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1. Inledning
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med medborgarnas livsmiljö. Vi hanterar frågor
som rör bygglov, detaljplaner, miljö- och hälsoskydd, livsmedel och alkoholtillstånd, geografisk information samt räddningstjänst. Byggnadsnämnden är från den 1 januari 2012 anställningsmyndighet för de medarbetare som arbetar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Vi behöver attrahera och rekrytera nya medarbetare samt satsa på kompetensutveckling för
att utveckla och behålla nuvarande chefer och medarbetare. Kompetensförsörjning är ett
prioriterat område för förvaltningen. Rätt kompetens är avgörande för förmågan att uppnå
goda resultat och för att organisationen ska utvecklas. Samhällsbyggnadsförvaltningens
kompetensförsörjningsplan bygger på Region Gotlands koncerngemensamma strategiska
plan för kompetensförsörjning.
1.1 Mål

Kompetensförsörjningsplanen ska bidra till att Samhällsbyggnadsförvaltningen lyckas möta
framtidens utmaningar genom att attrahera, rekrytera, utveckla/engagera/behålla och avveckla medarbetare på ett bra sätt.
1.2 Syfte

Kompetensförsörjningsplanens syfte är att beskriva utmaningar och klargöra strategier för
att säkra kompetensbehovet på kort och lång sikt för att nå målet. Frågeställningar som belyses är bland annat:
 Vilken kompetens finns inom Samhällsbyggnadsförvaltningen
 Vilka förändringar står Samhällsbyggnadsförvaltningen inför
 Vilken kompetens behöver Samhällsbyggnadsförvaltningen för uppnå målen
 Vilka strategier har Samhällsbyggnadsförvaltningen för att möta kompetensbehovet
1.3 Kompetens som begrepp för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

För att kunna kompetensförsörja en organisation behöver kompetensen kartläggas, kompetensmål bestämmas och på det sättet identifiera eventuellt kompetensgap. Kompetens
handlar inte bara om formell utbildning och roll utan också om färdigheter och attityd.
Kompetens omfattar även social kompetens, samt förmåga att utföra en viss uppgift och
hantera en viss situation. Kompetens beskrivs som: förmåga och vilja att utföra en uppgift
genom att tillämpa kunskap och färdigheter.
 Förmåga – erfarenhet, förståelse och omdöme att omsätta kunskap och färdigheter
 Vilja – attityd, engagemang, mod och ansvar
 Kunskap – fakta och metoder – att veta
 Färdigheter – kunna utföra i praktiken – att göra
1.4 Uppföljning

Kompetensförsörjningsplanen ska följas upp årligen och uppdateras vid behov eller minst
vart fjärde år.

2. Vilken kompetens finns inom Samhällsbyggnadsförvaltningen
Nedan följer en redogörelse för vilka enheter som finns inom förvaltningen och vilka kompetenser som finns inom respektive enhet.
2.1 Stadsarkitekt

Enheten har i oktober 2017 följande befattningar:
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Befattning
Antal anställda
Stadsarkitekt/enhetschef
1
Biträdande stadsarkitekt
1
Regionantikvarie
1
Enheten har den kompetens som behövs på plats. Arbetet innehåller en hel del strategiska
arbetsuppgifter.
2.2 Förvaltningsstöd

Enheten har i oktober 2017 följande befattningar:
Befattning
Antal anställda
Enhetschef
1
Verksamhetsutvecklare
4
Nämndsekreterare
2
Ekonomichef
1
HR-chef
1
Kommunikatör
1
IT-samordnare
1
Enheten arbetar med internt stöd, den kompetens som behövs är på plats. En utökning har
gjorts under 2017 med ytterligare en verksamhetsutvecklare utifrån övriga verksamheters
behov.
2.3 Bygg
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Enheten har i oktober 2017 följande befattningar:
Befattning
Antal anställda
Enhetschef
1
Biträdande enhetschef
1
Bygglovhandläggare
11
Bygglovarkitekt
2
Byggnadsinspektörer
9
Koordinator
4
Assistent
5
Jurist
1
Enheten gick in i en ny organisation under hösten 2016, utökningar har gjorts och det är
flera nya medarbetare på plats under 2017. Vi har arbetat aktivt internt med möjlighet till
andra roller inom enheten efter viss utbildning och intern upplärning. Det är fortfarande en
stor utmaning att komma i mål med den nya organisationen och de förändringar som behövs. Vi gör bland annat en satsning på tillsyn under 2017 och några år framåt där arbetsuppgifterna för handläggare och inspektörer utökas, rekryteringen för den gruppen är klar.
2.4 Plan

Enheten har i oktober 2017 följande befattningar:
Befattning
Enhetschef
Planarkitekt
Fysisk planerare
Landskapsarkitekt
Regionekolog
Planingenjör
Planerare översiktsplan

Antal anställda
1
2
2
1
1
1
1
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Projektledare översiktsplan
1
Enheten har den kompetens som behövs på plats utöver en vakant tjänst som Planarkitekt
som kommer tillsättas i början av 2018. Vi ser att det kommer att behövas mer kompetens
inom projektledning för enheten och det finns en plan för kompetensutveckling inom det
området för befintliga medarbetare. Det är få personer/roll vilket gör att det finns en risk
för sårbarhet för organisationen om någon skulle sluta. Vi arbetar aktivt med att samarbeta
där det går inom enheten och att man lär av varandra. Enhetschefen kommer att gå i pension inom några år, inför det behöver vi en plan för rekrytering och överföring av kompetens.
2.5 Geografisk information

