag, intäkter som är överflyttade från 2016 till 2017 och avser
lågstadie- och fritidssatsning samt ”mindre barngrupper i förskolan”. I en jämförelse
är nettovärdet på detta 9,7 miljoner kronor. Fler elever i grundskola och fritidshem
har medfört att de interna ersättningarna har ökat med 3,7 miljoner kronor.
Personalkostnader

Utfallet för personalkostnaderna har för perioden år 2017, i jämförelse med år 2016,
ökat med 6,2 miljoner kronor. För att jämföra över åren bör hänsyn tas till att cirka
3,6 miljoner kronor avser löneökningar för 2016 och drygt tre miljoner avser
lärarlönelyftet. Om hänsyn tas till ovan blir förändringen i personalkostnaden, i
jämförelse, för perioden något lägre.
Lokalkostnader

För periodens utfall är lokalkostnaderna lägre 2,4 miljoner kronor i en jämförelse
med år 2016. Det lägre utfallet på lokalkostnaderna har bland annat sin förklaring i
den sänkta budgetramen på 7,6 miljoner kronor som fastställdes för år 2017 på grund
av lägre hyreskostnader kopplat till regionens sänkning av internräntan från fyra till
två procent. Att resultatet för lokalkostnaden pekar på ett överskott på 1,5 miljoner
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kronor förklaras i huvudsak av att lokalkostnaden för kulturskolans del i Sävehuset
inte gått på ännu.
Övriga kostnader

Utfallet för perioden är 664 000 kronor högre i jämförelse med föregående år. Det
som gör att kostnaden är högre för året är ersättning för fler elever i skola, fritidshem
och något färre elever i förskola. Det som också påverkar en jämförelse med
föregående år är att budget och utfall för regionsstyrelseförvaltningens tjänster som
exempelvis HR- och ekonomikonsulter är överflyttad.
Nedan tabell förtydligar de poster som förekommer på kostnadsstället övriga
kostnader, tabellen avser periodens budgeterade kostnader på konto två positioner.
Det som framgår av tabellen är att de absolut största budgeterade kostnaderna är
flödesbidrag, interna ersättningarna-barn och elevvolymer, samt skolskjutsar och
övrigt köpta tjänster-varav måltider 16,4 miljoner kronor.
Konto 2pos

Budget

40 Inköp av anläggningstillg

Konto 2pos

Budget

191 69 Kostnader transportmedel

41 Inköp av anläggningstillg

20 70 Transporter och resor

42 Hjälpmedel

15 71 Representation

45 Externa bidrag och transfereringar
46 Köp av huvudverksamhet

155
11 477
253

24 72 Annonser reklam info

41

300 73 Försäkringspremier och riskkostn

47 Flödesbidrag

239

156 000 74 Övriga köpta tjänster

49 Div kostnader

20 597

75 Tillfälligt inhyrd personal

63 Hyra leasing anläggningstillg

88 76 Diverse kostnader

64 Förbrukningsmaterial

733

5 819 79 Avskrivningar och internränta

65 Kontorsmaterial och trycksaker

3 678

828 85 Finansiella kostnader

66 Rep o underhåll inventarier

2

9 86 Övriga intäkter o kostnader

68 Tele data och post

2 208

283
Totaler

202 959

Enskild verksamhet

Utfallet för perioden är högre i jämförelse med samma period föregående år, utfallet
är 664 000 kronor högre och förklaras av fler utbetalningar för elever i grundskola
och förskola.
Barn och elevvolymer
Kommunal huvudman
Förskola
Pedagogisk omsorg

not 1

Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola

not 2

Summa

Budget,
tkr

Prognos,
tkr

Differens,
tkr

Budget
volym

Prognos
volym

Differens
volym

217 028

217 535

-507

2 194

2 209

676

676

0

8

8

0

59 851

60 492

-641

2 202

2 232

30

15

27 313

27 347

-34

560

565

5

238 458

240 122

-1 664

4 571

4 616

543 326

546 172

-2 846

9 535

9 630

45
95

Avser endast vårterminen

not 1
not 2

Exkluderar särskild undervisningsgrupp
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Budget,
tkr

Prognos,
tkr

Differens,
tkr

Budget
volym

Prognos
volym

Differens
volym

53 890

61 665

-7 775

425

489

64

Pedagogisk omsorg

1 485

1 272

213

18

15

-3

Fritidshem

9 952

9 777

175

308

303

-5

Förskoleklass

4 046

3 925

121

50

49

-1

Grundskola

63 139

61 775

1 364

647

637

Summa

132 512

138 414

-5 902

1 448

1 493

-10
45

Totalt

675 838

684 586

-8 748

10 983

11 123

140

Prognosen för barn och elevvolymer pekar på ett underskott på 8,7 miljoner kronor.
Underskottet har sin huvudsakliga förklaring i att budgeterat antal barn för fristående
förskola är lägre i förhållande till verkligt antal barn. De prognostiserade volymerna
bygger på verkligt utfall för perioden januari till mars och en prognos för perioden
april till augusti, från och med september ligger rektors estimat som prognos. Det
som bland annat kan påverka prognosen framöver är antalet barn och elever som får
uppehållstillstånd.
Mottagande av asylsökande
Resultaträkning

Utfall

Justerat*

Intäkter, statsbidrag

-1 628

-6 308

Intäkter, flödesbidrag

-2 289

-2 289

3 963

3 963

28

28

2 289

2 289

244

244

95

95

2 702

-1 978

Personalkostnader
Lokalkostnader
Flödesbidrag
Övriga kostnader
Enskild verksamhet
Kostnadsnetto

Justerat för jan-mars återsökta statsbidrag

*

Kostnadsnettot för perioden visar på ett underskott om 2,7 miljoner kronor. Om de
återsökta statsbidragen påräknas för januari till och med mars månad, blir det
justerade kostnadsnettot ett överskott på två miljoner kronor. I intäkterna från
Migrationsverket (statsbidrag) är även schablonersättningen (etableringsersättning)
medräknad och är den ersättning som tillfaller regionen för de barn och elever som
fått uppehållstillstånd. Sammanfattningsvis kan sägas att för perioden är den
bokförda kostnaden för asyl något högre än de intäkter som inkommer genom de
återsökta statsbidragen. Det som i dagsläget ger redovisningsstället ett överskott är
schablonersättningen.
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Investeringsprognos

Investeringarna genomförs i enlighet med planering och beslut, vilket innebär att
investeringsbudgeten beräknas användas fullt ut för sitt ändamål. Tabellen avser
perioden januari-mars.
Projekt-Namn

Budget

Utfall

25001 Säkerhetsanordningar

Resultat

164

-164

25002 IT

2 800

138

2 662

25003 IT lärplattor

3 500

18

3 482

25004 IT Administration

700

25005 Skol- och förskolegårdar
25007 Förskoleplatser

2 000

25013 Särskolan, handikapp hjälpm
25018 IT teknisk plattform
25023 Övriga bygginv/anordningar

2 000

25028 Kulturskolan instrument
25031 Återanskaffning

4 000

25039 Törnekvior förskola

49

651

18

-18

514

1 486

15

-15

135

-135

596

1 404

7

-7

775

15 500

25042 Västerhejde skola

10 000

Summa

40 500

3 225
15 500
10 000

2 428

38 072

Törnekvior är under byggnation, enligt plan, med verksamhetsstart första januari
2018, investeringsmedel 15,5 miljoner kronor skall flyttas över till tekniska
förvaltningen.
Förskoleplatser och övriga bygginvesteringar löper på enligt plan och avser alla
verksamhetsanpassningar, för att skapa förbättring av verksamhetsförutsättningarna
och i viss mån även fler förskoleplatser. Det gäller exempelvis ombyggnation av
entréer, kök toaletter, utemiljöer med mera och innefattar också möjligheten att ta
mot fler förskolebarn. Investeringen återanskaffning är i huvudsak möbler, övrig
klassrumsutrustning och material till förbättrad ljudmiljö. Investeringsbudgeten
avseende Västerhejde skola kommer under hösten att finansiera byte av paviljonger
och övriga kostnader i samband med evakuering.
Alla IT-investeringarna som en samlad post avser fortsatt fiberutbyggnad förskolor i
Visby, lärplattor för barn, elever och lärare inom barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsområden, utbyggnad av trådlösa nät, skrivare, kopiatorer och ett fortsatt
arbete med digitala klassrum.

4. Analys av personalstatistik och personalkostnad
Antal anställda nom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde
2016 02 29
2017 02 28
Förändring
Tillsvidare
1 454
1 436
-18
Viss tid
274
288
14
Totalt
1 728
1 724
-4
Antal årsarbetare
Tillsvidare
Viss tid
Totalt

2016 02 29
1 387,97
240,57
1 628,54

2017 02 28
1 382,82
255,62
1 638,44

Förändring

9,90
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Personalkostnad

Personalkostnadsutvecklingen är proportionerlig i förhållande till minskningen av
antalet anställda. (Se kommentarer under ekonomiavsnittet.)
Kommunals löneavtal kommer troligen att hamna på över två procent, då det är
avhängigt det s k märket på den privata sidan. "Märket" blev klart då parterna inom
industrin träffade nya avtal i mars 2017. Avtalen är treåriga och ger ett avtalsvärde
motsvarande 6,5 procent. SKL och Kommunal fastställer sedan utrymmena på
central nivå. Kostnaden för löneökningar inom Kommunals avtalsområde kommer
alltså sannolikt att överstiga den budgeterade kostnaden på två procent. Detta
kommer att bli särskilt märkbart för förskolan, som har störst andel medarbetare som
är anställda inom Kommunals avtalsområde.
Sjuktal
BUN
UAF

2016 02 29
7,79%
7,40%

2017 02 28
8,21%
7,74%

Förändring
0,42
0,34

Analys av och åtgärder kring sjuktal på förvaltningsnivå

Sjuktalet har ökat i förhållande till motsvarande period 2016. För att definiera behov
av åtgärder, både på individnivå (kort sikt) och på strukturell nivå (längre sikt),
kommer Region Gotland att arbeta med ett särskilt sjukfrånvaroprojekt med start
2017. Detta är en utveckling av den insats som gjordes under 2016, där bland annat
sjukfrånvaron inom några av Region Gotlands förskolor och grundskolor, med
särskilt hög sjukfrånvaro, kartlades närmare. I syfte att arbeta mer hälsofrämjande
genom att undvika upplevelser av för hög arbetsbelastning, kommer förvaltningen att
fortsätta att anställa personal som kan förbättra förutsättningarna för lärarna att mer
koncentrerat arbeta med arbetsuppgifter som rör undervisningen. Det kan till
exempel handla om lärarassistenter, socialpedagoger och/eller
arbetsmarknadsåtgärden extratjänster.
Utmaningar framåt

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning. Förskollärare är en mycket
svårrekryterad grupp, såväl lokalt som på ett nationellt plan. Fram till år 2029
kommer cirka 30 procent av Region Gotlands tillsvidareanställda legitimerade
förskollärare att gå i pension. I Visby som helhet är det en större andel som kommer
att gå i pension till år 2029. Fram till år 2029 kommer 40 procent av de
tillsvidareanställda lärarna i grundskolan 1-9 att gå i pension. Fritidspedagoger är en
mycket svårrekryterad grupp, såväl lokalt som på ett nationellt plan. Fram till den 1
juli 2018 kommer särskolan, på grund av att förändrade behörighetskrav då träder i
kraft, att behöva rekrytera 13,85 tjänster. Fram till år 2029 kommer 67 procent av
särskolans medarbetare att gå i pension. Fram till år 2029 kommer 50 procent av de
tillsvidareanställda lärarna och fritidspedagogerna att gå i pension i fritidshemmen.
Barn- och elevhälsan professioner är nationella bristyrken. Samma är läget med
specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare. Även skolledare är generellt en
svårrekryterad grupp. Strategier för att möta dessa utmaningar beskrivs närmare i den
kompetensförsörjningsplan för 2017-2019, som förvaltningen är i sluttampen med att
ta fram.

Anders Jolby, utbildningsdirektör

Brittis Benzler (V), ordförande, barn- och
utbildningsnämnden
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Delårsrapport 1/2017 för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har sammanställt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens delårsrapport 1, vars tyngdpunkt ligger på att beskriva
det ekonomiska läget, årsprognosen, personaluppföljning och vilka åtgärder som ska
vidtas vid befarat underskott. Nämndens prognos är baserad på förväntat helårsutfall
utifrån mars månads resultat.
Nämndens uppdrag och ansvarsområde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) har det politiska ansvaret för
Region Gotlands utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå,
gymnasieantagningen, det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar 16-20 år,
undervisning i svenska för invandrare och vuxenutbildning. Utbildningarna bedrivs
som skolförlagda utbildningar, distansundervisning, lärlingsutbildning,
yrkeshögskoleutbildning och även uppdragsutbildning. Utbildningsverksamheterna
finns inom Wisbygymnasiet, Kompetenscentrum Gotland och Gotlands
folkhögskola. Nämnden ansvarar också för praktiksamordning och skyddade
anställningar inom enheten för arbetsmarknad samt mottagning och etablering av
nyanlända personer med uppehållstillstånd som valt att kommunplacera sig på
Gotland samt kvotflyktingar.

1. Sammanfattande kommentarer om måluppfyllelsen
Nämnden har ett prognostiserat resultat på 2,8 miljoner kronor som är baserad på
förväntat helårsutfall utifrån januari till mars månads resultat. Den största negativa
avvikelsen från budget ligger hos Wisbygymnasiet med cirka fem miljoner kronor.
Den största positiva avvikelsen ligger hos resursfördelningen (ersättningar för
elevvolymer) som har en positiv prognos på 9,1 miljoner kronor.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
Sjuktalen inom GVN:s ansvarområde har minskat något och ligger på 5,5 procent i
slutet av februari. För att motverka upplevelser av för hög arbetsbelastning kommer
förvaltningen att fortsätta att anställa personal som kan förbättra förutsättningarna
för lärarna att mer koncentrerat arbeta med arbetsuppgifter som rör undervisningen,
det kan till exempel vara lärarassistenter och socialpedagoger.
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2. Väsentliga/kritiska händelser
Gymnasievalet 2017

Det preliminära gymnasievalet avslutades den 15 februari. 488 elever sökte då till
kommunala Wisbygymnasiet (varav tio elever från fastlandet). 46 elever sökte till
fristående Guteskolan. 81 gotländska elever har sökt gymnasieutbildning på annan
ort. Omvalet startar den 24 april. Då har eleverna möjlighet att ändra sina val. Den 27
juni ges det definitiva antagningsbeskedet.
Sökandesiffrorna vid det preliminära gymnasievalets utgång visade att tre
högskoleförberedande program är särskilt populära: samhällsvetenskapsprogrammet
med 88 förstahandssökande*, ekonomiprogrammet med 53 sökande i förstahand
samt naturvetenskapsprogrammet med 58 förstahandssökande. Lägst söktryck bland
de högskoleförberedande programmen hade humanistiska programmet med åtta
sökande i första hand.
Populärast bland yrkesprogrammen var el- och energiprogrammet med 33
förstahandssökande, restaurang- och livsmedelsprogrammet med 25
förstahandssökande samt handels- och administrationsprogrammet med 23
förstahandssökande. Lägst söktryck bland yrkesprogrammen hade
sjöfartsutbildningen med nio sökande samt VVS- och fastighetsprogrammet med nio
sökande i första hand.
I mars fastställde nämnden vilka gymnasieutbildningar som ska starta för årskurs 1
läsåret 2017/18. Detta utifrån antagningsprognosen som byggs upp utifrån hur
eleverna valt, hur det ser ut med deras behörighet till gymnasiet just nu liksom vilken
tillgång det finns till APL-platser för yrkesprogrammen. Alla 17 program och 27
inriktningar på Wisbygymnasiet kommer att starta.
Strategisk plan och budget

Nämnden har behandlat strategisk plan och budget för åren 2018-2020. Under
planperioden ska GVN minska kostnaderna med elva miljoner kronor, enligt tidigare
beslut av regionfullmäktige. Investeringar behöver göras, bland annat inom IT där
ungefär en tredjedel av gymnasieskolans lärardatorer behöver bytas ut varje år.
Lärardatorer behövs även inom vuxenutbildningen och folkhögskolan och lärplattor
inom SFI. När det gäller lokaler planerar nämnden att fler gymnasieprogram ska
kunna etablera sig på Solrosenområdet till exempel sjöfartsutbildningen, bygg- och
anläggningsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet samt el- och
energiprogrammets inriktning dator och kommunikation. Ett bakomliggande
argument för att försöka samla fler utbildningar på solrosenområdet är att få en jämn
fördelning av flickor och pojkar på området. Nämndens investeringsförslag har gått
vidare till regionstyrelsens budgetavstämning för slutligt avgörande i
regionfullmäktige.
Yttrande om framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland

GVN är positiv till förslaget att ungdomsavdelningen flyttas över från nuvarande
kultur- och fritidsförvaltningen till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Detta
under förutsättning att verksamheten är fullt finansierad. Om regionfullmäktige fattar
beslut om detta innebär det att nämnden får ansvar för den öppna
ungdomsverksamheten för ungdomar (13-19 år) med ungdomsgårdar, ungkulturhus
och fältfritidsledare.
Återflytten till Sävehuset

I mars flyttade de gymnasieprogram och inriktningar som tidigare varit evakuerade
tillbaka till Solrosenområdet och nya Sävehuset. Projektet med återflytten har
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omfattat 21 delprojekt. Evakueringslokalerna är uppsagda från och med den 6 mars
till den 30 april även Kulturskolans tidigare lokaler är uppsagda. Invigningen av
sävehuset genomfördes den 30 mars med öppet hus där man kunde besöka
gymnasieprogrammen och kulturskolan.
Remissvaret på gymnasieutredningen

Region Gotland har av Utbildningsdepartementet beretts möjlighet att lämna
yttrande över betänkandet En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska
påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77). Gymnasieutredningens direktiv
och tilläggsdirektiv är omfattande och spänner över drygt 20 olika delområden som
rör gymnasieskolan. Regeringens mål enligt direktiven är att alla ungdomar ska
påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Detta har utgjort själva grunden för
utredningens arbete och innebär ett fokus på ungas deltagande i gymnasieutbildning
och på genomströmningen i gymnasieskolan.
Utredningen ska överväga om gymnasieskolan ska vara obligatorisk eller om det är
att föredra andra åtgärder som ger ungdomar motivation och drivkrafter till att
fullfölja en gymnasieutbildning. Utredningen har även haft i uppdrag att analysera ett
antal mer specifika frågor, däribland att se över bestämmelserna om stöd, föreslå hur
rätten till högskolebehörighet på yrkesprogram kan stärkas, hur
introduktionsprogram kan utvecklas och att utreda möjligheterna att införa
ämnesbetyg i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Utredningen ska även föreslå
om det finns anledning att göra justeringar i utbudet av nationella program och
inriktningar.
Nej till ytterligare yrkeshögskoleutbildningar

I 2016 års ansökningsomgång fick myndigheten för yrkeshögskola in 1306
ansökningar för att bedriva utbildning med start under hösten 2017 eller under våren
2018. Av dessa beviljades endast 351 ansökningar. Kompetenscentrum Gotland fick
nej till följande utbildningar som sökts i samarbete med Nynäshamns
Kompetenscentrum:
- Tvåårig utbildning till bryggeritekniker
- Tvåårig utbildning till studiehandledare modersmål och specialpedagogik (partner är
Södertörn)
- Tvåårig utbildning till bygglovshandläggare/byggnadsinspektör (partners är
Södertörn och övriga kommuner i Stockholms län)
- Tvåårig utbildning till upplevelseledare för hållbar besöksnäring (partner är
Södertälje)
Under 2017 pågår följande utbildningar:
 Tvåårig utbildning till drift och anläggningstekniker1, fortsättning andra året
 Tvåårig utbildning till drift- och anläggningstekniker, omgång två med start
hösten 2017
 Tvåårig utbildning till köksmästare, avslutas under vårterminen 20172
 Tvåårig utbildning till medicinsk sekreterare, fortsättning andra året (partner
är Lernia Östersund)
 Tvåårig utbildning till medicinsk sekreterare, start av andra omgången hösten
2017 (partner är Lernia Östersund)

1

2

I egen regi

Köksmästarutbildningen, startade inte hösten 2016 med anledning av för få sökande
3 (15)

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2017/6

Sökta statsbidrag

Följande ansökningar om statsbidrag inom nämndens område har inlämnats till
Skolverket:


Lärlingsvux – bidrag på 505 874 kronor som avser fem lärlingsvuxplatser (16
handledare och fem arbetsplatser)



Yrkesvux – bidrag på 2.55 miljoner kronor som avser 23 platser 1100vp, 23
platser 800vp, tre platser sfi 1100vp och två platser sfi 800vp.



Lovskola – bidrag på 221 650 kronor som avser 243 elevveckor á 715 kronor
och 335 elevdagar á 143 kronor. Bidraget delas mellan gymnasiet och
grundskolan.



Utveckling av sfi-verksamheten – bidrag på 792 000 kronor.



Vuxenutbildningen har beviljats 750 000 kronor från Specialpedagogiska
myndigheten för att utveckla verksamhetens möjligheter att möta elever med
särskilda behov.



Läslyftet – bidraget på drygt 1,3 miljoner kronor fördelas mellan gymnasiet
och grundskolan.



Olika karriärtjänster (förstelärare och lärarlönelyft)

Sökta statsbidrag där beslut ännu inte meddelats


Gymnasial lärlingsutbildning



Utbildning i kombination med traineejobb

Ändrade villkor och fördelningskriterier för statsbidrag till folkhögskolor

Folkbildningsrådets styrelse fastställde i december 2015 nya statsbidragsvillkor för
studieförbunden som gäller från och med 2017. Förvaltningen har gett en konsult i
uppdrag att se över vilka anpassningar/förändringar som behöver göras med
anledning av detta. En skriftlig slutrapport ”Utredning om styrning – ledning av Gotlands
folkhögskola” redovisades den 20 mars 2017.
Projektansökan inlämnad

Förvaltningen har lämnat in en projektansökan motsvarande ca nio miljoner kronor
för ett projekt inom ramen för Hållbara Gotland3 och insatsområdet
kompetensförsörjning. Projektet handlar om att höja utbildningsnivån – öka
genomströmning i grundskolan och gymnasiet samt bidra till ett ökat inflöde till
eftergymnasial utbildning. Projektet omfattar fyra delprojekt: Skola och arbetsliv,
Teknikcollege, Strukturer för yrkeshögskoleutbildningar samt
Forskarstöd/forskningsöversikt.
Söker ytterligare tillväxtmedel till filmklustersatsning

Nämnden har gett utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att ansöka om
regionala tillväxtmedel för en fortsatt projektperiod på tre år för Filmkluster
Fårösund. Detta under förutsättning att regionstyrelsen ger sin förvaltning
motsvarande uppdrag samt att kultur- och fritidsnämnden, om de är berörda, ställer
sig bakom ansökan. Gotlands folkhögskola har haft uppdraget att skapa ett kluster
3

Tillväxtpaketet från staten på 100 miljoner kronor för hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling på Gotland.
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med olika filmrelaterade verksamheter på området Kustparken i Fårösund. Tanken
med etableringen är att detta ska leda till förutsättningarna för filmskapande,
tillväxt och arbetstillfällen på Gotland och speciellt Fårösund.
Målområdet ekonomi

GVN har ett prognostiserat resultat för helåret på 2,8 miljoner kronor4.
Wisbygymnasiet

De kommunala gymnasieskolorna på Gotland har under flera år gått med underskott
bland annat som en följd av minskat elevantal och totalt sett ett utbildningsutbud
som gett många små elevgrupper, vilket är ekonomiskt ineffektivt. Elevprognoserna
på både kort och lång sikt pekar nu på ett tämligen konstant elevantal.
Förvaltningen har tillsammans med rektor tagit fram en långsiktig plan för att nå en
ekonomisk balans fr.o.m. 2018. Underskottet på cirka fem miljoner kronor på
Wisbygymnasiet beror på omställningskostnader som uppstår under vårterminen till
följd av avvecklingen av flera inriktningar. Från och med höstterminen minskas
antalet tjänster med 14,9 vilket budgeten för 2017 är baserad på. Av den totala
besparingen som personalminskningen ger på cirka 7,5 miljoner kommer endast 2,5
miljoner att falla ut under 2017. Resterande fem miljoner kommer att få genomslag
2018 då full helårseffekt nås.
Naturbruksprogrammet på Wisbygymnasiet hade vid det preliminära gymnasievalet
24 förstandssökande5. Fem elever på Gotland valde samma program på fastlandet.
Det finns ett ramavtal mellan Region Gotland och Gotland Grönt Centrum som
ansvarar för undervisningen i karaktärsämneskurserna, det arbetsplatsförlagda
lärandet APL samt stå för utbildningslokaler, utrustning och elevmåltider fram till
juni 2017. Ramavtalet omfattar ett värde på 6 till 8 miljoner kronor och tecknades år
2015 för två år med möjlighet till förlängning 1 plus 1 år. Region Gotland har valt att
förlänga avtalet ett år.
Riksrekryterande sjöfartsutbildningen på Wisbygymnasiet hade vid det preliminära
gymnasievalet med nio sökande i förstahand – varav två från fastlandet. Ett avtal
finns med Rederi AB Gotland som innebär att nämnden får kostnadstäckning för de
utbildningsplatser som inte blir besatta6.
Gotlands folkhögskola

Gotlands folkhögskola prognostiserar ett resultat på 250 000 kronor. Kommentar.
Folkhögskolan kommer troligtvis få skicka tillbaka bidragsmedel angående satsningen
med motivationshöjande insatser då Arbetsförmedlingen inte hittar deltagare.
Folkhögskolan kommer att få betala in retroaktiv moms för vissa utbildningar för
åren 2016 och 2017 vilket påverkar ekonomin.
Under 2017 har folkhögskolan fått utökade statsbidrag av engångskaraktär. Det
mesta härrör från verksamhet genomförd 2016 men där eftersläpningen gör att
pengarna redovisas på innevarande år.
Osäkra faktorer som kan påverka det ekonomiska resultatet är:
-

4

Renoveringen av elevhemmet Nygårds och vilka merkostnader eller bortfall
av intäkter som inte täcks av investeringsmedlen

Februari månads prognos för nämnden var ett resultat på 600 000 kronor.

5

I antalet uppgivna förstahandsökande ingår även fem så kallade s-behöriga - det vill säga sökande
som saknar den behörighet som krävs till valt program.

6

12 utbildningsplatser är fastslagna av nämnden för årkurs 1 läsåret 2016/17.
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Vilka ekonomiska konsekvenser eventuell fortsättning av filmklustret i
Fårösund får för folkhögskolan
Sommarverksamheten är alltid en osäker faktor - vilka sommarkurser som
kommer att ha tillräckligt många sökande för att kunna starta. Detta påverkar
direkt skolans ekonomi.

Bedömningen är både merkostnader och intäkter av engångskaraktär balanserar
varandra.
Till den studiemotiverande folkhögskolekursen (SMF) ska Arbetsförmedlingen (AF)
rekrytera arbetslösa personer som behöver motiveras till studier. Till tio beviljade
utbildningsplatser har AF bara lyckats rekrytera en person. Detta medför att Gotland
behöver återbetala utbildningsplatser och att folkhögskolan måste omplacera de
lärartjänster som var tänkta. Till etableringskursen som riktar sig till nya svenskar
med uppehållstillstånd har tillströmningen varit god. Även den sker i samarbete med
AF. Trycket på den verksamheten är nu så hög att skolan fått ont om lokaler och det
är bitvis svårt att hitta personal med rätt kompetens.
Kompetenscentrum Gotland

Kompetenscentrum Gotlands budget delades vid årsskiftet upp i tre delar
(vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration). Resultatet redovisas uppdelat
nedan.
Vuxenutbildningen

Prognosen för året är ett resultat i balans. I rektors internbudget är det avsatt medel
för en biträdande rektor men denne är inte tillsatt i dagsläget. Detta har påverkat
resultatet positivt initialt. Rektor bedömer dock att det finns ett behov av en
biträdande rektor för att frigöra tid för ett mer strategiskt arbete som med avsikt att
kvalitetssäkra, utveckla och effektivisera vuxenutbildningens alla områden. Rektor
bedömer att det finns möjlighet att lösa detta inom ramen för budget.
Otillsatta lärartjänster har påverkat resultatet positivt. Samtidigt har detta påverkat
undervisningen negativt då verksamheten varit tvungen att slå samman grupper som
egentligen hade behövt ha två lärarresurser. Verksamheten ser ett ökat behov av
klassrumsundervisning på grundläggande och gymnasial nivå inom framförallt
svenska som andraspråk, men troligtvis även inom andra ämnesområden med elever
som är klara med sfi. Värt att notera är även att Skolverkets nya bestämmelser
avseende delkurser inom grundläggande vuxenutbildning inte efterlevs i dagsläget. I
vilken omfattning och åt vilket håll detta kommer att påverka ekonomin är i dagsläget
osäkert.
En översyn behöver genomföras av kursutbudet kopplat till tillgänglighet och kvalitet
samt göras en genomlysning av vilka ekonomiska resurser som finns att tillgå, dels i
form av statsbidrag men även kopplat till de kommunala medlen.
Arbetsmarknadsenheten

Prognosen för året är ett resultat i balans En viss osäkerhet finns fortfarande kring
ESF-projektet ”Integration på arbetsplatsen”, men läget är klart förbättrat i
förhållande till sista kvartalet 2016. Projektekonomin löper inte per kalenderår utan
avser hela projekttiden vilket betyder att det finns tid att korrigera det underskott
som upparbetades i den inledande fasen av genomförandet. En annan faktor som
påverkar möjligheten till att exakt följa den ekonomiska utvecklingen är rekvisitioner
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från Arbetsförmedlingen gällande olika former av anställningar. Ersättningen
kommer inte kontinuerligt så det är svårt läsa av resultat i ett kort perspektiv.
Integrationsenheten

Prognosen för året är ett resultat i balans Enheten betalar för de elever som studerar
sfi på folkhögskolan. Ersättningen för detta är på 92 kronor per timme vilket är en
hög kostnad och detta påverkar integrationsenhetens ekonomi negativt. Under våren
kommer detta att utredas närmare.
Målområdet kvalitet/processer

Varje år framställer förvaltningen ett antal rapporter för att uppfylla skollagens krav
på kvalitetsuppföljning. Där redovisas resultat utifrån verksamhetsmått fastslagna i
utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamhetsplan. Bland annat redovisas
genomförda elev-/deltagarenkäter, kunskapsresultat, tillgängligheten till
utbildningsplatser m.m. Uppgifter om måluppfyllelse som rör kvartal 1 kommer att
behandlas i nämndens delårsrapport 2.
Då verksamhetsplanearbetet i förvaltningen är en relativt ny process så behöver av
det systematiska kvalitetsarbetets årshjul och innehåll anpassas och synkroniseras
med den processen. Handlingsplaner kopplade till verksamhetsplanen ersätter därför
analys- och åtgärdsplanerna den här våren.
Verksamhetsplanen fastställer brukarenkäternas7 innehåll och omfattning. För att
kunna göra jämförelse över tid samt mellan verksamheter inom Region Gotland har
elevenkäterna som genomförs årskurs 3, 5 och 8 i grundskolan samt år 2 på
gymnasiet utformats på samma sätt. Insatser görs för att öka svarsfrekvensen i
enkäterna.
Måluppföljningsdialoger genomförs med alla skolledare under mars och april i
blandade konstellationer från alla skolformer. Samtalen på vårterminen berör
värdegrund och trivsel. Utformningen av elevenkäterna har utvecklats och anpassats
utifrån verksamhetsplanen och befintliga SKL-frågor: KKiK (kommunens kvalitet i
korthet) och omfattar sju frågor. Till dessa läggs ytterligare tre frågor som ger ett
mått på nöjd elevindex (NEI).
Vuxenutbildningen

Det systematiska kvalitetsarbetet är ett utvecklingsområde inom vuxenutbildningen
och rektor planerar med stöd av kvalitets- och utvecklingsavdelningen säkerställa
detta arbete framöver. En brukarenkät planeras att genomföras.
Inom SFI erbjuds sedan januari 2017 närdistansutbildning för de elever som inte har
möjlighet att läsa enligt ordinarie schema. Detta är ett led i att öka tillgängligheten för
de studerande som exempelvis arbetar, är föräldralediga eller av annan orsak vill ha
ett annat upplägg på sina studier.
Integrationsenheten

Ett omfattande arbete har gjorts för att försöka renodla integrationsenhetens
uppdrag. Den 1 mars 2017 gick ansvaret för bostadsförsörjning över till
teknikförvaltningen. Det är dock osäkert om Region Gotland inte lyckas hitta
boendealternativ till de nyanlända som anvisats till Gotland. Under delår 1 är det
första gången som anvisade nyanlända personer på Gotland blir anvisade ett delat
7

Elever i grundskolan respektive vårdnadshavare till i barn förskola, fritidshem och särskola.
7 (15)

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2017/6

boende - ensamhushåll som får dela på kök och badrum. Integrationsenheten står
som mottagare av det eventuella missnöje som uppstår, och kan påverka deltagarnas
intryck av kvalitet på verksamheten. Integrationsenheten har under första kvartalet
tagit emot 44 anvisade personer till Gotland, varav 17 barn som har skrivits in i
förskola och skola. Samhällsinformation, nationell kurs som ges under 60 timmar,
har erbjudits 20 personer på modersmål arabiska och distanskurs på tigrinja startar
den 12 april med åtta personer. Ytterligare en kurs på arabiska börjar den 21 april
med 20 erbjudna platser.
Arbetsmarknadsenheten

Vad gäller arbetet inom Steget (som bland annat hanterar praktiksamordning, OSAtjänster osv) så har nu rutiner och arbetssätt kring framförallt extratjänster (ny insats)
satt sig och fungerar väl. I slutet av delår 1 så har 38 anställningar av de planerade 70
genomförts.
Målområdet medarbetare/attraktiv arbetsgivare

Gymnasiechefen, som ansvarat för avdelningen gymnasiet är från 1 januari 2017 även
chef för avdelningen för vuxenutbildning och arbetsmarknad.
En utredning har pågått under våren om skolledarnas förutsättningar för att kunna
vara pedagogiska ledare och vilket stöd man behöver för detta. Under våren
genomförs en inventering. Utifrån enkätsvar och intervjuer tas en nulägesbeskrivning
fram. I oktober läggs ett förslag på eventuella förändringar.
Ekonomistödet från regionstyrelseförvaltningen har minskat från fem
ekonomresurser har minskats till tre. Detta skapar oro över att verksamheter och
chefer inte ska få ett tillräckligt bra stöd för ekonomiuppföljningar och ekonomistöd.
Utbildningsdirektören har beslutat att friskvårdstimmen inom förvaltningen ska tas
ut i enlighet med de riktlinjer som finns för Region Gotlands alla medarbetare och
inte, som i vissa verksamheter varit fallet, läggas in i tjänsteplaneringen/schemaläggas
som en utgångspunkt för övrig planering. Syftet är att verksamheten går i första
hand, vilket kan innebära att friskvårdstimmen/fystimmen inte kan nyttjas. På
arbetsställen där chefen bedömer att verksamheten inte medger att
friskvårdstimmen/fystimmen genomförs på arbetstid, lämnas bidrag med maximalt
1200 kronor per år till medarbetaren mot uppvisande av kvitto, i enlighet med
Region Gotlands policy och riktlinjer för friskvård.

Flera personalkategorier är svårrekryterade. Barn- och elevhälsan professioner är
nationella bristyrken, vilket påverkar de resurser som finns för gymnasieskolan.
Samma är läget med specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare. Även
skolledare är generellt en svårrekryterad grupp. Möjligheten att rekrytera behöriga
lärare för skolformen gymnasiet ser goda ut framåt.
Wisbygymnasiet

Från 1 januari 2017 har Wisbygymnasiets två skolenheter slagits samman till en under
ledning av en rektor. Till sin hjälp har rektor fem biträdande rektorer och en
administrativ chef. I samband med återflytten till Sävehuset under våren har det
bildades nya lärarlag som baseras på ämnestillhörighet för att stödja det kollegiala
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samarbetet. Lärarlagen är fördelade i de olika husen med syfte att nå en så god
integrering som möjligt för eleverna. Ett viktigt fokus i samband md
sammanslagningen har varit och är att skapa en gemensam kultur på hela skolan. Ett
led i detta arbete har också varit att arbeta med personal-främjande åtgärder.
Under kommande läsåret 2017/18 kommer all pedagogisk personal att delta i
Skolverkets kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivutveckling. För detta
har Wisbygymnasiet erhållit statsbidrag för finansiering av handledartjänster
motsvarande 1,8 tjänster.
Två skolledare på gymnasiet genomgår för närvarande den statliga
rektorsutbildningen.
Kompetenscentrum Gotland

Kompetenscentrum Gotland består av tre enheter med var sin chef:
vuxenutbildningen, arbetsmarknad och integration. Kompetenscentrum Gotlands
vuxenutbildning har ny rektor från 1 januari. Under första kvartalet har enhetens tre
delar arbetat med frågor kopplade till den psykosociala skyddsronden. De mer
övergripande frågorna på Kompetenscentrum hanterats på den samlade
arbetsplatsträffen och i samverkansgruppen.
Vuxenutbildningen

Två rehabiliteringsprocesser pågår vilket påverkar personalplaneringen negativt och i
förlängningen kan påverka ekonomin.
Det finns behov av kompetensutveckling kopplat till verksamhetsutveckling av
vuxenutbildningen inom IKT (med fokus på sfi men även övrig undervisning) samt
specialpedagogik.
En skolledare inom vuxenutbildningen genomgår för närvarande den statliga
rektorsutbildningen
Rekryteringsbehov finns av lärare inom bland annat svenska/svenska som
andraspråk/engelska, matematik, yrkeshögskoleutbildningen i drift- och
underhållsteknik- Även specialpedagog/speciallärare behövs rekryteras. I ett längre
perspektiv kan det finnas ett ökat behov av klassrumsundervisning då målgruppen
för grundläggande och gymnasiet kommer att bestå av elever med utländsk
bakgrund.
Arbetsmarknadsenheten

Ny biträdande enhetschef för arbetsmarknadsenheten tillträdde 1 mars.
För att klara vägledningsbemanningen i dagsläget tjänstgör obehöriga samt
pensionerade studie- och yrkesvägledare. Även skolledare är generellt en
svårrekryterad grupp. Kvaliteten på studie- och yrkesvägledningsområdet har hållits
på en god nivå trots många nya och obehöriga tjänsteinnehavare – särskilt på
grundskolan. Den ordinarie personalen har dragit ett tyngre lass än normalt. Under
första kvartalet har rekrytering av fyra studie- och yrkesvägledare påbörjats. Fler
behöriga än tidigare är sökande.
Integrationsenheten

Chef för enheten är tillsvidareanställd från 1 februari. På enheten finnsett positivt
arbetsklimat, men arbetsbelastningen är hög. Det är många sökande vid nya
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rekryteringar.
Folkhögskolan

Den psykosociala arbetsmiljön på folkhögskolan är mycket god. Detta har kunnat
konstateras efter genomförd skyddsrond.
Gällande rekryteringsläget jobbar på folkhögskolan så är det just nu aktuellt med två
rekryteringar av lärare, en i svenska/engelska/sfi till Hemse och sfi till Fårösund.
Under året sker också pensionsavgångar (tjänster som måste återbesättas) - en
socialpedagog och en administrativ assistent i Fårösund. Att båda dessa tjänster
återbesätts är en förutsättning för att verksamheten ska kunna flyta på bra.
Socialpedagogen är en resurs i en specifik klass och finansieras till stor del av medel
från myndigheten för special Specialpedagogiska skolmyndigheten. Assistenttjänsten i
Fårösund har en nyckelroll på skolan och att den återbesätts är en förutsättning för
att verksamheten ska fungera och att skolledaren där ska kunna fungera i sin roll.