Enheten har i oktober 2017 följande befattningar:
Befattning
Antal anställda
Enhetschef
1
Mätningsingenjör
3
Kartingenjör
5
GIS-ingenjör
3
Vi kommer att utöka enheten med ytterligare en mätningsingenjör från januari 2018 då våra
uppdrag har ökat, därefter har vi den kompetens vi behöver på plats. Senaste rekryteringen
tog lång tid och vi ser att det är en allt mer svårrekryterad kompetens. Vi har några pensionsavgångar under perioden som vi kommer ta fram en plan för hur vi ska ersätta. Enheten har relativt låg personalomsättning, några medarbetare har gått vidare inom andra enheter på förvaltningen.
2.6 Miljö- och hälsoskydd

Enheten har i oktober 2017 följande befattningar:
Befattning
Antal anställda
Enhetschef
1
Miljöskyddsinspektörer
25
Enheten kommer att utöka genom att vi rekryterar en biträdande enhetschef under hösten
2017. Den kompetens som behövs finnas annars på plats. ”Klart vatten” kommer att pågå
som idag de närmsta åren. Det skulle finnas möjlighet till utveckling av verksamheten och
ytterligare tillsyn inom några områden, det går dock inte på befintlig personal. Vi har upplevt att det har blivit allt svårare att rekrytera erfaren personal till enheten de senaste åren
och vi ser att konkurrensen om arbetskraften på Gotland har ökat. Vi arbetar med att ha en
plan för det utifrån den satsning på bristyrken som görs.
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2.7 Livsmedel och alkoholtillstånd

Enheten har i oktober 2017 följande befattningar:
Befattning
Antal anställda
Enhetschef
1
Alkoholhandläggare
2
Alkoholinspektör
1
Livsmedelsinspektör
7
Enheten är bemannad utifrån den kompetens som behövs. Vi har fått allt svårare att rekrytera semestervikarier till enheten med rätt kompetens. En plan för hur vi ska hantera det
kommer att tas fram inför 2018. Vi gör ett försök hösten 2017 att enhetschefen för Förvaltningsstöd även är enhetschef för Livsmedel och alkoholtillstånd. Det kommer att utvärderas under hösten 2017 och faller det väl ut kommer vi att fortsätta så och i och med det
dra ner på en enhetschefsposition.
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2.8 Räddningstjänst

Enheten har i oktober 2017 följande befattningar:
Befattning
Antal anställda
Räddningschef
1
Brandman
38
Styrkeledare
4
Yttre befäl
4
Ingenjör
1
Inspektör
3
Koordinator
1
Stabspersonal
1
Verkmästare
1
Räddningstjänst i beredskap
66
Värn
36
Enheten har en ny organisation sedan maj 2017 och arbetet med att sätta alla rutiner pågår.
Enheten har historiskt sätt en låg personalomsättning på heltidsstyrkan, många blir kvar
länge på sina positioner. Några medarbetare har slutat på grund av flytt till fastlandet.
Inom Räddningstjänst i beredskap har vi rekryteringsproblem och större omsättning än tidigare år. Omsättningen beror främst på att medarbetarna flyttar från orten och att det blir
allt svårare att få beredskapen att passa med livspusslet. Rekryteringen för räddningstjänst i
beredskap görs vid ett tillfälle per år. Vi har under 2017 kompletterat det med ett traineesystem, där man kan börja som trainee under annan del av året och bli anställd efter en testperiod. Vi fortsätter med det arbetssättet under 2018 och vi kommer att utvärdera det
framöver.

3. Vilka förändringar står Samhällsbyggnadsförvaltningen inför
En stor del av vår verksamhet inom förvaltningen är konjunkturberoende. Det gör att antal
inkomna ärenden påverkas av om det är en hög- eller lågkonjunktur vilket direkt påverkar
vårt behov av bemanning. Utifrån vad vi vet nu så ser vi ingen större förändring under
kommande år som bör påverka bemanningen i någon högre grad.
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Vi har sett sedan en tid att rörligheten på arbetsmarknaden har ökat. Vi har några medarbetare som valt att lämna förvaltningen på grund av flytt till andra delar inom Sverige eller annan arbetsgivare på Gotland och vi tror att vi kommer att få räkna med några sådana avgångar även framöver.
Sedan något år tillbaka har vi haft svårt att rekrytera semestervikarier till enhet Livsmedel
och alkoholtillstånd. Under sommaren 2017 tog vi in färre vikarier än vad vårt behov var
då vi inte hittade rätt kompetens. Vi behöver ta fram en plan för sommar 2018 och framåt
för att se över semesterförläggningen och plan för rekrytering.
För Räddningstjänsten ser vi att det kommer vara stabilt under 2018 och 2019 men från
2020 kommer politiken ta fram ett nytt handlingsprogram, det kan då innebära förändringar för verksamheten som vi inte känner till idag. För att klara uppdraget ser vi dock att
det blir svårt att göra ytterligare neddragningar på verksamheten.
Under de närmsta fem åren har vi cirka 13 pensionsavgångar. De är fördelade på 6 olika
enheter vilket gör att det inte är någon specifik enhet vi ser som mer sårbar utan pensions-
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avgångarna är hanterliga och går att planera för. Inom Räddningstjänst i beredskap kommer vi att ha cirka 12 pensionsavgångar. Inom räddningstjänsten heltid finns det en rörlig
pensionsålder från 58 år enligt avtal, vilket gör att det är svårare att planera för pensionsavgångar. Medarbetare som går i pension behöver inte alltid återbesättas med en ny medarbetare, utan en behovsanalys behöver göras inför varje pensionsavgång för att komma fram
till hur kompetensöverföring ska ske.
Vi har ett besparingskrav för delar av förvaltningen under 2018 och 2019 vilket gör att vi
har en utmaning i planering av kompetensutveckling och bemanning.
Vi har fått pengar för ett digitaliseringsprojekt som kommer att påverka bemanningen då
projektet gör att vi behöver utöka med cirka 10 tjänster för tre år framåt. En projektgrupp
arbetar med planeringen av det arbetet. Till projektet planerar vi att använda oss av en
kombination av befintlig personal samt nyrekryteringar. För den befintliga personalen som
kommer att arbeta med projektet planerar vi att rekrytera vikarier till den ordinarie verksamheten under tiden som projektet pågår. Vi ser att det är viktigt att vi behåller kompetensen inom förvaltningen när projektet är färdigt och vi planerar för det genom bemanningen.

4. Vilken kompetens behöver Samhällsbyggnadsförvaltningen för
att uppnå målen
Den kompetens vi har inom förvaltningen idag kommer vi att behöva även under de kommande åren.
Vi har identifierat några bristyrken inom förvaltningen:
Yrke
Behov 2017
Behov 2018-2021
Byggnadsinspektör
2
2-3
Bygglovshandläggare
2
2-3
Arkitekter
1
2-3
Brandingenjörer
1
1-2
Kart- och GIS-ingenjörer
1
1-2
Miljöskyddsinspektörer
2
2-3
Räddningstjänstpersonal i beredÅrligt behov 10-12 Årligt behov 10skap
20
Med bristyrken menas att det inom dessa yrken är sämre tillgång på kompetens på kortoch lång sikt vilket gör att särskilda åtgärder och aktiviteter genomförs.
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Vi ser att vi har lägre löner inom våra bristyrken i jämförelse med löner i riket och vi
har ett behov av extra lönesatsningar för de grupperna.
Miljöskyddsinspektör har tidigare inte betraktats som bristyrke men vi ser en förändring
som skett som gör att vi nu har lyft upp erfarna miljöskyddsinspektörer som det. Vi har
tappat flera erfarna tillsvidareanställda de senaste åren och när vi rekryterar nytt så är
det få erfarna som söker till oss.
Det är få personer som går utbildning som brandingenjör i Sverige idag och vi är många
räddningstjänster som konkurrerar om kompetensen. Det arbetas centralt på att marknadsföra utbildningen i hela Sverige för att hitta fler personer som vill gå utbildningen.
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5. Vilka strategier har Samhällsbyggnadsförvaltningen för att möta
kompetensbehovet
En rad aktiviteter görs idag för att möta den rekryteringsutmaning som finns inom samhällsbyggnadsförvaltningens bristyrken samt den kompetensbrist som finns inom organisationen. Region Gotland har tagit fram följande process som vi kommer att arbeta efter:
Kompetensförsörjningsprocess

5.1 Attrahera

Attrahera handlar om att proaktivt marknadsföra arbetsgivarvarumärket Region Gotland
samt att ha attraktiva anställningserbjudanden. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar efter
de övergripande strategier som finns inom Region Gotland men har valt att särskilt lyfta
fram följande strategier:
 Erbjuda attraktiva anställningsvillkor
 Stärka Region Gotlands organisationskultur där medarbetare ser och bekräftar
varandra samt känner stolthet över att arbeta inom regionen och rekommendera
andra till detsamma
 Tydliggöra ledarskapets betydelse för att klara kompetensförsörjningsutmaningarna
5.2 Rekrytera

Rekrytera handlar om att göra en professionell rekryteringsprocess. I anslutning till rekryteringsprocessen är det viktigt att ge nya medarbetare en bra introduktion så att det är säkerställt att krav, förväntningar och skyldigheter är kända. Samhällsbyggnadsförvaltningen
arbetar efter de övergripande strategier som finns inom Region Gotland men har valt att
särskilt lyfta fram följande strategier:
 Erbjuda attraktiva anställningsvillkor
 Systematiskt arbeta med och synliggöra kompetensutvecklingsmöjligheter och interna karriärvägar inom hela Region Gotland
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Enhetscheferna ansvarar för rekrytering på respektive enhet. Behov av HR-stöd finns för
att göra så bra rekryteringar som möjligt. I dagsläget annonserar vi sedvanligt utifrån Regionens rutiner. Vi planerar att framöver göra mer riktade annonseringar inom till exempel
Facebook och Linkedin för att nå ut till fler personer inom önskad målgrupp.
Vi har sett flera exempel med att det är svårt att hitta kompetens med den utbildning vi efterfrågar och även att hitta erfarna medarbetare inom området. Vid några tillfällen har vi
inte kunnat möta de löneanspråk som angetts.
Vi kommer att arbeta med följande aktiviteter framöver:
 Kontinuerlig kompetensutveckling av personal
 Bygga upp samarbete med yrkeshögskolor för bygglovhandläggare och byggnadsinspektörer
 Ta fram en plan för semesterförläggning och rekrytering av semestervikarier med
rätt kompetens för enhet Alkohol- och Livsmedeltillstånd
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Fortsätta arbetet med traineesystem för räddningstjänstpersonal i beredskap
Ha en fortsatt dialog med koncernledningsgruppen och politiken kring att skapa
bra förutsättningar till att regionens personal runt om på landsbygden ska ha möjlighet till kombinationstjänst med sin ordinarie tjänst tillsammans med räddningstjänst i beredskap
Ha en strategi för lönebildning