3. Resultat för perioden, årsprognos och
investeringsprognos
Inledning

Årets budgetram uppgår till 283,5 miljoner kronor vilket innebär en ökning av
anslaget med 3,4 miljoner kronor i jämförelse med föregående år. Ramökningen
motsvarar en ökning med 1,2 procent.
Ramberäkning 2017 per nämnd/förvaltning, tkr
Beslutad i regionstyrelsen 2016-12-14
IB 2016
Justering kapitalkostnader
Justerad budget 2016
Resursfördelning
Lokalkostnader
Externa avtal
Besparing
Ökad hyra nya gymnasieskolan
Naturbruksprogrammet återställning av tillfälligt 3-årigt anslag

-280 376
259
-280 117
-553
2 791
-800
5 000
-8 100
750

Budgeteffekt internräntesänkning

377

Ny finansieringsmodell, IT-tjänster-serviceavtal, RSF

790

Personalkostnadskompensation
Budgetram 2017

-3 620
-283 482

Bedömningen för 2017 är att nämndens uppdrag ska kunna verkställas inom tilldelad
budgetram.
Periodens resultat

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prognos för helåret 2017 är ett positivt
resultat på 2,8 miljoner kronor.
Gymnasieskolan prognostiserar ett samlat underskott på cirka 5,1 miljoner kronor,
underskottet är en kombination av en för stor organisation och för få antal elever på
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några av gymnasieskolans utbildningar. Försörjningschefen redovisar en negativ
prognos på 1,0 miljoner kronor, avvikelsen beror på obudgeterade kostnader för
utflyttning ur lokaler på Wisbygymnasiet norr och inflyttning till gymnasieskolans nya
skolbyggnad ”Sävehuset” på solrosenområdet. Den interkommunala ersättningen
och utbetalningarna till fristående gymnasieskola redovisar tillsammans ett underskott
på 0,5 miljoner kronor, i underskottet medräknas också de utbetalningar av
kompensationsbelopp till fristående skolor för de underskott som den kommunala
gymnasieskolan gjorde år 2013.
Det som väger upp balansen och slutligen generar ett överskott för nämnden är att
folkhögskolan redovisar ett positivt resultat på 250 000 kronor. Nämndbudgeten
redovisar en positiv prognos på 50 000 kronor och resursfördelningen (ersättningar
för elevvolymer) har en positiv prognos på 9,1 miljoner kronor.
Prognosen för investeringar är vid årets slut i balans.
Antalet månadsuppföljningar med prognos från verksamheten kommer endast att bli
tre stycken under året och dessa är delår 1, maj och delår 2 samt årsbokslut. Detta
med anledning av att regionstyrelseförvaltningen ska spara 56 mnkr på tre år på
administrativa tjänster. På grund av detta kommer ekonomifunktionen att minska
personellt och att stödet ut till förvaltningarna kommer att begränsas. Antalet
ekonomer som arbetar mot utbildnings- och arbetslivsförvaltningen minskas från
fem till tre stycken.
Resultatrapport per den 31 mars 2017
Resultatrapport
Intäkter

Budget

Utfall

Resultat

Prognos

-50 429

-54 386

3 957

18 682

Personalkostnader

42 878

45 627

-2 749

-11 944

Lokalkostnader

15 953

14 405

1 547

0

Övriga kostnader

62 466

59 699

2 767

-3 938

70 868

65 345

5 523

2 800

Summa
Exklusive kommunbidrag

Resultatrapport per den 31 mars 2016
Resultatrapport
Intäkter

Budget

Utfall

Resultat

Bokslut*

-48 444

-51 504

3 061

21 254

Personalkostnader

43 241

42 849

392

-5 972

Lokalkostnader

14 979

15 269

-290

-1 146

Övriga kostnader

60 244

58 593

1 650

576

70 020

65 208

4 813

14 713

Summa
Exklusive kommunbidrag

Ovanstående tabeller (resultatrapport) visar periodens omslutning januari-mars för
åren 2017 och 2016. Nettokostnaden ökar för perioden med 137 000 kronor,
procentuell ökning är marginell. I jämförelse mellan åren ökar periodens resultat från
4,8 miljoner kronor till 5,5 miljoner kronor, en ökning med 710 000 kronor.
Jämförelse mellan resultatrapport år 2017 och år 2016
Intäkter

Intäkterna är 2,9 miljoner kronor högre för perioden år 2017 i jämförelse med
samma period föregående år. Att intäkterna totalt sett för perioden är högre beror
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framförallt på ökade interna transaktioner på Kompetenscentrum, externa
ersättningar bland annat från Skolverket avseende lärarlönelyftet, ökade ersättningar
från folkbildningsrådet samt en ökning av schablonersättning (etableringsersättning)
på integrationsenheten. Årets intäkter på 3,4 miljoner kronor för återsökta statsbidrag
för asyl har ännu inte gått på för perioden.
Personalkostnader

Utfallet för personalkostnaderna har för perioden år 2017, i jämförelse med år 2016,
ökat med 2,8 miljoner kronor. För att jämföra över åren bör hänsyn tas till att cirka
850 000 kronor avser löneökningar för 2016 och drygt 780 000 kronor avser
lärarlönelyftet. Om hänsyn tas till ovan blir förändringen i personalkostnaden, i
jämförelse, för perioden en nettoökning med 1,1 miljoner kronor. Stora delar av
nettoökningen ligger på enheten arbetsmarknad och avser externa projekt- och
bidragsfinansierade insatser ”Extra tjänster” insatser för personer som är långt ifrån
arbetsmarknaden, projektet ”språkpraktik i omsorgen”.
Lokalkostnader

För periodens utfall är lokalkostnaderna lägre 864 000 kronor i en jämförelse med år
2016. Det lägre utfallet på lokalkostnaderna har sin förklaring i den sänkta
budgetramen på 2,8 miljoner kronor som fastställdes för år 2017 på grund av lägre
hyreskostnader kopplat till regionens sänkning av internräntan från fyra till två
procent. Att periodens resultat för lokalkostnaden pekar på ett överskott på 1,6
miljoner kronor förklaras av att hyreskostnaden för Sävehuset inte gått på ännu.
Övriga kostnader

Utfallet för perioden är i jämförelse med föregående år är 1,1 miljoner högre, den
högre kostnaden förklaras framförallt av ökade utbetalningar av interkommunala
ersättningar. Att periodens resultat för övriga kostnader pekar på ett överskott på 2,8
miljoner kronor förklaras bland annat av att kostnader för Wisbygymnasiet och
integrationsenheten kommer senare under året, exempelvis interna ersättningar från
integrationsenheten till vuxenutbildningen för SFI-undervisning. Det finns idag inget
som pekar mot någon större avvikelse för året.
Nedan tabell förtydligar de poster som förekommer på kostnadsstället övriga
kostnader, tabellen avser periodens budgeterade kostnader på konto två positioner.
Det som framgår av tabellen är att de absolut största budgeterade kostnaderna är
flödesbidrag, interna ersättningarna-elevvolymer, samt köp av huvudverksamhetutbetalningar till annan huvudman samt övrigt köpta tjänster-varav elevmåltider 2,3
miljoner kronor.
Konto 2pos

Budget

Konto 2pos

40 Inköp av anläggningstillg

153 68 Tele data och post

41 Inköp av anläggningstillg

122 69 Kostnader transportmedel

42 Hjälpmedel
45 Externa bidrag och transfereringar

7 70 Transporter och resor
850 71 Representation

Budget
150
333
645
57

46 Köp av huvudverksamhet

13 994 72 Annonser reklam info

145

47 Flödesbidrag

37 792 73 Försäkringspremier och riskkostn

241

49 Div kostnader

74 Övriga köpta tjänster

63 Hyra leasing anläggningstillg

1 286 76 Diverse kostnader

64 Förbrukningsmaterial

2 080 79 Avskrivningar och internränta

65 Kontorsmaterial och trycksaker
66 Rep o underhåll inventarier

164 85 Finansiella kostnader

2 548
480
1 373
1

45
Summa

62 466
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Elevvolymer
Resursfördelningen

Not1

Budget,
tkr

Prognos,
tkr

Differens,
tkr

Budget
volym

Prognos
volym

Differens
volym

Wisbygymnasiet, norra

63 280

64 753

-1 473

684

699

15

Wisbygymnasiet, södra

50 648

51 113

-465

745

752

113 928

115 866

-1 938

1 429

1 451

7
22

Summa
Not1

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever samt intäkter från Migrationsverket

Antagningsenhet, interkommunalersättning m.fl.
Frist. gymn. i den egna kommunen

Budget,
tkr

Prognos,
tkr

Differens,
tkr

Budget
volym

Prognos
volym

Differens
volym

Not2

25 541

25 143

398

218

210

Kommunal gymnasieskola, annan kom.

9 088

9 567

-479

67

70

Fristående gymn, annan kommun

3

7 032

7 222

-190

52

52

0

-1 435

-1 162

-273

40 226

40 770

-544

337

332

-5

1 783

17

Not3

Elever från annan kommun
Summa
Not 2-3

-8

Inkluderar kompensation för underskott år 2013, Guteskolan 389 tkr och Donnergymnasiet 123 tkr

Totalt

154 154

156 636

-2 482

1 766

I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli 22 elever fler än budgeterat, den
största delen av elevökningen är på introduktionsprogrammets språkintroduktion.
Prognosen är framräknad genom periodens verkliga elevtal som ligger kvar under
våren och det budgeterade elevtalet för hösten. Ökningen i antalet elever och interna
ersättningar medför ett negativt resultat på 1,9 miljoner kronor.
De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman
beräknas totalt att minska. Elevtal för elever med asylstatus studerande hos fristående
huvudman i den egna kommunen är här inte medräknade.
Elevvolymernas resultatpåverkan, helår
Resursfördelningen

Not1

Etableringsersättning, Migrationsverket

Resultat,
tkr
3 588

Ersättning för asyl, Migrationsverket

11 310

Flödesbidrag, interna ersättningar

-1 938

Budgeterade ersättningar Migrationsverket

-3 839

Summa

9 121

Not1

Exklusive medfinansiering Ungdomskraft 16 elever

Antagningsenhet, interkommunal ersättning
m.fl.
Utbetalningar, alla
Summa

Resultat,
tkr
-544
-544

När prognosen för statsbidrag från Migrationsverket påräknas resultatenheten
resursfördelningen blir resultatet positivt på 9,1 miljoner. Utbetalningarna till annan
huvudman vid antagningsenheten blir ett negativt resultat på 544 000 kronor.

13 (15)

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2017/6

Investeringsprognos

Investeringarna genomförs i enlighet med plan och beslut, vilket innebär att
investeringsbudgeten beräknas användas fullt ut. Tabellen nedan avser perioden januarimars.
Projekt-Namn

Budget

24500 IT-kringutrustning

Utfall

Resultat

300

24501 Återanskaffning

300

3 000

24508 Bygginv/verksamhetsanpassning
24511 Inventarier Sävehuset
Totaler

139

2 861

33

-33

4 605

2 334

2 271

7 905

2 505

5 400

Återanskaffning (potten) avser verksamhetsanpassningar som exempelvis mindre
ombyggnationer. Potten används även till inköp av inventarier som möbler och
undervisningsmaterial. Investeringsmedlen för IT-kringutrustning används för att
upprätthålla en likvärdig klassrumsstandard. Inventarier Sävehuset avser exempelvis
möbler för såväl klassrum som gemensamma utrymmen.

4. Analys av personalstatistik och personalkostnad
Antal anställda inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde
2016 02 29 2017 02 28 Förändring
Tillsvidare
281
294
13
Viss tid
94
78
-16
Totalt
375
372
-3
Antal årsarbetare
2016 02 29
Tillsvidare
269,05
Viss tid
82,86
Totalt
351,91

2017 02 28
275,71
66,55
342,26

Förändring

-9,65

Personalkostnad

Personalkostnadsutvecklingen är proportionerlig i förhållande till minskningen av
antalet anställda. (Se kommentarer under ekonomiavsnittet.)
Kommunals löneavtal kommer troligen att hamna på över två procent, då det är
avhängigt det s k märket på den privata sidan. "Märket" blev klart då parterna inom
industrin träffade nya avtal i mars 2017. Avtalen är treåriga och ger ett avtalsvärde
motsvarande 6,5 procent. SKL och Kommunal fastställer sedan utrymmena på
central nivå. Kostnaden för löneökningar inom Kommunals avtalsområde kommer
alltså sannolikt att överstiga den budgeterade kostnaden på två procent. Detta
kommer att bli särskilt märkbart för förskolan, som har störst andel medarbetare som
är anställda inom Kommunals avtalsområde.
Sjuktal
GVN
UAF

2016 02 29
5,55%
7,40%

2017 02 28
5,49%
7,74%

Förändring
-0,06
0,34

Analys och åtgärder av sjuktal på förvaltningsnivå

Sett till hela förvaltningen har sjuktalet ökat i förhållande till motsvarande period
2016. Inom GVN:s ansvarområde har det dock minskat något. För att definiera
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behov av åtgärder, både på individnivå (kort sikt) och på strukturell nivå (längre sikt),
kommer Region Gotland att arbeta med ett särskilt sjukfrånvaroprojekt med start
2017. Detta är en utveckling av den insats som gjordes under 2016, där bland annat
sjukfrånvaron inom några av Region Gotlands förskolor och grundskolor, med
särskilt hög sjukfrånvaro, kartlades närmare. I syfte att arbeta mer hälsofrämjande
genom att undvika upplevelser av för hög arbetsbelastning, kommer förvaltningen att
fortsätta att anställa personal som kan förbättra förutsättningarna för lärarna att mer
koncentrerat arbeta med arbetsuppgifter som rör undervisningen. Det kan till
exempel handla om lärarassistenter, socialpedagoger och/eller
arbetsmarknadsåtgärden extratjänster.
Utmaningar framåt

Kompetensförsörjningen är en utmaning. Specialpedagoger och studie- och
yrkesvägledare är nationella bristyrken. Även skolledare är generellt en svårrekryterad
grupp. Generellt sett ser behörighetsläget bra ut för gymnasiet. Under förutsättning
att elevtalen och programutbudet är oförändrat kommer cirka 50 procent av de
tillsvidareanställda lärarna att gå i pension inom tio år. Samma gäller
vuxenutbildningen där cirka 40 procent av de tillsvidareanställda lärarna kommer att
gå i pension inom tio år. Fram till 2029 beräknas cirka en tredjedel av medarbetarna
ha gått i pension. Sammantaget har folkhögskolan lyckats rekrytera de kompetenser
som eftersökts. Strategier för att möta utmaningarna på
kompetensförsörjningsområdet beskrivs närmare i den kompetensförsörjningsplan
för 2017-2019, som förvaltningen är i sluttampen med att ta fram.

Anders Jolby, utbildningsdirektör

Saga Carlgren (V), ordförande, gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden
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1. Sammanfattande kommentar om måluppfyllelsen
Ekonomi

Förvaltningens ekonomi är inte i balans och bedömningen är ett underskott mot budget på
31,2 mnkr (2016 var underskott 25,3 mnkr). Tidigare handlingsplan för att minska utbud
och kostnader har givit effekt. Där finns endast två uppdrag kvar, översyn av måltid och
översyn av sociala företag, det är därför nödvändigt att ta fram en ny handlingsplan i syfte
att ytterligare minska utbudet för att minimera underskottet. Socialnämnden begärde under
2016 att få ett underlag på verksamhet möjlig att upphandla. Förvaltningens underlag redovisades i februari och ärendet kommer att behandlas i juni.
Sett till verksamheterna så visar äldreomsorgen ett överskott medan det är underskott för
LSS-insatser, ensamkommande flyktingbarn och för individ- och familjeomsorgen. Det är
framför allt för barn- och ungdomsvården som det prognostiseras fortsatt stora underskott.
Det är viktigt att förvaltningen kompenseras för nettokostnader för mottagning av ensamkommande flyktingbarn då Migrationsverkets ersättningar inte täcker kostnaderna och det
inte finns någon budget för nettokostnader. Det är också viktigt att förvaltningen får del av
medel för täcka övriga kostnader som rör flyktingmottagning, så som försörjningsstöd.
Kommunals nya avtal innebär högre personalkostnader än beräknat då det omfattar fler
medarbetare. Det finns också en stor osäkerhet kring övriga löneavtal som inte är klara.
Medarbetare

Under årets första månader har socialförvaltningen blivit 67 medarbetare (74 årsarbetare)
färre. Förvaltningen har fortsatt svårigheter att tillsätta vakanta tjänster, vilket medför en
ökad arbetsbelastning och en något högre sjukfrånvaro. Avdelningarna arbetar med kompetens- och sjukfrånvarosatsningar och ska intensifiera det arbetet under året. Utvecklingen
för förvaltningen följer till stora delar den nationella trenden.

Kvalitet

Arbetet med införandet av IBIC, individens behov i centrum, går enligt plan. Införandet
planeras succesivt under 2017 och framåt.
Inom de flesta avdelningarna arbetar man aktivt med att skapa genomförandeplaner/vårdplaner för alla brukare.

Ärendenr RS RS 2017/9 Datum 2017-04-20

Arbetet med att använda SIP, samordnad individuell plan, går långsamt framåt. Det är
framför allt myndighetsavdelningen som initierar till att en plan ska skapas men initiativ kan
tas från samtliga parter kring en brukare och brukaren själv. Användning av rutiner och
dokumentation av SIP kan dock förbättras inom förvaltningen. Inom övriga avdelningar
har man deltagit några gånger men väldigt få planer har initierats.
Det pågår många aktiviteter för att öka brukarnas delaktighet till exempel genom att man
har boenderåd/brukarråd, gör brukar mer delaktig i val av mat, vid inköp, vid att sätta mål
inför en korttidsvistelse och val av aktiviteter. Inom individ- och familjeomsorgen arbetar
man med olika modeller för att stärka brukares delaktighet och inflytande, bland annat
Västernorrlandsmodellen och Scott Millers skattningsskalor.
De flesta aktiviteter i handlingsplanen för barn och unga är genomförda.
För att minska antalet placeringar har individ- och familjeomsorgen satt igång ett flertal aktiviteter, så som nätverksarbete, start av HVB-Silvergatan, en utrednings- och behandlingsenhet för föräldrar och barn, utvecklat samråd med ansvariga arbetsledare och enhetschefer
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inför placering, familjeorienterat skolstöd, förstärkt familjehemsorganisationen och målgruppsinventering.

2. Väsentliga händelser – uppföljning av verksamhetsplanen
2.1
2.1.1

Kvalitet
Svar på frågor verksamhetsplan öka brukarnas delaktighet

1. Hur går det med införande av IBIC? Gäller äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri och beroendevården.
Införandet pågår och en av utvecklingsledarna är projektledare. Projektdirektiv och tidsplan
för införandet är upprättad. Införandet har organiserats med styrgrupp, projektgrupp, referensgrupp samt flera arbetsgrupper kopplade till olika delprojekt.
Styrgruppen består av berörda avdelningschefer och projektledare. Projektgruppen består
av medarbetare från myndighetsavdelningen, systemförvaltare och utförare. För att tillvarata synpunkter och frågor från de privata utförarna inbjuds de till en referensgrupp. Införandet planeras succesivt under perioden 1 januari till 1 april 2018.
Ett intensivt förarbete pågår i arbetsgrupper på flera nivåer för att klargöra processer,
kopplingsschema, ersättningsmodell mm. Under hösten kommer alla handläggare att grund
och/eller vidareutbildas i arbetsmetoden. Processledare för IBIC har anställts på myndighetsavdelningen.
Inom området IBIC/HSL har hemsjukvården tagit ansvaret för att tillsammans med
systemförvaltare arbeta mot systemleverantör. Införandet av IBIC har inneburit ett stort
ökat tryck på rehabiliteringspersonal inom hemsjukvården för att göra ADL-bedömningar,
bedömningar av hur man klarar det dagliga livet, och funktionsbedömningar till handläggarna, en utökad personaltid som inte finns beräknad i bemanningsresursen.
Många avdelningar har påbörjat eller planerar för att personalen ska gå genomgå socialstyrelsens webbutbildning och på arbetsplatsträffar och på samverkansgrupper informeras
kontinuerligt om IBIC.

Ärendenr RS RS 2017/9 Datum 2017-04-20

2. Hur arbetar ni för att öka antalet aktuella genomförande- eller vårdplaner där brukarna eller patienterna är delaktiga?
Kvalitets och utvecklingsavdelningen granska alltid genomförandeplaner i samband med
kvalitetsuppföljningar. Likaså följs det upp i socialstyrelsens enhetsundersökning inom
äldreomsorgen, omsorg om personer med funktionsnedsättning och i förvaltningens internkontroll. Utveckling av genomförandeplanerna kommer att ske i samband med införandet av IBIC.
I avdelningen för boende för ensamkommande barn och ungdomar arbetar samtliga enheter mot målet att alla innan sommaren ska ha genomförandeplaner där aktuell ungdom
varit delaktig i upprättandet. Verksamheten har beslutat att följa socialstyrelsens nya direktiv.
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Hemsjukvården har återanställt en sjuksköterska som har fått huvudansvaret för kontinuerlig utbildning och mentorskap för sjuksköterskorna kring vårdplaner. I utbildningen diskuteras också patientdelaktighet.
Hemtjänsten har tagit fram en mall för uppföljningssamtal som stöd till kontaktperson i
samtalet med brukaren. Kontaktperson ska följa upp genomförandeplan två gånger per år.
Mallen ger kontaktperson stöd i vad som behöver följas upp och uppdateras samt ta in synpunkter om utförandet.
Inom OOF har de flesta en aktuell genomförandeplan där brukare/kund är delaktighet.
Enheterna inom Särskilt boende har tydliggjort uppdraget för kontaktpersonerna och en ny
beskrivning av uppdraget håller på att arbetas fram. Avdelningen har startat med att uppdatera inflyttningsprocessen där delaktigheten blir tydligare genom ett mer strukturerar ankomstsamtal och upprättandet av genomförandeplan.
3. Hur arbetar ni för att öka antalet SIP (samordnad individuell plan)? Hur många har ni initierat under de tre första månaderna jan-mars?
SIP, samordnad individuell planering, används på myndighetsavdelningen i varierande grad.
Handläggarenheten (SoL) har under årets tre första månaderna initierat till sju SIP möten.
Handläggarenheten skall ha ett uppföljande utbildningstillfälle gällande SIP. Funktionshinderenhetens medarbetare skall gå grundutbildningen under våren. Handläggare från enheten har deltagit på flera SIP möten men inte initierat någon under januari tom mars.
Bland utförarna har inte många SIP som initierats, men man har deltagit i något fler.
Inom boende ensamkommande unga har samtliga enhetschefer och vissa samordnare gått
utbildning kring SIP. Inom omsorgen om funktionsnedsatta har medarbetare utbildas i SIP
så att de kan meddela chef vid behov av en sådan plan. Inom särskilt boende är rutinen är
känd och finns att tillgå vid behov. Inom individ- och familjeomsorgen planeras utbildning
för nyanställda och övriga under april månad.
4. Vad har ni gjort för aktiviteter för att öka brukarnas delaktighet?

Ärendenr RS RS 2017/9 Datum 2017-04-20

Inom myndighetsavdelningen arbetar man aktivt med brukardelaktighet. Handläggare utgår
ifrån den enskildes ansökan och delaktigheten beaktas alltid utifrån den enskilde och/eller
dess företrädare under hela utredningsprocessen. Avdelningen har också ett utvecklat och
tydligt informationsmaterial till brukare. Ett arbete har precis inletts för att förbättra/förenkla vår webbplats samt skapa e-tjänster till våra brukare/kunder/medborgare framöver.
Tillgängligheten och delaktigheten förväntas att öka utifrån detta förbättringsarbete.
Målet med införandet av arbetsmetoden enligt IBIC är bland annat att ha fokus på brukarinflytandet genom att brukarens delmål/mål kommer att genomsyra utredningsarbetet, likaså uppföljning av beviljade insatser.
Inom avdelningen för boende för ensamkommande barn har man under första delen av
året förändrat arbetssätt i syfte att öka ungdomarnas möjligheter till etablering och integration bland annat genom att göra ungdomarna i högre grad är delaktiga att planera, handla
och laga sin mat. Flera verksamheter har öppnat för möjligheter till ”aktivitetspeng” där
man gått från att erbjuda endast gym till att vara delaktig i valet av aktivitet. En enhetschef
har deltagit i ett projekt via SKL Innovationsguiden. Projektet syftar till att genom teknikutveckling ge ungdomar fler kommunikationsvägar till personal på boendet.
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Inom hemsjukvård på södra Gotland har ett brukarforum bildats.
Inom hemtjänsten pågår uppstart av test i två områden för att genomföra inköp via surfplatta. Detta gör brukaren delaktig i inköpet från hemmet och denne får också möjlighet att
se priser och varor från butiken. Mallar har skapats som stöd till kontaktpersoner inför
både första besöket hos brukaren och inför uppföljningssamtal för att skapa delaktighet.
Alla enheter planerar för att ha brukarträffar under året.
Socialförvaltningens individ- och familjeomsorgen arbetar med två olika modeller för att
stärka brukares delaktighet och inflytande Västernorrlandsmodellen och Scott Millers skattningsskalor. Västernorrlandsmodellen tillämpas inom barn och familjeenheten och Scott Millers
skattningsskalor används inom familjestödsenheten.
Familjestödsenheten har införskaffat pekplattor så brukarna direkt kan lägga in sina bedömningar av hur de upplevt behandlingen, direkt i databasen utan pappershantering. Det
är en metod där brukarna värderar kontakten.
Inom barn verksamheterna inom omsorg om personer med funktionsnedsättning, har brukare fått ökad möjlighet att vara med och påverka vad man önskar äta och vilka aktiviteter
som man vill göra under vistelse på korttids. Man har även ökat arbetet i verksamheterna
med att brukare och ibland även företrädare är med och sätter upp mål för korttidsvistelsen. På ungdomsboendet arbetar verksamheten med att erbjuda ”kontaktpersonalstid” då
ungdomen själv väljer vilken aktivitet som ska genomföras. Enhetschefer håller brukar- och
kundmöten där aktuella frågor tas upp. Brukare är efter förmåga med och planerar sina
dag- och veckoscheman. Genomförandeplans- och uppföljningsmöten förbereds innan
mötet tillsammans med brukare för att säkerställa att dennes frågor tas upp. Kvalitetsrådet
arbetar med att ta fram en enkel enkät där brukare beskriver hur de upplevt delaktigheten i
mötet.
Inom särskilt boende har de flesta enheter brukarråd/boenderåd samt kostråd och arbetar
aktivt med att ta in synpunkter via blanketten ”Säg vad Du tycker”. Avdelning har startat
ett kvalitetsråd där det påbörjats ett arbete att införa en gemensam rutin för att säkerställa
delaktigheten i genomförandeplanerna. Genom anhörigträffar och brukarråd tas synpunkter tillvara för att öka delaktigheten på enheterna. I samband med avslutad vistelse på
korttidsenheten har man där infört en enkät. I den frågar man bland annat om bemötande,
om man har kunnat påverka utformningen av vården och omsorgen och om man känt
trygghet under vistelsen.
2.1.2.

Svar på frågor verksamhetsplan minska antalet barn och unga som är placerade

1. Vilka aktiviteter har ni slutfört, vilka aktiviteter pågår i handlingsplanen för barn och unga?

Ärendenr RS RS 2017/9 Datum 2017-04-20

De flesta aktiviteter i handlingsplanen är genomförda.
Se bilaga 1.
2. Vad gör ni för att minska antalet placeringar?


Nätverksarbete: Under 2017 ställer individ- och familjeomsorgen om resurser från
HVB-verksamhet, hem för vård eller boende, för ungdomar till förmån för att utveckla socialt arbete med barn/ungdomar och deras familjer. Placering ska vara den
sista utvägen, andra stödinsatser ska vara uttömda och familjens egna resurser ska
vara kartlagda. Placering vid HVB ska erbjudas de med den svåraste problematiken
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och där det finns ett särskilt skyddsbehov. Arbetet har inletts med workshops med
samtliga enhetschefer och arbetsledare inom individ- och familjeomsorgen, i syfte
att implementera kunskap och förhållningssätt gällande utökat nätverksarbete inom
samtliga enheter som riktar sig till barn och vuxna.


Utvecklat samråd med ansvariga arbetsledare och enhetschefer inför placering



Familjeorienterat skolstöd. Familjestödsenheten planerar att ställa om resurser för att
stärka socialtjänstens möjlighet att utveckla ett familjeorienterat skolstöd i samarbete med grundskolorna på Gotland, åk 4-9, för att tidigt identifiera ungdomar i
riskzonen.



HVB-Silvergatan för barn och föräldrar. Den 1 april 2017 startade HVB-Silvergatan, en
utrednings- och behandlingsenhet för föräldrar och barn. Bakgrunden var att placeringarna skedde på annan ort till höga kostnader och att det på Gotland saknats
möjlighet att på ett kvalificerat sätt utreda föräldraförmågan utan att skilja på barn
och föräldrar. Under en placering på Silvergatan kan barnet vara tillförsäkrad omsorg och skydd samtidigt som föräldern får stå för kontinuiteten.



Förstärkt familjehemsorganisation



Målgruppsinventering. Genomförd målgruppsinventering medför möjlighet att analysera vilka insatser som det finns behov av för att möta aktuella behov. Detta bör
innebära ett förbättrat arbete med tidiga insatser för rätt person.

2.2. Medarbetare
2.2.1.

Svar på frågor verksamhetsplan minska sjukfrånvaro

1. Hur ser stödet ut till enhetschefer med höga sjuktal?

Ärendenr RS RS 2017/9 Datum 2017-04-20

Svar: Enhetschefen kan följa sina sjuktal i personalsystemet HR+ på enhets-, ansvarsoch individnivå. De enhetschefer som har ett högt sjuktal kan få stöd i att skapa en åtgärdsplan med hjälp av en kontakt i HR-supporten på regionstyrelseförvaltningen eller
genom direkta åtgärder via företagshälsovården. Därtill kan respektive chef söka stöd i
sina chefskollegor eller sin avdelningschef. Det administrativa stödet är viktigt för att
chefens möjlighet till ett nära ledarskap. Exempel på stöd till enhetschefer:
-

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har
enhetschefer och administrativa assistenter gemensamt belyst vilket stöd enhetschefer behöver och vilket stöd administrativa assistenter ska erbjuda.
Därtill pågår arbetet med att se över och implementera stödpedagoger i verksamheten. Stödpedagogerna kommer att få en kvalitetsfunktion genom att stötta kollegor i verksamheten med kvalitativa arbetsuppgifter men också avlasta enhetschef.

-

Även avdelningen särskilt boende arbetar för att stärka det administrativa stödet
till enhetscheferna och har utökat det administrativa stödet där det funnits behov.
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-

Inom några områden inom hemtjänsten har administrativ assistent i uppdrag att
boka enhetschef och medarbetare till möte vid behov av rehabiliteringssamtal. Planering pågår för att utöka detta stöd till alla enhetschefsområden.

2. Vilka arbetsmiljöbrister finns det och vilka åtgärder har planerats och/eller
genomförts?
Svar: Arbetsmiljöbristerna är ännu inte preciserade i en övergripande plan. Däremot
har en kartläggning identifierat arbetsmiljöbrister så som bl.a. en obalans i krav och resurser för chefer, svårigheter till ett nära ledarskap i stora arbetsgrupper, behov av stöd
till chefen, etisk stress och svårighet att bemanna. Exempel på brister och åtgärder:
-

Inom boende för ensamkommande unga har föreståndare omvandlats till enhetschefer för att få ett närmare ledarskap med ansvar för ekonomi och personal. Avdelningen har identifierat brister i arbetsmiljö gällande semesteruttag och scheman
som inte uppfyller arbetstidslagen. Avdelningen har därför infört riktlinjer för semesteruttag samt upprättat schema där personal tillförsäkras veckovila. Vidare finns
brister i återkoppling av avvikelser gällande arbetsmiljö. Detta är från och med april
en punkt på avdelningens samverkan.

-

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning pågår ett arbete med
organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö utifrån de handlingsplaner som gjorts tidigare i år.

-

Inom individ och familjeomsorgen genomförs åtgärder utifrån de psykosociala
skyddsronder som gjordes 2016 på samtliga enheter

3. Hur arbetar ni med att minska antalet medarbetare per chef?

Ärendenr RS RS 2017/9 Datum 2017-04-20

Svar: Varje avdelning arbetar för att på sikt hitta en balans i antalet medarbetare per
chef. Det innebär en strävan efter en jämn ansvarsfördelning och tillräckliga resurser för att kunna utöva ett nära ledarskap. Exempel på hur avdelningarna arbetar
med att minska antalet medarbetare per chef:
-

Avdelningen särskilt boende kommer den 2 maj att utöka med en enhetschef
på korttidsenheten.

-

Inom avdelningen boende för ensamkommande unga är enheterna mindre
i jämförelse med förvaltningen i övrigt. De enheter som har flest antal medarbetare uppgår till 20 i antal.

-

Hemsjukvården har minskat sina chefsområden till mellan 20-30 medarbetare
per chef. Hemtjänst natt, som 2017 fått en egen chef, har dock ett alltför stort
område med 65-70 medarbetare men har 1,0 assistent till sin hjälp.

-

Inom hemtjänsten sker ständig dialog i ledningsgruppen samt med varje enhetscheferna om chefsuppdraget och dess förutsättningar. Det är dock inte
möjligt utifrån det ekonomiska läget att minska enhetschefsområdena i dagsläget. Utifrån att hemtjänstens volymer har minskat har även antalet medarbetare
per enhetschef minskat något.
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4. Hur ser er strategi ut för att minska sjukfrånvaron?
Svar: En kartläggning har genomförts med de enheter som har högst sjuktal. Kartläggningen påvisar bland annat en obalans i krav och resurser för chefer, svårigheter till ett nära ledarskap i stora arbetsgrupper, behov av stöd till chefen, etisk
stress och svårighet att bemanna. Kartläggningen visar att det finns skriftliga beskrivningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet och att rehabiliteringsplaner genomförs i hög utsträckning kopplat till långtidssjukfrånvaro. En framgångsfaktor är
medarbetarens direktkontakt med chefen vid sjukskrivningens början. Kartläggningen tyder på ett ökat behov av att få medarbetarna mer delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Handlingsplaner är under framtagande på region-, förvaltnings, och avdelningsnivå
hemtjänst. De enheter som har högt sjuktal inom hemtjänst och särskilt boende har
påbörjat åtgärder för att minska sjukfrånvaron.
Exempel på aktiviteter för att minska sjukfrånvaron:
-

-

Individ och familjeomsorgen har låga sjuktal. Rehabplaner görs för de som är
långtidssjukskrivna. Åtgärder från 2016 års psykosociala skyddsronder genomförs
på samtliga enheter.
Avdelning särskilt boende arbetar för tydliga uppdrag och cheferna håller enskilda samtal med, och ger stöd till, medarbetarna för att minska stressen hos dem.
o Cheferna startar tidiga rehabiliteringsprocesser tillsammans med HR och
använder företagshälsovården i vissa fall. Enhetschef tar alltid kontakt med
den sjukskrivne medarbetaren inom tre dagar. Fortsatt kontinuerlig kontakt.
Cheferna utövar ett nära ledarskap och ser och bekräftar personalen.
o Avdelningen har gjort satsning på lyft och förflytningsutbildning Durewall
samt HLR med interna instruktörer samt även haft kompetensutveckling
kring socialtjänstlagen vilket stärkt medarbetaren i sin roll.

-

Myndighetsavdelningen följer upp samtliga sjukskrivna medarbetare kontinuerligt och gör rehabiliteringsplaner. I medarbetarsamtalen förs en dialog om arbetsmiljön med alla medarbetare och åtgärder vidtas vid behov.

Ärendenr RS RS 2017/9 Datum 2017-04-20

o Avdelningen har tillskapat ett särskilt uppdrag som 1:e handläggare för att
ge medarbetarna kontinuerligt stöd i handläggningen juridiskt och för samsynen i handläggningen.
o Därtill ska utbildning hållas i maj 2017 avseende grundläggande juridik gällande LSS, SoL och Förvaltningslagen för nyanställd personal.
o Cheferna uppmuntrar till att medarbetarna tar ut sin friskvård och att de
håller sin grundarbetstid.
-

Inom boende för ensamkommande unga har enhetschefer gått arbetsmiljöutbildning med arbetsplatsens skyddsombud.
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-

Hemsjukvård och hemtjänst natt håller på att förbättra den fysiska arbetsmiljön
genom bättre lokaler. Hemse står näst på tur med flytt under maj.
o Förutsättningarna för hemtjänst natt är inte optimala med höga sysselsättningsgrader som motverkar hälsosamma scheman på 75 procent. Strategin
blir en lönebildning som möjliggör försörjning på sin deltidslön på natten
och fortsatt arbete med hälsosamma scheman.

-

Hemtjänsten har deltagit i en kartläggning av sjuktal där resultatet visar på olika
resultat både på individ-, grupp och organisatorisknivå.
o Under april kommer ledningsgruppen ta fram en handlingsplan utifrån höga
sjuktal.
o Kontinuerlig uppföljning av sjukskrivna medarbetare, rehabiliteringssamtal.
o I medarbetarsamtalet, på arbetsplatsträffar och i samverkan sker en dialog
om arbetsmiljön på arbetsplatserna.
o Handledning och företagshälsovård erbjuds vid behov.
o Arbete har skett med att minska antalet delade turer i hemtjänsten vilket
medfört att medarbetare numera arbetar varannan helg. Uppföljning av
detta kommer att ske under hösten.

-

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning arbetar med hälsosamma
scheman. Att inte ha långa pass utan raster.
o Inom avdelningen upprättas handlingsplaner där sjukfrånvaro överstiger
9procent.
o I verksamheter med hög frånvaro har enhetschef överbemanning för att
säkra kvalitet och arbetsmiljö.
o Avdelningschefen strävar efter att ha en hög tillgänglighet för enhetschefer
och handledning och företagshälsovård erbjuds vid behov.
o Analys har gjorts av inkomna ritisk-rapporteringar. Hot våld och skada ökar
i jämförelse mellan 2016 och 2017. Arbete pågår nu med direktupphandling
av utbildning för att öka medarbetares kunskaper om arbete med utmanande beteende och lågaffektivt bemötande.

-

Individ och familjeomsorgen har låga sjuktal. Rehabplaner finns för dem som är
långtidssjukskrivna.

2.2.2.

Svar på frågor verksamhetsplan kompetensförsörjning

Ärendenr RS RS 2017/9 Datum 2017-04-20

1. Hur går arbetet med kompetensväxling?

Svar: Avdelningen särskilt boende har påbörjat arbete med att vissa undersköterskor
får utökade delegeringar från sjuksköterskorna. En diskussion har också påbörjats om
att införa andra typer av tjänster som inte kräver omvårdnadsutbildning, exempelvis
servicetjänster som utför tvätt, egenkontroller, hygien, kök, beställningar och mottagning/upplockning av varor. På flera enheter pågår även ett samarbete med daglig verksamhet kring vissa servicetjänster.
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Myndighetsavdelningen har renodlat handläggare/socionomuppdraget och lagt ut
administrativa arbetsuppgifter på medarbetare med annan kompetens i den mån det är
görligt. Bland annat har en enhet Borådet skapats med ansvar för att fördela särskilt boende, LSS-bostäder samt korttidsplatser.
Hemsjukvård och hemtjänst natt har haft ett dialogmöte med medarbetare på temat
”kan någon annan utföra delar av mina uppgifter?” Arbetet kommer att fortsätta. Avdelningen arbetar även med att hemtjänsten (Gråboprojektet) tar över provtagning från
hemsjukvården, vilket är både en kompetensutveckling och en kompetensväxling.

2. Hur arbetar ni med att tydliggöra karriärs- och utvecklingsvägar?

Svar: Arbetet med att tydliggöra och kommunicera medarbetares karriär- och utvecklingsvägar påbörjas under andra kvartalet 2017.

3. Har ni skapat en handlingsplan för svårrekryterade grupper?

Svar: De avdelningar som har svårrekryterade grupper upprättar handlingsplaner för att
behålla och rekrytera personal. Förvaltningen har en handlingsplan för bemanning av
omvårdnadspersonal under sommaren. Samtal har påbörjats med hälso- och sjukvårdsförvaltningen kring bemanning och rekrytering av sjuksköterskor där den interna rörligheten måste undvika att bli en destruktiv intern konkurrens.
Myndighetsavdelningen har planerat att starta arbetet i april. Det finns sedan tidigare
en plan men den behöver revideras och uppdateras.
Individ och familjeomsorgen har en handlingsplan för kompetensförsörjning av
socionomer.

4. Hur går arbetet med att få socionomutbildning till Gotland?

Svar: Förhandlingar pågår mellan Uppsala universitet och Sköndals högskola i syfte att
Sköndal får ett uppdrag att genomföra socionomutbildning på Gotland som kan starta
under 2018.

5. Hur arbetar ni med att kvalitetssäkra introduktionsmaterialet till nyanställd
omvårdnadspersonal?
Svar: Förvaltningen har ett gemensamt material som ges till alla nyanställda. Därtill har
resursteamet ett eget material som ges till de medarbetare som anställs inom teamet.
Omvårdnadspersonal genomgår ett noga utformat introduktionsprogram innan de börjar arbeta ute i verksamheterna.

Ärendenr RS RS 2017/9 Datum 2017-04-20

Avdelningen för särskilt boende har en arbetsgrupp som håller på att ta fram ett nytt
introduktionsmaterial och ny metod som innebär att bemanningen förstärks under introduktionen så att det finns tid avsatt till att introducera nya medarbetare.
Hemsjukvården arbetar med att skapa en introduktion för legitimerad personal som
är mer inriktad på kunskap och erfarenhet och som tar tillvara medarbetarens kompetens inom specialområden.

6. Hur arbetar ni med att säkra kompetensförsörjningen?
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Svar: Attrahera-insatser genomförs genom närvaro på mässor och ute bland medborgare på stan.
Där det är möjligt samverkar socialförvaltningen med andra förvaltningar för att attrahera nya medarbetare (exempelvis hälso- och sjukvårdsförvaltningen gällande sjuksköterskor). Förvaltningen skickar potentiella chefer på Vägen till ledarskap. Kompetensväxling sker där det är möjligt. Resursteamet har tillförts resurser för att kunna rekrytera omvårdnadspersonal till sommaren.
Förvaltningens nuvarande kompetensförsörjningsplan kommer att revideras under
2017.
Exempel på arbeten för att säkra kompetensförsörjningen:
- Inom Avdelningen särskilt boende deltar utvalda enheter i EFS projekt för språk
praktik, integration på arbetsplatser för nyanlända och det har gett resultat i form av
nya vikarier.
-

Hemsjukvård och hemtjänst dag och natt tar fram en årlig kompetensutvecklingsplan fram för avdelningens yrkesgrupper utifrån medarbetarsamtal, dialogmöten och utbildningssatsningar i förvaltningen.

-

Hela äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning
har utifrån bemanningsläget inför sommaren gett ut två olika erbjudanden till ordinarie personal i syfte att få personalen att flytta sin semester.

-

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning har startat upp ett arbete
för att verksamheter ska ta emot praktikanter från EFS-projekt IpA (integrerad på
arbetsplatsen). Projektet syftar till att få in nya svenskar genom språkintegrerad
praktik.

-

Individ och familjeomsorgen/Region Gotland har inom ramen för handlingsplanen för barn och unga valt att fokusera på följande områden: Utbildning, stabilitet,
kompetens, placerade barn och ungdomar och samverkan.

2.3.

Ekonomi

Socialförvaltningen kommer inte att nå det övergripande målet med en ekonomi i balans.
Underskottet mot budget beräknas bli 31,2 mnkr för 2017 (-25,3 mnkr 2016).
2.3.1.

Svar på frågor verksamhetsplan ekonomi i balans

Ärendenr RS RS 2017/9 Datum 2017-04-20

1. Hur går arbete med införande av ny ersättningsmodell som bygger på IBIC?
Svar: Arbetet pågår och inriktningen är att ha en ny ersättningsmodell för hemtjänst
dag klar till socialnämnden i oktober. För övriga verksamheter kommer arbetet med ny
modell att ske under 2018.

2. Hur går arbetet med införande av ersättningsmodell familjebehandling?

Svar: Familjestödsenheten har infört pilotprojekt avseende ersättningsmodell och arbetet pågår under 2017 och ska sedan utvärderas.