5.3 Engagera, utveckla och behålla

För att öka engagemang och inflytande som gör att medarbetare vill stanna och utvecklas
är strategin att ta tillvara på medarbetarnas kompetens i ännu större omfattning än vad som
görs idag. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar efter de övergripande strategier som
finns inom Region Gotland men har valt att särskilt lyfta fram följande strategier:
 Aktivt arbeta med goda förutsättningar för ett hållbart ledarskap
 Arbeta systematiskt för en god arbetsmiljö
 Arbeta systematiskt för en god lönebildning
 Stärka Region Gotlands organisationskultur där medarbetare ser och bekräftar
varandra samt känner stolthet över att arbeta inom regionen och rekommendera
andra till detsamma
Vi ser att engagera, utveckla och behålla våra befintliga medarbetare är avgörande för att
lyckas med kompetensförsörjningen inom förvaltningen framöver och det är ett område
som vi behöver prioritera.
Vi har ett utvecklingsarbete inom förvaltningen med att arbeta mer aktivt med individuella
kompetensutvecklingsplaner, några enheter har kommit längre med det arbetet än andra.
Som kompetensutveckling arbetar vi bland annat med utbyte med andra kommuner eller
genom att erbjuda utvecklande projekt parallellt med de löpande arbetsuppgifterna.
Vi ska fortsätta att arbeta aktivt med karriärmöjligheter inom förvaltningen och tydligare
synliggöra de möjligheter som finns, i första hand inom respektive enhet men även mellan
enheter. Enhetscheferna har ett stort ansvar i detta och behöver ha förutsättningar att
kunna arbeta med detta på ett bra sätt.

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Inom förvaltningen erbjuder vi heltid som grund och vi har inga oönskade deltider. Vi ser
dock positivt på att kunna ha deltid som möjlighet i dialog med den enskilde medarbetaren.
En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att man ska må bra och vilja stanna på sin arbetsplats. Det är viktigt att cheferna får förutsättningar att lära känna sina medarbetare. Överlag
försöker vi, inom ramen för anställningen, ge medarbetarna eget ansvar över sina arbetsuppgifter och sin arbetstid och som chef ska man visa att man har förtroende för sina medarbetare. Det är viktigt att vi kan erbjuda en bra balans mellan arbete och fritid. Vi behöver
fortsätta att arbeta aktivt med arbetsklimatet, trivsel och att skapa en trygg kultur. Vi har en
historik med flera medarbetare som har haft stressrelaterade sjukskrivningar. Vi tror att
personal som är trygga i sin yrkesroll och kompetens och som känner arbetsglädje och uppskattning hanterar tillfälliga perioder av stress och hög arbetsbelastning bättre och mår då
även bättre.

8 (9)

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kompetensförsörjningsplan 2017-2021

Vi behöver kunna erbjuda marknadskraftiga löner, vi ligger efter riket inom flera grupper
på förvaltningen. Vi har gjort särskilda lönesatsningar under 2017 för bristyrken inom enhet Bygg och Plan. Vi fortsätter satsningar på bristyrken inom fler enheter under 2018 och
kommer även att ta fram en plan hur vi ska hantera detta framöver.
Vi kommer att arbeta med följande aktiviteter framöver:
 Alla medarbetare har en kompetensutvecklingsplan som utgår från förvaltningens
och den enskildes behov
 Ledarkontrakt upprättas för samtliga enhetschefer och biträdande enhetschefer
 Diskussion och analys i ledningsgruppen för att fånga upp tendenser i medarbetarsamtal samt medarbetarenkät
 Lönesatsningar på bristyrken fortsätter enligt plan
 Arbeta med uppföljning av sjuktalen och arbetsmiljön
 Arbeta aktivt med utvecklingsprojekt för kompetens och verksamhet
 Ta fram en plan för hur byggbonusen som förvaltningen har fått 2017 ska användas, en del kan till exempel läggas på kompetensförsörjning
5.4 Avveckla

Ärendenr RS 20xx/xxxx Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Avveckla handlar om att Samhällsbyggnadsförvaltningen planerar och förbereder inför att
medarbetare av olika orsaker väljer att lämna organisationen. Avgångssamtal är viktigt att
genomföra med medarbetare som väljer att sluta i organisationen, dessa samtal ger förslag
på förbättringar till verksamheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar efter de övergripande strategier som finns inom Region Gotland men har valt att särskilt lyfta fram följande strategier:
 Systematisera avgångsprocessen
 Bra strukturer för att systematisera kompetensöverföring.

Vi kommer att arbeta med följande aktivitet framöver:
 Avslutningssamtal genomförs då medarbetare slutar, resultatet ska sedan analyseras
för att kunna förbättra vårt interna arbete framöver.
 En behovsanalys ska göras inför varje pensionsavgång för att komma fram till hur
kompetensöverföring ska ske.
 En analys för kompetensöverföring ska göras inför samtliga avslut.
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Uppföljning av verksamheten – Team Vatten
Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober,
november
Antal beslut om avloppsanläggningar
Totalt

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

46

54

74

68

69

70

24

26

29

42

29

Tot
531

56
13

61
9

21
3

19
7

16
13

35
7

18
11

425
106

varav
förbättring

38
45
56
60
8
9
18
8
* uppnått i procent av målet för perioden
(Klart Vatten)

varav nya

Dec

Antal inkomna ansökningar
Jan

Totalt
Förbättring

(Klart Vatten)