3. Boende ensamkommande unga: Hur går anpassningen av verksamheten till ny

ersättningsnivå?

Svar: Boende för ensamkommande unga har gått från att vara en enhet inom Individ
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och familjeomsorg till att bli en egen avdelning. I samband med detta så har föreståndare blivit enhetschefer. Detta gör att ekonomiarbetet sedan årsskiftet sker närmare
verksamheten.
Avdelningen har en del ändrade förutsättningar för 2017. Det minskade inflödet av
ungdomar samt ändrade regler för när insatsen avslutas gör att verksamheten planerar
för minskade placeringar för året. Från årsskiftet betalas inte ersättning ut för obelagda
platser och från 1 juli så minskas ersättningen. Den tidigare ersättningen på 1900 kronor per dygn sänks till 1350 kronor per dygn för placering inom HVB, hem för vård eller boende. För placering i stödboende så blir ersättningen 750 kronor för de som fyllt
18 år. För ungdomar under 18 år som bedöms klara stödboende så är ersättningen 1350
kr per dygn.
Om inga anpassningar skulle göras i verksamheten så beräknades de minskade intäkterna uppgå till -24 mnkr för 2017. Verksamheten har inlett ett stort omställningsarbete
med planer för att stänga ett antal boenden och därmed anpassa personalstyrkan utifrån
nya förutsättningar.
En försäljning av verksamhetens bussar pågår och planen är att i Visby inrätta en bilpool där man har möjlighet att boka bilar vid behov.
Ett arbete pågår med syfte att minska vikariekostnader. Målet är att i större utsträckning
inom enheterna kunna täcka frånvaro med befintlig personal. En översyn av scheman
har även genomförts för att säkra att vi har bemanning där verksamhetens behov är
som störst. Verksamheten beräknar att under första halvan av året minska verksamheten med 14 medarbetare.
Vidare så har verksamheterna infört tydligare riktlinjer för inköp samt en struktur för
att säkra att kostnaderna för mat och livsmedel håller sig inom ramen. Ett exempel är
införandet av matkort.
Utifrån följande anpassningar som genomförts och kommer att genomföras under året
så är verksamhetens prognos ett underskott på 8 miljoner kronor.
4. Har ni startat planering av utbildning kring bemanningsplanering och sche-

maläggning. Beskriv hur planeringen ser ut.

Ärendenr RS RS 2017/9 Datum 2017-04-20

Svar: Verksamheterna har inga planerade utbildningar i bemanningsplanering 2017
dock genomfördes en utbildning av flertalet chefer, planerare och vissa administrativa
assistenter under 2016. Verksamheter med stora personalgrupper som dagligen anpassar bemanning utifrån brukarens behov har planerare anställda. Planerarna säkrar att
verksamheten bemannas så effektivt som möjligt.
5. Se svar på fråga om handlingsplan under kvalitet.

3.
3.1.

Resultat i perioden och årsprognos
Periodens januari till mars

För perioden januari till mars är nettokostnaden 301 mnkr vilket är en minskning med 1,3
procent jämfört med motsvarande period 2016. Detta motsvarar ett överskott mot budget
på 13,2 mnkr (-2,4 mnkr 2016). Exklusive verksamheten ensamkommande flyktingbarn,
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där intäkterna varierar mycket mellan olika perioder, har nettokostnaderna ökat med 2,1
procent.
Intäkterna är 243 mnkr vilket är en ökning med 1,4 procent medan bruttokostnaderna
minskat med 0,1 procent till 544 mnkr.
Personalkostnaderna har minskat med 2,9 procent till 206 mnkr för januari till mars, då det
är färre anställda inom personlig assistans och verksamheten ensamkommande flyktingbarn
(exklusive den senare verksamheten minskar personalkostnaderna med 0,8 procent).
Köp av verksamhet har totalt sett ökat med 11,6 procent till 78 mnkr för perioden. Det är
främst placering av barn och unga som ökat ytterligare, en ökning med 20 procent jämfört
med motsvarande period 2016.
3.2.

Helårsprognos

3.2.1.

Förvaltningens ekonomiska prognos för 2017

Förvaltningens prognos för helåret är ett underskott på 31,2 mnkr (underskott 2016 25,3
mnkr). Prognosen exklusive mottagande av ensamkommande flyktingbarn visar på ett underskott på 18,0 mnkr. Inför 2017 ökades budgetramen med 3,8 procent och budgetmedel
tillfördes för LSS-insatser med 7 mnkr och förstärkt familjehemsorganisation med 5 mnkr.
Förvaltningen tillfördes också medel för resursfördelningsmodell med 19,6 mnkr, löneökningar 18,3 mnkr, svårrekryterade grupper 5 mnkr samt för prisökningar på externa avtal
6,6 mnkr.
Nettokostnadsökningen för 2017 är bedömd till 4,2 procent vilket får anses som högt, 2016
var ökningen endast 1,6 procent. Nettokostnadsökningen exklusive ensamkommande flyktingbarn bedöms till 3 procent. Skillnaden mot ökningen på 4,2 procent beror på att Migrationsverket sänker ersättningen från 1 juli.
Intäkterna totalt sett bedöms minska med 7,2 procent vilket är kopplad till färre ensamkommande flyktingbarn och sänkt ersättning från Migrationsverket.
Bruttokostnaderna antas minska med 0,9 procent varav personalkostnaderna minskar med
3,3 procent då det är färre medarbetare inom personlig assistans och ensamkommande
flyktingbarn. Kostnad för köp av verksamhet ökar 2,9 procent vilket främst avser placeringar av barn och unga. I och med att Kommunals avtal nu är klart blir löneökningarna
högre än beräknat då avtalet avser en större krets av medarbetare än tidigare bedömning.
Resultaträkning
Intäkter

Ärendenr RS RS 2017/9 Datum 2017-04-20

Kostnader

Prognos 2017

Bokslut 2016

förändring

‐924 427

‐995 751

‐7,2%

2 213 192

2 232 729

‐0,9%

Personalkostnader

893 480

924 340

‐3,3%

Köp av verksamhet

317 259

308 246

2,9%

Lokalkostnader

108 300

116 759

‐7,2%

Övriga kostnader

890 448

879 440

1,3%

3 705

3 944

‐6,1%

1 288 765

1 236 978

4,2%

Avskrivningar internränta
Nettokostnad
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Förvaltningens ekonomi är inte i balans och bedömningen är ett underskott mot budget på
31,2 mnkr. Sett till verksamheterna så visar äldreomsorgen ett överskott medan det är underskott för LSS-insatser, ensamkommande flyktingbarn och för individ- och familjeomsorgen. Det är framför allt för barn- och ungdomsvården som det prognostiseras fortsatt stora underskott.
Av det prognostiserade underskottet avser 13,2 mnkr underskott för mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Storleken på underskottet är svårt att bedöma och bygger på antaganden om antal barn och nya förutsättningar med sänkta ersättningar från 1 juli. Det är
viktigt att förvaltningen kompenseras för nettokostnader för mottagning av ensamkommande flyktingbarn då Migrationsverkets ersättningar inte täcker kostnaderna och det inte
finns någon budget för nettokostnader. Det är också viktigt att förvaltningen får del av medel för täcka övriga kostnader som rör flyktingmottagning, så som försörjningsstöd.
Kommunals nya avtal innebär högre personalkostnader än beräknat då det omfattar fler
medarbetare. Det finns också en stor osäkerhet kring övriga löneavtal som inte är klara.
Tidigare handlingsplan för att minska utbud och kostnader har givit effekt. Där finns endast två uppdrag kvar, översyn av måltid och översyn av sociala företag, det är därför nödvändigt att ta fram en ny handlingsplan i syfte att ytterligare minska utbudet för att minimera underskottet.
Socialnämnden begärde under 2016 att få ett underlag på verksamhet möjlig att upphandla.
Förvaltningens underlag redovisades i februari och ärendet kommer att behandlas i juni. I
underlaget redovisas verksamheter som är möjliga att ställa om från egen regi till privat regi
med frågor att ta hänsyn till ur olika aspekter. Nämnden beslutar sedan om det är några av
verksamheterna som är lämpliga att gå vidare med till en eventuell upphandling.
3.2.2.

Ekonomisk redovisning och prognos per verksamhet

Resultat period och prognos

Jan‐mar
2017

Jan‐mar
2017

Jan‐mar
2017

2017

2017

2017

2016

Verksamhet (tkr)

Budget

Utfall

Resultat

Årsbudget

Prognos

Resultat

Utfall

Nämnd‐ o styrelseverksamhet

387

425

‐38

1 549

1 711

‐162

1 572

Nämndadministration

310

275

35

1 239

1 188

51

1 169

7 544

5 748

1 796

30 177

28 834

1 343

35 737

Gemensamt SOF
Vård och omsorg enl SoL

183 581

170 986

12 595

733 513

720 988

12 525

696 252

Insatser enligt LSS

56 168

55 921

248

224 673

235 409

‐10 736

229 791

Individ och familjeomsorg

58 020

62 346

‐4 326

232 081

252 010

‐19 929

242 956

Handläggning

4 905

3 966

939

19 621

19 886

‐265

17 697

Bostadspolitiska frågor

2 513

1 965

548

10 053

9 380

673

7 421

‐2

‐1 904

1 902

‐6

13 220

‐13 226

‐1 432

1 161

1 451

‐290

4 642

6 139

‐1 497

5 816

314 588

301 174

13 185

1 257 542

1 288 765

‐31 223

1 236 978

Flyktingmottagning
Ärendenr RS RS 2017/9 Datum 2017-04-20

Arbetsmarknadsåtgärder
Totalt
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3.3.

Ekonomiskt läge per verksamhet och utförare i egen regi

3.3.1. Individ- och familjeomsorgen
Barn- och ungdomsvården

Det är ett fortsatt stort underskott inom barn- och ungdomsvården och kostnaderna för
placeringar redan har ökat med 17 procent för tre månader. Svårighet att rekrytera socionomer leder till att hyrpersonal används vilket ökar kostnaderna, inom avdelningen används hyrpersonal nu inom tre enheter.
Under våren startas ett eget utrednings- och behandlingshem i Hemse för föräldrar och
barn med plats för fyra utredningsfamiljer. Målet är att höja kvaliteten då barn och föräldrar
slipper byta miljö och minska kostnaderna för denna typ av placeringar som 2016 kostade
cirka 10 mnkr.
Familjehemsorganisationen har fått förstärkt budget med 5 mnkr för att öka antalet familjehemssekreterare som enbart sysslar med rekrytering, utredning och utbildning av familjehem i egen regi. Det innebär att man på ett bättre sätt kan möta behovet av att utreda nya
familjehem eller eventuella släktingar som möjliga familjehem, utan att behöva använda
konsulentstödda organisationer när placering är nödvändig.
Under 2017 ställer individ- och familjeomsorgen om resurser från egen HVB-verksamhet
(hem för vård eller boende) för ungdomar till förmån för att utveckla socialt arbete med
barn/ungdomar och deras familjer. Placering ska vara den sista utvägen, andra stödinsatser
ska vara uttömda och familjens egna resurser ska vara kartlagda. Placering vid HVB-hem
ska erbjudas de med den svåraste problematiken och där det finns ett särskilt skyddsbehov.
Beroendevården

Ekonomin för beroendevården bedöms vara i balans. Under 2016 skedde en minskning
med fyra tjänster samtidigt som arbetet med att hitta alternativ till placeringar hittills verkar
vara framgångsrikt. Det är just nu färre placeringar men det kan också bero på tillfälligheter
och ett mönster brukar vara en ökning av behovet av placeringar från maj till juli.
Försörjningsstödet

Ärendenr RS RS 2017/9 Datum 2017-04-20

Försörjningsstödet som varit lågt de senaste åren har nu börjat öka då det är fler hushåll
med nya gotlänningar, som ännu inte kommit igång med sin etableringsersättning, eller där
ersättningen inte räcker för familjens behov. Det är också fler hushåll där dagarna med aktivitetsstöd från arbetsförmedlingen är slut samt fler avslag än tidigare på sjuk- och aktivitetsersättning. Helårsprognosen är ett överskott på 0,7 mnkr att jämföra med ett överskott på
6,7 mnkr för 2016.
Med tanke på att Gotland ska ta emot runt 213 personer i etablering under 2017 kommer
detta att påverka försörjningsstödet. Denna grupp kräver mycket mer tid än andra grupper,
en tid som i slutändan är väl investerad för att få förståelse för hur försörjningsstödet fungerar och för hur man snabbast möjligt ska bli självförsörjande.

3.3.2.

Vård och omsorg enligt SoL: Äldreomsorg och personer med psykisk funktionsnedsättning

Ekonomin för verksamheten totalt sett visar ett överskott mot budget med 12,5 mnkr
(2016 var överskottet 7,5 mnkr). Överskottet kommer att försvinna 2018 då antalet platser
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inom särskilt boende ökar i och med att det nya boendet på Terra Nova tas i bruk. Bedömningen är att de nya platserna ökar kostnaderna med drygt 16 mnkr per år.
Antalet brukare och hemtjänsttimmar minskar, jämfört med kvartal 1 föregående år är
minskningen av antalet timmar 7 procent. Antalet timmar är i nivå med sista kvartalet
2016. Minskningen beror delvis på att nämnden fattat beslut om förändrade riktlinjer och
schabloner de senaste åren vilket man nu ser effekter av. Det finns också fler platser på särskilt boende vilket påverkar behovet av hemtjänst. För korttidsplatser har flödet förbättrats
vilket är positivt. Behovet av boendestöd ökar, både antalet brukare och antalet timmar vilket leder till ökade kostnader. Införandet av arbetssättet IBIC, individens behov i centrum,
pågår och förväntas ge högre kvalitet till brukarna men ökade kostnader. Intäkterna från
brukarna har ökat något med anledning av höjd maxtaxa från juli 2016.
Vård och omsorg i ordinarie boende, hemtjänst, i egen regi

För den egna regin , som bedrivs enligt lagen om valfrihet, LOV med ersättning per timme
för beviljad tid, befaras ett underskott på drygt 4,5 mnkr. Avdelningen har satsat på att följa
effektiviteten per hemtjänstgrupp med effektivitetsmål under 2017. Uppföljning sker varje
månad och hittills ligger den genomsnittliga effektiviteten på 86,3 procent, vilket är högre
än 2016 då den var 82,7 procent. Effektiviteten mäts som brukartid i förhållande till personaltid. Då hemtjänsttimmarna minskar har en anpassning skett så att antalet chefer och arbetsgrupper minskats.
En anledning till underskottet är att avdelningen har ett mycket högt sjuktal på 11,82 procent (genomsnitt på tolv månader) och höga kostnader för sjukskrivningar. En annan anledning är att ett antal brukare med stora omvårdnadsbehov behöver dubbelbemanning,
motsvarar cirka 26 000 timmar per år. Hemtjänsten i egen regi täcker hela Gotland vilket
ger stor geografisk spridning av brukarna med höga kostnader som följd.
I dagsläget täcker inte ersättningen kostnaderna men ersättningsnivån ses över i samband
med införande av IBIC och i samband med detta också en eventuell differentiering av ersättningen mellan tätort och landsbygd.
Hemtjänst natt egen regi

Efter omorganisationen där hemtjänst natt brutits ut ur hemsjukvården och en chef tillsatts, har en effektivisering skett och ekonomin förbättrats, från ett underskott på 2,0 mnkr
2016 till en ekonomi i balans för 2017.

Ärendenr RS RS 2017/9 Datum 2017-04-20

Särskilt boende i egen regi

För verksamheten prognostiseras ett underskott med 4,6 mnkr. Detta beror till stor del på
en ökad omsättning av brukare, brukarna bor allt kortare tid på boendena vilket ger minskade intäkter i form av tomma platser innan ny brukare flyttar in. Brukarna har också ett
större behov av vård och omsorg. Det är svårt att göra kostnadsminskningar då det idag är
flera tomma platser på särskilda boende och demensplatser utspridda geografiskt på flera
enheter. En tomplats per avdelning kan inte reglera behov av personal.
Det är också ökade kostnader för hyrpersonal då det är svårt att rekrytera sjuksköterskor.
Korttidsenheten har ett ökat flöde av multisjuka brukare och ett antal brukare är så sjuka
att de måste skickas tillbaka till lasarettsvård. Korttidsenheten är i behov av ombyggnad för
att säkerställa en god kvalitet dock leder ombyggnad till ökade kostnader.
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I syfte att sänka kostnaderna för måltider pågår en översyn inom området i samarbete med
regionstyrelseförvaltningen. Det är stort behov av att byta ut tillkallelselarmen på flera boenden, upphandling har skett med den har blivit överklagad. I väntan på detta har bemanningen ökats för att säkerställa brukarnas säkerhet.
Hemsjukvård

För verksamheten prognostiseras ett överskott på 2,1 mnkr. En utökning av rehabiliteringspersonal sker vilket finansieras med statliga stimulansmedel. Denna personal arbetar främst
mot särskilda boenden. I övrigt är det problem att rekrytera personal samt en ökad personalomsättning. För att lösa bristen på sjuksköterskor anlitas hyrpersonal.
3.3.3.

Insatser enligt LSS

Det har varit underskott i verksamheten i flera år och inför 2017 har 7 mnkr tillförts, trots
detta befaras ett underskott på 10,7 mnkr (underskott 16,3 mnkr 2016), detta är dock en
osäker prognos. Bedömningen är att volymerna inte ökar lika mycket som tidigare, dock
syns en ökning av kostnad för enskilda brukare.
Driften av personlig assistans har lagts ut på privat utförare från 1 februari och enligt tidigare bedömning ger detta en kostnadsminskning på cirka 5 mnkr, dock belastas året med
övergångskostnader så som semesterlöner för personal som bytt till ny arbetsgivare.
LSS-insatser egen regi

Utförare i egen regi prognostiserar ett underskott på -1,7 mnkr som framför allt avser korttidsvistelse och övergångskostnader för personlig assistans. Sedan motsvarande period föregående år har personlig assistans och personligt ombud avvecklats vilket kommer att ge
effekt i form av förbättrad ekonomi. På bostad med särskild service finns det enstaka
tomma platser utanför Visby vilket är kostnadsdrivande då viss grundbemanning ändå
måste finnas. En översyn av korttidsvistelsen pågår för att få en mer effektiv verksamhet
genom full beläggning när verksamheten är öppen och sedan ha stängt vissa dagar. För att
minska vikarietillsättning pågår ett arbete med att se över rutiner och arbetstidsavtal.
3.3.4.

Flyktingmottagning

Mottagning av ensamkommande flyktingbarn har nya förutsättningar jämfört med 2016
med ändrade regler och sänkta ersättningar från Migrationsverket och det är mycket osäkert hur detta påverkar ekonomin. En annan stor osäkerhet är antalet barn/ungdomar. Det
är därför mycket svårt att göra en ekonomisk prognos men bedömning är att underskottet
blir 13,2 mnkr utifrån dagens antaganden. För närvarande finns 152 flyktingbarn i socialförvaltningens omsorg samt ett tiotal barn som bor med närstående vuxen.

Ärendenr RS RS 2017/9 Datum 2017-04-20

Antal ensamkommande flykting‐
barn per 31 mars 2017
HVB: egen regi
Övriga HVB
Familjehem
Familjehem konsulentstött
Summa

Egen regi

Privat regi

109
14

109
14

23

6
23

37

152

6
115

Totalt

Vad gäller de egna boendena, HVB-verksamheten se svar ovan på fråga 3. Hur går anpassningen av verksamheten till ny ersättningsnivå? Minskade ersättningar och minskat inflöde av
ungdomar har gjort att verksamheten varit tvungen att anpassa antal boenden och personal
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utifrån nya förutsättningar. Enligt ett tidigare antagande skulle verksamheten ge ett underskott på över 20 mnkr för 2017. Utifrån pågående omfattande anpassningar och nya antaganden beräknas nu underskottet kunna stanna på 8 mnkr.
Vad gäller utredning av barnen/ungdomarna beräknas ett underskott på 5,5 mnkr. Ersättningen är engångssumma det år barnet/ungdomen kommer till Gotland, dock sker utredningar kontinuerligt så länge de finns kvar i socialförvaltningens omsorg, ersättningen
täcker inte denna kostnad. Kostnad för externa placeringar täcks med ersättningen från Migrationsverket.
Ensamkommande flyktingbarn
Eget boende, HVB
Externa placeringar
Utredningar, administration
Nettokostnad, underskott

prognos 2017
‐8 042
332
‐5 510
‐13 220

Nedan redovisas det ekonomiska läget per avdelning, det är organisationen som avses, observera att en typ av verksamhet kan finnas i flera avdelningar och att avdelningarnas uppdrag kan ändras mellan åren.
3.3.5.

Ekonomisk redovisning och prognos per avdelning

Resultat period och prognos

Jan‐mar
2017

Jan‐mar
2017

Jan‐mar
2017

2017

2017

2017

Organisation (tkr)

Budget

Utfall

Resultat

Årsbudget

Prognos

Resultat

Centralt SOF, nämnd
Myndighetsavdelning
Särskilt boende

Utfall

6 829

5 419

1 411

27 328

27 149

179

35 920

219 229

205 007

14 222

876 926

864 508

12 418

835 702
1 383

212

‐130

342

881

5 567

‐4 686

55

‐1 491

1 546

225

4 725

‐4 500

1 588

6 092

7 149

‐1 057

24 369

26 051

‐1 682

24 894

Hemsjukvård, hemtjänst natt

19 555

20 592

‐1 037

78 232

76 955

1 277

77 508

Individ och familjeomsorg

60 228

63 802

‐3 574

240 940

267 645

‐26 705

252 104

Hemtjänst dag LOV
Omsorg pers funktionsnedsättn

Kvalitets‐utvecklingsavdelning
Boende ensamkommande unga
Totalt

Ärendenr RS RS 2017/9 Datum 2017-04-20

2016

2 161

1 972

188

8 645

8 123

522

‐1

‐1 146

1 146

‐4

8 042

‐8 046

314 359

301 174

13 185

1 257 542

1 288 765

‐31 223

7 879
ny avd
1 236 978

Regeringens satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen ger Region Gotland 13,5
mnkr i stimulansmedel även för 2017 och 2018. Dessa medel ökar antalet anställda och används till
 ökad nattbemanning på demensboenden som har flera våningsplan,
 ökad bemanning på korttidsenheten,
 ökade rehabiliteringsresurser på särskilt boende, personalen anställs av till största del av
hemsjukvården.
Även privata utförare får ta del av stimulansmedlen. Hänsyn till intäkter från stimulansmedel tas i prognosen.
Se vidare kapitel 7 för statistik volymer och ekonomiska tabeller.

4. Investeringar
Bedömningen är att potten på 5 mnkr kommer att användas, framför allt till investering i
tillkallelselarm på särskilda boenden. Medel för ombyggnad av reception och entré individ-
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och familjeomsorgen 2,5 mnkr beräknas gå åt till projektering. Det pågår en beräkning av
hur mycket en ombyggnad kommer att kosta och medel för detta kommer att äskas. Ombyggnaden är absolut nödvändigt för att göra lokalen till en säkrare plats att vistas på, både
för brukare och medarbetare.

5. Analys av personalstatistik och personalkostnad
5.1.

Antal tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda, gör en jämförelse
över tid

5.1.1.

Förändringar i antal anställda

Antal anställda
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda –
månadsavlönade
Totalt

Feb 2017
1 729
155

Jan 2017
1 776
168

Dec 2016
1 765
183

Feb 2016
1 695
256

1 884

1 944

1 948

1 951

Antal anställda har under de senaste tolv månaderna successivt minskat. Detta beror till
stor del på en minskad tillströmning av ensamkommande barn och unga vilket påverkat bemanningen inom boende för ensamkommande unga, samt att personlig assistans lades ut
på privat regi under februari 2017 vilket minskat bemanningen inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.
Mätt på månadsavlönade i februari 2017 hade förvaltningen 16,4 procent män och 83,6
procent kvinnor. Bland de tillsvidareanställda var fördelningen 15 procent män och 85procent kvinnor och bland de visstidsanställda 25 procent män och 75 procent kvinnor. Andelen heltidsanställda uppgick totalt till 48,3 procent varvid andelen kvinnor med heltidsanställning var 45,3 procent och andelen män 64,3 procent. Sysselsättningsgraden bland kvinnorna i förvaltningen var 91,8 procent och bland männen 96,4 procent. Inom förvaltningen
har den genomsnittliga sysselsättningsgraden bland månadsavlönade visstids- och tillsvidareanställda minskat något de första två månaderna från 91,3 procent i december 2016 till
90,7 procent i februari 2017, vilket också påvisas av tappet i antal årsarbetare. Bland de som
arbetar deltid var den genomsnittliga sysselsättningsgraden 83,3 procent.
Avdelningen för särskilt boende har inte genomfört några större verksamhetsförändringar.
Endast mindre justeringar i sysselsättningsgrader och användande av flyttid.
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Hemtjänsten har minskat antal brukare (totalt -7 procent hemtjänsttimmar natt och dag december 2016-mars 2017), vilket också medfört en minskning av personalen med sju medarbetare under de första två månaderna.
Hemsjukvård och hemtjänst natt Hemsjukvården har ökat bemanningen med 12 tillsvidareanställda arbetsterapeuter och fysioterapeuter från hösten 2015 till i år (stimulansbidrag
2016-2018 för ökad bemanning inom äldreomsorgen). Antalet personer i övrigt har minskat inom hemsjukvården på grund av stor omsättning (40 procent 2016) och svårighet att
återbesätta. Antal personer i hemtjänst natt har minskat med tre personer 2017.
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Individ- och familjeomsorgen har minskat med fyra tjänster på beroendevården och utökat
med fem tjänster vid familjehem. I övrigt oförändrat.
Myndighetsavdelningen har de senaste månaderna befunnit sig i en stark rekryteringsfas
och ökat sin bemanning med både egen personal och inhyrd.
5.1.2.

Antal tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda uttryckt som årsarbetare (enligt
sysselsättningsgrad)

Förändringar i antal årsarbetare
Antal årsarbetare
Tillsvidareanställda

Feb 2017
1 562

Jan 2017
1 606

Dec 2016
1 595

Feb 2016
1 554

Visstidsanställda –
månadsavlönade
Totalt

147

157

166

229

1 709

1 763

1 761

1 783

Utvecklingen av antal årsarbetare följer utvecklingen för antalet anställda. Avdelningen för
särskilt boende har endast genomfört smärre förändringar, uppåt och nedåt, kring sysselsättningsgrader vid tillsättningar.
I och med att personlig assistans inte längre tillhör omsorgen om personer med funktionsnedsättning, har avdelningens arbetade timmar minskat.
Inom hemsjukvården har antalet årsarbetare ökat i enlighet med satsningen på fler arbetsterapeuter och fysioterapeuter. För hemtjänst natt har antalet årsarbetare minskat på grund
av svårigheten att återbesätta vakanser, en enkelbemannad bil på natten samt att det skett
en justering nedåt av sysselsättningsgrader på natten. Detta för att ge förutsättningar för en
hälsosam arbetstid på natten.
Individ- och familjeomsorgen har i huvudsak heltidstjänster förutom fyra nattjänster på det
nyöppnade Silvergatan i Hemse och tre tjänster inom socialjouren.

Ärendenr RS RS 2017/9 Datum 2017-04-20

5.2.

Faktiskt arbetad tid

Faktiskt arbetad tid
(i timmar)
Tillsvidare
Visstidsanställda –
månadsavlönade
Visstidsanställda – timavlönade
Totalt
Mertid
Övertid

Jan- feb 2017

Jan- feb 2016

Förändring (i %)

379 307
45 672

394 507
57 941

-3,8
-21,2

26 141

28 053

-6,8

451 120
692
1 513

480 502
1 102
2 260

-6,1
-37,2
-33,1

Den faktiskt arbetade tiden under januari och februari 2017 har överlag minskat jämfört
med motsvarade period 2016.
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Avdelningen för särskilt boende har gjort justeringar i scheman och sysselsättningsgrader
något som kan ha minskat den arbetade tiden något. Därtill har resursteamet haft svårt att
tillsätta alla beställningar vilket gjort att verksamheten ibland varit tvungen att korta av beställningen eller inte tillsätta vikarie fullt ut.
Inom hemsjukvården har den faktiskt arbetade tiden minskat drastiskt som en effekt av
den stora omsättningen men också av att resursteamet haft svårt att bemanna, att egna timanställda inte kunnat täcka luckor i bemanningen och att det tagit tid att få bemanningssjuksköterskorna på plats. Svårigheterna att bemanna har slitit på personalen och bidragit
negativt på sjuktalet.
Förändringarna inom individ- och familjeomsorgen beror på vakanser.
Sjuktalet i förvaltningen steg en halv procentenhet under årets första två månader och var
8,79 procent i februari 2017 jämfört med 7,85 i februari 2016. Orsaken är troligen tätt förknippad med svårigheten att bemanna. Den största ökningen i jämförelse med februari föregående år uppvisar hemsjukvård och hemtjänst natt (9,9 procent februari 2017 mot 7,14
procent februari 2016) samt inom individ – och familjeomsorgen (8,1 procent februari
2017 mot 5,4 procent februari 2016).
De ökade sjuktalen beror till stor på långtidssjukskrivningar och den ökade arbetsbelastningen orsakad av bl.a. svårigheter att återbesätta vakanser. Däremot, sett till de senaste 12
månaderna, är hemsjukvårdens och hemtjänst natts sjuktal 6,4 procent varav 2,2 procent
för män och 6,9 procent för kvinnor, och individ- och familjeomsorgens totalt 5,8 procent
varav 5,1 procent för män och 6,1 procent för kvinnor. Hemtjänsten och omsorgen om
personer med funktionsnedsättning uppvisar lägre sjukfrånvaro i februari jämfört med februari 2016 (ungefär en halv procentenhet vardera). Alltjämt uppvisar hemtjänsten fortfarande högst sjuktal i februari 11,78 procent.

6. Uppföljning av aktiviteter i Handlingsplan för gemensamma
äldrefrågor Region Gotland.
Enligt handlingsplanen ska varje verksamhet kontinuerligt följa upp sina aktiviteter och redovisa gemensamt på ärendegrupp inför delårsrapporter och bokslut. Detta sker genom
rapportering från respektive verksamhetsområdeschef/avdelningschef.
Se bilaga 2.
Minska undvikbar slutenvård

 Av sju aktiviteter är två genomförda, 3 pågår och två har ej startat någon mätning.
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 De aktiviteter som berör Socialförvaltningen :
 Hemsjukvård - ej påbörjat mätningen, hemtjänst- startat och myndighetsavdelningen är

klar.
Minska antalet återinläggningar

 Av fem aktiviteter är 2,5 pågående och 2,5 har inte påbörjat mätningen.
 De aktiviteter som berör Socialförvaltningen :
 Myndighetsavdelningen – har startat med aktiviteten.
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Minska antalet hemgångsklara

Av fem aktiviteter är en klar, tre pågår och en har inte startat. De aktiviteter som berör socialförvaltningen är myndighetsavdelningens aktivitet som pågår.
Öka god vård vid demenssjukdom

En aktivitet som berör primärvården och den har startat.
Standardiserat arbetssätt - BPSD

Fyra aktiviteter som berör särskilt boende. Två är klara, en pågår och en har inte kommit
uppnått målet ännu..

7. Statistik volymer och ekonomiska tabeller
Nettokostnad rullande 12 månader, tkr
1 270 000
1 260 000
1 250 000
1 240 000
1 230 000
1 220 000
1 210 000
1 200 000
1 190 000

Nettokostnad

Nettokostnad exkl ensamkommande barn

Skillnad mellan total nettokostnad och nettokostnad exklusive ensamkommande barn beror på att intäkterna från Migrationsverket varierar mycket mellan olika månader.

Nettokostnad verksamhet rullande 12 månader, tkr
380 000
360 000
340 000

Insatser enligt LSS
320 000
300 000

Individ och
familjeomsorg

280 000

Särskilt boende
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260 000

Hemtjänst dag+natt

240 000
220 000
200 000
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Utbetalt ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)
7 000 kkr
6 000 kkr

201
3

5 000 kkr
4 000 kkr

201
4

3 000 kkr

201
5

2 000 kkr

201
6

1 000 kkr

201
7

0 kkr
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Utbetalt ekonomiskt bistånd 18-24 år
1 400 kkr
18- 24
år 2013

1 200 kkr

18- 24
år 2014

1 000 kkr
800 kkr

18- 24
år 2015

600 kkr

18- 24
år 2016

400 kkr
200 kkr

18- 24
år 2017

kkr

Ärendenr RS RS 2017/9 Datum 2017-04-20

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
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STATISTIK
SoL

2015

2016

2017

kvartal 1

kvartal 1

kvartal 1

Antal brukare med verkställda insatser

2 517

2 382

2 420

varav ≥ 65 år

2 214

2 062

2 077

varav < 65 år

317

320

343

varav ≥ 65 år

1 214

1 079

1 050

varav < 65 år

131

126

123

TOTALT ANTAL TIMMAR

173 599

166 467

154 880

HEMTJÄNST DAG antal timmar

166 713

160 588

149 358

1 345

1 192

1 154

41,3

46,2

43,2

6 886

6 022

5 585

251

181

154

9

11

12

35

26

23

9

5

2

1 349

1 360

1 380

548

566

565

81

71

66

antal platser

41

42

43

genomsnittligt antal beslut per månad

52

50

53

455

457

432

4 999

4 531

5 278

590

601

593

168

163

166

278

287

293

17

16

16

134

133

119

22

23

16

13 591

15 967

13 700

112

111

103

9 728

9 606

8 940

HEMTJÄNST

antal brukare
antal timmar genomsnitt per brukare
HEMTJÄNST NATT antal timmar
antal brukare
genomsnitt per brukare och månad
YTTERFALL HEMTJÄNST
antal brukare m 160‐190 tim/mån
antal brukare m 200 tim eller mer/mån
TRYGGHETSLARM antal
SÄRSKILT BOENDE
antal platser
antal individbeslut som verkställs
KORTTIDSBOENDE/‐PLATSER

HEMSJUKVÅRD
antal inskrivna individer
antal besök

LSS
antal brukare med verkställda insatser
BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE
antal brukare med verkställda beslut
DAGLIG VERKSAMHET
antal brukare med verkställda beslut
antal dagar/månad och brukare
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PERSONLIG ASSISTANS
antal brukare med beslut
varav enligt LSS
antal brukare
antal tim/mån i genomsnitt
varav enligt SFB
antal brukare
antal tim/mån i genomsnitt
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STATISTIK

2015

2016

2017

kvartal 1

kvartal 1

kvartal 1

INDIVID‐ OCH FAMILJEOMSORG
Placerade barn‐ungdomar familjehem 1)

107

101

98

varav placeringar enligt SoL

72

64

61

varav placeringar enligt LVU

38

41

41

Placerade barn‐ungdomar HVB 1)

33

30

31

‐SoL

21

19

17

‐LVU

13

12

16

Anmälningar barn‐ungdomar 2)

344

407

504

varav barn 0‐12 år

207

247

321

varav ungdomar 13‐17 år

137

160

183

Placerade vuxna missbrukare HVB

21

33

12

varav SoL

19

30

12

varav LVM

2

3

4

Försörjningsstöd antal hushåll

932

810

795

varav unga vuxna 18‐24

221

173

155

genomsnittlig tid per hushåll, månader 3)

2,19

2,16

2,24

15 667

15 344

17 896

genomsnittlig utbetalning per hushåll
Ensamkommande barn
öppnade utredningar
externa placeringar HVB

3

18

34

4

5

25

externa placeringar konsulentstött fam‐
hem

1

24

24

1) En person kan ha både SoL- och LVU-placering under samma kvartal
Ej ensamkommande
2) Antal anmälningar under perioden, ej ensamkommande
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3) Detta värde säger ingenting om behovet, det är meningsfullt bara för helår
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Resultatrapport per
verksamhet, tkr

2016

2016

2017

2017

2017

Budget

Bokslut

Resultat

Budget

Prognos

Resultat

Socialnämnden

1 530

1 572

‐42

1 549

1 711

‐162

Nämndadministration

1 212

1 169

43

1 239

1 188

51

35 443

35 737

‐294

30 177

28 834

1 343

703 798

696 252

7 546

733 513

720 988

12 525

0

0

0

12 518

0

12 518

2 762

2 276

486

4 270

3 582

688

Vård/omsorg i ordin. boende

288 956

281 015

7 941

299 164

302 335

‐3 171

Vård/omsorg i särskilt boende

361 335

365 164

‐3 829

366 281

365 958

323

2 057

2 234

‐177

2 368

2 289

79

48 688

45 562

3 126

48 912

46 824

2 088
0

213 442

229 791

‐16 349

224 673

235 409

‐10 736

408

‐1 969

2 377

528

‐584

1 112

7 748

6 691

1 057

10 028

9 427

601

Boende enligt LSS

93 180

93 373

‐193

92 973

100 365

‐7 392

Personlig assistans enl LSS o SFB

54 659

67 368

‐12 709

61 982

56 540

5 442

Daglig verksamhet, LSS

33 008

37 613

‐4 605

33 763

43 179

‐9 416

Ledsagare

2 925

2 665

261

2 882

2 712

170

Kontaktpersoner

2 995

3 033

‐38

3 029

2 780

249

607

450

157

618

505

113

15 351

18 031

‐2 680

15 849

17 534

‐1 685

2 561

2 537

24

3 021

2 951

70
0

211 107

242 956

‐31 849

232 081

252 010

‐19 929

Gemensamt IFO

22 582

14 356

8 227

30 614

15 286

15 328

Missbrukarvård

28 080

32 257

‐4 177

29 002

28 608

394

Barn och ungdomsvård

90 136

133 157

‐43 021

101 351

138 100

‐36 749

1 282

950

332

1 306

1 214

92

64 747

58 041

6 706

65 350

64 610

740

Familjerätt

2 664

2 799

‐135

2 802

2 802

0

Familjerådgivning

1 616

1 396

220

1 656

1 390

266
0

19 988

17 697

2 291

19 621

19 886

‐265

9 345

7 421

1 924

10 053

9 380

673

121

‐1 432

1 553

‐6

13 220

‐13 226

4 692

5 816

‐1 124

4 642

6 139

‐1 497

1 200 678 1 236 978

‐36 300

1 257 542 1 288 765

‐31 223

Gemensamt SOF
Vård och omsorg enligt SoL
Vård och omsorg enl SoL
Gemensam adm ÄO

Öppen verksamhet
Hemsjukvård
Insatser enligt LSS
Administration
Boende barn och ungdom

Avlösarservice
Korttidsvistelse
Korttidstillsyn
Individ och familjeomsorg

Övrig vuxenvård
Ekonomiskt bistånd

Handläggning
Bostadspolitiska frågor
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2016

Flyktingmottagning
Arbetsmarknadsåtgärder
Summa
Buffert

11 000

11 000

TOTALT

1 211 678 1 236 978

‐25 300

1 257 542 1 288 765

‐31 223

TOTALT EJ FLYKTINGMOTTAGNING

1 211 557 1 238 410

‐26 853

1 257 548 1 275 545

‐17 997
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Sammanfattning
Gotländsk sjukvård placerar sig högt i nationell jämförelse bl a avseende kvalitet och tillgänglighet och den psykiatriska heldygnsvården får gott betyg efter granskning av IVO.
Från årsskiftet gäller ett nytt samarbetsavtal med Karolinska universitetssjukhuset. Flera utvecklingsarbeten pågår exempelvis har ytterligare standardiserade vårdförlopp införts inom
cancervården och journalen är på väg att tillgängliggöras för patienterna via nätet.
Hög förekomst av bland annat influensan och vinterkräksjuka bland både medborgare och
personal har inneburit en tidvis hög belastning på sjukvården. Samtidigt har många verksamheter haft stora svårigheter att bemanna under perioden.

Ärendenr HSN 2017/8 Datum 2017-04-20

Det ekonomiska resultatet är efter mars månad minus 21,3 miljoner. En nettokostnadsutveckling på 8,1 procent. Det stora negativa resultatet kan främst hänföras till flera vårdkrävande och därmed kostsamma patienter inom utomlänsvården och att det kraftiga utbrott
av influensa, RS-virus och vinterkräksjuka har gjort att stängning av 7 vårdplatser inte varit
möjlig under det första kvartalet.
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Viktiga händelser
Gotländsk sjukvård håller hög kvalitet

Gotland hamnar på tredje plats av landets 21 landsting och regioner i en sammanvägd resultatöversikt för landsting på 16 hälso- och sjukvårdsområden som Sveriges Kommuner
och Landsting, SKL, publicerade 30 januari. I rapporten placerar sig Gotland i toppskiktet
vad gäller befolkningens syn på vården, tillgänglighet samt goda medicinska resultat inom
ledgångsreumatism och njursjukvård.
Gott betyg efter granskning av psykiatriska heldygnsvården

I höstas genomförde IVO (Inspektionen för vård och omsorg) en tillsyn av vårdgivarens
systematiska patientsäkerhetsarbete vid psykiatrins heldygnsvård. Under perioden har beslut kommit. IVO konstaterar att vårdgivaren uppfyller kraven i patientsäkerhetslagen och
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Man konstaterar att det ”… var tydligt för både ledning och personal att det systematiska patientsäkerhetsarbetet är ett prioriterat område i deras uppdrag.”
Tio ytterligare standardiserade vårdförlopp införda inom cancervården

Under 2015 och 2016 har förvaltningen infört sammanlagt 18 standardiserade vårdförlopp
(SVF) i cancervården i enlighet med regeringens och SKL:s nationella satsning. 2017 ska
ytterligare 10 nya SVF införas nationellt och på Gotland, startdatum på Gotland var 1
mars. Vårdförloppen som berörs är analcancer, akut lymfatisk leukemi, kronisk lymfatisk
leukemi, livmoderhalscancer, livmoderkroppscancer, njurcancer, peniscancer, skelett- och
mjukdelssarkom, sköldkörtelcancer samt testikelcancer. Under perioden har redovisning
för tidigare införda vårdförlopp gjorts. Hälso- och sjukvården på Gotland kunde redovisa
patienter i samtliga 18 vårdförlopp. I februari besökte ledningsgruppen för Regionalt cancercentrum Gotland för dialogmöten med företrädare för hälso- och sjukvårdsnämnden,
sjukvårdsledning, cancervården samt patienter och anhöriga om förbättring och utveckling
inom cancervården.
Förnyat avtal med Karolinska Universitetssjukhuset

Hälso- och sjukvården på Gotland har sedan flera år tillbaka ett samarbete med Karolinska
Universitetssjukhuset. Tidigare avtal löpte ut vid årsskiftet och har därför 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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Dialog med socialdepartementet

Den 13 mars träffade regionstyrelsens ordförande, regiondirektören, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande och hälso- och sjukvårdsförvaltningens chef sjukvårdsminister Gabriel Wikström för ett samtal om Region Gotlands förutsättningar att långsiktigt kunna
hantera och framförallt finansiera den demografiska utvecklingen såväl som den generella
kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvårdsområdet. Gotlands särställning som landsting, både i form av litenhet och i form av geografisk placering, underströks. Initiativet är
en följd av att regeringens planer på att ändra den nationella indelningen till ”storregioner”
stoppades under hösten 2016.
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Priser till förvaltningens förbättringsarbeten

Vid Region Gotlands Förnyelsedag i februari prisades flera förbättringsarbeten inom hälsooch sjukvårdsförvaltningen. "Spimo-mottagning på videolänk", innebär att besök inför operation på fastlandet görs via videolänk, fick 2:a pris. 3:e pris gick till primärvårdens sjukgymnastmottagning för bidraget "drop-in mottagning sjukgymnastik" Dessutom fick "ny
teknik vid sentinel node" och "socialpsykiatriskt team" juryns hedersomnämnande. Sammantaget deltog hälso- och sjukvårdsförvaltningen med 13 bidrag.
Nationellt uppmärksammade förbättringsarbeten

Två av förvaltningens förbättringsarbeten har rönt intresse inom Sveriges kommuners och
landsting. Dels ett tidigare genomfört arbete som har presentats på workshop vid SKL, gällande psykosocial ohälsa: Att vid telefonrådgivning på vårdcentral direkt triagera till samtalsbehandlare, vilket leder till snabbare omhändertagande och minskat behov av sjukskrivning. Dels ska tidigare nämnda specialistinskrivningsmottagning ”Spimo” presenteras
längre fram i år.
Journalen tillgängliggörs via nätet

Vuxenpsykiatrin och vårdcentralen i Slite är pilotverksamheter i att tillhandahålla Journalen
via Nätet (JvN) från och med slutet av mars. Ett breddinförande i hela hälso- och sjukvården beräknas kunna ske i maj. Under perioden har tekniska förberedelser inför JvN samt
diskussioner hur verksamheterna ska kunna använda det nya arbetssättet ägt rum. Syftet
med JvN är att öka patienternas delaktighet i sin vård.
Tydligare uppföljning av gemensam äldreplan

SON och HSN har i februari 2017 beslutat om en ny handlingsplan för gemensamma
äldrefrågor som involverar samtliga berörda delar i vårdkedjan. Planen har fokus på sammanhållen vård och omsorg och god vård vid demenssjukdomar. I handlingsplanen är mål
och mått för indikatorerna undvikbar slutenvård (vid ex. astma/KOL, diabetes och hjärtsvikt), återinläggningar inom 30 dagar, hemgångsklara samt för demensvård angivna och
ska följas upp. Berörda verksamheter har också specifika målsatta aktiviteter för att uppnå
det gemensamma målet.
Demensutbildning genomförd

En gemensam utbildningsinsats inom kunskapsområdet demenssjukdomar har genomförts
för medarbetare vid medicinsk rehabilitering, minnesmottagning, rehabilitering, primärvård,
särskilt boende, hemsjukvård och hemtjänst. Ett reviderat vårdprogram presenterades,
vårdprogrammet öppnar upp för utvidgat samarbete över gränserna.
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Kortare vårdtid med ny metod

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. Simulatorn kommer att kunna användas av samtliga
opererande verksamheter på Visby lasarett.
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Fortsatt sammantaget god telefontillgänglighet till primärvården

Efter flera åtgärder uppvisades under senare delen av föregående år tydliga förbättringar för
telefontillgänglighet till egenregins vårdcentraler. December 2016 var telefontillgängligheten
i genomsnitt 91 procent och nivån har kunnat hållas i januari (93 procent) och februari (91
procent). Tillgängligheten per enskild vårdcentral varierar.
Patienterna är nöjda efter besök vid akutmottagningen

Patienterna på Visby lasaretts akutmottagning har en positiv upplevelse av sin vistelse på
mottagningen. Det visar resultaten från den nationella patientenkät som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) redovisat under perioden. Högst andel positiva svar, 94 procent,
ges för frågan om patienten kände sig bemött med respekt och värdighet. I jämförelse med
riket är Gotlands resultat högre för de allra flesta frågorna i enkäten.
Hög belastning på sjukvården

Behovet av vårdplatser har under perioder varit större än tillgången och man har i omgångar behövt öppna 5 extra vårdplatser. Man har haft patienter med omfattande vårdbehov på flera enheter, bl.a. flera neonatalbarn, och många patienter med influensa, RS-virus
och vinterkräksjuka. Det blev också intagningsstopp på kortidsavdelningen. Under senare
delen av mars förbättrades vårdplatsläget.
Stora svårigheter att bemanna

Bemanningsläget inom sjukvården är fortsatt ansträngt på flera enheter och för flera yrkeskategorier. Årets influensa och vinterkräksjuka har också drabbat medarbetare och deras
barn vilket ytterligare har försvårat bemanningssituationen. Detta, kombinerat med den
höga belastningen under perioden, har inneburit en mycket stor ansträngning för såväl
vårdpersonal, som chefer och för bemanningsenheten.
Fortsatt arbete för Rätt Använd Kompetens – RAK

Under perioden har två omgångar av utbildning av undersköterskor sk RAK-vecka genomförts. Utbildningen är uppskattad av medarbetarna. Sammantaget har 60-talet medarbetare
genomgått utbildningen. Konceptet togs fram under 2016. Utbildare och föreläsare är medarbetare från den egna organisationen. Efter avslutad RAK- utbildning erhåller deltagarna
broscher som visar uppnådd kompetens och behörighet.
Vårdnära service på fler avdelningar och i egen regi
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Under mars infördes vårdnära service (VNS) på ytterligare två vårdavdelningar. Därmed utökades antalet tjänster inom VNS. Vårdnära service bedrivs sedan årsskiftet 2017 i egen
regi. Den är tillfälligt organiserad under en slutenvårdsenhet, men kommer under andra
halvåret inkluderas i bemanningsenhetens uppdrag.
Behålla och rekrytera - för att bli oberoende av hyr

Hälso- och sjukvårdsnämnden har ställt sig bakom det den nationella strategin för ”Oberoende av inhyrd personal” och beslutat godkänna förvaltningens projekt- och handlingsplan.
Även Regionstyrelsen ska ta ställning om man står bakom den nationella strategin. En
kommunikationsplan har arbetats fram med målet att ge kunskap om problembilden och
de negativa effekter som ett beroende av inhyrd personal ger. Planen ska ge förståelse om
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varför projektet är nödvändigt och varför det är viktigt att agera tillsammans för att nå ett
oberoende.

Koncernstyrkort och verksamhetsplan
Grunden för verksamhetsplan 2017 är Region Gotlands koncernstyrkort, samt mål för
övergripande program exempelvis nationella satsningar, nämndmål och prioriterade uppdrag. Dessa beskrivs i den av hälso- och sjukvårdsnämnden antagna verksamhetsplanen för
2017. Fem utvecklingsområden är prioriterade. Arbetet med dessa s.k. ”fokusområden” ska
genomsyras av att möjliggöra patientens delaktighet.
Under perioden har alla verksamheter brutit ner planen i aktivitetsplaner för att tydliggöra
vilka aktiviteter som ska genomföras. Uppföljning av verksamhetsplan görs i samband med
delårsrapport 2. Nedan följer en kortfattad beskrivning per fokusområde.
1.

Behålla och rekrytera medarbetare

För att klara kompetensförsörjningen och minska beroendet av hyrpersonal arbetar förvaltningen aktivt ur två perspektiv: behålla befintliga medarbetare och rekrytera nya medarbetare. Flera aktiviteter har genomförts ur båda perspektiven. Under perioden har en handlingsplan för oberoende av hyrpersonal arbetats fram. Kontinuitet och patientsäkerhet är
viktiga utgångspunkter, patientens delaktighet är således en grund för arbetet.
2.

Minska behovet av 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. Åtgärder
som görs är exempelvis äldresjukvårdsteamet som nu är i full drift och tillgång till fysioterapi/sjukgymnastik på helgen som förkortar vårdtider.
3.

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.
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4.

Vård-IT i praktiken

Målsättningen är att i högre grad använda tekniska lösningar för att underlätta och förbättra
hälso- och sjukvårdens processer. Fyra medarbetare i förvaltningen genomgår ett e-hälsocoach program i SKL.s regi. Programmet ger metoder och verktyg för hur man kan arbeta
för att få praktiskt genomslag. Utgångspunkten är att förstå behoven ur internt respektive
externt perspektiv, dela in behoven i segment och finna lösningar anpassade för målgruppen. Utvecklingsområdet är även ett prioriterat utvecklingsområde i samarbetet med Karolinska Universitetssjukhuset.
5.

Kontinuerlig uppföljning av kvalitetsmål

Att uppföljningen sker kontinuerligt, och med så kort eftersläp som möjligt, är en framgångsfaktor för att den ska kunna användas i styrning och utveckling av verksamheten. Alla
sjukvårdsområden ska under 2017 ta fram 1-2 prioriterade mått med målvärde. Det övergripande måttet är att kvaliteten ska vara i nivå med riket.
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Personaluppföljning
Analys av personalstatistik och personalkostnad

Vid en jämförelse mellan februari 2016 och 2017 framgår att antalet anställda sammantaget
inom förvaltningen ökat något. Relationen mellan tillsvidareanställda och visstidsanställda
har varit jämn genom åren. Att öka antalet tillsvidareanställda inom områden där förvaltningen idag är beroende av hyrpersonal är en huvudstrategi. Med tillsvidareanställd personal kan vi; öka patientsäkerheten, förbättra arbetsmiljön för de anställda, säkerställa kontinuitet, utveckla och trygga kompetensförsörjningen och bidra till en hållbar och god ekonomi.
Medelsysselsättningsgraden är fortsatt hög ca 95 procent.
Antal anställda
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt antal
Antal årsarbetare
Månadsavlönade

31/12 2015
1296

31/12 2016
1292

28/2 2016
1291

28/2 2017
1301

143
1439

139
1431

123
1414

126
1427

1393,42

1405,58

1399,36

Uppgift saknas

Kostnadsutvecklingen på kontot för månadslöner är 0 dvs en oförändrad kostnad för perioden.
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Den ordinarie lönerevisionen ger en kostnadsförändring med ca 2,5 procent jämfört med
2015.
Kostnadsutveckling för den egna personalen är låg 2017, 2,06 procent och har varit låg under framförallt 2016 och 2017, allt medan kostnaderna för hyrpersonal fortsätter att öka
kraftigt.
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Inom hälso- och sjukvården har antalet arbetade timmar för perioden januari-februari, jämfört med motsvarande period förra året, ökat med 1,76 procent. Ökningen är 0,54 procent
för tillsvidareanställda och 3,20 procent minskning för visstidsanställda, medan arbetade
timmar för timanställda har ökat med 27,22 procent.
Under januari och februari har mertidsuttaget i timmar ökat med 10,04 procent och övertidsuttaget med 31,58 procent
Under januari och februari var sjukfrånvaron och uttaget av vård av barn dagar mycket
högt på grund av att Gotland drabbats extra hårt av influensa, RS-virus och vinterkräksjuka. Detta påverkar också uttaget av mertid och övertid då ordinarie personal fått täcka
vakanser.
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Sjuktalet tolv månader tillbaka jämfört med tidigare tolv månader har ökat från 5,03 till 5,27
procent, sannolikt beroende på ovanstående.

8 (21)

Region Gotland
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Delårsrapport 1 2017

Ekonomi
Viktiga händelser och utveckling på sikt
Inget avtal klart angående statsbidrag för förskrivna läkemedel.

Ännu har inget avtal slutits angående det riktade statsbidraget för förskrivna läkemedel. Förhandlingar pågår mellan staten och SKL. I nuläget betalas statsbidrag ut till landstingen/regionerna enligt samma belopp som 2016. Vad det slutgiltiga beloppet som slutligen kommer att fördelas ut till landstingen/regionerna blir är idag således okänt
Periodens resultat

Periodens resultat för Hälso- och sjukvården är – 21 300 tkr.
Ekonomisk utveckling för perioden jan-mars jämfört med samma period 2016

Vid analys av utveckling av nettokostnader och intäkter har hänsyn tagits till poster på intäktssidan som annars stör jämförelsen.

Nettokostnadsutveckling: 8,1 procent
Extern kostnadsutveckling 7,1 procent
Extern intäktsutveckling: 0 procent
Personalkostnadsutveckling: 1,9 procent
Arbetskraftskostnadsutveckling: 4,1 procent
Kostnadsutveckling utomlänsvård inkl sjukresor mm: 29 procent
Kostnadsutveckling förskrivna läkemedel 2,1 procent
Kostnadsutveckling rekvisitionsläkemedel: 31 procent
Påverkan av bokslutsdispositioner

I årsbokslutet görs uppbokningar både av konstaterade och endast beräknade intäkter och
kostnader. När besked om utfallet sedan kommer i början av 2017 påverkas 2017 års resultat
antingen positivt eller negativt om uppbokningen inte stämmer överens med det slutliga utfallet.
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De uppbokningar som gjordes i årsbokslut 2016 och där beräkningar/uppskattningar fick ett
annat utfall än beräknat var främst beräkning av återbetalning av rabatter för läkemedel där trepartsavtal ingåtts och återbetalning av rabatter för diabeteshjälpmedel enligt avtal.
Uppbokning gjordes med totalt 2,8 miljoner och utfallet blev efter information i mars 2017
3,424 miljoner. En positiv påverkan på 2017 års resultat med 624 Tkr.

Periodens avvikelse samt utveckling av intäkter
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I helårsbudgeten för hälso- och sjukvården finns statliga satsningar budgeterat enligt följande:




Professionsmiljarden 5,8 miljoner.
Ytterligare 1 miljon budgeteras för bland annat förlossningsvård, psykiatrisatsning mm.
Satsning gällande korta väntetider inom cancersjukvården, SVF, har 2 miljoner budgeterats som intäkt.
Motsvarande kostnader har budgeterats inom verksamheten.
Professionsmiljarden är för 2017 inte utbetald per automatik som 2016 utan ska rekvireras senast 2017-12-31. Rekvireringen är ännu inte gjord.
Patientavgifterna för öppenvård påverkas 2017 enligt riksdagens beslut om att patienter 85 år
och äldre har avgiftsfri öppen hälso- och sjukvård. De första tre månaderna har patientavgifterna i öppen vård minskat med 800 tkr inom specialistvården men är i de närmaste oförändrade inom primärvården. Detta är inte en förväntad effekt av förändringen för patienter 85 år
och äldre. En fördjupad analys av patientavgifterna inom öppenvård ska göras.
Patientavgifter inom slutenvården har minskat med 50 tkr. I takt med att behovet av slutenvård
minskar förväntas också intäkten i form av patientavgifter för slutenvård minska något.
Tandvårdens patientavgifter visar en missvisande låg intäkt. Tandvårdens patientavgifter är inte
bokförda i mars månad pga systemuppdatering. Den periodiserade budgeten har justerats så att
avvikelse för perioden ändå är korrekt. Dessa intäkter som inte blivit bokförda är en av posterna som nettokostnadsutvecklingen är justerad med. Intäkterna på 3,3 miljoner har istället
bokförts på april månad.
Ersättning för hemgångsklara har minskat jämfört med 2016. Totalt för perioden har socialtjänsten betalt 590 Tkr till hälso- och sjukvården för hemgångsklara patienter som vårdats på
Visby lasarett och inom psykiatrin. Motsvarande belopp 2016 var 964 Tkr. Minskningen går
helt i linje med vad förvaltningarna har som målsättning. Minskningen betyder att allt färre
hemgångsklara patienter vårdas på Visby lasarett.
Intäkter för utomlänsvården har minskat något under den första perioden med 1,2 miljoner.
I mars månad betalade kammarkollegiet ut två statsbidrag för förmånsläkemedel på 12,3 miljoner. Statsbidraget brukar alltid betalas ut till landstingen/regionerna någon av de första vardagarna varje månad. I mars kom ett statsbidrag som avser januari den 2 mars och ett statsbidrag
som avser februari den 27 mars. Detta är den andra justeringen som gjorts vid jämförelse med
2016. Den periodiserade budgeten för statsbidraget är även här justerat så att inte detta påverkar budgetavvikelsen.
Periodens avvikelse samt utveckling av kostnader
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Tkr
Utomlänsvård (endast
vård)
Övrig köpt verksamhet
Totalt köpt verksamhet
Personalkostnader
Hyrpersonal

Periodbudget Periodutfall Avvikelse Periodutfall % förändr.
2017
2017
2016
32 839
42 536
-9 697
32 547
30,7 %
18 042
50 881

17 722
60 258

320
-9 377

16 144
48 691

9,8 %
23,8 %

215 298
0

211 546
15 607

3 752
-15 607

207 682
10 656

1,9 %
46,5 %
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Konsulter

3 355

3 295

60

2 965

11,1 %

Total arbetskraftskostnad
Förskrivna läkemedel

218 653

230 448

-11 795

221 303

4,1 %

28 008

28 783

-775

28 197

2,1 %

Rekvisitionsläkemedel

11 071

14 866

-3 795

11 320

31,3 %

Total läkemedelskostnad

39 079

43 649

-4 570

39 517

10,5 %

Sjukvårdsmaterial

12 886

12 457

429

11 883

4,8 %

6 831

7 181

-350

7 272

-1,3 %

Övriga kostnader

122 944

122 773

-171

122 224

0,4 %

Totala kostnader

451 274

476 766

-25 492

450 890

5,7 %

Hjälpmedel

Utveckling av arbetskraftskostnader

2017 har börjat med en kostnadsutveckling för arbetskraft för perioden på 4,3 procent.
Kostnadsutveckling för anställd personal, både tillsvidareanställda, vikarier och timanställda
har en kostnadsutveckling för perioden på 2,06 procent.
Kostnadsutveckling hyrpersonal: 46 procent, ökat med 5 miljoner. Detta från ett redan
högt utgångsläge.
Den kraftiga våg av olika typer av influensa som drabbat Gotland under januari och februari ger avtryck i ekonomin. Korttidsfrånvaron har varit hög och även uttag av dagar för att
vårda sjuka barn har ökat. Detta samtidigt som influensavågen gjort att det varit en hög beläggning på vårdplatserna.

Ärendenr HSN 2017/8 Datum 2017-04-20

Kostnaderna för arbetskraft är de kostnader med störst budgetavvikelser. Utvecklingen av
arbetskraftskostnader är olika hög inom olika områden vilket diagrammet nedan visar.
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% utveckling arbetskraftskostnader
20,0%
15,0%

15,0%
8,8%

10,0%
5,0%

3,2%

5,1%

4,5%

3,9% 3,4% 4,3%

2,8%

4,3%
1,5%

0,0%
-5,0%

-4,1%

-4,4%

-10,0%

Inom förvaltningsledning är det utbildningskostnader för ST-läkare som ökat och personalkostnader på ehälsa/MIT. Inom sjukvårdsledning är det kostnaden för AT-läkare som
ökat. Det är fler utbildningsläkare anställda inom båda grupperna utifrån en långsiktig rekryteringsstrategi.
Den största ökningen har slutenvården där både personalkostnader och kostnaden för hyrpersonal ökat jämfört med 2016. Primärvården som har ökade kostnader för hyrpersonal
har däremot inte ökat kostnaden alls för egen personal, utan tvärtom minskat med ca 400
Tkr trots en lönerevision emellan.
Inom slutenvården har kostnaderna för månadslöner ökat med ca 3 procent, medan kostnader för övertid och timanställda har ökat betydligt mer. I ökningen ingår kostnad för äldresjukvårdsteamet som inte fanns under samma period 2016. Det som bidrar kraftigt till
den höga utvecklingen av arbetskraftskostnader är kostnaderna för hyrpersonal som ökat
med 46 procent.
Utfall jan-mars
2017

Månadslöner
Timlöner
Övertid, mertid
Ärendenr HSN 2017/8 Datum 2017-04-20

Schabloners läkare
Kontant ersättning
Jour och beredskap
Sjuklöner dag 2-14
Sjuklön dag 14-90
Hyrpersonal

Utfall jan-mars
2016

Utveckling

105 859

106 088

0%

8 782

7 392

18,8 %

2 918

1 999

45,6 %

2 462

1 920

28,2 %

5 786

7 201

-19,6 %

2 244

1 878

19,5 %

1 014

819

23,8 %

15 607

10 656

46,5 %
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3 295

Konsulter

2 965

11,1 %

Arbetskraftskostnadsutveckling
6,00%
5,00%
4,00%
2015

3,00%

2016
2017

2,00%
1,00%
0,00%
jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Hyrpersonalkostnader

Kostnadsutveckling hyrpersonal: 46,5 procent, ökat med 5 miljoner.
Slutenvården är nu det område som har den högsta kostnaden för hyrpersonal inom förvaltningen. Det är också området med den största kostnadsökningen.

Kostnader hyrpersonal
000
000
000
000
000
000
0
Primärvård

Psykiatri

Obstetrik/Gynek
ologi

Med. &
Oper.specialitet
er
Barn- &
ungdomsmedici
n

Slutenvård

Service/Diagnos
tik

2016
Öppen- &
dagvård
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Periodens avvikelse och utveckling av utomlänskostnader

Under början av 2017 har utomlänsvårdens kostnader, inklusive resor och logi, ökat med
29 procent, 10,2 miljoner jämfört med 2016.
Den periodiserade avvikelsen är något missvisande mellan verksamheterna då den buffert
som finns inom sjukvårdsledningen ska fördelas ut till de verksamheter som haft höga
kostnader för utomlänsvård, främst till kirurgi/urologi samt internmedicin. Detta kommer
att göras under april månad.
Budget
Förvaltningsledning

4 781

4 096

685

% utveckling
5 356
-23,5%

Sjukvård ledning

8 798

8 153

645

9 454

-13,8%

Internmedicin

6 986

7 488

-502

7 030

6,5%

479

412

67

472

-12,7%

Kirurgi & Urologi

5 140

12 505

-7 365

3 694

238,5%

Ortopedi & Rehabmedicin

2 150

4 045

-1 895

2 182

85,4%

ÖNH- & Ögonsjukvård

2 141

2 901

-760

1 809

60,4%

Onkologi

1 039

894

145

355

151,8%

Barn- & ungdomsmedicin

1 322

1 469

-147

1 833

-19,9%

Obstetrik/Gynekologi

1 058

1 269

-211

1 540

-17,6%

618

1 497

-879

1 042

43,7%

Barn-& ungdomspsyk. BUP

87

41

46

1

4000,0%

Tandvård

83

275

-192

120

129,2%

34 682

45 045

-10 363

34 888

29,1%

Infektion & Hudsjukvård

Vuxenpsykiatri

Utfall

Avvik

Utfall 2016

Inom förvaltningsledning kostnadsförs den rättspsykiatriska vården. Inom sjukvårdsledning
kostnadsförs den oremitterade vården och kostnaden för sjukresor. Den oremitterade vården har stadigt ökat under hösten 2016 och fortsätter så under våren 2017. En närmare
analys kring detta har initierats.

Ärendenr HSN 2017/8 Datum 2017-04-20

Vid en uppdelning av utomlänsvården på tre olika kostnadssegment ökar kostnaden främst
för de riktigt kostsamma vårdtillfällena. Mellan oktober och december 2016, har vårdtillfällen med vårdkostnader över 500 tusenkronor per styck kostat totalt drygt 8 miljoner.
Dessa betalas och redovisas i februari till april. Utöver detta har Karolinska signalerat om
ytterligare vårdtillfällen med höga kostnader som vårdats under januari och februari. De
övriga två segmenten är relativt oförändrade.
I den ekonomiska redovisningen ingår också ett vårdtillfälle på 3,3 miljoner som har utskrivningsdatum i januari månad. Karolinska sjukhuset lyckades fakturera just detta vårdtillfälle lite extra fort efter vårdtillfällets slut.
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Kostnad remitterad utomlänsvård
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Antalet remisser till utomlänsvård fortsätter att visa en svagt nedåtgående kurva vilket är
det som verksamheten främst kan påverka. De slumpmässigt riktigt dyra vårdtillfällena är
däremot svåra för verksamheten att påverka. De vårdtillfällen med höga kostnader på fastlandet är vårdtillfällen med svårt sjuka patienter och ofta långa vårdtider inom den högspecialiserade vården. Efter dessa vårdtillfällen på fastlandet följer oftast fortsatt långa och resurskrävande vårdtider på Visby lasarett.
Utomlänsvården påverkas också av sådant som inte ingår i diagrammet vilket är främst den
oremitterade vården som beskrivits ovan och sjukresor till och från och på fastlandet.
Periodens avvikelse och utveckling av läkemedelskostnader

Ärendenr HSN 2017/8 Datum 2017-04-20

Statsbidrag för läkemedel:
Än finns inget avtal gällande statsbidrag för läkemedel under 2017. Statsbidraget som betalas ut är samma statsbidrag som under 2016 vilket stämmer väl med budget då budget är
lagt utifrån nivån på statsbidraget 2016.

Läkemedelskostnader
Inom de receptförskrivna läkemedlen arbetar förvaltningen med utbyte av läkemedel enligt
den lista som förvaltningen fick analyshjälp från Karolinska Universitetssjukhuset att ta
fram.
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Målet enligt utbyteslistan är inte nått och förvaltningen fortsätter att arbeta med att gå igenom listan med alla verksamheter vid varje månadsuppföljning.
En analys av förskrivna läkemedel med rullande 12, dvs 12 senaste månadernas kostnad
jämfört med tidigare 12 månader, ger att den högsta ökningen i kronor räknat har förskrivningar inom internmedicin, med 2,7 miljoner vilket är en ökning med 6,1 procent. I stort
sett samma nivå mätt i kronor har onkologens förskrivna läkmedel, 2,3 miljoner i ökning
men på onkologens nivå av receptförskrivna läkemedel ger detta en procentuell ökning
med 41,9 procent.
I nedanstående tabell visas kostnader för förskrivna läkemedel för perioden januari till mars
2017 jämfört med 2016 enligt ATC-koder på en position. Tabellen tar inte hänsyn till eventuella rabatter enligt trepartsavtal som finns inom vissa områden.
Intressant är att kostnaden i ATC-kod J, antiinfektiva medel minskat. Inom denna kategori
finns läkemedel för hepatit C redovisade. Även kostnader i ATC-grupp N, nervsystemet
har minskat. Där finns många läkemedel som ges vid psykisk sjukdom/ohälsa redovisat.
jan-mars 2017
Humanläkemedel
A - matsmältningsorgan
och ämnesom
B - blod och blodbildande
organ
C - hjärta och kretslopp
D - hudpreparat
G - urin- och könsorgan
H - systemiska hormonpreparat, exk
J - antiinfektiva medel för
system
L - tumörer och rubbningar i immun
M - rörelseapparaten

Differens kr.

Differens %

33 692 085

32 259 927

1 432 157

4,44

4 192 974

3 822 513

370 461

9,69

3 118 042

2 539 625

578 417

22,78

1 409 011

1 364 106

44 905

3,29

549 014

543 329

5 684

1,05

773 232

740 089

33 143

4,48

1 041 050

899 065

141 986

15,79

978 257

1 722 109

- 743 852

- 43,19

10 803 090

9 583 315

1 219 775

12,73

487 176

388 145

99 031

25,51

7 168 030

7 398 534

- 230 504

- 3,12

14 166

16 599

- 2 433

- 14,66

2 302 821

2 388 625

- 85 803

- 3,59

S - ögon och öron

614 620

642 698

- 28 078

- 4,37

V - övrigt

240 602

211 175

29 427

13,93

N - nervsystemet
P - antiparasitära, insektsdödande
R - andningsorgan

Ärendenr HSN 2017/8 Datum 2017-04-20

jan-mars 2016

Nedanstående tabell visar istället kostnader för rekvisitionsläkemedel indelat på samma sätt
också här jämfört perioden januari till mars 2017 jämfört med 2016. Inom rekvisitionsläkemedel, dvs de läkemedel som patienten får på mottagning eller inom slutenvården är läkemedel inom den onkologiska verksamheten, ATC-kod L, än mer dominerande till kostnad.
Även inom rekvisitionsläkemedel minskar kostnaden inom ATC-kod J.
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jan-mars 2017

jan-mars 2016

Differens kr.

Differens %

13 169 186

10 034
959

3 134 227

31,23

417 300

215 520

201 780

93,63

1 038 435

638 157

400 278

62,72

149 083

175 029

- 25 945

- 14,82

110 909

66 308

44 601

67,26

31 074

30 960

114

0,37

166 771

185 038

- 18 267

- 9,87

699 136

886 051

- 186 914

- 21,10

8 825 619

6 125 753

2 699 866

44,07

M - rörelseapparaten

376 993

354 663

22 330

6,30

N - nervsystemet

Humanläkemedel
A - matsmältningsorgan och ämnesom
B - blod och blodbildande organ
C - hjärta och kretslopp
D - hudpreparat
G - urin- och könsorgan
H - systemiska hormonpreparat, exk
J - antiinfektiva medel
L - tumörer och
rubbningar i immun

650 193

621 348

28 846

4,64

P - antiparasitära,
insektsdödande

901

4
022

- 3 121

- 77,60

R - andningsorgan

93 839

36 203

57 636

159,20

S - ögon och öron

265 863

231 502

34 360

14,84

V - övrigt

343 070

464 407

- 121 336

- 26,13

Helårsprognos 2017

Helårsprognosen för 2017 är efter första minus 30 miljoner jämfört med budget.

Ärendenr HSN 2017/8 Datum 2017-04-20

Den negativa helårsprognosen har sitt ursprung ur den mycket höga kostnadsutveckling
som har inlett 2017.
Prognosavvikelsen beror på:
 Flera kostsamma vårdtillfällen inom utomlänsvården som, även om resten av 2017
återgår till en mer normal nivå av sådan vård, inte kommer att rymmas inom den
budget som är lagd för utomlänsvården.
 I handlingsplanen för att nå budget krävs en neddragning med 7 vårdplatser som
ger en nettobesparing på ca 5 miljoner. Under januari och februari var vårdplatsläget mycket ansträngt beroende på influensa, vinterkräksjuka och RS-virus. Under
denna tid var det inte möjligt att minska antalet vårdplatser utan mycket stora konsekvenser för vården. Vårdplatsneddragningen sker istället från och med april månad.
 Då Gotland drabbades hårt av ovanstående i influensatider blev också många i personalen sjukskrivna eller lediga för vård av barn. Detta medförde stora kostnader
för övertidsarbete och ytterligare behov av hyrsjuksköterskor.
Genomförda och planerade åtgärder

Hälso- och sjukvården är väl medveten om de förväntningar som finns på verksamheten
att leverera god vård till de patienter som har behov av vården inom givna budgetramar.
Alla verksamheter inom förvaltningen är på något sätt berörda av alla de olika åtgärder som
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pågår. Medarbetarna uppmanas återkommande att inkomma med förslag på ytterligare
kostnadssänkande åtgärder. Alla inkomna förslag hanteras, värderas och sätts upp på åtgärdslista som är synlig för alla medarbetare. Alla förslag är inte genomförbara men alla tas
emot och utreds.
Den handlingsplan som Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om under hösten 2016
inför budgetåret 2017 innehåller följande besparingar:
 Minska behovet av slutenvård och därmed möjliggöra minskning av antalet vårdplatser
med 7 stycken. Nettobesparing på helår ca 5 miljoner.
Uppföljning: Beslut är taget om att minska 7 vårdplatser from 8 april och ytterligare 7 vårdplatser under perioden juni-augusti.
 Minska beroendet av hyrpersonal. Nettobesparing 10 miljoner, vilket innebär att kostnaden för hyrpersonal behöver minska med 20 miljoner jämfört med 2016.
Uppföljning: Hälso- och sjukvården följer det nationella arbetet angående oberoende av hyr
och har inom förvaltningen intensifierat arbetet med särskilt antagen handlingsplan.
 Minska kostnaden för utomlänsvård. Besparing 5 miljoner jämfört med 2016 års nivå.
Uppföljning: Arbetet med att följa upp och ytterligare minska kostnaderna för utomlänsvård enligt tidigare antagen handlingsplan. Remisserna till utomlänsvården minskar. Dock
motverkas kostnadsminskningen av fler kostsamma vårdtillfällen på fastlandet än normalvariationen.
 Minska övriga kostnader med 5 miljoner.
Uppföljning: Förvaltningen har intensifierat arbetet med att säkerställa att inköp av material
sker enligt avtalade produkter och priser. Produkter byts ut på varuförsörjningen till upphandlade produkter och samarbetet med varuförsörjningen har stärkts. Upphandling av
labsystem som slutfördes i början av året genererar minskade förbrukningskostnader med
ca 1,5 miljon per år.
 Fokusera på läkemedelskostnader så att ingen ökning sker som är högre än en ev ökning av statsbidraget.
Uppföljning: Arbetet med att byta ut förskrivna läkemedel enligt lista pågår och följs upp
månadsvis. Efter mars månads uppföljning är genomförd besparing ca 2,2 av 3,5 tänkta
miljoner på helår. Arbetsgrupp bildad för att arbeta fram en handlingsplan för att minska
ökningen av läkemedelskostnader. Handlingsplanen ska beslutas av HSN i juni.
När det gäller minskning av behovet av slutenvård börjar arbetet ge frukt. Åtgärder som
har genomförts är:

Ärendenr HSN 2017/8 Datum 2017-04-20






Äldresjukvårdsteamet är inrättat och i full drift
Samarbetet med Socialförvaltningen kring patienter som inte längre är i behov av
sjukhusvård är gott och antalet dagar för hemgångsklara patienter har minskat kraftigt jämfört med 2016. Antalet debiterade dagar har minskat för perioden januari till
mars har minskat med 14 dagar. Att skillnaden inte är större beror till stor del på att
hälso- och sjukvården skärpt rutinen för att justera vårdplanerna. Skillnaden i antal
dagar som varit möjliga att debitera utifrån när Socialförvaltningen justerat vårdplanen är istället 150 dagar.
Antalet operationer som utförs polikliniskt har ökat
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Lotsfunktionen på akutmottagningen är införd för mångbesökare och fortsätter att
utvecklas.
Pilotprojektet gällande vårdplanering redan vid inskrivning pågår.
Sjukgymnast direkt minskar antalet besök till ortopedläkare.
Sjukgymnast arbetar nu även helger vilket resulterat i att patienter blir rehabiliterade
utan väntan och kan, i vissa fall skrivas hem redan under helgen och den totala
vårdtiden minskar.

Investeringsuppföljning och prognos

Prognosen är att Hälso- och sjukvården under 2017 kommer att använda de tilldelade investeringsmedel fullt ut.
Maskiner och inventarier

Under 2017 pågår flertalet ramavtalsupphandlingar tillsammans med SLL.
Medicinteknisk utrustning, pott

Uppgradering av magnetröntgen pågår och beräknas vara klar under april. Bland övriga investeringar kan nämnas endoskopiutrustning, hörselburar och tum/pinn EKG till fyslab.
Investering i lokaler, pott

Löpande utbyte enligt plan och anskaffning av inventarier som hör samman med lokaler.
Bygg och anläggning
Mindre ombyggnation, pott

Potten används löpande för mindre anpassningar utifrån förändrade lagkrav eller verksamhets förändringar. Under 2017 pågår arbete med att anpassa till fler undersökningsrum på
Öron-, näs- och halsmottagningen. En pågående flytt av trygghetspunkten i Roma, initierad
av Socialförvaltningen leder till att mindre åtgärder behöver genomföras på Syréngården till
ny trygghetspunkt.
AMV slutenvård

Åtgärderna som sker enligt arbetsmiljöverkets föreläggande inom slutenvården på Visby lasarett går i etapper. Avdelning A2, infektion - och lungmedicin är klar 2017-03-31. Upphandling ska ske avseende obstetrisk/gynekologisk avdelning med beräknad byggstart före
sommaren. Hygienrum avdelning A4 åtgärdas under april/maj. Utredning av åtgärder på
avdelning C2 pågår. På avdelning C2 inryms i nuläget psykiatrins heldygnsvård.

Ärendenr HSN 2017/8 Datum 2017-04-20

Psykiatri

Produktion pågår, ombyggnationen har präglats av svårigheter med bristande handlingar.
Ombyggnationen pågår enligt tidsplan och verksamheten beräknas flytta in i de ombyggda
lokalerna i september 2017.
Reservkraft

Beräknad byggstart i september.
Slite VC

Beräkning av vad budgeten räcker till av prioriterade åtgärder, pågår.
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År

Investeringsgrupp

2017

Benämning

Maskiner & inventarier
Övrig med tek utr

Status

15 000 000 Löpande

Inventarier i lokaler
pott

3 000 000

68 264

19 000 000

2 832 210

2 000 000

105 110

2 000 000 Pågår

AMV slutenvården

5 000 000

455 953

Psykiatrisk heldygnsvård

1 600 000

5 000 000 Pågår
TKF
lämnar
1 600 000 prognos

1 000 000
3 000 000 Pågår
19 000 000

8 600 000

561 063

8 600 000

27 600 000

3 393 273

27 600 000

Reservkraft

8 600 000

2 091 143

Slite VC

3 000 000

133 000

Låssystem

1 600 000

1 302 049

Pågår

AMV slutenvården

19 028 770

11 433 040

Pågår

Psykiatrisk heldygnsvård

49 600 000

52 467 964

Pågår

81 828 770

63 901 004

Lokaler Totalt

Totalt HSF

Ärendenr HSN 2017/8 Datum 2017-04-20

2 763 946

Prognos

1 000 000

Mindre ombyggnad
pott

Totalt TKF

15 000 000

Utfall

IT-investeringar

Maskiner & inventarier Totalt

Överförda projekt
till TKF

Budget

Pågår
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Patientnämnden

Delårsrapport 1 2017

Patientnämnden

Verksamhetsidé
”Patientnämnden skall främja patientsäkerheten och arbeta för god kontakt mellan
vårdtagare och vårdgivare samt bidra till kvalitetsutveckling genom återkoppling till
vården. Därtill skall Patientnämnden utse stödpersoner till patienter inom
psykiatrisk tvångsvård”

DELÅRSRAPPORT 1 2016 – PATIENTNÄMNDEN

Ordförande Pia Dyvander Johansson

1. Sammanfattande kommentar om måluppfyllelsen



KLAGOMÅL
En kraftig ökning av antalet klagomål kan ses under januari till mars. 76 klagomål har
kommit in jämfört med 54 under samma period 2016. Denna trend kan ses redan under
senare delen av 2016. Primärvården har under perioden fått 31 klagomål jämför med 14
under samma period 2016.



Klagomål kommer from maj att kunna lämnas genom att logga in på ”Mina
vårdkontakter” på 1177.





TILLÄNGLIGHET
Tillgängligheten har varit god

EKONOMI
Ekonomin visar ett litet underskott i förhållande till budget men beräknas gå jämt ut i ett
årsperspektiv.

2. Väsentliga/kritiska händelser

Direkt tillämpbara mål
Kvalitet/God tillgänglighet

Kansliet kan nås på telefontiden mellan 8 - 12 alla vardagar. Övrig tid finns möjlighet att lämna
meddelande direkt i röstbrevlådan.
Registratorbrevlådan läses dagligen och svar lämnas i regel samma dag eller som längst efter tre
dagar.
Kansliet har haft tillgång till sju dagar extra handläggarstöd. Det har varit nödvändigt för att
hinna med handläggningen av klagomål.
Kansliet har varit bemannat alla vardagar men vid något enstaka tillfälle har telefontiden inte
kunnat upprätthållas.
Klagomål kommer from maj att kunna lämnas genom att logga in på ”Mina vårdkontakter” på
1177.
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Kvalitet/Gott bemötande

Kundenkät kommer att genomföras under våren och resultatet kommer att redovisas i delår 2.

Indirekt tillämpbara mål
Kvalitet/God kvalitet i vården/omsorgen
En kraftig ökning av antalet klagomål kan ses under januari till mars. 76 klagomål har kommit in
jämfört med 54 under samma period 2016. Denna trend kan ses redan under senare delen av
2016.
Primärvården har under perioden fått 31 klagomål jämför med 14 under samma period 2016.
Hittills i år har 2 patienter fått en stödperson.
Huvudproblem

Delproblem

2014

2015

2016

2017

1.

Vård och behandling

1.1

Undersökning/utredning

2

4

1

7

1.
1.

Vård och behandling
Vård och behandling

1.2
1.3

Diagnos
Behandling

11
15

6
10

5
9

7
13

1.
1.

Vård och behandling
Vård och behandling

1.4
1.5

Läkemedel
Remiss/vårdbegäran

5

3

3

6

1.
1.
2.

Vård och behandling
Vård och behandling
Omvårdnad

1.6
1.9
2.1

Intyg
Resultat/vårdskada
Personlig omvårdnad

3
4

1
12
1

2
4
3

2.

Omvårdnad

2.3

Logi/sängplats

1

1

3.
3.

Kommunikation
Kommunikation

3.1

Bemötande

1
4

5

5

3.

Kommunikation

3.3
3.5

Ej lyssnad till
Dialog/delaktighet patient/närstående

3
1

2
3

2
2

5

4

3
2

2

3.
3

Kommunikation
Kommunikation

3.6
3.7

Information till patient/närstående
Kulturella/språkliga hinder, tolkfrågor

2
2

4.

Journal och sekretess

4.1

Bruten sekretess/tystnadsplikt

4.
5.

Journal och sekretess
Ekonomi

4.1
5.1

Patientjournal loggar
Patientavgifter/högkostnadsskydd

5.