Nya

Dec

Tot

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

42

49

60

63

58

27

13

27

55

49

51

494

36
6

40
9

53
7

58
5

38
20

17
10

8
5

17
10

39
16

39
10

32
19

377
117

Totalt antal ansökningar (utan handläggare)
2017-01-31: 135
2017-08-14: 37
2017-03-07: 103
2017-08-31: 38
2017-03-31: 86
2017-09-30: 58
2017-04-30: 98
2017-10-31: 31
2017-05-31: 73
2017-11-30: 32
2017-06-30: 39

Antal beslut om avloppsanläggningar:
750
700
650
600
550
500
450
400

Planerat
Uppnått

350
300
250
200
150
100
50
0
Jan

Feb Mars April Maj Juni

Juli

Aug Sept Okt Nov Dec

Mål
725

Procent*

80 %

Händelser
Januari:



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

Februari:





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

Mars:







Svarat på två remisser gällande vindkraft till MPD.
VAK konferens i tre dagar, fyra medarbetare från teamet deltog.
En medarbetare deltog på MSO angående infiltrationers livslängd.
Möte med länsstyrelsen om enskild vattenförsörjning, en medarbetare från teamet var med.
Genomgång och förberedelse av första omgången av förbudsutskick.
Uppdaterat informationsmaterial om Klart Vatten och gjort nytt flödesschema över Klart
Vattens arbetsmetoder, tillsammans med informatör (Åsa Stenström).

April:








Utskick av 120 påminnelser om att inkomma med ansökan om avlopp.
Utskick av ca 400 påminnelser om att inkomma med utförandeintyg.
En handläggare deltagit i MSO arbetsgruppsmöte i Kalmar angående infiltrationers livslängd.
Färdigställt informationsmaterial i form av en broschyr om Klart Vatten.
Beställt 600 vykort att skicka ut som bekräftelse på att ett ärende är avslutat.
Halvdagsutbildning i förvaltningsjuridik för hela teamet.
Extra administrativ tjänst (praktikant) slutat.

Maj








Klart vatten utförde tillsyn på 50 objekt i samband med uppföljning.
3 förbud mot användande av avloppsanläggning utfärdades.
Teamet hade en kalibreringsdag, med syftet att alla ska göra en likvärdig bedömning.
En medarbetare har gått i pension.
Ett anmälningsärende gällande vindkraft har inkommit.
En handläggare har deltagit i MSO arbetsgruppsmöte i Kalmar.
Halvdag om digitalisering, förvaltningsaktivitet.

Juni, Juli, Augusti




En medarbetare har arbetat med en vindkraftsanmälan av större omfattning.
En medarbetare hjälpte till med utförandeintyg i två veckor.
Utsökning för utskick till de nya socknarna; Hellvi, Rute, Fole, Bro, och Stenkumla.

September





Genomfört temadagar för miljösamverkan sydost gällande enskilda avlopp
Genomgång av 1200 fastigheter inför utskick av nya socknar
Påminnelse om att åtgärda avlopp, 400 fastigheter
2 handläggare deltog på kurs i Stockholm gällande vitesföreläggande

Oktober





Informationsutskick till c:a 820 fastigheter i socknarna; Hellvi, Rute, Fole, Bro, och Stenkumla.
2 handläggare var i Lycksele på Västerbottens läns miljödagar och informerade om arbetet
med Klart Vatten.
2 medarbetare kom tillbaka från tjänstledigheter.
1 medarbetare slutade.

November





Heldagsutbildning i miljökvalitetsnormer för vatten som arrangerades av Länsstyrelsen
Gotland. Flera inspektörer från både team vatten och team miljö deltog.
Entreprenörsträff för ett 40-tal gräventreprenörer anordnades
2 medarbetare har deltagit i vattenförsörjningsplanen
Klart Vatten har gjort ett uppföljningsutskick till ett 100-tal fastigheter som ännu inte utfört
sina anläggningar

Uppföljning av verksamheten – Team miljö
Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober,
november
Antal planerade inspektioner
Mål

Procent *

60

Totalt
404

501

88 %

25

174

208

91 %

25

14

115

139

91 %

17

21

115

154

82 %

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Utfört

14

34

71

24

17

20

28

42

43

51

Varav miljö
Varav
lantbruk
Varav
hälsoskydd

11

14

38

12

6

10

7

22

20

9

0

5

12

8

6

4

10

17

14

3

15

21

4

5

6

11

3

9

*uppnått i procent av målet för perioden

Antal inspektioner teamet:
500
450
400
350
300
250

Planerat

200

Uppnått

150
100
50
0
Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Dec

Antal inspektioner miljö:
200
180
160
140
120
100

Planerat

80

Uppnått

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

Antal inspektioner lantbruk:
140
120
100
80

Planerat

60

Uppnått

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

Antal inspektioner hälsoskydd:
160
140
120
100
Planerat

80

Uppnått

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

Händelser
Januari:


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

Februari:








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

Mars:






En medarbetare har deltagit i arbetet med utformning av ramavtal för geoteknik, förorenad
mark och vattenskydd.
Möte angående ny industridetaljplan i Roma, två medarbetare deltog.
TVL (tillsynsvägledning) möte, några från teamet deltog.
Möte med åkericentralen och fastighetsägaren om en snötipp. Snötippen ligger inom inre
vattenskyddsområde.
Uppmärksamhet i media; om pollen i radio samt artikel i Horisont om PM10 partiklar.

April:





TVL möte angående förorenade områden, två medarbetare deltog.
Halvdagsutbildning i förvaltningsjuridik för hela teamet.
Samverkansmöte med länsstyrelsen om tillsyn på lantbruk, två deltog.
Samverkansmöte med länsstyrelsen och räddningstjänsten gällande SEVESO tillsyn.

Maj








En hälsoskyddsinspektör rekryterades.
En medarbetare deltog i en workshop gällande VA-strategi.
Flera medarbetare deltog i ett möte med MPD, halvdag.
Möte med TKF om uppströmsarbete.
Möte med MRF om fordonslackeringsverkstäder och dess tillsyn.
En medarbetare deltog i webbmöte med MSO om tillsyn av vattenskyddsområde, halvdag.
Halvdag om digitalisering, förvaltningsaktivitet.

Juni, Juli, Augusti




Samråd med enhet bygg om behov av kompletteringar till ansökan om militärt skjutfält i
Tofta
Internmöte om revideringar i nämndrutinen
TVL möte angående förorenade områden, två medarbetare deltog

September







Startmöte med lst, SGU, Ramböll om ytterligare undersökningar vid Södervägs brädgård i
Vall.
Information från Trafikverket om arbete med riskanalys av det statliga vägnätet inom Visby
vattenskyddsområde.
Uppstart VA-planearbete, flera arbetsmöten. Claudia och Mattias G deltar.
Sevesosamråd med Vattenfall och ST1.
Möte med SWECO om åtgärdsprogram för PM-10, heldag.
Medverkan på samverkansmöte mellan LST och bygg/plan angående förorenande områden
vid exploatering.

Oktober



Återkommande möte inom ramen för TVL mellan LST Gotland och enhet miljö- och
hälsoskydd rörande förorenade områden.
Möte inom ramen för TVL mellan handläggare på LST Gotland och Enhet miljö- och
hälsoskydd rörande muddringsärenden. I samband med muddring blir båda myndigheterna
inkopplade då följdverksamheter från vattenverksamheten kan ligga på miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Mötet var ett led i att få en bättre hantering av ärenden som berör
båda myndigheterna samt för att få en samsyn i vissa frågor.

November





Heldagsutbildning i miljökvalitetsnormer för vatten som arrangerades av Länsstyrelsen
Gotland. Flera inspektörer från både team vatten och team miljö deltog.
Periodisk besiktning av Slite deponi med TKF och SWECO
Möte om PFAS kring Visby Flygplats och behov av att göra blodprovtagning på boende i
området. Naturvårdsverket hade kallat till mötet och TKF, LST, Svedavia, Arbetsmiljömedicin
samt vi deltog.
En inspektör deltog på en två dagars utbildning gällande metoder för energieffektivisering

Uppföljning av verksamheten – Förebyggande
räddningstjänst
Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober,
november
Antal inspektioner
Jan

Feb

LSO
LBE
SP

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

22
11
3

24
0
2

21
0
0

9
0
1

3
3
1

6
4
2

8
3
5

16
4
1

22
1
4

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

1
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Dec

Totalt

Mål

131
26
19

Procent*

156
33
29

92%
86%
72%

*uppnått i procent av målet för perioden

Antal förelägganden
Jan

Feb

LSO
LBE
SP

Dec

Totalt

2
0
0

Övrigt

Antal
totalt
Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

70
30
2
5

14
7
3
1

40
4
0
0

26
4
4
2

8
5
3
0

5
5
0
0

41
11
0
1

73
10
2
0

29
4
1
0

Sotningsförelägganden
Yttrande till BN
Offentlig tillställning
Spridningsyttranden

Antal inspektioner
250
200
150
100
50

Utfört

ce
m

be

r

r
be
De

ve
m

to

be

No

be

Ok

em
pt

Se

Mål

r

r

i
st
gu

li

Au

Ju

ni
Ju

M
aj

il
Ap
r

s
ar
M

ua
br
Fe

Ja
n

ua

ri

ri

0

Dec

306
80
15
9

Uppföljning av verksamheten – Team livsmedel
Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober,
november
Planerad tid

Uppföljning tid 2017-01-01 - 2017-11-30
Team Livsmedel summa fakturerbar tid (h)
Planerad kontroll

2185,5
1799,5

Planerad kontroll – för- och efterarbete
Planerad kontroll – inspektion på plats
Planerad kontroll – granskning av inkomna handlingar

1201,5
552,5
45,5

Uppföljande kontroll

128

Uppföljande kontroll – för- och efterarbete
Uppföljande kontroll – inspektion på plats
Uppföljande kontroll – granskning av inkomna handlingar

83
34
11

Kontroll på nyregistrerad verksamhet

136,5

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

95,5
41

Kontroll i samband med klagomål

9,5

Provtagning

112

3000

Antal kontroller
Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Planerade

24

59

75

59

51

103

86

24

54

77

75

Uppföljande

0

2

4

7

4

8

5

10

4

11

20

Ärendestyrda

1

5

1

0

1

1

3

2

1

0

1

Nyregistrerade

0

2

6

8

9

12

10

6

6

7

8

Dec

Totalt

687
75
16
74

Antal registrerade/upphörda verksamheter
Nyregisterade
Upphörda

5
8

6
13

13
21

13
11

14
10

20
15

Redlighetsprojekt,
Provtagning av
mjukglass
Provtagning av
nedkyld mat

5

11
5

6
13

11
14

14
14

110
122

11
12
Utfört

33

47

1200

Antal totalt

Övriga planerade aktiviteter
gotländska produkter

Mål

Planerade

214

250

3

9

25

6

36

59

45

31

9

0

6

8

22

17

7

20

Antal planerade kontroller:
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Planerat

Juli

Aug

Uppnått

Sept

Okt

Nov

Dec

Händelser
Januari:






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

Februari:








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

Mars:









Väldigt många telefonsamtal om de utskickade fakturorna på den administrativa avgiften.
Kosttillskottsutbildning under en dag där två inspektörer deltog.
Smittskyddsmöte, hela teamet var med.
Möte med länsstyrelsen om enskild vattenförsörjning.
Utvärdering av livsmedelstaxan påbörjades.
En medarbetare har varit på möte med krögarföreningens styrelse tillsammans med andra
myndigheter.
En medarbetare har varit på möte med UF´s regionchef angående vad som gäller när man
driver livsmedelsverksamhet.
En inspektör tillbaka på halvtid från föräldraledighet.