Ekonomi

5.2

Ersättningsanspråk/garantier

6.

Org. och tillgänglighet

6.
6.

Org. och tillgänglighet
Org. och tillgänglighet

6.1
6.2

Tillgänglighet
Vårdgaranti

2
1

6.
7.

Org. och tillgänglighet
Vårdansvar

6.3
7.1

Lång väntan på besökstid
Vårdflöde/processer

1
1

2
5

7.

Vårdansvar

7.2

Fast vårdkontakt

7.

Vårdansvar

7.3

Info. överföring/samverkan vårdenhet

1

1

7.
7.

Vårdansvar
Vårdansvar

7.4
7.5

Info. överföring/samverkan vårdgivare
Vårdplanering/vårdplan

1

8.
8.

Administrativ hantering
Administrativ hantering

8.1
8.2

Brister i hantering av: kallelser, remisser
Övrig administrativ hantering

2

2

1
1

3

SUMMA

65

48

55

76

1
1

3
3

1
2
1
1

1

3

1

1
1

1

1

1
1

5
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Utvidgat uppdrag
Patientnämnderna kommer med största sannolikhet att få utökat uppdrag från 2018-01-01. Det är
resultatet av den översyn av klagomålshanteringen som gjorts. Anledningen till översynen är att
klagomålssystemet upplevs som otydligt av patienterna. Dagens klagomålssystem tar också en
betydande del av Inspektionen för vård och omsorgs, (IVO: s) resurser i anspråk. Detta har
påverkat tillsynen över hälso- och sjukvården negativt.
I slutbetänkandet ”Fråga patienten! Nya perspektiv i klagomål och tillsyn” SOU 2015:102
framgår att patienterna i första hand ska vända sig till vårdgivaren.
Eftersom patienterna är i beroendeställning till vården ska patientnämnderna, som är en
självständig instans stödja och hjälpa patienterna och verka för att vårdgivaren ger svar och
förklaringar till det som inträffat. Patientnämnderna får också ett utvidgat uppdrag
Lagrådsremissen ”Ett mer ändamålsenligt klagomålsystem i hälso- och sjukvården” överlämnades
av regeringen till lagrådet 2017-01-26.
Propositionen överlämnades av regeringen till riksdagen 2017-03-16.









Patientnämnden ska bidra till patientcentrering och hög patientsäkerhet. För att kunna
göra detta måste fakta/synpunkter inhämta och analyseras.
Nämnden ska uppmärksamma och kommunicera riskområden och hinder för en säker
och patientcentrerad vård.
Nämnden ska peka på de utmaningar som finns för patientcentrering i vården.
I analysen ska olika perspektiv beaktas såsom jämställdhets- och barnperspektiv m.fl.
Analyserna ska fokusera på klagomålens innehåll. De bör behandla vad det ur patientens
perspektiv finns för förbättringsområden i vården.
Grupper av patienter ska identifieras som får eller riskerar att få vård som brister i kvalitet
och säkerhet. Detta medför att synpunkter från patienter och närstående (utöver själva
klagomålet) kan behöva inhämtas. Vidare bör synpunkter från organisationer som
företräder patienter och anhöriga beaktas i analysarbetet.
Nämnden kan även föreslå åtgärder som behöver vidtas i landstinget eller i kommunen
för att komma tillrätta med identifierade problem och riskområden.
Det förtydligas att nämnden ska kommunicera på lämpligt sätt med hänsyn till den
enskildes behov och förutsättningar.

Detta medför att kansliet behöver utvidga sin verksamhet med ytterligare en handläggare.

Väsentliga händelser


Kansliet tillhör från årsskiftet enheten Social hållbarhet och avdelningen Regional
utveckling.



Under perioden har ett intensivt arbete pågått för att utvärdera 2016 års resultat vad avser
klagomåls- och stödpersonsverksamheten.



Under perioden har planering pågått av den presidiekonferens som ska ta plats här på
Gotland 14 -15 november 2017. Patientnämnden på Gotland är värd för arrangemanget
där presidiet och chefstjänstemän från alla landets patientnämnde deltar.
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3. Resultat i perioden, årsprognos

Direkt tillämpligt mål
Ekonomi/Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden.

Ekonomin visar ett litet underskott i förhållande till budget men beräknas gå jämt ut i ett
årsperspektiv.
Ekonomisk uppföljning och prognos

Patientnämndens budget är uppdelad i tre kostnadsområden; kanslifunktionen, arvoden till
ledamöter och arvoden till stödpersonerna.
Total budget; är 1 222 000 kronor
Kanslifunktionen; köps för ett fast pris från Regionstyrelseförvaltningen för 1 108 000 kronor.
Årsprognosen för kansliet är ett nollresultat.
Arvoden till ledamöterna; är budgeterat till 92 000 kronor: Årsprognosen är ett nollresultat.
Arvoden till stödpersonerna; är budgeterat till 22 000 kronor. Årsprognosen är ett nollresultat.

Jan-Mars 2017

Kanslifunktion

Budget i
kronor

Utfall i
kronor

Resultat i
kronor

Budget i
kronor

Prognos i Resultat
kronor i kronor

276 100

277 283

-1 183

1 108 000

1 108 000

0

23 100

30 090

-6 990

92 000

92 000

0

5 600

2 466

3 134

22 000

22 000

0

304 800

309 839

-5 039

1 222 000

1 222 000

0

Nämnd
Stödpersoner
Totalt

Helår 2017

Kansliet kommer from 2108-01-01 med största sannolikhet att få ett utökat uppdrag. Detta
medför att kansliet behöver utökas med en handläggare till. Det kan komma att tillföras
statsbidrag för det utökade uppdrag som patientnämnderna kommer att få.

PATIENTNÄMNDEN
Pia Dyvander Johansson
Ordförande
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Överförmyndarnämnden

1. Sammanfattande kommentar och måluppfyllelse
Vårt kansli (3,75 tjänster) har under lång tid haft en stabil verksamhet. Erfarenhet, trivsel
och engagemang med uppdraget samt goda kunskaper har varit framgångskonceptet. Två
av våra jurister har lämnat sina anställningar och senare i år slutar en av våra handläggare
med ålderns rätt sin anställning. En ny jurist har anställts, nyrekrytering av handläggare
pågår och tillfällig förstärkning har gjorts. Ett normalt skeende i dagens samhälle där medarbetare slutar och nya kommer till. Ett litet kansli påverkas självfallet i större utsträckning
än en större personalgrupp. För vår del innebär det bland annat svårigheter att klara vissa
beslutade verksamhetsmål. Ambitionen är att nämnden i så stor uträckning som möjligt ska
klara en godtagbar service till våra huvudmän, ställföreträdare och samarbetspartners.
2. Väsentliga/kritiska händelser
2.1 Måluppfyllelse
2.1.1 Medarbetare

Överförmyndarnämndens kansli har haft en del rörelse i arbetsgruppens sammansättning
under första kvartalet, en jurist har nyanställts på 100 %, en tidigare jurist har avslutat sin
anställning, en extra handläggare har anställts på viss tid t.o.m. 15 oktober och två personer
har timanställts för att hjälpa till med siffergranskning av årsräkningar. För en liten arbetsgrupp som ska ha en bemanning om 3,75 tjänster är detta en stor omsättning. Per sista
mars ligger bemanningen på 3,60 tjänster plus två timsanställda. I och med den stora omsättningen och att det är flera nya medarbetare i arbetsgruppen får det konsekvensen att
nämndens målsättning om handläggningstid på max 70 dagar kan bli svårt att uppnå. Likaså
kan målsättningen att alla årsräkningar, vilka är kompletta och inkomna i rätt tid, ska vara
granskade per den 31 augusti bli svårt att uppnå. Per den 31 mars 2017 har 589 årsräkningar inkommit, varav 75 st. blivit granskade. Under föregående år hade 560 årsräkningar inkommit under samma tidsperiod, varav 141 st. hade granskats per den sista mars.
2.1.2 Digital kundenkät

Under maj månad kommer överförmyndarnämndens kansli att skicka ut en digital kundenkät för att mäta bl.a. NKI. Tre av nämndens åtta fastslagna indikatorer för 2017 mäts via
kundenkäten. Resultat för dessa indikatorer presenteras vid delår 2.
2.1.3 Tillgänglighet

Överförmyndarnämndens kansli uppfyller nämndens uppsatta målsättning om god tillgänglighet via telefon- och besökstider samt vid besvarande av e-post. Det kansliet behöver se
över framåt är tillgängligheten att lätt nå information via överförmyndarnämndens hemsida.

Ärendenr RS RS 2017/5 Datum 2017-04-18

2.2 Ensamkommande barn

Överförmyndarnämnden ansvarar fortlöpande för handläggning kopplad till de ensamkommande barnen. Det handlar främst om byte av god man, klagomålshantering och beslut om god man. I hanteringen ingår kontakter med flertalet olika aktörer, t.ex. socialsekreterare, HVB-boenden, Migrationsverket, skolan, Länsstyrelsen och så klart de gode männen.
1 juli 2017 kommer ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn
och unga att träda i kraft. Ersättningen kommer att utgöras av ett schabloniserat ersätt3 (6)
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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

ningssystem. Enligt det nya ersättningssystemet kommer kommuner att tilldelas ett schablonbelopp om 52 000 kr/barn. Det finns några faktorer kring det nya ersättningssystemet
som är osäkra i dagsläget. T.ex. är det osäkert hur stor del av detta schablonbelopp som
kommer tillfalla överförmyndarnämnden. Det i dagsläget oklart hur överförmyndarnämnden får ersättning för de barn som är anvisade av en annan kommun och vistas på Gotland,
där överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn och arvodering av god man.
Övergångsbestämmelser finns och för år 2017 kommer nämnden få täckning motsvarande
idag för de barn som finns här per sista juni.
En trolig konsekvens av det nya ersättningssystemet är att riktlinjer för arvodering av ställföreträdare kan komma att behöva ses över och revideras.

3. Resultat i perioden, årsprognos
Överförmyndarnämnden redovisar ett negativt resultat med 103 tkr i perioden. Periodens
resultat beror på eftersläpningar av intäkter från migrationsverket då fakturering sker kvartalsvis i efterskott.
Nämnden befarar ett prognostiserat underskott på 150 tkr för helåret till följd av ökade
kostnader för arvoden till ställföreträdare. Dessutom föreligger en risk att de nya reglerna
kring ersättning till ensamkommande barn kan generera underskott om inte nämnden får
sina kostnader täckta via schablonersättningen.
Januari-mars 2017 (tkr)
Nämnd
Kansli
Ställföreträdare

Summa

Ensamkom. barn
-Intäkter
-Kostnader

Summa

Totalt ÖFN

Helår 2017 (tkr)

Budget

Utfall

Avvikelse

Årsbudget

Prognos

Avvikelse

75
702
947

45
702
481

+30
0
+466

301
2 809
3 786

251
2 809
3 986

+50
0
-200

1 724

1 228

+496

-500
500

-620
1 220

+120
-720

-2 000
2 000

-4 000
4 000

+2 000
-2 000

1 724

1 828

-103

6 896

7 046

-150

0

600

-600

6 896

0

7 046

0

-150

0
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3.1 Kostnads-/intäktsanalys

Nämndens budget är uppdelad på fyra olika områden:
 Kostnader för politisk ledning – nämndverksamhet
 Kostnader för kanslifunktion
 Kostnad för arvoden till ställföreträdare
 Kostnad/intäkt för hantering av ensamkommande flyktingbarn
Kostnader för nämndverksamhet
I budget 2017 har 301 tkr avsatts för kostnader för nämndverksamheten. Budgeten är beräknad på att nämnden har 11 sammanträden per år samt att ordförande och vice ordförande arvoderas enligt gällande riktlinjer. Hittills i år har nämnden haft 3 sammanträden.
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Kostnaden t.o.m. mars uppgår till 45 tkr. Samma period föregående år var kostnaden 47
tkr. Årskostnaden uppgick då till 221 tkr. Prognosen för innevarande år är beräknad till 251
tkr vilket ger ett överskott på 50 tkr jämfört med budget. Överskottet beror framför allt på
att nämndsammanträdet i maj har ställts in samt att nämnden inte beräknas utnyttja budgeterade konsultkostnader.
Kostnad för kanslifunktionen
Nämnden har ett avtal med regionstyrelseförvaltningen om att tillhandahålla kansliresurser
med motsvarande 3,75 tjänster. Budgeten för denna del uppgår till 2 809 tkr. Kostnaden i
perioden uppgår till 702 tkr, vilket överensstämmer med periodens budget.
Kansliet har i ett separat ärende föreslagit att tjänsteköpet tillfälligt ökas med ytterligare 1,0
tjänst under åtta månader. Behovet har uppstått till följd av merarbete kopplat till ensamkommande flyktingbarn. Kostnaden är beräknad till 345 tkr. Finansieringen föreslås ske
genom nyttjande av eget kapital, vilket innebär att nämndens budget tillfälligt förstärks med
motsvarande belopp.
Arvoden till ställföreträdare
Nämnden har i budget avsatt 3 786 tkr för arvoden till ställföreträdare. Till och med mars
har 481 tkr utbetalts. Vid samma tidpunkt föregående år hade 868 tkr utbetalts. I bokslutet
redovisades en kostnad på 4 015 tkr. vilket innebar ett underskott på 230 tkr.
Då ärendevolymen i stort är oförändrad befaras samma underskott uppstå även i år. Hittills
har 75 stycken årsräkningar granskats att jämföra med 141 föregående år.
Kostnaderna för arvodena är beroende av flera faktorer, dels prisbasbeloppets utveckling,
dels den totala ärendevolymen samt andelen arvoden som betalas av Region Gotland. Andelen ärenden som betalas av Region Gotland har under de senaste åren ökat. Prisbasbeloppet har också stigit med 500 kronor mellan 2016 och 2017, från 44 300 kr till 44 800
kr.
Nämnden har i strategisk plan och budget påtalat behovet av budgetförstärkning för att
klara kostnadsökningen.
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Kostnad/intäkt för hantering av ensamkommande barn
Nettobudgeten för hanteringen av ensamkommande flyktingbarn är 0 kronor då nämnden
räknat med att samtliga kostnader ersätts av migrationsverket. Den budgeterade omslutningen uppgår till 2 miljoner kronor, vilket nu i uppföljningen visat sig var för lågt. Den
verkliga omslutningen är prognostiserad till 4 miljoner kronor. Nettot är fortfarande beräknat till 0 kr, det vill säga full kompensation från migrationsverket. Föregående år var den
verkliga omslutningen i bokslutet 4,6 miljoner kronor.
Prognosen för ensamkommande barn är dock svår att förutsäga. Framför allt beroende på
att effekten av de nya reglerna för bidrag som träder i kraft 1 juli ännu inte är känd. Kansliet har påtalat behovet av att ett förslag till fördelning av schablonersättningen snarast behöver beslutas av RF. Övergångsregler finns och för år 2017 kommer nämnden få täckning
motsvarande idag för de barn som finns här per sista juni. För nyanlända efter 1 juli kommer schablonersättning utbetalas.
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För de ensamkommande barn som får permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd kommer
det troligen att uppstå vissa merkostnader, vilka i dagsläget inte går att beräkna.
4. Investeringar
Överförmyndarnämnden har inga investeringskostnader.
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5. Analys av personalstatistik och personalkostnad
Överförmyndarnämnden har inget personalansvar.
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2017/272
Datum

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Finansieringsmodell - övrig IT verksamhet, tjänster inom
måltid och försörjning
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att befintliga verksamheter i regionstyrelseförvaltningen
som är resultatenheter kommer att fortsätta att bedrivas som köp- och
säljverksamhet. Modellerna för köp- och sälj ska utvecklas i dialog med kunderna
för att förbättra och effektivisera verksamheterna.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2016-12-19, § 237, att ändra finansieringsmodell för
delar av den blivande regionstyrelseförvaltningen. I samband med beslutet och det
beslut som senare togs om delar av IT-verksamheten (Rf 2017-02-27, § 26) fick
förvaltningen i uppdrag att till budgetberedningen återkomma med förslag på hur
försörjningsverksamhet, måltidsverksamhet samt delar av IT-verksamheten ska
finansieras framåt.
Efter genomgång av de olika verksamheterna kan konstateras att
finansieringsmodellen med köp-och sälj är effektiv och tydlig för dessa.
Ärendebeskrivning

Olika finansieringsmodeller
Här beskrivs mycket kortfattat olika finansieringsmodeller.
Inom offentlig verksamhet finns ett antal olika modeller för finansiering. Syftet med
modellerna är olika. Internt finansieras verksamheterna via anslag, via
ersättningsmodeller eller via internpris och internhyra. Det finns också verksamhet
som finansieras externt via taxor och avgifter. Ofta finns dock begränsningar i form
av olika högkostnadsskydd.
Anslagsfinansierad verksamhet får sin ram via beslut i regionfullmäktige. I ramen
ingår uppdraget att utföra sitt uppdrag på det mest effektiva sättet och med så hög
måluppfyllelse som möjligt. Det finns ofta flera intressenter som styr verksamhetens
tjänster, tex staten i form av lagstiftare.
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Ersättningsmodeller används antingen internt inom nämnden eller externt ut emot
externa utförare. Uppdraget kommer dock ifrån regionfullmäktige i form av en total
ram som sedan fördelas.
Internpriser och internhyror är ett sätt att fördela kostnaderna internt. Det är också
en finansieringsmodell som begränsar en annars fri nyttighet. Både internprisnivå och
internhyresnivå beslutas av regionfullmäktige. De externa kostnaderna finns hos den
utförande verksamheten och kundernas önskemål och betalningsvilja styr storleken
på den utförande verksamheten.
Resultatenheter
En resultatenhet definieras enligt följande i regionens Regler för resultatenheter i
Gotlands kommun:
Resultatenhet är en enhet där den ansvariga chefen utifrån erhållna beställningar och
med inriktning mot uppsatta mål skall planera och genomföra en verksamhet. Denna
enhet har både intäkter och kostnader vilket innebär att både intäkter och kostnader
skall kunna påverkas. Resultatenheten är ansvarig för det samlade resultatet, både
ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Resultatenheten har möjlighet att ta emot
beställningar och träffa avtal med beställare/kund/uppdragsgivare.
Resultatenheten är beroende av att dess tjänster och produkter efterfrågas, på så sätt
skapas en ökad kundorientering och lyhördhet för kundernas önskemål.
Internpriserna motiverar till ett ökat kostnadsmedvetande.
Det är dock viktigt att modellen inte skapar suboptimering, dvs att enhetens resultat
blir viktigare än det totala resultatet. Strategiska frågor såsom policys, större
investeringar mm bör hanteras centralt.
Fördelar med köp- och sälj inom måltid, försörjning och IT
Inom alla tre verksamheterna finns idag både rörliga och fasta kostnader. De fasta
kostnaderna kan vara svåra att påverka då de till del kan bero på beslut som fattas i
andra sammanhang, t ex placering av skolverksamhet som påverkar framförallt städoch måltidsverksamhet. Även transportverksamheten påverkas av var de olika
kommunala enheterna är placerade. Det innebär dock att om infrastrukturen
förändras så kan också resultatenheternas kostnader minska utan att man själv har
påverkat detta.
De rörliga kostnaderna är utifrån kundens perspektiv det som är enklast att påverka.
Måltid har t ex arbetat med att ge kunden större möjligheter att minska sina
kostnader genom att vara noggrann i sin planering och därmed ha kontroll på hur
många måltider man egentligen behöver. Det har också gett minskat svinn.
Försörjningsverksamheten ser stora fördelar med att inte vara en fri nyttighet utan att
kunden ser en prislapp på det som beställs. Det finns ibland andra komponenter än
kundens önskemål som styr, t ex hygienregler som avgör hur och när städning ska
ske.
De delar av IT-verksamheten som föreslås vara kvar är framförallt PC som tjänst och
DAP (digital arbetsplats). Båda dessa styr genom sitt pris vad kunden bestämmer.
Alternativet skulle vara att IT-verksamheten skulle avgöra behov av en eller två
skärmar, bärbar eller stationär dator mm. Det finns i dagsläget ingen anledning att
ändra nuvarande modell där kunden styr behovet och också betalar för det.
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Sammantaget så fungerar modellen med resultatenheter bra inom de aktuella
verksamheterna. Det finns svårigheter med att det ibland tas beslut som direkt eller
indirekt påverkar dessa enheter, men genom att förbättra konsekvensanalyser inför
beslut kan detta bli tydligare. Det finns också svårigheter i att få förståelse för vilka
kostnader som är påverkbara och icke påverkbara hos kunderna, men med ökad
dialog finns förutsättningar för ökad förståelse. Att arbeta med utveckling och dialog
kring prismodellerna ingår i resultatenheternas uppdrag.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att modellen med köp- och sälj kvarstår för
måltids- och försörjningsverksamheten samt delar av IT-verksamheten.
Beslutsunderlag

Regionfullmäktige 2016-12-19, § 237
Regionfullmäktige 2017-02-27, § 26
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Alla nämnder
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2017/356
11 april 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Investeringspotter
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Investeringspotter per nämnd beslutas enligt nedanstående förslag. Potterna ska gälla
varje år om inte annat beslutas.

Sammanfattning

Region Gotland har i sin investeringsbudget arbetat med så kallade investeringspotter
under ett antal år. Potterna är fasta och behöver inte äskas i särskild ordning av
nämnderna. Potterna ska användas för mindre löpande investeringar under året och
mindre ombyggnationer i lokalerna som inte påverkar hyresnivån. För tekniska
nämnden är potten avsedd även för investeringar i verksamhetsfordon och för hälsooch sjukvårdsnämnden ingår löpande investeringar i medicinteknisk utrustning.
Investeringspotterna får inte kompletteringsbudgeteras. Medel som inte förbrukas
återförs.
Med anledning av beslut om att inte budgetkompensera kapitalkostnaderna för
anslagsfinansierade verksamheter från 2018 så kommer utnyttjandet av
investeringspotten behöva stämmas av mot budgetutrymmet för kapitalkostnader på
nämndsnivå. Tidigare har detta inte behövt göras eftersom man fått automatisk
budgetkompensation.
Nämnd
Regionstyrelsen
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Totalt

Investeringspott (tkr)
2 100
800
200
8 600
1 500
6 000
3 000
5 000
22 000
49 200
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att investeringspotter fastställs i den nivå som
föreslås. Det är viktigt att fokus läggs på investeringsplanering utifrån stora och
strategiskt viktiga investeringar och att nämnderna ändå kan hantera sina löpande,
mindre investeringsbehov.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Alla nämnder
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Ledningskontoret

Tjänsteskrivelse
RS 2016/223
11 april 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Effektbeslut av förändrat regelverk kompensation för
kapitalkostnader

Förslag till beslut

Som konsekvens av beslut i regionfullmäktige 2016-09-26, § 136, fördelas
kapitalkostnadsbudget för anslagsfinansierad verksamhet enligt nedan.
 Avstämning ska ske vid budgetavstämningen 2017 mot ny beslutad
kapitalkostnadskompensation efter delår 2 2017.
 Avstämning framåt ska ske årligen i enlighet med beslut 2016-09-26, § 136 tills
annat beslutas.


Sammanfattning

Enlig tidigare beslut ska fördelningen basera sig på ett tioårigt snitt av utfall av
avskrivningskostnader och internränta. I översikten har också tagits hänsyn till
förändringar i investeringsplaner om det skiljer sig stort. Framförallt gäller det den
del av tekniska nämnden som är anslagsfinansierad och där samhällsbyggandet varit
stort de senaste åren. Det gäller även investeringar inom IT framåt där arbetet med
digitaliseringsstrategin kommer att påverka storleken på IT-investeringarna.
Enligt beslut ska avstämning göras årligen mot nivå som beslutas i detta ärende.
Justering kan dock ske i budgetavstämningen utifrån det beslut om
kapitalkostnadskompensation som tas i samband med delår 2.

Fördelning per nämnd

Avskrivning
(tkr)

Regionstyrelsen
Byggnadsnämnden
Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Tekniska
nämnden/teknikförvaltningen
Tekniska

Internränta Total
(tkr)
kapitalkostnadsbudget
(tkr)
9 000
700
9 700
1 050
50
1 100
100
10
110

19 500

5 500

25 000

3 600

450

4 050
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nämnden/räddningstjänsten
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och
sjukvårdsnämnden
Totalt anslagsfinansierad
verksamhet

2 400
15 000

300
1 400

2 700
16 400

5 000

400

5 600

3 500
22 000

300
1 700

3 800
23 700

81 150

10 810

91 960

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt ovanstående
förslag. Ekonomistyrningen avseende investeringar skärps då nämnderna i varje
enskilt fall måste överväga möjligheten att täcka kapitalkostnaderna inom befintlig
budget.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2017/398
11 maj 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Budget- och redovisningsprinciper för planerat underhåll av
fastigheter
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att nya budget- och
redovisningsprinciper för planerat underhåll av fastigheter antas. De ekonomiska
effekterna av beslutet fastställs i strategisk plan och budget.



Tekniska nämnden får i uppdrag att till budgetberedningen 2018 rapportera
underhållsplanen för regionens fastigheter.

Sammanfattning

Krav på komponentredovisning har införts för kommuner och landsting och gäller
från och med januari 2014. Komponentredovisning medför att en tillgång såsom en
byggnad delas in i ett antal komponenter som skrivs av var för sig med olika
avskrivningstider.
Genom det nya regelverket skall utbytet av komponenten räknas som en tillgång och
aktiveras i balansräkningen. Tidigare har man ansett att utbyte av en komponent till
samma standard är en driftkostnad medan en standardhöjande åtgärd har räknats
som en tillgång. Utbyte av komponent görs oftast genom planerat underhåll.
Effekten blir att delar av underhållskostnader flyttas från driftbudget till
investeringsbudget.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att tekniska nämndens förslag följer de nya
redovisningsprinciper som finns för komponentredovisningen. Konsekvensen blir att
flytta 40 mnkr från driftbudgeten till investeringsbudgeten. Samtidigt sänks
internhyrorna med 33 mnkr. Resterande 7 mnkr avser externa hyror. Dessa kommer
att anpassas efter hand, men internt får tekniska nämnden ett avkastningskrav på 7
mnkr. Avkastningskravet kommer att justeras i takt med att avskrivningarna ökar.
Kommande år kommer avskrivningskostnaderna att öka då det som konsekvens av
mer investeringar blir högre anläggningsvärden på fastigheterna, tekniska nämnden
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beräknar en höjning med 3 mnkr per år. Dessa kommer att ingå i underlagen för
bedömning av internhyresnivå till framtida budgetbeslut.
Beslutsunderlag

Beslut Tekniska nämnden, 2017-04-26, §129

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen, avdelning Ekonomi
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-04-26

TN § 129

Redovisningsprinciper för planerat underhåll
fastigheter

TN 2017/773
TN AU § 74

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar hemställa hos regionfullmäktige om att nya budget- och
redovisningsprinciper för planerat underhåll av fastigheter antas.
Tekniska nämnden beslutar att driftbudgeten 2018 för planerat underhåll sänks med
40 miljoner kronor.
Tekniska nämnden beslutar om att begära 40 miljoner kronor i investeringsbudget
för planerat underhåll år 2018.
Tekniska nämnden föreslår att nämndernas internhyror sänks med 30 miljoner
kronor till år 2018.

Sammanfattning

Krav på komponentredovisning har införts för kommuner och landsting och gäller
från och med januari 2014. Komponentredovisning medför att en tillgång såsom en
byggnad delas in i ett antal komponenter som skrivs av var för sig med olika
avskrivningstider.
Planerat underhåll blir investering
Genom det nya regelverket skall utbytet av komponenten räknas som en tillgång och
aktiveras i balansräkningen. Tidigare har man ansett att utbyte av en komponent till
samma standard är en driftkostnad medan en standardhöjande åtgärd har räknats
som en tillgång. Utbyte av komponent görs oftast genom planerat underhåll. Som
exempel utbyte av fönster, tak och ventilationsanläggningar mm. Även inre underhåll
såsom målning av väggar eller byte av golvmatta räknas som utbyte och skall
bokföras som en tillgång. Det vill säga aktiveras i balansräkningen och få en
avskrivningstid.

En effekt av detta är att delar underhållskostnader måste flyttas från driftbudget till
investeringsbudgeten.
Bedömning

Från drift till investering och internhyra.
Det betyder att 2018 års driftbudget för fastighetsavdelningen kan minskas med 40
mkr på grund av ändrad finansiering. Av denna minskning på 40 mkr för planerat
underhåll kan 33 mkr hänföras till de lokaler som finansieras med internhyra resten
på 7 mkr finansieras genom externa hyror. Den skattefinansierade delen är bara ca
0,3 % vilket motsvara bara några hundratusen kronor.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-04-26

De nya redovisningsprinciperna får konsekvenser för internhyrorna som är baserad
på en självkostnad. Detta medför att internhyran 2018 kan sänkas med 33 mkr. De
årliga investeringarna för planerat underhåll på 33 mkr skapar kapitalkostnader på ca
3 mkr per år. För 2018 kan därför internhyrorna sänkas med 30 mkr för att därefter
årligen öka med 3 mkr.
Ökning av driftkostnader kommer att sker när investeringsutgifter för planerat
underhåll aktiveras. Avstämning av driftkonsekvenser ska ske årligen i samband med
upprättande av strategisk plan och budget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-03-30
Ärendets behandling under mötet

Tekniska nämnden beslutar hemställa hos regionfullmäktige om att nya budget- och
redovisningsprinciper för planerat underhåll av fastigheter antas.
Tekniska nämnden beslutar att driftbudgeten 2018 för planerat underhåll sänks med
40 miljoner kronor.
Tekniska nämnden beslutar om att begära 40 miljoner kronor i investeringsbudget
för planerat underhåll år 2018.
Tekniska nämnden föreslår att nämndernas internhyror sänks med 30 miljoner
kronor till år 2018.
Ärendet föredrogs av ekonomichef Mats Renborn.
Skickas till
Regionfullmäktige.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Ärendenr TN 2017/742
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 30 mars 2017

Tekniska nämnden

Redovisningsprinciper för planerat underhåll fastigheter

Förslag till beslut






Tekniska nämnden beslutar hemställa hos regionfullmäktige om att nya
budget- och redovisningsprinciper för planerat underhåll av fastigheter
antas.
Tekniska nämnden beslutar att driftbudgeten 2018 för planerat underhåll sänks med 40 mkr.
Tekniska nämnden beslutar om att begära 40 mkr i investeringsbudget
för planerat underhåll år 2018.
Tekniska nämnden föreslår att nämndernas internhyror sänks med 30
mkr till år 2018.

Bakgrund
Krav på komponentredovisning har införts för kommuner och landsting och
gäller från och med januari 2014. Komponentredovisning medför att en tillgång såsom en byggnad delas in i ett antal komponenter som skrivs av var för
sig med olika avskrivningstider.
Planerat underhåll blir investering

Genom det nya regelverket skall utbytet av komponenten räknas som en tillgång och aktiveras i balansräkningen. Tidigare har man ansett att utbyte av en
komponent till samma standard är en driftkostnad medan en standardhöjande
åtgärd har räknats som en tillgång. Utbyte av komponent görs oftast genom
planerat underhåll. Som exempel utbyte av fönster, tak och ventilationsanläggningar mm. Även inre underhåll såsom målning av väggar eller byte av golvmatta räknas som utbyte och skall bokföras som en tillgång. Det vill säga aktiveras i balansräkningen och få en avskrivningstid.
En effekt av detta är att delar underhållskostnader måste flyttas från driftbudget till investeringsbudgeten.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-tn@gotland.se
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Teknikförvaltningen

Ärendenr TN 2017/742

Region Gotland

Kostnadsföras direkt eller aktivering

Under ett år förekommer det en mängd olika underhållsåtgärder från stort till
smått. Att aktivera alla underhållsåtgärder medför en stor administrativ arbetsuppgift. Därför föreslår Sveriges kommuner och landsting att en beloppsgräns
införs. Åtgärder under beloppsgränsen kostnadsförs då direkt. I riktlinjer för
komponentredovisning som är antagen av RS fastslås att för att undvika en
orimlig administrativ arbetsbörda ska planerade underhållsåtgärder som understiger 400 tkr per anläggningstillgång redovisas som en driftskostnad när de
inträffar.
År 2014 genomförde FFA underhållsåtgärder på 85 anläggningar (byggnader)
varav 55 st. kostade under 400 tkr. Det sammanlagda värdet av dessa 55 åtgärder uppgick till ca 5 mkr. År 2017 uppgår budgeten för planerat underhåll till
39 mkr. 2017 års budget är reducerad med ett avkastningskrav på 9 mkr. Utan
avkastningskravet hade budgeten för planerat underhåll varit 48 mkr. Av de 48
mkr föreslås 40 mkr flyttas över till investeringsbudgeten och 8 mkr blir kvar i
driftbudgeten för år 2018.
Bedömning
Från drift till investering och internhyra

Det betyder att 2018 års driftbudget för fastighetsavdelningen kan minskas
med 40 mkr på grund av ändrad finansiering. Av denna minskning på 40 mkr
för planerat underhåll kan 33 mkr hänföras till de lokaler som finansieras med
internhyra resten på 7 mkr finansieras genom externa hyror. Den skattefinansierade delen är bara ca 0,3 % vilket motsvara bara några hundratusen kronor.
De nya redovisningsprinciperna får konsekvenser för internhyrorna som är
baserad på en självkostnad. Detta medför att internhyran 2018 kan sänkas med
33 mkr. De årliga investeringarna för planerat underhåll på 33 mkr skapar kapitalkostnader på ca 3 mkr per år. För 2018 kan därför internhyrorna sänkas med
30 mkr för att därefter årligen öka med 3 mkr.
Ökning av driftkostnader kommer att sker när investeringsutgifter för planerat
underhåll aktiveras. Avstämning av driftkonsekvenser ska ske årligen i samband med upprättande av strategisk plan och budget.

Teknikförvaltningen
Patric Ramberg

Teknisk direktör

Björn Sandqvist

Avdelningschef
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-03-22

HSN § 357

Uppdrag från budgetavstämningkonsekvensbeskrivning av ombyggnation
enheten för akut omhändertagande

HSN 2017/11
HSN-AU § 355

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna den fördjupade beskrivningen
av ombyggnation/tillbyggnation av enheten för akut omhändertagande.

Sammanfattning

I samband med budgetbeslut om investeringar för 2017 och investeringsplan 20182022 fick hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att återkomma med ett mer
utförligt underlag avseende ombyggnationen av enheten för akut omhändertagande.
Driftskonsekvenser och verksamhetsmässiga konsekvenser ska beskrivas.
En behovsanalys och förstudie utifrån patientflöden är gjord och resultatet visar att
en ombyggnation och tillbyggnation av det som idag är akutmottagningen är
nödvändig ur flera aspekter; säkerhetsaspekt för såväl patienter som personal,
patientsäkerhetsaspekt, arbetsmiljö/arbetsmetodik, integritetsaspekt och
utrymmesaspekt.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att ombyggnation/tillbyggnation av enheten för akut
omhändertagande är absolut nödvändigt och sjukvårdens mest prioriterade
lokalförändring. En väl genomarbetad behovsanalys är gjord som verkligen utgått
från patientflödet, med avsikt att förbättra såväl säkerhet, integritet och arbetsmiljö.
Bedömningen är att behovsanalysen och förstudien arbetats fram utifrån ett så
resurseffektivt nyttjande av lokalerna som möjligt.
De ekonomiska driftskonsekvenser som i nuläget går att överblicka är främst ökade
hyreskostnader. Trots en väl genomarbetad behovsanalys och förstudie är projektet
ännu i en fas där övriga konsekvenser på driften inte är möjliga att överblicka.
Investeringskostnaden är inte heller den säkerställd utan utförd av en kalkylator hos
arkitektfirma och ligger i ett spann mellan 56 och 91 miljoner beroende på låg eller
hög kostnadsnivå. Förvaltningens bedömning i nuläget är ett mellanting på 77
miljoner.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ombyggnation enheten för akut omhändertagande 2017-03-02
Ärendets behandling under mötet

Bakgrund HSN-AU § 355
Inför nämndens sammanträde görs ett förtydligande avseende behovet av antalet
kvadratmetrar i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-03-22

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna den fördjupade beskrivningen
av ombyggnation/tillbyggnation av enheten för akut omhändertagande.
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
Registrator-RS

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
HSN 2017/11
2 mars 2017

Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ombyggnation enheten för akut omhändertagande
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna den fördjupade
beskrivningen av ombyggnation/tillbyggnation av enheten för akut
omhändertagande.

Sammanfattning

I samband med budgetbeslut om investeringar för 2017 och investeringsplan 20182022 fick hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att återkomma med ett mer
utförligt underlag avseende ombyggnationen av enheten för akut omhändertagande.
Driftskonsekvenser och verksamhetsmässiga konsekvenser ska beskrivas.
En behovsanalys och förstudie utifrån patientflöden är gjord och resultatet visar att
en ombyggnation och tillbyggnation av det som idag är akutmottagningen är
nödvändig ur flera aspekter; säkerhetsaspekt för såväl patienter som personal,
patientsäkerhetsaspekt, arbetsmiljö/arbetsmetodik, integritetsaspekt och
utrymmesaspekt.
Ärendebeskrivning

Ombyggnation/tillbyggnation av enheten för akut omhändertagande är sjukvårdens
mest prioriterade ombyggnation. Ombyggnationen är motiverad ur flera aspekter:






Säkerhetsaspekt för såväl patienter som personal
Patientsäkerhetsaspekt
Arbetsmiljö/arbetsmetodik
Integritetsaspekt
Utrymmesaspekt
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Enheten för akut omhändertagande är den enhet på lasarettet där såväl gående
patienter som ambulansfall mottas, bedöms, stabiliseras, behandlas under en tämligen
kort period för att sedan lämna enheten.
2016 hade akutmottagningen 24500 läkarbesök och 693 sjuksköterskebesök. Trenden
är att besök på akutmottagning ökar, på Gotland liksom i riket. Sedan 2010 har
volymen besök till akutmottagningen på Gotland ökat med 20 procent. Detta
överensstämmer väl med rikets siffror. 2016 var det 343 stycken traumalarm (via
ambulans eller helikopter), denna trend har ökat ännu kraftigare, från 176 trauman
2010 till 343 stycken år 2016. Cirka en tredjedel av traumana äger rum under
sommarmånaderna juni, juli och augusti, vilket ser likadant ut för alla uppmätta år.
På Gotland finns ingen annan vårdinstans som har kapacitet och kompetens att ta
emot patienter med akut sjukdom eller olycksfall av allvarlig sort. Mottagningen är
den enda och första instans som primärt ska hantera ett katastrofläge med många
skadade oavsett skademekanism, inklusive kemisk olycka, på Gotland.
Receptionen och enheten fungerar dessutom som genomgångsenhet för anhöriga
som ska besöka vårdenheter efter klockan 20.00.
En behovsanalys och efterföljande förstudie är beställd av teknikförvaltningen och
den är gjord. Analysen och förstudien är utarbetad med patientflödet på
mottagningen som utgångspunkt.
I nuläget finns endast ett väntrum på akutmottagningen. Detta innebär att i
väntrummet väntar patienter med många olika behov. Allt från små barn, personer
som blivit misshandlade, gamla och sköra patienter med akuta åkommor till personer
som lider av missbruk. Både personer som är våldsamma och personer som blivit
utsatta för våld samlas i samma väntrum. Genom att separera flöden och ge mer
utrymme åt olika typer av kategorier av patienter och behov skapas en lugnare och
säkrare miljö. Förstudien har sett på flera olika väntrum, skilda flöden och separat
utgång från akuten.
Mottagningen är idag inte anpassad för den mängd patienter som passerar
mottagningen. För att snabbt kunna urskilja patienterna med mest akuta behov,
används en så kallad triage-modell (sortering och prioritering). Sverige hade redan
tidigt importerat enkla system för detta eftersom det är av nöden att snabbt skilja ut
dem som måste prioriteras av medicinska skäl. På Gotland infördes process-triage
som ett led i ”Akutprocessen”.
Övriga larm som är standardiserade till förlopp är vid hjärtstopp, stroke eller röd
patient, det vill säga starkt påverkad allvarligt sjuk patient som ambulansen eller egen
personal detekterar som röd prioritet. Den sistnämnda typen kan lida av exempelvis
blodförgiftning eller ha pågående blödningar.
Mottagningen har idag ett väl känt integritetsproblem vid receptionsdisken där
överhörning från väntrummet är omöjligt att utesluta.
Enheten är inte anpassad för all den utrustning som behövs på en akutmottagning.
Behovsanalysen och förstudien påvisar att mottagningen är cirka 300-500
kvadratmeter för liten med tanke på de funktioner som finns och behövs för dagens
behov. Kvadratmeterspannet är beroende av hur lokalen planeras med exempelvis
korridorer och allmänna ytor, vilka möjliga lösningar som finns, hur förändring av
patientflöden kan ske samt hur arbetssätten kan förändras. Den tänkta
ombyggnationen med förändrade flöden osv. bedöms täcka behovet även om
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volymen av patienten ökar, utifrån att det förslag på ombyggnation som är framtagen
är genomförbart.

De verksamhetsförbättringar som en ombyggnation/tillbyggnation ger enligt
förstudien är följande:














Avsevärt förbättrad säkerhet för både patienter, anhöriga och personal.
Rumsfunktioner som krävs för att snabbt patientsäkert kunna bedöma och
behandla patienter med olika typer av akut uppkomna symtom och skador
Två akutrum istället för ett vilket är positivt då det exempelvis vid
trafikolycka inte sällan är fler skadade.
Lokaler lämpliga för ren övervakning behövs ex i väntan på transport till
intensivvård eller operation eller i avvaktan för att se utveckling av tillstånd
efter behandlingsinsatser
Patientflöden kan åtskiljas för olika prioritetsgrader
För de patienterna med högst prioritet och svårast sjuka bör triagerum och
akutrum ligga i närheten av varandra
Lokaler som kraftigt minskar de arbetsmiljöproblem som finns på
mottagningen idag. Exempel på arbetsmiljöproblem är den mängd
förflyttningar av såväl patienter och materiel mellan funktioner inom
mottagningen och för trånga lokaler för att personal och utrustning som
behövs runt patienten ska få plats på ett bra sätt i akuta situationer.
Registreringen kan ske under sekretessmässiga och integritetsskyddade
förhållanden
Lokaler med större utrymme så att patienter inte, i den omfattning som idag,
ska behöva vänta på brits i korridor, med både sekretessproblem och
upplevelse av utlämnande som följd.
Lokaler där utrymme finns för allt de rullande materiel som idag står i
korridorer, med trängsel som följd och med ökad risk vid evakueringsbehov.