April:









Livsmedelsverket deltog i ett möte gällande debiteringssystemet för Region Gotland.
Teamet hade en planeringsdag, den 20/4.
Två inspektörer har avsatt mycket till för att planera den kommande länsträffen.
En inspektör deltog på en dricksvattenkonferens i Göteborg.
Arbetet med att utvärdera livsmedelstaxan har fortsatt.
Arbetsgruppen Gotlands Framtid har haft två möten.
Två inspektörer har planerat sommarens dricksvattenkontroller.
En sommarvikarie har anställts.

Maj:











Enheten var värd för länsmötet, 2 dagar.
Halvdag om digitalisering, förvaltningsaktivitet.
Nationell tillsynskonferens 2 dagar, med samtliga inspektörer.
Utvärderingen av taxemodellen är klar.
Enheten bidrar med en halvtidstjänst för att stötta Förvaltningsstöd vid vakans.
Möte med vattenlab genomfördes.
Svårigheter att rekrytera sommarinspektörer.
Arbetsgruppen Gotlands Framtid har haft ett möte.
En inspektör deltog på en kontaktpersonträff vid MSO.
Ett förbud gällande dricksvatten har utfärdats.

Juni, Juli, Augusti





Endast en sommarinspektör har anställts, 3 var tanken från början.
Oplanerad frånvaro hos ordinarie personal p.g.a. missad föräldraledighet och sjukskrivning.
Väldigt mycket inkommande ärenden, framför allt vatten.
Många förelägganden med vite har utfärdats, framför allt gällande vattenverksamheter.

September





Många turer kring en verksamhet som Livsmedelsverket lämnat tillbaka till Region Gotland,
polishandräckning, inspektion på plats, samt förbud.
Ny TF enhetschef tillträdde – Andreas Larsson
Förbud utfärdat på en dricksvattenanläggning pga. för högt Borvärde.
En inspektion på grund av en anmälan, som visade sig vara befogad.

Oktober









Riktad tillsynsinsats på Hemse torgdag.
Inspektion på de flesta kommunala vattenverken.
Möte med Länsstyrelsen gällande utformning av beslut och sanktioner.
Nyhetsbrevet har gått ut till alla livsmedelsverksamheter.
Smittskyddsmöte.
Planeringsdag i teamet inför 2018.
En gemensam tillsyn tillsammans med hälsoskydd.
Studiebesök på ett bryggeri i samband med APT.

November






Två inspektörer deltog på länsmötet i Kalmar.
En anmälan om misstänkt matförgiftning visade sig vara befogad.
Teamet var ute på kvällsinspektioner.
Genomgång av verksamheter som har gett skäl för ändrad erfarenhetsklassning, samt nya
riskklassningsbeslut till dem.
Revidering av kontrollplanen inför 2018

Tjänsteskrivelse
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ärenden under vår och försommar samt många verksamheter som enbart är öppna
under sommarmånaderna. Även dricksvattensituationen är speciell för Gotland med
bristfällig tillgång och ofta ytvattenpåverkat grundvatten. Många
livsmedelsanläggningar har enskild vattenförsörjning.
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1. Sammanfattning
Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav
som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Kraven
finns bl.a. i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april
2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd.
Verksamhetsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen där miljö- och
hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde hanteras är under framtagande för 2018.
Miljö och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland är kontrollmyndighet för kontrollen
utifrån livsmedelslagstiftningen. Nämnden ansvarar för att effektiv och ändamålsenlig
kontroll utförs på livsmedelsanläggningarna för vilka regionen är ansvariga enligt §§ 23
och 25 livsmedelsförordningen. Ansvaret omfattar kontroll av livsmedelshygien,
redlighet, spårbarhet och dricksvatten. Arbetsuppgifterna består av att utföra kontroll av
livsmedelsanläggningar, handläggning av inkommande ärenden så som registrering och
riskklassificering samt att utreda misstanke om matförgiftningar.
Nämndens kontrollansvar omfattar cirka 950 livsmedelsanläggningar.
Anläggningstyperna är framförallt restauranger, skolkök, butiker, caféer och
dricksvattenverk men även, småskalig livsmedelstillverkning, centralkök och fisk- och
charkanläggningar. Gotland är en turistort med en kort och intensiv säsong under
sommarmånaderna. Detta påverkar livsmedelskontrollen med en topp av inkomna
ärenden under vår och försommar samt många verksamheter som enbart är öppna
under sommarmånaderna. Även dricksvattensituationen är speciell för Gotland med
bristfällig tillgång och ofta ytvattenpåverkat grundvatten. Många livsmedelsanläggningar
har enskild vattenförsörjning.
Organisatoriskt tillhör livsmedelsteamet enhet livsmedel och alkoholtillstånd inom
Samhällsbyggnadsförvaltningen.