I samband med ombyggnationen av enheten för akut omhändertagande planeras en
utbyggnad i entréplan. Den tilltänkta ombyggnationen innehåller en tillbyggnadsdel
på ca 320 kvadratmeter i entréplan som byggs ihop med nuvarande akutmottagning.
Då tillbyggnaden sker i sluttande terräng kommer även ca 230 kvadratmeter
tillbyggnation ske i källarplan, varav den största delen kommer att avse utrymmen för
teknik i form av elcentral, datacentral, vatten mm. En mindre del av tillbyggnationen
av plan 2 kommer också att kunna användas till hälso- och sjukvårdens verksamhet i
källarplan.
För denna tillbyggnad, plan 2 och 3, har beräkningar lämnats i ett spann mellan 38-68
miljoner, beroende på bedömd hög eller låg kostnad. Då behovet av standard på
lokalerna varierar mellan plan 2 (källarplan) och plan 3 (entréplan) begär hälso- och
sjukvårdsnämnden 56 miljoner för denna ombyggnation/tillbyggnation, detta
inkluderar de så kallade byggherreomkostnader mm som kommer utöver själva
byggentreprenadkostnaden. Beräkningarna är beställda i samband med förstudien
och lämnade av arkitektbyråns kalkylator.
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Tillbyggnad för plan 4-6
Då flera av sjukhusverksamheterna i nuläget har allt för små lokaler för den sjukvård
som bedrivs, är det av utrymmesskäl på kortare och längre sikt, nödvändigt att
investera i att utöka lokalytan för Visby lasarett.
Generellt har Visby lasarett små utrymmen jämfört med dagens standard, trots att
sjukhuset endast är ca 20 år gammalt. Nedan beskrivs lokalbehovet för
intensivvårdsavdelningen, men även operationsavdelningen och röntgenavdelningen
är idag trångbodda.
Krav på både utrustning och personal vid verksamheter som operation och
intensivvård gör att de utrymmen som Visby lasarett har är på gränsen till för små. På
lasarettet finns inga outnyttjade kvadratmeter. Varje liten verksamhetsförändring som
leder till en förändring av lokaler leder till ett pusslande för att inrymma all
verksamhet. Detta är ett ineffektivt sätt att förändra lokalerna.
En operationssal i ett nybyggt sjukhus byggs med ca 60 kvadratmeter per
operationssal. Operationssalarna på Viby lasarett är ca 38-45 kvadratmeter. När
operationssalarna inte längre kan vara funktionella och utbyggnad av dessa behövs är
i dagsläget enda möjligheten att minska antalet salar, alternativt tillbyggnation.
Mycket görs idag för att effektivisera patientflödet vid operationer. Krav på
effektivisering av operationsprocessen ställer också ökade krav på logistiken kring
såväl patienter, personal och utrustning. Operationer görs med ny teknik, exempelvis
laparoskopisk kirurgi istället för öppen kirurgi. Men teknikutvecklingen gör samtidigt
att behovet av yta runt patienten ökar, med ökat behov av utrustning i lokalen. I det
perspektiv som det i dagsläget går att planera för, några års sikt, kommer det inte vara
möjligt att minska antalet operationssalar, men det kommer att bli nödvändigt att öka
ytan per operationssal.
Möjlighet finns att utöka tillbyggnaden för enheten för akut omhändertagande med
ytterligare två, tre inkluderat teknikutrymme, våningar, i samband med byggnationen.
Detta ger en utökad lokalyta med 200 kvadratmeter per våningsplan.
Detta skulle ge möjlighet till att arbeta med lokalförändringar och
verksamhetsförändringar på ett nytt sätt på lasarettet.
Hur dessa lokaler ska nyttjas på bästa sätt behöver en studie svara på. En sådan
genomgång ska koncentreras på verksamheterna inom operation, iva och röntgen.
Därmed inte sagt att det är dessa verksamheter som kräver mycket specialiserade
lokaler i form av renhetsgrad, ventilation, utrustning osv som ska nyttja en eventuell
utbyggnad. En utbyggnad ska ske till minsta möjliga kostnad för mer ”enkla” lokaler
dit verksamhet med lägre krav på lokalerna kan inrymmas, exempelvis administrativa
platser och konferensrum. Detta ger då ökat utrymme till verksamheterna med högre
krav på lokalerna inom befintliga sjukhuslokaler, som till stor del är anpassade för
dessa verksamheter.
Plan 4-6 har en första kostnadsberäkning på mellan 18 miljoner och 24 miljoner
inklusive byggherreomkostnader, beroende på bedömd låg eller hög kostnad.
Bedömningen är att ett mellanting vore realistiskt, vilket skulle betyda en kostnad på
21 miljoner.
Totalt för hela om och tillbyggnaden skulle således kosta ca 77 miljoner.
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Bedömningen är att det är effektivast att göra hela tillbyggnationen på en och samma
gång både ur verksamhetsperspektiv och ur kostnadsperspektiv. Att istället invänta
och i ett senare skede bygga till plan 4-6, vilket kommer att vara nödvändigt inom
planperioden ger högre kostnader för tillbyggnationen totalt. Då man i detta fall
måste börja med att riva delar av konstruktionen i markplan för att göra
tillbyggnationen. Dessutom blir detta betydligt mer störande för verksamheten.

Ombyggnationen och utbyggnaden av enheten för akut omhändertagande kommer
att medföra verksamheten stor olägenhet då verksamheten måste pågå i befintliga
lokaler under byggtiden. Att minska denna olägenhet genom att göra även de
ovanstående planen på samma gång är även av den aspekten önskvärd.
Vad skillnaden i kostnad blir om man väljer att enbart bygga till enbart plan 2 och 3
inom närtid och endast förbereda för att i ett senare skede bygga till plan 4 och 6
jämfört med att bygga hela plan 2-6 på en gång är i dagsläget inte möjligt att ange.
Den förstudie som är gjord har sin grund i behovet för enheten för akut
omhändertagande med en beskrivning av hur en möjlig tillbyggnad för
verksamhetsplan 4-5 ser ut. Detta innebär att detaljer kring exempelvis teknik,
ventilationsförsörjning osv inte är framtagna. I nuvarande förslag finns
teknikutrymme på såväl plan 2 och 6, huruvida detta är lämpligt eller om alternativ
finns att samla allt på ett utrymme osv är i nuläget inte utrett.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att ombyggnation/tillbyggnation av enheten för akut
omhändertagande är absolut nödvändigt och sjukvårdens mest prioriterade
lokalförändring. En väl genomarbetad behovsanalys är gjord som verkligen utgått
från patientflödet, med avsikt att förbättra såväl säkerhet, integritet och arbetsmiljö.
Bedömningen är att behovsanalysen och förstudien arbetats fram utifrån ett så
resurseffektivt nyttjande av lokalerna som möjligt.
De ekonomiska driftskonsekvenser som i nuläget går att överblicka är främst ökade
hyreskostnader. Trots en väl genomarbetad behovsanalys och förstudie är projektet
ännu i en fas där övriga konsekvenser på driften inte är möjliga att överblicka.
Investeringskostnaden är inte heller den säkerställd utan utförd av en kalkylator hos
arkitektfirma och ligger i ett spann mellan 56 och 91 miljoner beroende på låg eller
hög kostnadsnivå. Förvaltningens bedömning i nuläget är ett mellanting på 77
miljoner.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ombyggnation enheten för akut omhändertagande 2017-03-02.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
Registrator-RS
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-03-22

HSN § 358

Uppdrag från budgetavstämningkonsekvensbeskrivning av ombyggnation på IVA

HSN 2017/11
HSN-AU § 356

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna den fördjupade beskrivningen
av ombyggnation/tillbyggnation av intensivvårdsavdelningen.

Sammanfattning

I samband med budgetbeslut om investeringar för 2017 och investeringsplan 20182022 fick hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att återkomma med ett mer
utförligt underlag avseende ombyggnationen av intensivvårdsavdelningen.
Driftskonsekvenser och verksamhetsmässiga konsekvenser ska beskrivas.
Den medicinska och medicinsktekniska utvecklingen påverkar även lokalerna som
vården bedrivs i. Intensivvårdsavdelningen på Visby lasarett har idag trånga lokaler,
vårdsalarna är små för en bra arbetsmiljö, vårdmiljö och patientsäkerhet. Även
säkerhetsaspekten är inte tillräckligt tillgodosedd utifrån de behov som finns idag och
framåt.
För att få ett mer underbyggt underlag för en ombyggnation av
intensivvårdsavdelningen behöver en behovsanalys och förstudie genomföras. En
ombyggnation av intensivvårdsavdelningen påverkas också av ett eventuellt beslut
om tillbyggnation plan 4-6 enligt underlaget om enheten för akut omhändertagande.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdens bedömning är att behovet av en ombyggnation av
intensivvårdsavdelningen inom några år kommer att vara högst aktuellt. För att
kunna gå vidare och ta fram ett bättre underlag inför beslut behöver dels beslut fattas
kring tillbyggnationen av plan 4-6 i samband med enheten för akut omhändertagande
och dels behöver en behovsanalys och förstudie genomföras.

Bakgrund HSN-AU § 356
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna den fördjupade beskrivningen
av ombyggnation/tillbyggnation av intensivvårdsavdelningen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ombyggnation av intensivvårdsavdelningen 2017-03-02.
Tjänsteskrivelse ombyggnation av enheten för akut omhändertagande 2017-03-02.
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
Registrator-RS

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
HSN 2017/11
2 mars 2017

Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ombyggnation intensivvårdsavdelningen
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna den fördjupade
beskrivningen av ombyggnation/tillbyggnation av intensivvårdsavdelningen.

Sammanfattning

I samband med budgetbeslut om investeringar för 2017 och investeringsplan 20182022 fick hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att återkomma med ett mer
utförligt underlag avseende ombyggnationen av intensivvårdsavdelningen.
Driftskonsekvenser och verksamhetsmässiga konsekvenser ska beskrivas.
Den medicinska och medicinsktekniska utvecklingen påverkar även lokalerna som
vården bedrivs i. Intensivvårdsavdelningen på Visby lasarett har idag trånga lokaler,
vårdsalarna är små för en bra arbetsmiljö, vårdmiljö och patientsäkerhet. Även
säkerhetsaspekten är inte tillräckligt tillgodosedd utifrån de behov som finns idag och
framåt.
För att få ett mer underbyggt underlag för en ombyggnation av
intensivvårdsavdelningen behöver en behovsanalys och förstudie genomföras. En
ombyggnation av intensivvårdsavdelningen påverkas också av ett eventuellt beslut
om tillbyggnation plan 4-6 enligt underlaget om enheten för akut omhändertagande.
Ärendebeskrivning

Intensivvårdsavdelningen är en högteknologisk och komplex verksamhet. Utveckling
har gått väldigt snabbt och det ställs helt andra krav på lokaler än tidigare.
Miljön är väldigt speciell, för patienten är det komplex vård som bedrivs dygnet runt
med mycket teknologi. Ljud och ljus påverkar väldigt mycket och ofta kan patienten
förlora orientering i tid och rum. Patientens kommunikationsförmåga kan vara
nedsatt och anhöriga spelar stor roll i vården.
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Forskning har gjorts vilket lett fram till ett evidensbaserat konceptprogram för
intensivvård utifrån lokalbehov. En viktig slutsats i projektet är att enpatientrum med
eget rymligt hygienutrymme, spoldesinfektor, plats för närstående och möjlighet till
övervakning bör vara grunden för en väl utformad intensivvårdsavdelning.
Vidare rekommenderas 30kvm patientrum (idag är patientrummen 20kvm),
hygienutrymme 7,5kvm (finns inte på samtliga rum idag och om de finns är de ca 5
kvm), förrum eller sluss 3-8 kvm (idag finns antingen inget eller 5-8 kvm) Två
patientrum rekommenderas att ligga tillsammans med en arbetsstation för
övervakning, vilket bildar en IVA modul. Idag finns det flera rum som inte har
övervakningsmöjlighet utanför rummet.
Anhöriga rekommenderas få möjligheter till vila/övernattning, tillgång till pentry och
samtalsrum för samtal med personalen. Idag finns ett litet rum med en soffa där alla
anhöriga till avdelningens samtliga patienter kan vistas.
Då en del patienter och anhöriga kan vara påverkade, förlorat orientering till tid och
rum eller i känslomässig kritisk sinnesstämning ställs det speciella krav på lokalerna.
Både patientsäkerheten och säkerheten för personalen är beroende av bra rutiner, bra
förutsättningar med tillräcklig yta och avskildhet.
En annan aspekt för en ombyggnation av intensivvårdsavdelningen är
säkerhetsaspekten. På intensivvården vårdas många olika patientkategorier, inte minst
patienter med förgiftningstillstånd efter intag av droger. Det är inte ovanligt att dessa
patienter under sitt förgiftningstillstånd, eller på väg ur detta, blir våldsamma och
hotfulla. Inte heller allt för sällan vårdas patienter som varit utsatta för brott, eller
patienter som begått brott med svåra skador som följd på intensivvårdsavdelningen,
ibland också samtidigt. Intensivvårdsavdelningen är i dagsläget inte fullvärdig ur
säkerhetssynpunkt vare sig för patienter, personal, närstående mfl.
I närtid behöver en förstudie genomföras för att klargöra projektets omfattning och
genomförbarhet.
Då intensivvårdsavdelningen i nuläget är en verksamhet i för små lokaler för att vara
optimala antas den förstudie som behövs göras utmynna i, bland annat, behov av
större lokaler. Den tillbyggnad av plan 4-6 ovanför enheten för akut
omhändertagande, som beskrivits i annan handling, skulle ge en betydligt större
möjlighet till en ombyggnation som svarar upp mot de verksamhetsmässiga behov
som en intensivvårdsavdelning har.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdens bedömning är att behovet av en ombyggnation av
intensivvårdsavdelningen inom några år kommer att vara högst aktuellt. För att
kunna gå vidare och ta fram ett bättre underlag inför beslut behöver dels beslut fattas
kring tillbyggnationen av plan 4-6 i samband med enheten för akut omhändertagande
och dels behöver en behovsanalys och förstudie genomföras.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ombyggnation av intensivvårdsavdelningen 2017-03-02.
Tjänsteskrivelse ombyggnation av enheten för akut omhändertagande 2017-03-02.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2017/11

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
Registrator-RS
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Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-22

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-07

BUN § 24
Au § 20

Plan för utbildningsnämndernas IT-investeringar för perioden
2018 - 2022
BUN 2017/142

(- Regionfullmäktige, 2016-11-21, § 200)
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-09

Barn- och utbildningsnämndens beslut




Förslaget till IT-satsningar för åren 2018 – 2022 godkänns med den ändringen att
förtydligande ska göras av att IT-strategin ännu inte är beslutad av regeringen (sidan
2, punkt 2, Digitaliseringsstrategi, 3:e stycket).
Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra ändringen samt att inge förslaget till
regionstyrelsen.

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i november 2016 om uppdrag till
barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. De båda
förvaltningarna fick i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2017 med en plan
för nämndernas IT-investeringar 2018-2022.
Förvaltningen hade inför arbetsutskottets sammanträde utarbetat reviderad
tjänsteskrivelse, vilken delades ut på sammanträdet.
Ärendet föredrogs på arbetsutskottets sammanträde av försörjningschef,
Rolf Andersson. Av föredragningen framgick bland annat att förvaltningen avser att
komplettera sin tjänsteskrivelse inför nämndens behandling av ärendet.
Arbetsutskottet beslutade att ta emot informationen och låta ärende återkomma till
nämndens sammanträde i mars.
Förvaltningen hade inför nämndens sammanträde kompletterat sin tjänsteskrivelse i
enlighet med den information som getts arbetsutskottet.
Ärendet föredrogs även på nämndens sammanträde av försörjningschef,
Rolf Andersson.

Forts.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-22

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-07

Forts. BUN § 24
Yrkanden
Ordförande Brittis Benzler (V) föreslog att planen för IT-satsningar för barn- och
utbildningsnämndens verksamheter för åren 2018 – 2022 godkänns med ändringen att
förtydligande ska göras av att IT-strategin ännu inte är beslutad av regeringen (sidan 2,
punkt 2, Digitaliseringsstrategi, 3:e stycket). Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra
ändringen samt att inge förslaget till regionstyrelsen.

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

Expedieras: Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Investeringsäskanden
2018-2022
Nämnd/Förvaltning:
BUN/UAF
Kategori 3, IT

Projekttext

Prio
1,2,3

Investeringsbudget, brutto tkr
2018 2019 2020 2021 2022

Total

Pott
0
Investeringar
It administration och ledning
Bredband landsbygdsskolor
Moderna digitala klassrum
Kringutrustning
Reinvestering undervisningsdator
IT-volymökning
Nytt adm system
Utbyggnad nya nätverk
Särskolan, lärplattor

Om ny nationell IT-strategi beslutas krävs
personlig utrustning till varje elev fr.o.m. 2019
Förstudie/införande
Ny standard

Totalt investeringar

1
1
1
1
1

700
120
500
900
300

700
0
500
900
300

700
0
500
900
300

700
0
500
900
300

700
0
500
900
300

3 500
120
2 500
4 500
1 500

1
1
1
1

7 000
100
100
50

7 000
0
100
50

7 000
0
100
50

7 000
0
100
50

7 000
0
0
50

35 000
100
400
250
0

9 770

9 550

9 550

9 550

9 450

47 870

Anm: Driftkonsekvenser för kapitalkostnader beräknas inte.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

lokalinvesteringar – prioritetsordnas
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas
investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas
ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten
reinvesteringar och planerat underhåll – utifrån plan och prioritering

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Ärendenr BUN 2017/142
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum

09 mars 2017

Barn- och utbildningsnämnden

IT-satsningar för barn- och utbildningsnämndens verksamheter, 2018–2022
Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag på ITsatsningar.
Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att återkomma till budgetberedningen i maj 2017 med en plan för nämndernas IT-investeringar 2018–2022
(RF 2016-11-21§ 200).
1. Var står vi idag










Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) har etablerat en organisation till stöd för lärare och elever. I denna grupp tillsammans med
IT-pedagoger och IT-stödjare på skolorna så finns kunskap i de tre
grunderna för pedagogisk utveckling med digital teknik;
o Den pedagogiska kompetensen och förmågan att lära ut
o Ämneskompetensen, att behärska och utveckla kunskapen om
det aktuella ämnet
o Den digitala kompetensen, att med hjälp av modern teknik
kunna utveckla sin pedagogik och ämneskompetens.
Utbildning av lärare; digitala lärverktyg, digitala läromedel, appar, knep
och knåp, katalog och planering för 2017. Utbildare från Apple, Microsoft Caperio, Atea + våra egna.
Det kollegiala lärandet sker i arbetslag med eller utan stöd av ITpedagoger. Pedagoggotland.se är lanserat som inspiration och stöd för
detta. Vid sidan om detta har en mängd spontana Facebookgrupper
skapats för olika lärargrupper.
IT-pedagog för undervisning av nyanlända och lärare som undervisar
dem.
Lärplattor (Ipads) till samtliga elever 7–9.(1t1)

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-bun alt gvn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000–0803
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Ärendenr BUN 2017/142
Datum

08 mars 2017

Lärplattor, en per två elever (1t2) på 4–6-skolor. 3 lärplattor per avdelning på förskola och F-3
Fiber och trådlösa nät finns på alla skolor och förskolor
LIKA för analys av grundskola, gymnasium, vux
Managering dvs fjärrstyrning av Ipads, snart MacBooks och PC
Nytt mailsystem för personal och elever
Office 365 för personal och elever, många nya möjligheter
Internutbildning, kollegialt lärande enligt studiecirkelkonceptet med
stöd av våra It-pedagoger
Skype ger nya möjligheter för distansmöten och undervisning

2. Digitaliseringsstrategi

Ur Gotlands regionala digitala agenda:
”Den digitala utvecklingen inom utbildningsområdet sträcker sig från förskola
till universitet. I alla skolformer skapar digitaliseringen nya möjligheter och
utmaningar för pedagoger och elever. Den digitala utvecklingen förändrar
samhället på alla nivåer. Dagens och morgondagens samhälle förutsätter digitalt kompetenta medborgare. Gotländska elever och studenter får genom en
digitalt stödd undervisning en tidsenlig utbildning som utvecklar framtidens
förmågor och gör dem konkurrenskraftiga i morgondagens samhälle.”
Inom EU är digital kompetens en av de åtta nyckelkompetenserna.
Satsningen på att utveckla IT-miljön fortsätter utifrån den Regionala digitala
agendan och de behov som fastställts
Skolverket har föreslagit en ny nationell IT-strategi för skolväsendet som omfattar grund-, gymnasie- och vuxenutbildningen och om förslaget antas förväntas den gälla från 2019. Förändrade läroplaner är redan beslutade av regeringen
utifrån förslaget. Om förslaget om en ny nationell strategi antas i sin helhet
innebär detta att ännu större satsningar behöver göras på att kompetensutveckla lärare och att våra elever behöver ha personligt digitalt verktyg i lägre
åldrar. Fortsättningsvis behövs ännu mer fokus på det pedagogiska och didaktiska utvecklandet. En strategi för skolutveckling med digitala verktyg håller på
att utformas av förvaltningen utifrån den föreslagna nationella strategin. Förvaltningens bedömning är att med våra moderna nätverk, Apples datorer och
lärplattor i kombination med Microsofts Office 365 erbjuder vi våra lärare och
elever kraftfulla hjälpmedel för sin undervisning.
3. Fiber och trådlösa nätverk

Utbyggnaden av första generationens trådlösa nätverk för nämndens verksamheter är avslutad. Fiberutbyggnaden till skolorna avslutas under året med för-
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Ärendenr BUN 2017/142
Datum

08 mars 2017

skolorna i Visby. Övergång till generation 2 av trådlösa nät påbörjas under året
till alla skolor. Generation 2 tillåter fler uppkopplade enheter samtidigt som
hastigheten ökar och driften blir säkrare.
 Investering: 220 tkr (2018), 100 tkr (2019–2022)
4. Programvaror och appar

Under 2016 har vi förnyat vårt gamla Officeavtal och ersatt det med ett avtal
som erbjuder Office Education 365. Till en lägre kostnad än tidigare så har nu
alla medarbetare och elever på UAF tillgång till hela paketet som innefattar en
mängd applikationer utöver Office såsom t.ex. delade dokument, Skype for
Business och lagringsutrymme för varje elev och lärare på 1 TB. Alla medarbetare och elever får dessutom fritt installera O365 på fem utrustningar (dator,
smartphone, lärplatta etc.). Detta i kombination med lagringsutrymmet ger oss
full möjlighet att oberoende av tid och plats arbeta med vårt material.
5. Office Education 365

Office Education 365 är en ny plattform för undervisningen inom förvaltningen som inte används av övriga förvaltningar inom Regionen. Utveckling och
förvaltning av objektet bedrivs i huvudsak inom UAF.
6. MDM-system (Mobile Device Management)

För att administrera våra 7000 utrustningar behövs ett verktyg för att säkerställa att det finns tillgång till rätt program och appar mm. Det behövs också
ett säkert system för att registrera användare, att aktivera och stänga av utrustningarna. På sikt kommer detta system även att kunna användas som ett verktyg i klassrummet. Utbyte av MDM system sker under året för att möta kraven
på funktionalitet och logistik. MDM systemet förvaltas av UAF.
 Abonnemang ca 700 tkr/år
7. Utökad säkerhet

Förstärkt inloggning till Schoolsoft och elevvårdssystemet PMO kommer att
införas under året med anledning av Datainspektionens förtydliganden om
tolkningar av PUL.
8. Datorer och lärplattor

I grundskola, förskola finns en blandad IT-miljö med PC och iPad.
Huvuddelen av den digitala undervisningen bedrivs med iPads. Mycket av det
administrativa arbetet sker med PC. Utvecklingen går mot att våra enheter skall
vara plattformsoberoende och att man skall kunna utföra alla sina arbetsuppgifter med en enhet. Där är vi inte ännu idag.
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En satsning på ”En till En” för åk 7–9 fortsätter. I den föreslagna men ej fastställda nationella IT-strategin för skolan föreslås att ”En till En” skall gälla alla
skolformer.
Det innebär en kraftig utökning av enheter och ställer större krav på logistik,
upphandling och framförallt av kompetensutveckling. Därför föreslår vi i strategisk plan och budget en dubblering av investeringarna för inköp av lärplattor.
 Investering 7 mnkr/år
9. Digitala läromedel

Nästa stora utvecklingsområde är digitala läromedel. Dvs att våra elever får
tillgång till professionella läromedel via sina datorer/plattor istället som traditionellt via tryckta böcker. För att underlätta detta har vi tecknat ett avtal med
Skolfederationen som förenklar hanteringen av vilka läromedel som respektive
lärare/elev abonnerar på och federationen säkerställer också att fakturering
sker på ett riktigt sätt. Eleven ska inte behöva fundera på vilket företag som har
gett ut det läromedel som skall användas utan hittar allt som läraren valt med
samma inloggning. Detta gör att vi i våra uppföljningar kommer att se en
större kostnad på IT-hjälpmedel medan läromedelskostnaden kommer att
minska. Inom ett antal år kommer majoriteten av läromedelsinköpen att ske i
digital form.
Moderna digitala läromedel är inte att förväxla med böcker som är omgjorda
utan de erbjuder en mängd nya finesser som interaktivitet, filmer, bilder, dela
uppgifter, spelupplägg etc. Allt för att våra elever lättare skall kunna uppnå sina
studiemål.
En prisindikation är att ett läromedelsabonnemang uppgår till ca 1/7 av motsvarande bok. Dvs utbyte av bok vart 7:e år är kostnadsneutralt mot digitalt
abonnemang.
 Investering: 0
 Drift: succesivt kommer kostnader för läromedel att flyttas från böcker
till digitala läromedel.
10. Skoladministrativa system

Som födande administrativt system har för-, grundskolan och KCG idag Pro
Capita. Gymnasieskolan har Extens. Som lärplattform använder för- och
grundskolan Schoolsoft medan gymnasiet och Kompetenscentrum Gotland
använder It´s Learning. Som schemaprogram använder förskolan, grundskolan
och vuxenutbildningen Novaschem medan gymnasiet använder Untis.
Nämnderna har idag stora kostnader för dessa parallella system och även
dubbla organisationer för att förvalta och utveckla vår användning. Vi avser
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därför att starta en förstudie för att utvärdera en lämplig lösning för framtiden
och då helst hitta en lösning med webgränssnitt (molnlösning) där systemförvaltningen ingår i avtalet med vår leverantör. Förvaltningen bedömer i nuläget
kostnaden som neutral. På sikt kan vi förvänta oss en kostnadsminskning.
 Projektkostnad 100 tkr (2018)
11. Övrig IT-utrustning och klassrum

Digitala klassrum med presentationsutrustning är under ständig utveckling och
är beroende av vilka enheter vi använder. Trådlös överföring underlättar
undervisningssituationen. Det finns behov av IT-utrustning, (kamera, scanner,
skrivare, hörlurar, bildskärmar) samt kompensatoriska hjälpmedel för elever
med särskilda behov.
 Investering: 1,4 mnkr/år
12. Upphandling inför höstterminen 2017, nytt vägval

För förvaltningen ett nytt vägval.
12.1.

Pedagogers Pc och lärplattor

Lärarnas Pc och Lärplattor (Ipad) byts succesivt ut under planperioden. Pc
omsätts i den omfattning ITT planerar för i Regionen. Byten av lärplattor till
pedagoger sker med ungefär en tredjedel 2017.
12.2.

Elev lärplatta

Nybeställning av lärplattor till 7–9. Äldre lärplattor går tillbaka till verksamheten som reservenheter och till förtätning på övriga skolformer.
F-6, 250 lärplattor fördelas utifrån elevantal.
Förskola 1 lärplatta per avdelning
12.3.

Trender i riket

Apple 30% varav majoritet Ipad
Windows, 25% varav 15 PC, 10 Surface
Chrome 45 %
Cloud, 0 men kommer starkt
Rolf Andersson
Försörjningschef
Michael Carlsson
IT-strateg

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-22

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-07

BUN § 25
Au § 21

Investeringsplan för åren 2018 – 2022, enligt beslut från
regionfullmäktige
BUN 2017/141 samt BUN 2016/712 (uppdrag från BUN au)

(- Regionfullmäktige, 2016-11-21, Rf § 200)
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-21, delades ut. (Reviderad. Ersätter tidigare utsänd)

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Förslaget till lokalplanering för grund- och förskolan för åren 2018 – 2022 godkänns
och överlämnas därmed till regionstyrelsen.

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i november 2016 att uppdrag till barnoch utbildningsnämnden att återkomma till budgetberedningen maj 2017 med
investeringsplan 2018 – 2022 för Alléskolan och Humlegårdskolan, lokaler i kvarteret
Hackspetten och Västerhejde/Vibble/Visborg skola och förskola. Av uppdraget
framgick även att ”Planen ska ge en balanserad fördelning av investeringsmedel över
perioden.”
Förvaltningen hade inför arbetsutskottets sammanträde utarbetat reviderad
tjänsteskrivelse, vilken delades ut på sammanträdet.
Ärendet föredrogs på arbetsutskottets sammanträde av försörjningschef
Rolf Andersson. Av föredragningen framgick bland annat att förvaltningen avser att
komplettera sin tjänsteskrivelse inför nämndens behandling av ärendet.
Arbetsutskottet beslutade att ta emot informationen och låta ärendet återkomma till
nämndens sammanträde i mars.
Förvaltningen hade inför nämndens sammanträde reviderat sin tjänsteskrivelse i enlighet
med den information som getts till arbetsutskottet. Reviderad tjänsteskrivelse, vilken
ersatte tidigare utsänd, delades ut.
Ärendet föredrogs av försörjningschef Rolf Andersson och lokalsamordnare
Kristoffer Strehlenert.
Yrkanden
Ordförande Brittis Benzler (V) föreslog att förslaget till lokalplanering för grund- och
förskolan godkänns och överlämnas därmed till regionstyrelsen.

Ordförande ställde proposition på sitt förslag och fann att detta vunnit bifall.
Expedieras: Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Investeringsäskanden
2018-2022
Nämnd/Förvaltning:
BUN/UAF
Kategori 1, Lokaler

Projekttext

Prio
1,2,3

Investeringsbudget, brutto tkr
2018 2019 2020 2021 2022

Total

Driftkonsekvens, (kapitalkostnader + övr kostnader) tkr
2018
2019
2020
2021
2022

Pott
Maskiner, inventarier

Möbler, lekredskap,utrustning, spisar, bänkar
etc

1

4 000

Anpassning F-6, lokaler, skolgård, matsal, slöjd
etc, första anpassning för 1MSEK sker 2017
Ny ventilation och anpassning

1
1

3 500 10 000
16 000 15 000

4 000

4 000

4 000

4 000

20 000

Investeringar

Polhemskolan
Alléskolan

Ersätta paviljonger med tillfälligt bygglov med
permanenta lösningar
Nybyggnation av 3*F-6 År 2025, projektering
2022
VVV-skolan, (Västerhejde,Vibble, Visborg)
Nybyggnation 5 avdelsningar
VVV-förskola
Ersätta sliten paviljong med tillfälligt bygglov
med ny paviljong
Lyckåkerskolan
Lunden förskola Väskinde

2

1

Nybyggnation, startad 2017, inflytt januari 2018,
totalkostnad 39 MSEK varav 15,5 belastar 2018 1
Vid en stängning av Gothem behöver Fole
utökas med en avdelning, flytt av paviljong från
Hogrän
Fole/Gothem förskola
1
Mindre om- och/eller nybyggnader, flyttbara
paviljonger
Nya förskoleplatser/mindre bygginvesteringar
1
Flexibel lösning för växande/minskade behov

Totalt investeringar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

lokalinvesteringar – prioritetsordnas
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas
investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas
ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten
reinvesteringar och planerat underhåll – utifrån plan och prioritering

280
0

1 080
1 280

1 080
2 480

1 080
2 480

10 000

800

800

800

800

1 000
40 000

0
0

0
0

0
0

0
1 600

1 000

1 000

80

80

80

80

15 500

15 500

3 120

3 120

3 120

3 120

500

40

40

40

40

2 000

10 000

160

320

480

640

39 500 32 000 21 000 26 000 27 000

145 500

10 000

1
1

Törnekvior förskola

Förskolebuss

13 500
31 000

2

1 000
0 20 000 20 000

500

0

2 000

2 000

2 000

2 000

3 000

3 120

3 000
0

3 120

240

240

240

240

4 720

6 960

8 320

10 080

Anm: Driftkonsekvenser är räknade med en schablon om 8 procent på
investerat kapital. Inkluderar internränta 2017 med två procent. Kapitalkostnad
för pott beräknas inte.
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21 mars 2017

Barn- och utbildningsnämnden

Skol- och förskolelokaler i Visby med omnejd, 2018–
2022
Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag på lokalplanering för grund- och förskolan i Visby.
Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att återkomma till budgetberedningen i maj 2017 med investeringsplan 2018–2022 för Alléskolan och
Humlegårdskolan, lokaler i kvarteret Hackspetten och Västerhejde/Vibble/Visborg skola och förskola. Planen ska ge en balanserad fördelning av investeringsmedel över perioden. (RF 2016-11-21§ 200).
I regionens strategiska lokalplanering är det övergripande målet ” Att nå balans
mellan organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den
långsiktiga regionnyttan”. Strävan är att få de kortsiktiga insatserna att följa en
linje så att de gynnar våra långsiktiga mål och bidrar till Region Gotlands strategiska lokalplanering.

Lokalplanering 2018-2022
1. Visbys skollokalers placering

I arbetet har vi utgått från Visby med omgivningar och vi har delat in skolorna
efter våra högstadieskolors upptagningsområde.
2. Information från samhällsbyggarna
2.1. Arbetsmarknad i Visbyområdet






Försvaret aviserar 250 nya tjänster fr.o.m. 2018. Detta medför yngre familjer
med behov av förskola och skola i Visby-/Tofta-/ Klinteområdet.
Polisen har rekryterat ca 120 nya tjänster under 2016.
Ny kryssningskaj medför tillväxt inom besöksnäringen.
Fortsatt stark byggkonjunktur.

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
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2.2. Planerade nya bostadsområden i Visby med omnejd












Väskinde/Själsö/Brissund, fortsatt nybyggnation av villor. Ökat behov av
förskola /skola
Norra Visby, Planerad expansion på Galgberget, Visby Motorcentral, Snäck
medför stor efterfrågan på förskola och skola
Centrala Visby, planerade BR/HR på södercentrum, viss efterfrågan på förskola/skola
A7-fältet, hyresrätter, bostadsrätter, BoKlok samt ett antal villatomter medför stor efterfrågan på förskola och skola i centrala Visby. Enligt SBF planeras ca 500 lägenheter/villor på området.
Södra Visby/ Terra Nova, fortsatt nybyggnation av villor samt tre BoKlokkvarter medför stor efterfrågan på förskola och skola på Terra Novaområdet.
Visborgsområdet, planeras för en stor mängd HR, BR, villor. Troligen ingen
byggstart före 2020. Etapp 1 planeras ca 300 flerfamiljsbostäder samt ett
mindre antal radhus. Etapp 2 planeras 450 flerfamiljsbostäder, 80 radhus
och villor. Sammanlagt ca 800 bostäder inom 10 år efter byggstart.
Vibble/Högklint/Västerhejde/Tofta, viss nybyggnation av villor, oförändrat
behov av förskola, skola.
2.3. Nyanlända och asylsökande

Asylsökande: Barn har ej skolplikt men rätt till skola inom senast en månad
efter ankomst och ska vara utredda inom två månader efter ankomst. Barn har
rätt till allmän förskola efter fyra månader. (15 tim./vecka mellan 3–5 år)
Efter den stora uppgången 2016 har en minskning av antalet asylsökande skett.
Antalet elever har minskat kraftigt. Idag återstår ett asylboende i Klintehamn.
Ensamkommande barn: Februari 2017 har vi ca 160 ensamkommande flyktingbarn på Gotland. Av dessa är 116 inskrivna på Wisbygymnasiet, 17 på Guteskolan och ca 80 i grundskolan (Fårösund, Hemse, Solberga).
Nyanlända: Under 2017 kommer Gotland att ta emot 213 anvisningar inklusive kvotflyktingar. Antalet barn är osäkert.
2.4. Slutsats

Vi beräknar att Visbyområdet kommer att öka med ca 400 nya familjer till år
2025. Enligt schablon medför varje ung familj ca 0,5 barn i förskoleåldern och
1 barn i F-9.
Befolkningsprognosen enligt ”Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud
på Gotland” anger en utökning av 203 barn mellan 0–5 år och 472 barn mellan
6–15 år.
Totalt ger detta ett behov av ca 150 nya förskoleplatser i Visbyområdet, vilket
motsvarar 8 avdelningar. Tillkommer 472 barn F-9 vilket motsvarar ca 20 nya
klassrum.
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För att nå det vi beskriver ovan, behöver vi göra investeringar. Kostnader som
är nödvändiga för att möta lokalbrist och framtida behov. Frågor av mer långsiktig karaktär, t.ex. förslag på förändrad skolorganisation och förändringar på
övriga Gotland hänvisar vi till de förstudier som pågår.
Visby expanderar både i norr, öster och i söder. Första steget är att möta behovet av skolplatser när Visby växer och att svara på det uppdrag som förvaltningen fått att verka för större och mer ekonomiskt och pedagogiskt bärkraftiga enheter, till exempel tillsammans med förskolan. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens ambition är att alla nya förskolor bör ha minst tre avdelningar och befintliga förskolor bör ha minst två avdelningar om de finns i anslutning till en grundskola. Samordning bör ske vid lokalplanering. Samordnade
förskolor och skolor är bra ur både ett pedagogiskt och ekonomiskt perspektiv.
3. Norra Visbyområdet/Solbergalinjen

För perioden 2016 till 2020 finns en planerad exploatering i norra Visby- och
Väskindeområdet. I närtid, 2016/2017, bebyggs området Snäck med ytterligare
tre fastigheter, A7 fältet bebyggs och Rådhuset i innerstaden är färdigt för inflyttning. Under planläggning är 120–140 lägenheter i norra Visby (Motorcentralen och Torslunden).
Hur familjestrukturerna kommer att se ut är oklart. Platsbrist i skolor och förskolor råder redan i området. Samtliga enheter har ”fullt” utom Tjelvarskolan.
Vi planerar för en utökning av antalet grundskoleplatser samt att en översyn av
upptagningsområdena sker.
Våren 2017 kommer behov av fler förskoleplatser leda till att vi behöver öppna
tillfälliga lösningar, 5-årsgrupper m.m.
Det finns ett växande behov av platser för barn med flerfunktionsnedsättningar.
Andra faktorer som också påverkar förvaltningens planeringsförutsättningar är
framtida etableringar av fristående förskole- och skolverksamhet.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att behovet av förskole- och grundskoleplatser i norra Visby växer. Här ger området Hackspetten, nuvarande Wisbygymnasiet norr, en möjlighet att växa utan att investera i nya lokaler.
3.1. Skolor:

Norrbacka/Solberga/Tjelvar/S:t Hans/Väskinde/ Allé/ Humlegård
3.2. Förskolor:

Väskinde, Storken, Persgränd, Blå Huset, Klubbsvampen, Vitkålen, Asken,
Humlan, Linden, Forellen
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3.3. Polhemskolan(arbetsnamn)

”Polhemskolan”
Norra Hansegatan 16,
tänkt som grundskola
F-6

Paviljong, förskola
under våren 2017

Förslag att en ny grundskola (arbetsnamn Polhemskolan) etableras i de lokaler
som frigörs när Wisbygymnasiet lämnar Norra Hansegatan 2017. Skolan kan
ha plats för motsvarande två eller möjligtvis tre paralleller F-6 men kan också
nyttjas för att täcka behovet från andra skolformer till exempel särskola, gymnasieskola eller särskilda undervisningsgrupper.
Barn och elevhälsan flyttar in i den östra flygeln till sommaren 2017.
I de tänkta byggnaderna finns idag utöver Barn och Elevhälsans lokaler:
13 fullstora klassrum, + 2 i paviljongen. 2 av dessa kan bli slöjd.
12 mindre klassrum/grupprum
22 arbetsplatser
1 rektorsexpedition
1 reception
1 stort studietek
1 skolsköterskemottagning
1 kuratorsrum
Kafeteria som kan användas som mindre matsal
Idrottshall, jämförbar med Norrbackaskolans
En ombyggnad till fullvärdig matsal skulle kunna innebära en lösning av lunchsituationen även för de gymnasieelever som kommer att gå kvar i norra Visby,
ca 200 st.
Upprustning av idrottshallen är ej ännu beräknad.
Enligt Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) finns inga hinder mot att skapa
en större skolgård på grönytan mellan byggnaderna. Om behov finns av en
ännu större grönyta t ex för en fotbollsplan måste en fördjupad diskussion med
SBF initieras.
Steg 1

Anpassning för förskola, lokal, skolgård 1,5 mnkr (2017)
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Steg 2
Steg 3

Anpassning för F-6, lokaler, projektering
Uppskattad kostnad:
3,5 mnkr (2018)
Ny- och ombyggnad av matsal och lokaler för praktiskt-estetiska
ämnen. Renovering av idrottshall.
Uppskattad kostnad:
10 mnkr (2019)
3.3.1. Drift/hyra



Driftkostnad

120 tkr (2018), 400 tkr (2019)



Helårseffekt

1,2 mnkr/år (2020--)



Hyran för lokalerna uppgår till ca 3,5 mnkr för år 2016.
3.3.2. ”Polhem” förskola

Våren 2017 etableras en ny tillfällig förskola (avdelning Hackspetten som hör
till Storken) i de lokaler som frigörs när Wisbygymnasiet lämnar lokalerna på
Norra Hansegatan 16. Förskolan avvecklas efter sommaren 2017.
Anpassning, (uppskattning)
200 tkr (2017)
80 tkr/år (2017--)
 Driftkostnad
Iordningsställande av skolgård (ingår i skolgård för skolan)


3.3.3. Polhem särskola

För att möta det ökade behovet av platser för barn med rätt till särskola finns
alternativet att höstterminen 2017 startar särskolan verksamhet i ”Sjöfartspaviljongen” när förskolan avvecklas.
3.3.4. Lunden förskola (Väskinde)

Vi planerar ingen utökning av verksamheten. Lunden har i dag sex avdelningar
varav två paviljonger. Den ena paviljongens tillfälliga bygglov har gått ut och
den andras tillfälliga bygglov går ut 2017. Tekniska förvaltningen (TKF) ser på
olika lösningar. Investering uppskattas till ca 10 mnkr enligt kalkyl från projekteringen av Tofta förskola (som inte fullföljdes).



Investering uppskattad enligt kalkyl från Tofta. 10 mnkr (2018)
Driftkostnad
800 tkr/år (2019--)
3.3.5. Alléskolan

Behovet av att ha kvar Alléskolan som grundskola kvarstår. Under 2016 är inflyttning i kvarteret Adjutanten klar och bygget av kvarteret Sergeanten pågår i
närområdet. Under planläggning är ytterligare lägenheter på A7 fältet.
Aktuella uppgifter VT 2017:
Skolan är just nu 1,5-parallellig enligt nedanstående elevantal
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Fsk-klass 36, åk 1 39, åk 2 38, åk 3 31, åk 4 34, åk 5 35, åk 6 31.
Kommande läsår beräknas ca 40 barn börja i fsk-klass.
Skolan består idag av 7 stora och 2 mellanstora klassrum, i källarplan ytterligare
3 stora och ett mellanstort. 6 grupprum av varierande storlek. Utöver detta
finns personalrum, skolsköterskemottagning samt skoladministrationens rum.
Ett flertal våtrum vilka motsvarar ca 5 mindre grupprum.
På den skiss som ar framtagen av ”Bygg Centrum konsulterande ingenjörsbyrå” 2008 så är förslaget 11 ”stora klassrum” på ca 50 kvm med tillhörande
grupprum samt personalutrymmen på de tre planen över mark samt ytterligare
3 stora rum inkl. bibliotek plus matsal i källarplan. Går att omdisponera så att
det blir 12 klassrum för att skapa en helt två-parallellig 1–6.
Skissen föreslår även en mindre tillbyggnad på den östra gaveln och den skulle
kunna utökas något för att skapa ett par extra grupprum vilket behövs om man
gör 12 klassrum.
Skolan har ett renoveringsbehov sedan länge. Miljö och Hälsa har gjort ett föreläggande avseende ventilation, bl. a anmärkning på ljudnivån i rum med
klassrumsaggregat.
Teknikförvaltningen räknar med att återkomma med en förstudie i mitten på
april med ett uppdaterat förslag och en ny kostnadsuppskattning.
Investering , uppskattad 31 mnkr (2018–2020)
 Driftkostnad, uppskattad 1,24 mnkr (2020). 2,5 mnkr/år (2021--)
Under ombyggnadstiden kan Polhemskolan nyttjas för evakuering.


3.4. Förslag till framtida användning av skolor och förskolor inom norra och
centrala Visby







Väskinde skola, något förändrat upptagningsområde
S:t Hans/Norrbacka, förändringar i upptagningsområdet beroende på
inflyttning i norra Visby
Tjelvarskolan och Polhemskolan bildar ett upptagningsområde/en
skola med på sikt 2* F-6. 2* 4–6 kan flyttas från Solbergaskolan och
yngre elever kan flyttas från Tjelvarskolan. Viss förskoleverksamhet
kan flyttas från Humlegårdsskolan till Tjelvarskolan.
Alléskolan och Humlegårdsskolan, fortsätter vara ett eget upptagningsområde med F-6 som hör till Solbergalinjen. Förändrade upptagningsområden tillsammans med övriga skolor inom Solbergalinjen. Detta tillsammans med flytt av viss förskoleverksamhet från Humlegård till Tjelvar möjliggör mottagande av förväntad ökning med anledning av inflyttning på A7-fältet.
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För att få bärkraftiga förskoleenheter i Visby kan ett antal mindre förskolor vara aktuella för avveckling.
Den tillfälliga förskolan i den s.k. ”Sjöfartspaviljongen” på Hackspetten-området används i första hand för att minska köerna under våren
2017.
Förskolan Törnekvior blir klar januari 2018 med fem avdelningar. Ger
utrymme för att eventuellt avveckla någon mindre förskola i Visby.

4. Södra Visbyområdet/Södervärnslinjen

Även den här delen av Visby växer. Det planeras både lägenheter och villor i
närtid. Terra Nova byggs ut och Visborgsområdet planläggs.
4.1. Skolor:

Eskelhem, Västerhejde, Lyckåker, Gråbo, Terra Nova, Södervärn
4.2. Förskolor:

Torpet, Korallen, Eskelhem, Myran, Bullerbyn, Visborgsstaden, Bogen, Kabyssen, Lien, Glasmästaren, Bryggaren, Skräddaren.
4.3. Västerhejde skola (VVV-skolan, Västerhejde/Vibble/Visborg)

Alt 2:

Alt 1

:

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Ärendenr BUN 2017/141

Region Gotland

I skolan finns idag: Ca 250 elever, 14 klassrum, slöjd, musik, idrott, matsal,
bibliotek
Kortsiktigt: Nuvarande skola i Västerhejde. En omfattande renovering och
uppdatering av ventilationssystemet pågår. Den ”röda längan” bedöms att vara
i för dåligt skick för en renovering varför TKF arbetar med att hitta en ersättningslösning till HT 2017.
Behov finns också av vissa investeringar för en större och bättre matsal. För
dessa ansvarar Regionstyrelseförvaltningens måltidsenhet.
Dessa åtgärder innebär att skolan kan fortsätta som idag under överskådlig tid.
Det finns dock inga utrymmen för expansion.
Under renoveringen kan Polhemskolan nyttjas som tillfälliga lokaler.
Långsiktigt:
Enligt ett tidigare beslut skall en ny skola byggas i Västerhejde. Detta för att
kunna erbjuda plats för den prognostiserade elevökningen. Diskussioner pågår
om vilken som är den lämpligaste placeringen.
Alternativ 1: Nybyggnation i anslutning till dagens skola, 2-parallelig F-6
Fördel att befintlig infrastruktur finns på plats; cykelbana, tunnel under väg, angöringsplats för buss, idrottshall, matsal, fotbollsplan etc.
Nackdel att tomten är liten och det ej finns plats för en ny skola utan omfattande projektering. Saknar expansionsmöjligheter. Fler elever blir beroende av
skolskjutsar då fler kommer att bo norr om Vibble. Även idag ligger skolskjutsgränserna så att norra Vibble har rätt till buss medan södra halvan får cykla eller gå på cykelbanan.
 Investering, alt 1
 Driftkostnad, alt 1

ca 120 mnkr (2025–)
9,6 mnkr/år (2026--)

Alternativ 2: Nybyggnation enligt strukturplanen (nordost om Kneippbynrondellen), 3parallellig F-6
Fördel att placeringen ger möjlighet till ett upptagningsområde som utan skolskjuts täcker det planerade Visborgsområdet, Visborgsstaden, Djuplunda, Haga
och delar av Värnhemsområdet. Kan då också avlasta Lyckåker som idag är
fullt. Vägtunnel och cykelbana finns redan på plats. Medger ytterligare utbyggnad och expansion.
Nackdel att omgivningen idag inte är bebyggd. Elever söder om Vibble/Fridhem blir beroende av skolskjuts.
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 Investering, alt 2. För att få bättre underlag för att bygga en treparallellig
skola (3*F-6) behöver vi beställa en förstudie från Teknikförvaltningen.
För lokalisering enligt detta alternativ tillkommer kostnad för idrottshall
och andra lokaler som finns i befintlig skola. Kostnad för projektering beräknas till 1 miljon kronor år 2022.
4.4. Västerhejde/Vibble/Visborg förskola

Förslag att i steg 1 bygga en förskola med fem avdelningar på Visborgsområdet, i steg 2 ytterligare en förskola vilket totalt ger tio nya avdelningar.
Steg 1: Nybyggnation enligt strukturplanen (norra änden av fältet, ca 200 m söder om rondellen Visbyleden/väg 140)
Placeringen sker i anslutning av den planerade etapp 1 av nybyggnation i området.
Steg 2: Nybyggnation i anslutning till VVV-skolan alternativ 2.
 Fördel att förskolan byggs vid skolan och att byggnadsarbetena kan ske samtidigt. Gemensam planläggning av skolgård, kök, personalutrymmen etc.
Cykelbana, vägtunnel finns på plats.


Investering, steg 1



Investering, steg 2
ca 30 mnkr (2025) den lägre kostnaden då förskolan byggs samtidigt och med gemensam infrastruktur med skolan.

Driftskostnad, steg 1
 Driftskostnad, steg 2


ca 40 mnkr (2022)

ca 3,2 mnkr (2023-)
ca 2,4 mnkr/år (2026-)

4.5. Lyckåker

Är idag fullt. Viss avlastning kan ske genom förändring av upptagningsområdet. Idag en paviljong med tillfälligt bygglov.
Investering för permanent lösning
 Driftkostnad


1 mnkr (2018)
80 tkr/år (2019--)

4.6. Förskolan Törnekvior, pågående projekt

Investering Törnekvior, invigning januari 2018
 Driftkostnad


39 mnkr (2016–2017)
3,1 mnkr/år (2018--)

5. Investeringsbehov de närmaste åren

A7/Törnekvior förskola, inflyttningsklart i jan 2018. Totalkostnad är beräknad till 39 mnkr varav 15,5 mnkr belastar 2017/2018 och 23,5 mnkr är överflyttat från 2016.
Utrustning, lösa inventarier, ut och invändig lekutrustning, 2 mnkr år 2017.
Förskoleplatser/övriga bygginvesteringar beräknas till 2 mnkr årligen vilket
ger en flexibilitet vid periodiskt underhåll, andra tillfälliga toppar och förändringar.
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Västerhejde skola anpassning beräknas till 1,5 mnkr under 2017 för ventilation och utbyte av en paviljong i befintliga lokaler i Västerhejde. Detta gör att vi
kan senarelägga nybyggnation i Västerhejde/Visborg/Vibble.
Västerhejde/Visborg/Vibble (VVV)
Alt1, 2*F-6, vid befintlig skola, uppskattad kostnad
120 mnkr 2025–2026.
Alt2, 3*F-6 vid Kneippbynrondellen, kostnad beräknas vid förstudie.
Alléskolan/Humlegårdsskolan skapa en skola med större kapacitet, bra förutsättningar och en god arbetsmiljö.
Uppskattad kostnad, prel 31 mnkr år 2018–2020, förstudie med noggrannare
kalkyl presenteras i april 2017.
Polhemskolan, ny grundskola (Nuvarande Wisbygymnasiet, Norra Hansegatan 16)
Steg 1: Avser mindre anpassning i provisorisk skolgård och matsal för att
kunna nyttja A-huset (längan närmast norra Hansegatan) som grundskola.
Steg 2: Anpassning för F-6, lokaler, skolgård, projektering
Steg 3: Matsal, slöjd, idrott; permanent lösning för att skapa en fullvärdig skola
2-parallellig åk F-6.
Uppskattad kostnad
Steg 1:
Steg 2:
Steg 3:

1,5 mnkr 2017
3,5 mnkr 2018
10 mnkr 2019

”Polhem” Förskola, 200 tkr 2017 för att göra anpassningar för förskola i den
så kallade sjöfartspaviljongen.
Väskinde förskola Lunden, 10 mnkr år 2018 uppskattad kostnad för att
bygga permanent lösning.
Västerhejde/Visborg/Vibble förskola, beräknas till 30 - 40 mnkr år 2021–
2022.
Lyckåkerskolan, 1 mnkr år 2017/2018 för borttag och eventuellt utbyte av
utdömd paviljong
Rolf Andersson
Försörjningschef
Kristoffer Strehlenert
Lokalkoordinator

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-03-23

GVN § 25

IT-investeringar 2018 -2022, enligt beslut från
Regionfullmäktige Rf § 200

GVN 2017/10

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag på
IT-satsningar.

Försörjningschef Rolf Andersson informerade bland annat om skolverkets förslag
gällande en ny nationell IT-strategi för skolväsendet. Den omfattar även
gymnasieskolan och vuxenutbildningen och förväntas gälla från år 2019. I samband
med den nya IT- strategin förväntas förändrade läroplaner. En antagen nationell
strategi betyder sannolikt att ännu större satsningar behöver göras på att
kompetensutveckla lärare samt att våra elever behöver ha personligt digitalt verktyg i
lägre åldrar. Fortsättningsvis behövs satsningar på det pedagogiska och didaktiska
utvecklandet. Av informationen framgick det även att en strategi för skolutveckling
med digitala verktyg håller på att utformas av förvaltningen utifrån den föreslagna
nationella strategin. Förvaltningens bedömning är att med våra moderna nätverk.

Beslutsunderlag

-Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-01
Ärendets behandling under mötet

Förvaltningen hade inför sammanträdet reviderat sitt förslag, vilket föredrogs av
försörjningschef Rolf Andersson.
Yrkanden
Ordförande Saga Carlgren (V) föreslår att godkänna enligt arbetsutskottet förslag
inklusive de redaktionella ändringar som gjorts av förvaltningen.
Ordförande ställde proposition på sitt förslag och fann att det vunnit bifall
Skickas till
-Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Investeringsäskanden
2018-2022
Nämnd/Förvaltning:
GVN/UAF
Kategori 3, IT

Projekttext

Prio
1,2,3

Investeringsbudget, brutto tkr
2018 2019 2020 2021 2022

Total

Pott
Klassrum, nät, licenser

1

300

300

300

300

300

1 500

Mac Book Air/PC lärare Vuxenutbildning
Mac Book Air/PC lärare folkhögskola
Datorer/lärplattor studerande vuxenutbildning
Datorer/lärplattor studerande folkhögskola

50 MacBook alt PC
50 Mac Book alt PC
Lånedatorer för uthyrning till elever
Lånedatorer för uthyrning till elever

1
1
1
1

350
350
300
300

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
100
100

350
350
0
0

700
700
400
400

Utbyte MAcBook Air lärare Wisbygymnasiet
Lärplattor till studerande SFI
Utbyggnad nya nätverk
Nytt administrativt system

300 st inköpta 2013, utbyte efterhand ca 100/år
100 st/år
Ny standard för nätverk,
Förstudie/införande

1
1
1
1

700
300
100
100

700
300
100
0

700
300
100
0

700
300
100
0

700
300
100
0

3 500
1 500
500
100

IT-kringutrustning
Investeringar

0
0
0
Totalt investeringar

2 800

1 400

1 400

1 600

2 100

9 300

Anm: Driftkonsekvenser för kapitalkostnader beräknas inte.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

lokalinvesteringar – prioritetsordnas
övriga byggnads- och anläggningsinvesteringar – prioritetsordnas
IT-investeringar som berör gemensam infrastruktur – prioritetsordnas
investeringar i affärsdrivande verksamhet – prioritetsordnas
ev. investeringar i maskiner och inventarier utöver potten
reinvesteringar och planerat underhåll – utifrån plan och prioritering

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende GVN 2017/10
1 mars 2017

Rolf Andersson
Försörjningschef

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

IT-satsningar för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
verksamheter, 2017 - 2023
Förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag på
IT-satsningar.

Bakgrund

1. Var står vi idag

 Vi har etablerat en organisation på utbildning och arbetslivsförvaltningen (UAF)
som stöd för lärare och elever, i denna grupp tillsammans med IT-pedagoger
och IT-stödjare på skolorna så finns kunskap i de tre grunderna för pedagogisk
utveckling med digital teknik;
o Den pedagogiska kompetensen och förmågan att lära ut
o Ämneskompetensen, att behärska och utveckla kunskapen om det
aktuella ämnet
o Den digitala kompetensen, att med hjälp av modern teknik kunna
utveckla sin pedagogik och ämneskompetens.
 Utbildning av lärare; digitala lärverktyg, digitala läromedel, appar, knep och knåp,
katalog och planering för 2017. Utbildare från Apple, Microsoft Caperio, Atea +
våra egna.
 Det kollegiala lärandet sker i arbetslag med eller utan stöd av IT-pedagoger.
Pedagoggotland.se är lanserat som inspiration och stöd för detta. Vid sidan om
detta har en mängd spontana Facebookgrupper skapats för olika lärargrupper.
 IT-pedagog för undervisning av nyanlända och lärare som undervisar dem.
 Ipads till samtliga elever 7–9 och Sprint. Ambition även för SFI
 1t2 med Ipad på 4–6-skolor. 3 per avdelning Förskola och F-3
 Fiber och trådlösa nät finns på alla skolor och förskolor
 LIKA för analys av grundskola, gymnasium, vux
 Managering dvs fjärrstyrning av Ipads och snart MacBooks
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Nytt mailsystem för personal och elever
Office 365 för personal och elever, många nya möjligheter
Elevutbildning genomfört för alla i åk Gy 1,2,3
Internutbildning, kollegialt lärande enligt studiecirkelkonceptet med stöd av våra
It-pedagoger
 Skype ger nya möjligheter för distansmöten och undervisning
2. Digitaliseringsstrategi:
2.1. Strategier

Ur Gotlands regionala digitala agenda:
”Den digitala utvecklingen inom utbildningsområdet sträcker sig från förskola till
universitet. I alla skolformer skapar digitaliseringen nya möjligheter och utmaningar
för pedagoger och elever. Den digitala utvecklingen förändrar samhället på alla
nivåer. Dagens och morgondagens samhälle förutsätter digitalt kompetenta
medborgare. Gotländska elever och studenter får genom en digitalt stödd
undervisning en tidsenlig utbildning som utvecklar framtidens förmågor och gör dem
konkurrenskraftiga i morgondagens samhälle.”
Inom EU är digital kompetens en av de åtta nyckelkompetenserna.
Satsningen på att utveckla IT-miljön fortsätter utifrån den Regionala digitala agendan
och de behov som fastställts
Skolverket har föreslagit en ny nationell IT-strategi för skolväsendet som omfattar
grund-, gymnasie- och vuxenutbildningen och om förslaget antas förväntas den gälla
från 2019. Förändrade läroplaner är redan beslutade av regeringen utifrån förslaget.
Om förslaget om en ny nationell strategi antas i sin helhet innebär detta att ännu
större satsningar behöver göras på att kompetensutveckla lärare och att våra elever
behöver ha personligt digitalt verktyg i lägre åldrar. Fortsättningsvis behövs ännu mer
satsningar på det pedagogiska och didaktiska utvecklandet. En strategi för
skolutveckling med digitala verktyg håller på att utformas av förvaltningen utifrån
den föreslagna nationella strategin. Förvaltningens bedömning är att med våra
moderna nätverk, Apples datorer och lärplattor i kombination med Microsofts Office
365 erbjuder vi våra lärare och elever kraftfulla hjälpmedel för sin undervisning.
3. Fiber och trådlösa nätverk

Utbyggnaden av första generationens trådlösa nätverk för nämndens verksamheter är
avslutad. I det nya Sävehuset införs en ny och mycket förbättrad standard som ger
möjlighet till fler samtidiga användare i våra nätverk. Som prio 2 för detta införande
har förvaltningen angett KCG vilket beräknas ske under våren 2017. Därefter sker en
succesiv utbyggnad i övriga lokaler.
4. Programvaror och appar

Under 2016 har vi förnyat vårt gamla Officeavtal och ersatt det med ett avtal som
erbjuder Office 365. Till en lägre kostnad än tidigare så har nu alla medarbetare och
elever på UAF tillgång till hela paketet som innefattar en mängd applikationer utöver
Office såsom t.ex. delade dokument, Skype for Business och lagringsutrymme för
varje elev och lärare på 1 TB. Alla medarbetare och elever får dessutom fritt installera
O365 på fem utrustningar (dator, smartphone, lärplatta etc.). Detta i kombination
med lagringsutrymmet ger oss full möjlighet att oberoende av tid och plats arbeta
med vårt material.
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5. Office Education 365

Office Education 365 är en ny plattform för undervisningen inom förvaltningen som
inte används av övriga förvaltningar inom Regionen. Utveckling och förvaltning av
objektet bedrivs i huvudsak inom UAF.
6. MDM-system (Mobile Device Management)

För att administrera våra 7000 utrustningar behövs ett verktyg för att säkerställa att
det finns tillgång till rätt program och appar mm. Det behövs också ett säkert system
för att registrera användare, att aktivera och stänga av utrustningarna. På sikt
kommer detta system även att kunna användas som ett verktyg i klassrummet. Utbyte
av MDM system sker under året för att möta kraven på funktionalitet och logistik.
MDM systemet förvaltas av UAF.


Abonnemang ca 700 tkr/år (BUN 560 tkr/år, GVN 140 tkr/år)

7. Utökad säkerhet

Förstärkt inloggning till Extens och elevvårdssystemet PMO kommer att införas
under året med anledning av Datainspektionens förtydliganden om tolkningar av
PUL.
8. Datorer och lärplattor
8.1. Wisbygymnasiet

Lärarnas MacBooks ägs av Region Gotland. De är inköpta hösten 2013 och inget
gemensamt utbyte planeras. Efterhand de slutar fungera kommer de att bytas ut och
det finns ännu inga signaler på att de håller på att bli utslitna. Utbyte av samtliga
lärardatorer beräknas till cirka 2,1 MSEK vilket förväntas ske de närmaste tre åren.
För detta äskar vi 0,7 MSEK/år.
Eleverna på nationellt gymnasieprogram disponerar en personlig MacBook Air. För
de elever som börjar åk 1 HT-17 behöver vi komplettera med ca 500 nya datorer. Ett
utvärderingsarbete pågår med skolledning, IT-strateger på UAF och på RSF om val
av utrustning inför denna upphandling. Vid en första diskussion med skolledningen
så är lärarna nöjda med dagens koncept och sannolikt så fortsätter vi med samma
lösning. Idag hyr vi datorerna så ur kostnadssynpunkt är det oförändrat då 500
hyresavtal upphör och ersätts av 500 nya avtal.
Eleverna på introduktionsprogrammen (IM) disponerar varsin Ipad. För eleverna på
språkintroduktion (SPRINT) råder osäkerhet om hur många lärplattor som kommer
att behövas då prognosen kring nyanlända elever är osäker. Orsaken till valet av Ipad
för dessa program är att eleverna mestadels läser grundskolekurser och har då samma
verktyg som eleverna i åk 7–9.
8.2. Kompetenscentrum Gotland

För KCG har lärarna under året utrustats med varsin Ipad för att de ska kunna lära
sig hantera den i god tid innan eleverna får motsvarande utrustning.
SFI-eleverna har behov av att disponera varsin Ipad under sin studietid. Detta gör att
de får samma utrustning som övriga nyanlända och vi kan använda samma
programvaror och appar för svenskundervisningen oavsett skolform. Det underlättar
även arbetet för IT-pedagogerna som hjälper SFI-lärarna att använda dessa verktyg.
För detta behöver vi investera ca 400 KSEK.
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För övriga elever på KCG som läser gymnasiekurser, så pågår diskussioner med
skolledningen om vad som är bästa lösningen. Då vuxenelever i andra skolor i stor
grad har sin egen utrustning och då eleverna dessutom betalar sina egna läromedel så
är ett alternativ att vi inför krav på egen utrustning s.k. BYOD (Bring Your Own
Device). Avtalet om Office 365 gör att de kan installera denna programvara även på
sina egna datorer så länge de är inskrivna som elever. Som ett alternativ till de elever
som av någon anledning inte kan skaffa egen utrustning så kan de erbjudas att hyra
lämplig dator eller lärplatta.
Idag hyr KCG 151 Digitala arbetsplatser (DAP) från Regionens IT-avdelning vilket
innebär en kostnad på ca 75 KSEK/månad.
8.3. Gotlands folkhögskola

Samma resonemang som på KCG avseende utrustning till eleverna. GFH hyr idag
134 DAPar för ca 70 KSEK/månad.
9. Digitala läromedel

Nästa stora utvecklingsområde är digitala läromedel, dvs att våra elever får tillgång till
professionella läromedel via sina datorer/plattor istället som traditionellt via tryckta
böcker. Moderna digitala läromedel är inte att förväxla med böcker som är omgjorda
utan de erbjuder en mängd nya möjligheter som interaktivitet, filmer, bilder, dela
uppgifter, spelupplägg etc. Allt för att våra elever lättare skall kunna uppnå sina
studiemål.
För att underlätta detta har vi tecknat ett avtal med Skolfederationen som förenklar
hanteringen av vilka läromedel som respektive lärare/elev abonnerar på och
federationen säkerställer också att fakturering sker på ett riktigt sätt. Eleven ska inte
behöva fundera på vilket företag som har gett ut det läromedel som skall användas
utan hittar allt som läraren valt med samma inloggning. Detta gör att vi i våra
uppföljningar kommer att se en större kostnad på IT-hjälpmedel medan
läromedelskostnaden kommer att minska. Inom ett antal år kommer majoriteten av
läromedelsinköpen att ske i digital form.
10. Skoladministrativa system

Som födande administrativt system har för-, grundskolan och KCG idag Pro Capita.
Gymnasieskolan har Extens.
Som lärplattform använder för- och grundskolan Schoolsoft medan gymnasiet och
KCG använder It´s Learning.
Som schemaprogram använder För-, grund, vux Novaschem medan gymnasiet
använder Untis.
Nämnderna har idag stora kostnader för dessa parallella system och även dubbla
organisationer för att förvalta och utveckla vår användning. Vi avser därför att starta
en förstudie för att utvärdera en lämplig lösning för framtiden och då helst hitta en
lösning med webgränssnitt (molnlösning) där systemförvaltningen ingår i avtalet med
vår leverantör. Vi bedömer kostnaden som neutral men förväntar oss en
kostnadsminskning.
11. Övrig IT-utrustning

Det finns behov av IT-utrustning (kamera, scanner, skrivare, hörlurar, bildskärmar
samt kompensatoriska hjälpmedel) för elever med särskilda behov. För det äskar
nämnden 100 KSEK per år. För att kunna återanskaffa skadade/försvunna datorer
etc. som hyrs av ITT äskar nämnden 50 KSEK. Även lärardatorerna på Gotlands
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folkhögskola och Kompetenscentrum Gotland behöver bytas ut, för det äskar
nämnden 700 KSEK år 2018.
12. Upphandling inför Höstterminen 2017, nytt vägval

För gymnasiet ett nytt vägval.
12.1.

Lärarnas MacBooks på Wisbygymnasiet

Lärarnas MacBooks ägs av Region Gotland, de är inköpta hösten 2013 och vi
planerar inget gemensamt utbyte. Vi kommer att byta ut dem efterhand och idag ser
vi inga signaler på att de håller på att bli utslitna. Vi räknar med att ca en tredjedel av
dem kommer att behöva bytas varje år fr o m 2018.
12.2.

Leasingavtal för eleverna

I dessa leasingavtal ingår försäkring, utökad garanti, garanterat restvärde och ett
omfattande utbildningspaket enligt SKL Kommentus ramavtal. Leverantör Caperio.


2014-2017 1218 st. (249/mån) Restvärde/köp efter leasingtid 747 kr/st.
Förlängd hyra 75kr/mån.



2015-2018 110 st. (282/mån)



2016-2019 40 st. (282/mån)

12.3.

Trender i riket



Apple 30% varav majoritet Ipad



Windows, 25% varav 15 PC, 10 Surface



Chrome 45 %



Cloud, 0 men kommer starkt

12.4.

Upphandling till Wisbygymnasiet HT 2017

Utvärdering

Ledningsgruppen på Wisbygymnasiet har haft en utvärdering inför upphandlingen.
Vi har testat Chromebooks, Cloudbooks och även diskuterat alternativet Ipads till de
blivande åk1. Efter inledande diskussioner så är enigheten tydlig att man föredrar det
koncept vi tidigare valt och önskan är att vi fortsätter med MacBooks ytterligare ett
år. Vi har även haft en avstämning med chefen för Kvalitet- och digitalisering på
Regionstyrelseförvaltningen som tillstyrker vårt resonemang.
Volymer och logistik

Vilka årskurser som har våra leasade datorer
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 De elever som slutar åk 3 får erbjudande från leasingbolaget om att köpa sina
datorer för 747 + 2 månadshyror = 1245 kr/st. Region Gotlands programvaror
avinstalleras.
 För de datorer som innehas av blivande åk 2 och 3 tecknar Region Gotland ett
nytt leasingavtal för 10 månader. Detta innebär att dessa elever får använda
datorerna ett fjärde år. Efter VT-18 får eleverna som slutar åk 2 och åk 3
erbjudande att köpa datorerna från leasingbolaget enligt förutbestämt pris.
Alternativt så köper skolan datorerna för 747 kr/st och eleverna erbjuds inte att
köpa dem.
 HT-17 är behovet ca 500 nya enheter till de blivande åk1. Violett ruta ovan.
 HT-18 är behovet ca 1000 nya enheter till de blivande åk1och åk3. Gula rutor.
 HT-19 övertar åk 1 de nya datorerna från åk 3.
Därefter rullar det på i 3-årsintervaller med ca 500 nya datorer varje år.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Valnämnden

Ärendenr
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
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Datum 20 februari 2017

Regionstyrelsen
(Budgetberedningen)

Anslag för genomförande av Allmänna val 2018
Allmänna val äger rum i september 2018.
Fr.o.m 2006 års val åligger det kommunerna att ansvara för förtidsröstningen
Något beslut om statsbidrag för valen 2018 har ännu inte fattats.
Valmyndigheten har framfört till berörda departement att det är viktigt att
kommunerna får besked. Överläggningar med Sveriges kommuner och
landsting kommer att föregå besluten som i västa fall inte blir definitiva förrän i
budgetpropositionen.
Valmyndigheten kommer att föreslå berörda departement att det skall utgå ett
statsbidrag för valen år 2018.
Om inte valmyndigheten bistår med medel som täcker förtidsröstningen
kommer ytterligare medel att behövas.
Anslagen skall användas till kostnader för vallokaler, röstmottagare,
valnämndens kansli, sammanträden, utbildning, annonser m.m.

Valnämndens förslag:
•

Valnämnden beviljas ett anslag med l 621 000 kronor för
genomförande av Allmänna val 2018.

•

Det anslag som utgår årsvis mellan valen är idag 62 000 kronor och vi
föreslår att det höjs till 80 000 kronor med start 2020.

VALNÄMNDEN

Claes GoranNilsson

V— Jenny^Meli

Ordförande

Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Telefon 0498-26 90 00 vxl

Sekreterare

E-post regiongotland@gotland.se
Webbplatswww.gotland.se
Org nr 212000-0803
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2017/336
21 april 2017

Peter Bloom

Regionstyrelsen

Ansökan om verksamhetsbidrag ur regionstyrelsens
näringslivsanslag 2018
Förslag till beslut



Bidrag lämnas till följande verksamheter för år 2018, och belastar
regionstyrelsens anslag för näringsliv, enligt förslag nedan.

Sammanfattning

Region Gotland beviljar årligen verksamhetsbidrag till ett antal företagsfrämjande
organisationer som bedöms fylla en viktig funktion i det företagsfrämjande systemet.
Regionstyrelseförvaltningen sammanfattar i denna tjänsteskrivelse berörda
organisationers verksamhet, samt lämnar förslag till bidrag. *Region Gotlands ekonomi
för år 2018 är ansträngd och allmän återhållsamhet krävs för att skapa en ekonomi i balans. För
att klara omprioriteringar och en budget i balans i regionstyrelseförvaltningen behöver ägar- och
verksamhetsbidrag ur regionstyrelsens näringslivsanslag 2018 minskas med tre miljoner kronor,
varav två miljoner kronor avser de medel som tillfördes som ett extra tidsbegränsat anslag i samband
med uppstarten av Grönt Centrum AB.

ALMI företagspartner Gotland AB
Inspiration Gotland AB
Science Park Gotland
Visby Centrum AB
Ung Företagsamhet Gotland
Coompanion
Gotlands Filmfond AB
Gotland Cruise Network
Medeltidsveckan
Gotland Grönt Centrum AB

År
2017
4 037 tkr
9 300 tkr
1 300 tkr
400 tkr
200 tkr
250 tkr
250 tkr
380 tkr
7 200 tkr

Äskande
2018
4 239 tkr
9 300 tkr
1 400 tkr
400 tkr
500 tkr
400 tkr
2 000 tkr
250 tkr
350 tkr
5 200 tkr

* Förslag
2018
4 239 tkr
8 000 tkr
1 300 tkr
400 tkr
250 tkr
250 tkr
0 tkr
250 tkr
350 tkr
5 200 tkr
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575 tkr
23 892 tkr

575 tkr
24 614 tkr

575 tkr
20 814 tkr

Ärendebeskrivning

Region Gotland beviljar årligen verksamhetsbidrag till ett antal företagsfrämjande
organisationer som bedöms fylla en viktig funktion i det företagsfrämjande systemet.
Ledningskontoret sammanfattar i denna tjänsteskrivelse berörda organisationers
verksamhet, samt lämnar förslag till bidrag. * Region Gotlands ekonomi för år 2018 är
ansträngd och allmän återhållsamhet krävs för att skapa en ekonomi i balans. Förslaget bygger på
en sammanvägd bedömning utifrån de ekonomiska ramarna för regionstyrelsen näringslivsanslag.
För att klara omprioriteringar och en budget i balans i regionstyrelseförvaltningen behöver ägar- och
verksamhetsbidrag ur regionstyrelsens näringslivsanslag 2018 minskas med tre miljoner kronor,
varav två miljoner kronor avser de medel som tillfördes som ett extra tidsbegränsat anslag i samband
med uppstarten av Grönt Centrum AB.

ALMI företagspartner Gotland AB
Inspiration Gotland AB
Science Park Gotland
Visby Centrum AB
Ung Företagsamhet Gotland
Coompanion
Gotlands Filmfond
Gotland Cruise Network
Medeltidsveckan
Gotland Grönt Centrum AB
Rindi kårhuslokaler
SUMMA

År
2017
4 037 tkr
9 300 tkr
1 300 tkr
400 tkr
200 tkr
250 tkr
250 tkr
380 tkr
7 200 tkr
575 tkr
23 892 tkr

Äskande
2018
4 239 tkr
9 300 tkr
1 400 tkr
400 tkr
500 tkr
400 tkr
2 000 tkr
250 tkr
350 tkr
5 200 tkr
575 tkr
24 614 tkr

* Förslag
2018
4 239 tkr
8 000 tkr
1 300 tkr
400 tkr
250 tkr
250 tkr
0 tkr
250 tkr
350 tkr
5 200 tkr
575 tkr
20 814 tkr

Almi Företagspartner Gotland AB
Bolaget ägs till 51 % av Almi Moderbolag AB och 49 % av Region Gotland.
Verksamheten syftar till företagsutveckling genom marknadskompletterande
rådgivning och finansiering genom långivning. Verksamheten regleras genom
ägaranvisning till bolaget, mellan ägarna finns också ett samverkansavtal.
Verksamheten finansieras av de båda ägarna proportionerligt genom ägarbidrag, samt
av div. projektmedel och intäkter genom försålda tjänster. Regionstyrelseförvaltningen
föreslår att bidraget för år 2018 beviljas i enlighet med moderbolagets förslag, dvs. 4 239 234 kr.
Inspiration Gotland AB
Bolaget ägs till 100 % av Region Gotland och har ett samordnande ansvar att
tillsammans med näringslivet marknadsföra Gotland som en attraktiv plats att
besöka, bo och mötas på, marknadsföringen skall ske i enlighet med gällande
varumärkesplattform. Bolaget skall vidare driva Convention Bureau och turistbyrå
samt tillhandahålla företagslots, evenemangslots och inflyttarbyrå.
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Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år 2018 minskas med 1 300 000 kr, dvs. totalt
8 000 000 kr .

Science Park Gotland, i.f.
Science Park Gotland är en ideell förening som bildades 2005, medlemmarna består
av Region Gotland och Uppsala universitet. Föreningen har sedan starten drivit en
inkubator verksamhet med nära koppling till Högskolan på Gotland/Uppsala
universitet, vilken sedermera har utvecklats till en ”Science Park”. Verksamheten
flyttade under 2016 till Uppsala Universitet Campus Gotlands lokaler. Verksamheten
finansieras genom verksamhetsbidrag från Region Gotland, tjänsteköp från Uppsala
universitet, samt projektmedel. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år 2018
beviljas på samma nivå som innevarande år, dvs. totalt 1 300 000 kr.
Visby Centrum AB
Region Gotland äger tillsammans med tre handelsföreningar 25 % vardera av
utvecklingsbolaget Visby Centrum AB. Bolaget har som målsättning att utveckla
handeln i Visby innerstad och Östercentrum. Verksamheten skall enligt avtal
finansieras med lika delar, vilket för Region Gotlands del innebär 400 000 kr av
1 600 000 kr totalt. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år 2018 beviljas på
samma nivå som innevarande år, dvs. 400 000 kr.

Ung Företagsamhet i.f.
Ung Företagsamhet är en rikstäckande organisation, vars syfte är att främja
företagsamheten bland unga människor. Idén med detta är att ungdomar i
gymnasieskolan under ett läsår ska få prova på att driva ett företag. Organisationen
finansieras av sponsorer från näringslivet, Region Gotland och Almi Företagspartner
Gotland. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år 2018 ökas med 50 000 kr, dvs.
totalt 250 000 kr.
Coompanion Gotland i.f.
Den ideella föreningen har ett 10-tal medlemmar inklusive Region Gotland.
Verksamheten syftar till att leverera information, rådgivning och utbildning för start
och utveckling av sociala företag i enlighet med antagna stadgar. Finansieringen
kommer från statsbidrag samt kommunala bidrag, div. projektmedel samt bidrag och
övriga intäkter. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år 2018 beviljas på samma
nivå som innevarande år, dvs. totalt 1 300 000 kr.
Gotlands Filmfond AB
Gotlands Filmfond AB ägs till 80 % av Region Gotland och till 20 % av Filmregion
Stockholm - Mälardalen. Bolaget har investerat i filmproduktioner sedan 2010,
ansökan avser medel för framtida investeringsverksamhet . Regionfullmäktige antog
2014 ett ägardirektiv för bolaget, i detta fastställs att. ”Bolagets uppdrag är att
stimulera filmproduktion på Gotland och i möjligaste mån i filmstudion Kustateljén,
i syfte att stärka varumärket Gotland och skapa underlag för film- och bokrelaterad
turism.” Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en fortsatt verksamhet i Gotlands
Filmfond AB vore högst värdefull och viktig för en fortsatt satsning som filmregion.
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Däremot ses ingen möjlighet att prioritera bort några andra verksamhetsbidrag till
förmån för den fortsatta filmverksamheten i den omfattningen som skulle krävas.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att inget bidrag skall utgå för 2018.

Gotland Cruise Network
Gotland Cruise Network är en partnerorganisation som bildats av Region Gotland,
Copenhagen Malmö Port, Inspiration Gotland och Gotlands Förenade
Besöksnäring. Organisationen skall skapa förutsättningar för att utveckla Gotland till
en ännu mer attraktiv, och väl fungerande kryssningsdestination. Region Gotland och
Copenhagen Malmö Port finansierar verksamheten med samma belopp.
Regionstyrelsen beslutade 2017-02-23 RS § 36 om finansiering enligt upprättad
partnerskapöverenskommelse. Enligt överenskommelsen skall beloppet uppgå till
250 000 kr under perioden 2017-2019. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år
2018 beviljas på samma nivå som innevarande år, dvs. totalt 250 000 kr.
Medeltidsveckan
Medeltidsveckan är ett av de profilbärande evenemang som pekas ut i Region
Gotlands utredning ”Evenemang på Gotland”. Veckan besöks årligen av cirka
40 000 nationella och internationella besökare. Regionstyrelsen beslutade, 2016-06-02
RS § 115, att bevilja Medeltidsveckan ett årligt verksamhetsbidrag för perioden 20172019. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att bidraget för år 2018 minskas med 30 000 kr, dvs.
350 000 kr i enlighet med regionstyrelsens beslut.

Gotland Grönt Centrum
I enlighet med upprättat aktieägaravtal beslutade regionfullmäktige, RF § 92 2014-1215, att 7 200 tkr skall belasta regionstyrelsens anslag för näringsliv under perioden
2015 till 2017. Därefter kall bidraget uppgå till 5 200 000 kr. Regionstyrelseförvaltningen
föreslår att bidraget för år 2018 minskas med 2 000 000 kronor i enlighet med regionfullmäktiges
beslut, dvs. 5 200 000 kr.

Övrigt
Utöver bidrag till näringslivsstödjande organisationer beviljar Region Gotland även
bidrag till Studentföreningen Rindi i enlighet med ingånget avtal och träffade
överenskommelser. Belopp enligt avtal uppgår år 2018 till 575 000 kr.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Almi Företagspartner Gotland AB, Inspiration Gotland AB, Visby Centrum AB, Ung Företagsamhet
Gotland, Coompanion, Gotlands Filmfond AB.
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Verksamhetsrapport 2014–2016
Avstämning mot uppsatta mål enligt ägardirektivet för Gotlands Filmfond

Innehåll
Den här verksamhetsrapporten är uppdelad i tre huvudsektioner:
I.

Sammanfattning
1) Övergripande återkoppling till ägardirektivet
2) Kommentar från Filmregionens vd och Gotlands Filmfonds vice ordf
3) Samlad bedömning av måluppfyllelse

II.

Avstämning i relation till ägardirektivets mål:
Mål 1:
Minst två filmproduktioner per år förläggs till Gotland till följd av bolagets arbete
Mål 2:
Minst en talang får hjälp med att finansiera projektutveckling av en presumtiv
filmproduktion
Mål 3:
Minst fem producenter per år besöker Gotland som tänkbar inspelningsplats
Mål 4:
Att upprätta samverkansformer med Inspiration Gotland AB och privata intressenter i
syfte att utveckla film- och bokrelaterad turism
Mer information om några av samproduktionerna och deras effekter

III.

Bilagor
Skriftliga slutrapporter av producenter
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I.

Sammanfattning

1) Övergripande återkoppling till ägardirektivet
Hämtat ur Ägardirektivet:
Uppdraget
Bolagets uppdrag är att stimulera filmproduktion på Gotland och i möjligaste mån i
filmstudion Kustateljén, i syfte att stärka varumärket Gotland och skapa underlag för
film- och bokrelaterad turism.
Verksamhet
Bolagets verksamhet ska samordnas med Filmregion Stockholm-Mälardalens
investeringsfonder för att gemensamt skapa en starkare part i filmbranschen och
därigenom öka möjligheterna att få fler inspelningar till både Stockholm-Mälardalen och
Gotland.
Bolaget ska ha en nära samverkan med den filmkommissionära verksamheten som
bedrivs inom Filmregion Stockholm-Mälardalen AB och Film på Gotlands
mottagningsverksamhet för att stärka erbjudandet av Gotland som inspelningsplats.
Bolaget ska samverka med Inspiration Gotland AB rörande kommersialisering av
eftermarknaden för film- och bokrelaterad turism.
2) Kommentar från Filmregionens vd och vice ordf för Gotlands Filmfond:
Måluppfyllelsen för Gotlands Filmfonds verksamhet har under perioden 2014–2016 var
mycket god. Det finns flera bidragande orsaker.
·

Starkare plattform för regionalt samarbete
En bidragande orsak är att Filmregionens verksamhet under stärkts, vilket har
haft positiva effekter för Gotlands Filmfond. Den stora konkreta tillväxtfaktorn för
det regionala filmsamarbetet är kopplad till att Stockholms stad blev fullvärdig
medlem i Filmregionen. Det resulterade i att Filmregionens totala ekonomi
stärktes samt att filmfonden Film Capital Stockholm fick betydande finansiella
muskler för investering i filmproduktion. 2015 förstärkte Stockholms stad Film
Capital Stockholm med 20 milj. kr., och 2016 med 12 milj. kr.

·

Stärkt nätverk = betydande skalfördelar
Förstärkningen av nätverket av investeringsbolag har inneburit – och innebär –
betydande skalfördelar för Gotlands Filmfond. Då Filmregionen sköter
förvaltningen av flera filmfonder finns det starka skalfördelar för Gotlands
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Filmfond: dels blir förvaltningen av fonden mer kostnadseffektiv (skillnaden
jämfört med det tidigare upplägget för GFF är markant), dels blir fonderna genom
att samverka en stark gemensam aktör på den svenska filmmarknaden, vilket
förbättrar förutsättningarna för att attrahera samproduktioner till Gotland samt att
sluta bättre samproduktionsavtal
·

Stärkt filmsamarbete mellan nyckelaktörer på Gotland
I verksamheten mellan Filmregionen och Gotlands Filmfond har även starkare
band knutits gentemot Film på Gotland och Filmstudion Kustateljén/Filmkluster
Fårösund.
Ett starkare regionalt filmsamarbete i kombination med ett starkare internt
filmsamarbete på Gotland gör att Gotland under den här perioden har stärkt sina
förutsättningar för att ta emot större produktioner och därmed fungera som en
konkurrenskraft part som inspelningsplats. I det här arbetet har projektledaren på
Gotlands filmcentrum & Kulturhus tillika Filmstudion Kustateljén Ville Jegerhjelm
varit en viktig resurs.

·

Den filmkommissionära kapaciteten på Gotland har inneburit ett utvecklat
samarbete mellan nyss nämnda funktion och verksamhetsansvarig för Film på
Gotland Paula Ciliberto.

·

Etablering av filmbolag på Gotland
Gotlands konkurrenskraft som inspelningsplats har stärkt ytterligare av att bolaget
The Line startat verksamhet på Gotland och erbjuder platsletning och
produktionsservice. Etableringen är ett konkret exempel på hur det regionala
filmsamarbetet kan fungera som en bro mellan Gotland och fastlandet. Det är
också en bekräftelse på att filmbranschen ser stark potential på Gotland.

Ovanstående faktorer har bidragit till att stärka Gotlands varumärke i relation till
filmbranschen.

3) Samlad bedömning av måluppfyllelse
Vid en samlad bedömning kan vi konstatera att de mål som fastställts i ägardirektivet för
Gotlands Filmfond har uppfyllts under åren 2014–2016.
·

Gotlands Filmfond har vid valet av samproduktioner genom avtal garanterat dels
att filmproduktionen har skett på Gotland, dels att filmproduktionen ska spendera
ett belopp som helst ska motsvara summan som Gotlands Filmfond investerat i
filmen.
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·

I exemplet Maria Wern var det avtalade spenderingskravet dubbelt så stort som
investerat kapital på 1,5 miljoner kronor, det vill säga 3 miljoner kronor. Utöver det
har lokal arbetskraft fått möjlighet att arbeta med filmproduktion och därmed
erbjudits utvecklingsmöjligheter.

·

Produktionsbolagen har även upplevt att det varit smidigt att filma på Gotland och
att samarbetet med lokala filmarbetare har fungerat mycket bra.

·

Gotland som region visualiseras i produktionen, vilket ger möjlighet till
fotspårsturism. Produktionerna har fått bra uppmärksamhet i media och det har
bidragit till att Gotland framstår som en region som satsar på kulturellt
högkvalitativa, internationellt gångbara, produktioner.

·

Samarbetet med Gotlands Filmcentrum, Film på Gotland och Folkhögskolan i
Fårösund har stärkts genom de olika investeringarna.

·

Den här rapporten är i stort sett uteslutande inriktad på perioden 2014–2016. Då
ett fåtal beslut i fonden dock inte kunnat tas förrän starten av 2017 inkluderas
även dessa beslut i underlaget för den här rapporten. Oavsett om 2017 räknas
med eller inte finner vi att målen uppnås med god marginal.

Nedan följer en rapport mer detaljerat nedbruten per mål i ägardirektivet.

II.

Avstämning i relation till ägardirektivets mål

Mål 1:
Minst två filmproduktioner per år förläggs till Gotland till följd av bolagets arbete
Måluppfyllelse: Uppnåtts med mycket god marginal
Arbetet i Gotlands Filmfond har under perioden 2014–2016/17 resulterat i totalt 14
stycken filmproduktioner (nedanstående tabell):
·
·

10 st. investeringar/samproduktioner (varav 3 också fått utvecklingsstöd)
4 st. filmer som enbart fått utvecklingsstöd

Det innebär att 14 st. filmer förlagts på Gotland till följd av Gotlands Filmfonds arbete.
Det innebär i snitt 3,5 filmer per år (2014–2017), vilket överträffar det uppsatta målet (2
st./år) med 75 procent. (Då ett fåtal av besluten togs efter årsskiftet 2016/17 har vi här
även räknat med år 2017).
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Samproduktioner genom Gotlands Filmfond (2014–2016/17)
I tabellen framgår om projektet också fått utvecklingsstöd
Produktion

Beslut

Format

Investering/stöd

Sju Dagar
Fever at Dawn
Maria Wern
(Säsong 5 och 6)
Taikon

2013*
2014
2014

TV-dokumentär
Långfilm
TV-serie

0.25 milj. kr. investering
0,5 milj. kr. investering
3 milj. kr. investering

Långfilmsdokumentär
TV-dokumentär

6.

Den största lögnen är den
dokumentära
Lyubov – Kärlek på ryska

20142015
20142015
2015

7.

Ingmar Bergman – 100 years

2015

Långfilm

8.
9.

Ingmar Bergman – 100 years
Jordskott (säsong 2)

2015
2016

TV-serie
TV-serie

10.

Aniara

2017**

Långfilm

0,25 milj. kr. invest
0,05 milj. kr. utvecklingsstöd
0,25 milj. kr investering
0,05 milj. kr. utvecklingsstöd
Ingick i ovan
investeringssumma på 0,25
milj. kr.
Utvecklingsstöd.
1,2 milj. kr. investering
(FCS 0.3 milj. kr., totalt 1.5
milj. inv.)
0,8 milj. kr. investering
1,5 milj. kr investering
(FCS investering 2 milj. kr)
1 milj. kr.
(FCS inv. 0,5 milj. kr.)

1.
2.
3.
4.
5.

Långfilm

Lokal
spendering
1,7 milj. kr..
0,5 milj. kr.
6 milj. kr.
0,25 milj. kr.
0,5 milj. kr
(prognos)
Se ovan

0,3 milj. kr.
(prognos)
Se ovan
3 milj. kr.
(prognos)
1 milj. kr.
(prognos)

Notering:
* Beslutet om finansiering av Sju dagar togs 2013 men filmen visades på SVT 2014.
** Beslutet om finansiering av Aniara togs i början av 2017.

Mer än ett bolag inom investeringsnätverket har investerat i tre av produktionerna, vilka
är följande:
·
·
·

Dokumentären Ingmar Bergman – 100 år
Jordskott (säsong 2)
Aniara

Mål 2:
Minst en talang får hjälp med att finansiera projektutveckling av en presumtiv
filmproduktion
Måluppfyllelse: Uppnåtts med god marginal
Utvecklingsstöd söks i tidigt stadium i ett projekt, för att kunna utveckla en idé, ett manus
eller för att göra research. Syftet kan också vara att göra fördjupad research.
Utvecklingsstöd kan sökas av manusförfattare, regissörer och producenter i initialskedet
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av ett projekt och avser bearbetning av ett manuskript, ett bildmanus eller motsvarande
research för en dokumentär.
Med hjälp av ett utvecklingsstöd får produktionsbolaget möjlighet att våga satsa på ett
projekt innan full finansiering är klar. Att utveckla ett projekt kostar pengar och ju mer
utveckling som görs innan produktionsstart desto mer gediget är projektet när det är
dags för produktion. Ett beviljat utvecklingsstöd kan vara avgörande för om ett
filmprojekt blir av eller inte.
Gotlands Filmfond har under 2014–2016/17 beviljat utvecklingsstöd till sju projekt:
Titel

Beslut

Format

Stöd

1.

Taikon

2.

Den största lögnen är den
dokumentära
Lyubov – Kärlek på ryska
Epifania
Sista skörden
Aqua Vitae/Livets vatten
Bergman Island

20142015
20142015
2015
2014
2015
2017*
2017*

Långfilmsdokumentär
TV-dokumentär

0,05 milj. kr. utvecklingsstöd
0,05 milj. kr utvecklingsstöd

Långfilm
Långfilm
TV-dokumentär
TV-dokumentär
Långfilm

Ingick i summan ovan
0,5 milj. kr. utvecklingsstöd
0,05 milj. kr utvecklingsstöd
0,05 milj. kr. Utvecklingsstöd
0,05 milj. kr. Utvecklingsstöd

3.
4.
5.
6.
7.

Lokal
spendering
0,25 milj. kr.
0,5 milj. kr.
(prognos)
Se ovan
Rapport inväntas
1,5 milj. kr.
1,7 milj. kr.
Flera milj. kr.
(Prognos)

* Notering: Beslut om stöd till Aqua Vitae och Bergman Island togs i början av 2017.

Mål 3:
Minst fem producenter per år besöker Gotland som tänkbar inspelningsplats
Måluppfyllelse: Uppnåtts med god marginal
Under perioden har ca 21 producenter besökt Gotland med syfte att sondera ön som
potentiella inspelningsplats. Det innebär ett snitt på 7 producenter per år, vilket
överträffar uppsatt mål (5 st. per år) med 40 procent.
Följande producenter/produktionsbolag har under perioden besökt Gotland för att söka
tänkbar inspelningsplats:
1) Martin Söder/Eyeworks – Maria Wern (säsong 5 och 6)
2) Åsa Jacobsson/ Kulturbyrån – Taikon
3) Caroline Landerberg och Palmer Lydebrant/Thelma & Louise –
Julkalendern – Tusen år till julafton
4) Peter Kropenin/Hob AB
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5) Piodor Gustafsson/Another Park Film
6) Erik Hemmendorff/Plattform Produktion
7) Karel Segers/The Story Department (Australien)
8) Marcus Waltå/Grand Slam Film (och Stockholms Dramatiska Högskola)
9) Riikka Takila/finska Yle
10) Andrea Berentsen Ottmar/Frokostfilm (Norge)
11) Johan Seth/Overcoat Production (A journey into the Russian soul)
12) Henrik Andersson/Bricoleur
13) Emil Mkrttchian/Apricot Stone
14) Annika Rogell/Meta Film Stockholm (Aniara)
15) Filip Hammarström/Palladium Fiction
16) Sonja Hermele/Nice Drama
17) Lotta Westberg/Jarowskij
18) Frida Bargo/B-reel
19) Olle Ljungman/The Line
20) Alessandro Di Martini / producent & regissör (Italien)
21) Valeria Richter / producent (Danmark)

Mål 4:
Att upprätta samverkansformer med Inspiration Gotland AB och privata
intressenter i syfte att utveckla film- och bokrelaterad turism
Måluppfyllelse: Uppnåtts
·

Fever at Dawn
Filmen, samproducerad av Gotlands Filmfond, hade världspremiär i Ungern i
december 2015. Boken släpptes på svenska under 2015. I samband med det
finns goda möjligheter att göra samarbeten med förlaget Massolit som är mycket
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intresserade av ett samarbete med Gotland och Gotlands Filmfond i releasen av
filmen i Sverige. Boken släpptes på pocket i augusti 2016.
Filmen visades på Human Rights Festival i Lund i början av mars 2016.
Nationell biopremiär planeras våren 2017.
·

Maria Wern (säsong 5 och 6)
TV-serien baserad på författaren Anna Janssons böcker. I avtalet med
produktionsbolaget Eyeworks (nu Warner) skrevs att producenten ska medverka i
projektgruppen för fotspårsturism på Gotland. Producenten ska även verka för att
författaren Anna Jansson ska medverka i någon form i projektgruppen.
Produktionsbolaget Eyeworks har låtit entreprenörerna bakom appen
”Gotland Film Safari” använda klipp ur filmerna.

·

Crimetime Gotland – Sveriges nya deckarfestival
I samband med nya framgångsrika deckarfestivalen Crimetime Gotland,
genomförde produktionsbolaget Eyeworks (nu Warner) både inspelning av Maria
Wern säsong 6 och galapremiär av Maria Wern säsong 5.
Produktionsbolaget bidrog genom att förse festivalen med unika
Gotlandsekvenser för användning i dess marknadsföring och kommunikation (i
inbjudan och till hemsidan) samt att det anordnades exklusiva förhandsvisningar
av två av filmerna på Biograf Borgen i Visby. Produktionsbolaget har fått förfrågan
om att delta även under 2017 års evenemang.
Det finns långt gångna planer på att ha premiär på TV-serien Jordskott (säsong
2) i samband med Crimetime är långt gångna.

·

Den största lögnen är den dokumentära
Av och med författaren Svetlana Aleksijevitj. I och med att Svetlana Aleksijevitj
vann Nobelpriset i litteratur 2015 gavs projektet mycket fin press, nationellt och
internationellt. Filmen har fått utvecklingsstöd 2014 av Gotlands Filmfond som
också blev samproducent 2015. Filmens ursprungliga titel av A journey into the
Russian soul.
Med hjälp av Filmregionens pressansvarige Jonas Feinberg blev fokus i pressen
kring Svetlana tidigt kopplat till den kommande filmen och inte bara hennes
författarskap. Svetlana är mycket förtjust i Gotland och i avtalet med producenten
är det framförhandlat att producenten ska försöka få till ett flertal andra litterära
samarbeten på Gotland i samband med projektet.

·

Taikon
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En nyutgivning av boken Zigenerska och Katitzi-böckerna gjordes samtidigt som
filmen lanserades. Diskussioner fördes om samarbeten mellan förlag och
produktionsbolag för att se vad man kan göra vad gäller fotspårsturism och
Katarina Taikon. Filmen visades i februari 2016 i Europaparlamentet och i början
av mars på Human Rights Festival i Lund.
·

Aniara
Långfilmen baserad på Nobelpristagaren i litteratur Harry Martinssons roman med
samma namn. I samband med filmens premiär finns goda möjligheter att
samverkan med bokrelaterad turism.

Mer information om några av filmerna och deras effekter
Maria Wern (säsong 5 och 6)
Produktionsbolag: Eyeworks (numera Warner)
Andra omgången för 2015 spelades in 13 augusti till och med 1:a september. Datum för
premiär är 16 mars på TV4. Till skillnad från tidigare säsonger visas åtta onsdagar i följd.
TV4 kommer att göra stor marknadsföring kring premiären.
Under inspelningarna på Gotland har produktionsbolaget använt sig av personal från
Gotland, vilket varit en fördel med tanke på personernas stora kunskap om ön.
Produktionen upplevde det särskilt gynnsamt att ha en lokal platschef och en så kallad
”runner” (administrativ resurs).
Produktionen använt sig av elever från Folkhögskolans filmutbildningar.
Inspelningsplatser:
·
·
·
·
·
·
·
·

Antikvariat Drotten, innerstan
Fårövilla, Fårö
Strandkrog, TOTT hotell
Strandcafe, Mango vid Snäck
Lilla Bjers gård
Kolonilott vid Östercentrum
Industrifastighet och bunker, Kyllaj och Rute
Många fina exteriöra bilder vid havet och i Visby

Gotlänningar i produktionen:
·
·
·
·

Platschef: Ingela Tanaka
Platsassistenter: Lena Hermann, Lukas Nyberg och Peter Duneson
Runner/administratör: Simon Tell
Inspelningsassistent: Vanessa Werkelin
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·
·
·
·
·
·

Inspelningsassistent: Benjamin Björkfäll
Inspelningsassistent: Victor Sundquist
Inspelningsassistent: Melica Olovsson
Teknikassistent: Rebecca Moen
Fotoassistent: Anders Thurén
Plus många statister

Produktionsbolagets kommentarer:
·

Eyeworks upplevde en stor fördel i att förlägga inspelningarna till en period när
det var lite lugnare på ön, men då det fortfarande gick att få sommarbilder.

·

Upplevs som lättare att få till bra och lättillgängliga inspelningsplatser på Gotland
jämfört med Stockholm.

·

Produktionsbolaget hade dessutom tillgång till bra samarbetspartners på ön vilket
möjliggjorde extra bra inspelningsmiljöer.

·

Eyeworks var mycket nöjda med servicen på hotellen som de nyttjade (TOTT).
Eyeworks upplevde att de fick den hjälp de behövde.

Önskemål om förbättring:
Eyeworks erfarenheter är även att en del filmpersonal på Gotland ligger högt vad gäller
ersättningskrav, vilket i vissa fall gör det billigare att ta med filmpersonal från Stockholm.
En översyn och jämförelse med marknadsmässiga löner har efterfrågats samt fler
bofasta filmarbetare på Gotland. I övrigt inga önskemål.
Fördelar med att GFF var samproducent vid denna inspelningsomgång
·

Eyeworks upplever att det finns en större förankring på ön för Maria Wernprojektet denna gång jämfört med tidigare år.

·

Det har varit lättare att genomföra inspelningarna, bland annat har polisen ställt
upp med såväl poliser som polisbilar på ett sätt som underlättat för produktionen.
Även hanteringen av parkeringstillstånd, något som tidigare år varit ett problem,
har fungerat mycket bättre.

·
·

Eyeworks framhåller även att bemötandet på Gotland generellt varit mycket bra.
Eyeworks påtalar vidare att de har haft mycket hjälp av Gotlands filmcentrum &
Kulturhus i form av filmkommissionärt support av Ville Jegerhjelm vad gäller
tillgång till personal och lokaler. Kontakten har förmedlats av Lisa Widén på
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Gotlands Filmfond.
Press (i urval):
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6228171
http://www.helagotland.se/noje/default.aspx?articleid=10128442
http://www.tv4.se/maria-wern/artiklar/ny-säsong-av-maria-wern-på-gång537affedc4594825b3000001
http://www.expressen.se/noje/forsta-bilderna-fran-nya-maria-wern-filmen/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=5913309
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=4291724
https://www.moviezine.se/nyheter/ny-sasong-for-maria-wern
Taikon
Visningar och lansering:
Filmen hade förhandsvisning med filmens producent och Gellert Tamas närvarande på
biograf i Visby i sept. 2015.
Filmen diskuterades på Bergmanveckan och visades på Almedalen med efterföljande
samtal (https://vimeo.com/132814258). Medverkande i seminariet var, förutom filmens
regissör Lawen Mohtadi och producent Gellert Tamas, Svenska Filminstitutets vd Anna
Serner, EU-parlamentarikerna Soraya Post, jämställdhetsminister Åsa Regnér samt
tidigare integrationsminister Erik Ullenhag.
Viktig anknytning till Gotland:
En viktig beståndsdel i filmen var den roll Gotland och huset i Lärbro spelade i Katarinas
Taikons liv. Det var här Katarina drog sig tillbaka och skrev de älskade Katitzi-böckerna.
Under stora delar av 70-talet, och fram till hjärtstilleståndet 1982, levde Katarina Taikon
och fotografen Björn Langhammer på Gotland. Åren på Gotland representerar en tid av
samling och fokusering som sedan gav eko i hela det svenska samhällsbygget. Familjen
köpte sitt hus 1972. Innan dess hade de flera somrar hyrt hus från Furillens
kalkstensindustri, numera hotellet Fabriken Furillen.
Filmen hade bl.a. som ambition att skildra såväl den litterära som den djupt personliga
sidan.
Press i urval:
http://www.helagotland.se/kulturnoje/taikon-visas-i-europaparlamentet-12541544.aspx
http://www.bazar.nu/Sv/nyheter/2016/Pages/se-filmen-taikon-pa-bazaren.aspx
http://tvdags.se/artikel/urstark-katarina-taikon-dokumentar-av-mohtadi-tamas
http://www.taikon.se/filmen-taikon
http://www.svd.se/taikons-eld-hade-behovts-i-dag
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/film/recensioner/article21511874.ab

12

gotlands filmfond
2017-03-30

http://www.expressen.se/noje/recensioner/film/taikon/
Bilaga: Skriftlig rapport från filmens producent Gellert Tamas
Journey into the Russian Soul / Lyobov – Kärlek på ryska
Inspelningsplatser:
Inspelningen äger rum i Ryssland, Vitryssland och på Gotland.
Övrig anknytning till Gotland:
Utöver att filmaren Staffan Julén är verksam på Gotland har projektet flera kopplingar till
ön. Där spelas in scener med författaren. Östersjöns författar- och översättarcentrum i
Visby är engagerat i projektet.
Östersjöns författar- och översättarcentrum på Gotland var av mycket stor och
avgörande betydelse för produktionerna. De hade kontakten med författaren Svetlana
Svetlana Aleksijevitj och regissören Staffan Julén. Det var tack vare Östersjöns författar
och översättarcentrum på Gotland som filmerna kunde bli verklighet då de hjälpte
regissören Staffan Julén och producenten Johan Seth med kontakten med Svetlana
Aleksijevitj.
Producenten hoppas på att Svetlana även kommer till Gotland i samband med
premiären på Liljevalchs i oktober/november 2017.
Under hösten 2017 och våren 2018 planeras dessutom en seminarieserie med koppling
till filmen, bestående nio stycken seminarier, som Gotlands Filmfond och Film Capital
Stockholm kommer att samproducera.
Distribution och lansering:
Filmen görs för både TV och bio med visning först på SVT K Special under vintern 2016
och på bio (Lyobov – Kärlek på ryska) hösten 2017.
Press i urval:
http://www.dn.se/dnbok/svetlana-aleksijevitj-tiden-drar-oss-mot-barrikaderna/
Aniara
Producenten av Aniara, Annika Rogell, har gett positiv respons beträffande den hjälp
som erbjöds produktionen – från finansiering från fonden till den kommissionära hjälp
produktionen inför och under inspelningen på Gotland.
Bilaga: Skriftlig rapport från filmens producent Annika Rogell
Kommunikation:
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Här kommer en sammanställning av press om Aniara, genererad i tre omgångar under
hösten 2016:
1.
2.
3.

Sökande av statister på Gotland
Pressmeddelandet 2016-11-01: Nyheten om produktionen
Om inspelningsstarten på Gotland

1. Om casting och sökande av statister:
Press:
161017
http://www.gotland.net/se-och-gora/arkiv/hundratals-statister-sokes-till-aniara-inspelning
2. Pressmeddelandet 2016-11-01
Press:
2016-11-01
http://www.helagotland.se/kulturnoje/martinsons-aniara-till-vita-duken-13343038.aspx
http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/martinsons-aniara-till-vita-duken-2/
2016-11-03: SR / Stockholm-intervju med Filmregionens vd Anette Mattsson och producent
Annika Rogell
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4416&artikel=6532802
3. Inspelningsstart på Gotland
Press:
2016-12-08
Kort radioreportage / SR Gotland

http://t.sr.se/2h1l9
Kl
2016-12-13
Uppslag i
Gotlands tidningar
(pressklipp nedan)

14

gotlands filmfond
2017-03-30

Julkalendern – Tusen år till julafton

Teamet bakom Julkalendern har inkommit mycket positiv respons beträffande den hjälp de fick
inför och under inspelningen.

Dokumentären och TV-serien om Ingmar Bergman
Gotlands Filmfond skrev ett letter of committment i december 2015 till
produktionsbolaget B-Reel om att bli samproducent i dokumentären och TV-serien i tre
delar om Ingmar Bergman. I fokus står Ingmar Bergmans liv och konstnärskap.
Ambitionen är att filmen ska ha världspremiär i Cannes 2018, samma år som
filmskaparen skulle ha fyllt 100 år.
Filmen och TV-serien kommer att innehålla unikt arkivmaterial, nya intervjuer av
personer som stod regissören nära, och bl.a. göra ett försök att beskriva hur Bergmans
privata liv avspeglade sig i hans film- och teaterskapande.
Gotland har en stark anknytning till Bergman, bl.a. mot bakgrund av att Gotland med
Fårö spelade en nyckelroll i Bergmans liv. Regissören Jane Magnusson har tidigare
gjort bl.a. Trespassing Bergman och Bergmans video, där Gotlands Filmfond också
var samproducent.
Produktionen har redan fått fin press och produktionsansvarig Lisa Widén intervjuades
av SR P4 Gotland under Göteborgs Filmfestival:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6362322
Övrig press i urval:
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=2830
http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/bautasatsning-breddar-bilden-av-bergman/
http://www.helagotland.se/kulturnoje/ny-dokumentar-om-ingmar-bergman12521883.aspx
Jordskott (säsong 2)
I samband med att nyheten släpptes i december 2016 om att det blir en ny säsong av
den hyllade TV-serien Jordskott, så gav det stor uppmärksamhet i media. Gotlands
Filmfond nämndes följdriktigt som samproducent i mediarapporteringen.
Press- och nyhetsklipp:
http://www.svt.se/jordskott/klart-for-ny-sasong-av-jordskott-i-svt-kanns-fantastiskt-bra-1/
http://bloggar.expressen.se/tvbloggen/2016/12/21/bekraftat-jordskott-fortsatter-dakommer-sasong-2-i-svt/
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Ingmar Bergman – 100 years
Förpremiär planeras på Bergmanveckan 2018 med seminarier etc. Producenten har en
önskan premiärtillställning på Fårö, i Bergmans gamla biograf om detta är möjligt och
familjen ställer sig positiv till det. Målet är också att galapremiär kan göras i Visby.
Hela 2018 kommer att ha stort fokus på Ingmar Bergman. Det finns stora synergier och
möjligheter kring detta, t.ex. fotspårsturism.
Sista skörden (utvecklingsstöd)
Premiär den 24 april kl. 20 2017 på SVT1.
Det planeras framträdande i programmet Go’kväll och Morgonsoffan på SVT.
SVT säljer produktionen internationellt på den stora TV-mässan i Cannes, april 2017.
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III. Bilagor
Skriftliga slutrapporter från producenterna av aktuella produktioner:
1. Taikon – slutrapport från producent Gellert Tamas
2. Aniara – slutrapport från producent Annika Rogell
3. Jordskott (säsong 2) – slutrapport från producent Filip Hammarström
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1. Slutrapport Taikon

Från filmens producent och redaktör Gellert Tamas

Gotlands Filmfond, Filmregion Stockholm Mälardalen
Arbetet med Taikon, en dokumentärfilm om författaren och människorättsaktivisten
Katarina Taikon, inleddes hösten 2012. Dokumentären hade filmpremiär i oktober 2015
på ett 50-tal biografer landet runt.
Katarina Taikon har flera kopplingar till Gotland. Här tillbringade hon
semestrar i närheten av Furillen, här köpte hon, tillsammans med sin make fotografen
Björn Langhammer ett älskat sommarhus i närheten av Lergrav. Här skrev hon hela
Katitzi-serien.
Det kändes därför både naturligt och ömsesidigt givande att samarbeta med Gotlands
Filmfond som gick in i projektet med ett stöd på 250 000 kronor. Filmens totalbudget var
2 483 341 kr.
Av de sammanlagt ca 35 filmdagarna utfördes 7, dvs. ungefär 20 % på Gotland. Vi
filmade intervjuer med bl.a. Katarina Taikons dotter, specialpedagogen Angelica Ström,
vi spelade in scener med tidigare vänner och arbetskamrater och vi filmade naturbilder i
de trakter där Katarina hämtade inspiration och styrka till sitt arbete.
Första filmtillfället på Gotland var 18-23 juli 2013, kompletterande material filmades 2122 oktober 2014. Vi besökte också Gotland i researchsyfte.
Vi fokuserade också på Gotland i samband med att Taikon färdigställdes. Filmens båda
regissörer, Gellert Tamas och Lawen Mohtadi, besökte Visby under Almedalsveckan
2015, där vi bland annat deltog i ett större seminarium anordnat av Svenska
Filminstitutet SFI, samt på ett seminarium anordnat av Gotlands Media. I egenskap av
filmens regissör och producent deltog jag också på Bergmannveckan, där delar av
filmen visades.
I samband med premiären av Taikon anordnade vi en speciell förhandsvisning i Visby
den 18 september 2015, med efterföljande samtal med filmens båda regissörer.
Vi etablerade tidigt kontakt med lokala medier, vilket bl.a. resulterade i ett 10-sidigt
reportage i Horisont Magasin.
Taikon sågs av mer än 25 000 tittare på bio, under premiärmånaden i oktober 2015 låg
filmen på 5-plats bland mest sedda svenska filmer. Dokumentären fick mycket stor
medial uppmärksamhet och visades i såväl Riksdagen som i Europaparlamentet.
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Taikon blev nominerad till Kristallen i klassen årets bästa dokumentär. Visningen på
SVT i januari 2016 hade över en halv miljon tittare.
Till filmen kopplades också ett omfattande kringprojekt med skolvisningar,
lärarhandledningar, skolsamtal mm byggt kring webbsajten www.taikon.se.
De direkta kostnaderna för projektet på Gotland fördelades på följande sätt (avrundat
närmaste tusental kronor):
Fotograf:
Regissörer:
Inspelningspersonal:
Produktionsledning,
Teknikkostnader, inspelning:
Research, loggning:
Resor/uppehälle/traktamente:
Totalt, exklusive moms

37 000
48 000
9 000
14 000
7 000
14 000
37.000
166 000

Slutligen vill jag i egenskap av Taikons producent och redaktör rikta ett speciellt tack till
Gotlands Filmfond. Fonden kom in i projektet i ett relativt sent, men viktigt skede.
Projektet hade finansiella svårigheter och samarbetet med Gotlands filmfond blev på
flera sätt helt avgörande för att filmen skulle kunna färdigställas. Ett stort tack för detta!

Stockholm 10 februari 2017
Gellert Tamas
Producent, redaktör

19

gotlands filmfond
2017-03-30

2. Slutrapport Aniara

Från filmens producent Annika Rogell

·

Med hjälp av Gotlands filmfond gjordes denna film möjlig.

·
·
·
·
·

2,5 veckors inspelning på ön i december 2016.
Vår generella bedömning är att det var en fin plats att spela in på.
Lokalbefolkningen mycket hjälpsam.
Kustateljén var mycket bra, och hjälpte till med vad de kunde.
Vi kom över spendgränsen. Dagens estimering är 1,2 milj. kr av ett krav på 1 milj.
kr.

Inspelningsplatser:
· Kustateljén: 2 veckor
· Destination Gotland: 3 dagar
· Gym: 1 dag
· Utomhusmiljö i skog och bastu: Visby 1 dag
Team:
The Line hjälpte oss med diverse kontakter och arbetade som fikaassistent och
koordinator under Gotlandsvistelsen. Irma Munck och Olivia Munck.
Vi arbetade med lokal snickare som byggde mimasalen. Lasse xxx. Plus specifika
kunskaper i dekor anställdes.
Några praktikanter på Fårö hjälpte oss i studion också, mest med scenografi.
Många statister från Gotland fick vara med: Över 200 stycken statister är ett grovt
estimat.
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3. Slutrapport Jordskott (säsong 2)

Från TV-seriens producent Filip Hammarström/Palladium Fiction

Gotlands stöd har förutom pengarna gett Jordskott en möjlighet att använda oss
utav The Line Gotland som både post- och servicebolag. Detta ger projektet en
bra variation av kunskap och inspelningsplats. Målet har alltid varit att Jordskott
ska kännas som en stor serie. Fler olika typer av miljöer ger en bra känsla för det.
Att påvisa att de fenomen som finns i serien inte bara utspelar sig i Silverhöjd är
viktigt. I denna säsong kommer vi endast hinta om Gotland men troligen kommer
det bli mer i nästa säsong. Vi tycker om att teasa publiken om universumet vi
skapat på ett sådant sätt.
Crimetime Gotland är också en bra möjlighet att ge marknadsföring för serien.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Gunnar Ramstedt
Chefläkare, IT-strateg

Ärende RS 2017/379
23 april 2017

Regionstyrelseförvaltningen
Anders Granvald
Direktör kvalitet och digitalisering
Regionstyrelsen

Investering i framtidens vårdinformationsmiljö FVM
Förslag till beslut

•
•
•

Regionstyrelsen beslutar föreslå Regionfullmäktige att Region Gotland deltar i
programmet Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM SLL, med avsikt att vara
fullvärdig part i kommande upphandling
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är ansvarig förvaltning och ska tillsammans
med Regionstyrelseförvaltningen säkerställa Region Gotlands deltagande och
genomförande.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att planera för de ekonomiska
konsekvenserna av ovanstående genom att äska för såväl driftsbudget som
investeringsbudget.

Sammanfattning
Bakgrund

Det digitala journalsystemet TakeCare utvecklades i början av 2000-talet som en
gemensam installation för Stockholms läns landsting (SLL) och Gotland. Idag ägs
systemet av CompuGroup Medical, CGM. Nyttjandeavtalet, där Region Gotland är
en part, är tecknat av Karolinska universitetssjukhuset.
TakeCare har varit ett användarvänligt journalsystem, men bedöms inte längre vara
anpassningsbart i förhållande till de växande behov som finns av integration mot
medborgartjänster och andra vårdgivares journaldokumentation. Det blir därmed ett
”åldrande” system som inte kan utvecklas i tillräcklig utsträckning.
SLL inledde 2014 ett samarbete med Region Skåne och Västra Götalandsregionen
(”3R”) för att gemensamt upphandla en framtida vårdinformationsmiljö. Men Skåne
tvingades tidigarelägga en upphandling pga. akuta problem med sitt nuvarande
journalsystem. Projektet fortsatte mellan VGR och SLL, med sikte på en gemensam
upphandling där också alla kommuner inom dessa geografiska områden skulle kunna
ha option på framtida system, men samarbetet avbröts i slutet av förra året, officiellt
pga. ”skilda regionala förutsättningar”.
I år har SLL startat ett eget program benämnt FVM SLL. Landstingsfullmäktige tog
ett inriktningsbeslut 14 februari att inleda programmet och ge landstingsstyrelsen
uppdraget att fatta kommande beslut vid genomförande av upphandling av en
”vårdinformationsmiljö”, som ska ersätta såväl nuvarande journalsystem som
1 (4)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-hsn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende HSN 2017/379

plattformar för integration och informationsutbyte mot andra applikationer. Detta
innebär en betydligt mer omfattande ”miljö” än ett traditionellt journalsystem och är
tänkt att kunna anpassas till ny teknik både vad gäller vårdgivares egna behov och
kommande utveckling av medborgares e-hälsotjänster.
FVM SLL syftar till att möjliggöra patientdelaktighet, verksamhetsutveckling och
digitalisering inom hälso- och sjukvården genom att etablera tekniska lösningar och
gemensam informatik. Programmet rymmer fyra huvudprojekt:
1. Verksamhetsbehov och design
2. Arkitektur, informatik och informationssäkerhet
3. Teknisk infrastruktur drift och förvaltning
4. Upphandling.
Implementering och utbildning är en viktig, avslutande, del av programmet.
SLL har genomfört en RFI (Request for information) och fått seriösa svar från ett
50-tal intressenter. Svar fortsätter att komma in. Planen är att fastställa en ram för
upphandling i samband med budgetbeslut 13-14 juni och ett beslut om upphandling
26 september. Preliminärt avsätts 2,2 miljarder kronor för programmet. Kostnaden är
beräknad att täcka projektering, upphandling och implementering, fördelat på en
femårsperiod. Upphandling ska vara klar hösten 2018 och man planerar för en lång,
gradvis, implementering fram till 2022.
Alternativ för Gotland

När SLL går över till en ny vårdinformationsmiljö kan Gotland välja att följa med
SLL i övergången till den nya miljön, alternativt överta ägarskap, drift och förvaltning
av TakeCare eller upphandla annat, befintligt, journalsystem.
För att kunna ta del av FVM SLL behöver Region Gotland medverka som fullvärdig
aktör i programmet. Alternativen till att inte delta innebär stora risker för hälso- och
sjukvården på Gotland.
Alternativ A – delta i FVM SLL
Programmet FVM SLL är omfattande. Ambitionsnivå är hög, vilket kan innebära att
både slutligt innehåll och framtida kostnad är osäker. Programmet befinner sig för
närvarande i en etableringsfas. I den fasen, fram till beslut om upphandling, behöver
Gotland snabbt kartlägga de egna behoven och jämföra dessa ”önskade förmågor”
med dem som beskrivits av SLL, för att synliggöra eventuella skillnader och kunna
komplettera kravspecifikationer vid upphandling. En lokal projektorganisation är
nödvändig.
Alternativ B – TakeCare eller annat befintligt system
Nuvarande installation av TakeCare driftas helt och hållet i Stockholm av SLL IT.
Omfattning av den investering som skulle krävas för egen drift och förvaltning är
inte undersökt, men torde vara stor. TakeCare används för närvarande, i separata
installationer, även av Landstinget Dalarnas samt i mindre omfattning av Västra
Götalandsregionen. Båda dessa sjukvårdshuvudmän planerar utträde och har inlett
upphandling av egen miljö, Dalarna genom deltagande i det s.k. SUSSA-samarbetet
(9 landsting) och VGR genom egen upphandling. I och med det skulle Gotland bli
kvar som ensam kund gentemot leverantören CGM.
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Det finns åtta landsting/regioner som idag har ett annat befintligt journalsystem,
Cosmic. Cambio, leverantör av systemet, utvecklar än så länge det befintliga
systemet. Det betyder att en övergång till en mer flexibel ny vårdinformationsmiljö
skjuts på framtiden i dessa landsting. Gotland kan inte direktupphandla Cambio.
Därför skulle en uppsägning av nuvarande avtal med Karolinska angående TakeCare
innebära en egen upphandling, av enbart ett journalsystem, där risken att bli ensam
kund i Sverige inte kan negligeras.
Kostnader

Den projekt- och investeringskostnad SLL planerar för FVM SLL skulle omräknat
till Gotlands befolkningsandel bli 60 miljoner kronor, fördelat på fem-sex år.
Kostnaden för TakeCare med kringtjänster var 2016 3,6 mkr. Detta motsvarar en
kostnad på 63 kr/invånare. Pga. att ett flertal tjänster varit underfinansierade
beräknas kostnaden för 2017 blir nästan 40 % högre, 4,9 mkr.
De landsting eller regioner som använder Cosmic betalar en årlig licens baserad på
antalet användare. Utvecklingskostnader fördelas proportionerligt mellan landstingen
utifrån antal användare.
IT-kostnader i Kalmar läns landsting 2016 uppgick enligt bokslut till 117,5 mkr,
motsvarande en kostnad på 48,5 kr/invånare. 2016 begärde och fick man utökad
driftram för Cosmic om 4.9 mkr och 2017 ytterligare utökad driftram om 6.9 mkr.
Till detta har man ett separat avtal om utveckling 2017-19 på 3.5 mkr årligen.
Region Jämtland Härjedalen är den region som senast infört Cosmic i hela sin
landstingsdrivna sjukvård, inklusive privata vårdgivare. Kostnaden vid köpet var 23
mkr motsvarande 183 kr/invånare. Licensavgifter uppgick 2016 till 14,25 mkr,
motsvarande 113 kr/invånare. 2017 har man budgeterat för 16 mkr exklusive egen
personal, motsvarande 127/kr/invånare.
Bedömning

Alternativ A kan tillgodose förändrade krav på en vårdinformationsmiljö under
överskådlig framtid. Ett deltagande förutsätter ett etablerat och förtroendefullt
samarbete mellan Region Gotland och SLL. Regionen behöver vara upphandlande
part fullt ut.
Alternativ B är inte säkert mindre kostnadskrävande och innebär antingen en snabb
försämring av möjligheter till fortsatt utveckling av medborgartjänster och ändrade
metoder i vården eller ett nytt beroende till en enda journalleverantör. Alternativet
skulle därför innebära att en ny lösning behöver sökas längre fram till en ännu mer
osäker kostnad.
Regionstyrelseförvaltningen och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är överens om att
alternativ A är det bästa för Region Gotland men är samtidigt medvetna om de
ekonomiska förutsättningarna. Konsekvensen för regionen som helhet är att
digitaliseringen av hälso- och sjukvården genom detta beslut kommer att prioriteras
och att övriga verksamheter i regionen kommer att få förhålla sig till detta. I arbetet
med SLL och FVM finns det delar som vi som helhet också kommer att få nytta av.
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