2. Mål för den offentliga kontrollen
Livsmedelskedjan omfattar livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd.
Gemensamma mål för myndigheterna inom livsmedelskedjan är att:





Konsumenterna får säkra livsmedel inklusive dricksvatten, som är producerande och
hanterade på ett acceptabelt sätt. Informationen om livsmedlen är enkel och
korrekt.
De livsmedelsproducerande växterna och djuren är friska och utgör inte någon
allvarlig smittorisk.
Verksamhetsutövarna i livsmedelskedjan får råd, service och kontroll med
helhetssyn som underlättar deras eget ansvarstagande.
De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för hela
livsmedelskedjan, inklusive beredskap.

2.1 Gemensamma effektmål för myndigheterna i livsmedelskedjan
2.1.1 Gemensamma effektmål
Med utgångspunkt i de övergripande målen har fyra gemensamma effektmål fastställts.
Effektmålen utgår från fyra fokusområden; Säkert dricksvatten, mikrobiologiska risker,
kemiska risker och information i livsmedelskedjan. De gemensamma effektmålen för
den offentliga kontrollen av livsmedel i Sverige är att:





För att få säkert dricksvatten måste de negativa hälsoeffekterna orsakade av
kemiska och mikrobiologiska ämnen i dricksvattnet minska.
Minska antalet livsmedelsburna sjukdomar med fokus på campylobacter,
listeria, ehec/vtec och norovirus.
Minska hälsoeffekterna till följd av miljöföroreningar (fokus dioxiner och PCBer),
tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan.
Information om livsmedel och om livsmedelsproducerande djur och växter kan
säkerställas genom hela livsmedelskedjan.

2.1.2 Operativa mål
De operativa målen är satta för att bidra till att effektmål som tagits fram inom fyra
fokusområden ska nås. De operationaliserar effektmålen och ska hjälpa till att:





minska antalet livsmedelsburna sjukdomar orsakade av listeria, EHEC/VTEC och
norovirus,
minska exponeringen av tungmetaller, mykotoxiner och miljöföroreningar som
dioxin och PCB,
minska risken för odeklarerade allergener eller fusk med livsmedel genom att
korrekt information om livsmedel finns i, och följer, livsmedelskedjan, samt
minska negativa hälsoeffekter orsakade av kemiska och mikrobiologiska ämnen i
dricksvattnet.

Målen är satta med utgångspunkt att skydda konsumenter och tar i första hand sikte på
kontroll som rör livsmedel:




som är baslivsmedel,
som konsumeras av känsliga grupper som barn och äldre, och/eller
som är förknippade med kända säkerhets- eller redlighetsproblem.

Mer information om operativa mål finns i bilaga 5 del 2 av Nationell plan för kontrollen i
livsmedelskedjan.

2.2 Region Gotlands mål för kontroll inom kontrollområdet
Region Gotland har antagit gemensamma värdegrunder som nämnder och
verksamheter arbetar efter, nämligen:
 Delaktighet
 Förtroende
 Omtanke

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har följande mål för livsmedelskontrollen:
Mål
Delmål
Mätningar för att visa
måluppfyllelse
Kunderna upplever att de får
tjänster av god kvalitet, är
informerade, delaktiga och
respektfullt bemötta

Kontrollen planeras på ett
riskbaserat sätt

Kundenkät ”Insikt”.
80 % av kunderna upplever att de
är respektfullt bemötta och
delaktiga i hela
handläggningskedjan

1.
2.

3.

4.
5.
Avvikelser/anmälningar följs
upp inom rimlig tid med
lämplig sanktion/åtgärd

1.

2.

Alla anläggningar är
riskklassade
Kontrollen är planerad
med hänsyn till lämplig
frekvens
Kontrollen tar hänsyn till
de största riskerna i
verksamheten
Lämpliga
kontrollmetoder används
Kontrollen utförs enligt
plan
Det finns ett
systematiskt arbetssätt
för att hålla reda på
enskilda avvikelser och
deras uppföljning
Avvikelser följs upp inom
beslutad tid

Punkterna 1-4 granskas av
förvaltningsstöd genom
verifiering av kontrollens effekt 1
gång/år.
Punkt 5 rapporteras till varje
nämndmöte.

Följs upp av förvaltningsstöd 1
gång/år.

3. Ansvarsfördelning inom kontrollområdet
3.1 Behörig central myndighet
Livsmedelsverket är den centrala behöriga myndigheten för livsmedelskontroll i Sverige,
enligt 18 § i Livsmedelsförordningen (2006:814)

3.2 Behörig myndighet för kontrollen
I 11 § Livsmedelslagen (2006:804) anges att livsmedelskontrollen i Sverige utförs dels av
Livsmedelsverket och dels av de lokala kommunala kontrollmyndigheterna.
Länsstyrelsen har ansvar för livsmedelskontrollen i primärproduktionen. I Region
Gotland ansvarar Miljö- och hälsoskyddsnämnden för livsmedelskontrollen.

3.3 Ansvarsfördelning mellan de berörda myndigheterna
Ansvaret för den offentliga kontrollen av livsmedelsanläggningar i Sverige fördelas enligt
23 § i Livsmedelsförordningen (2006:813).

3.4 Ansvarsfördelning inom den berörda myndigheten
Livsmedelsteamet på enhet Livsmedel & Alkoholtillstånd inom

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kontroll av alla typer av
livsmedelsanläggningar inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområde. Hur
beslut och uppgifter har delegerats framgår av nämndens delegationsordning, MHN
2017/765.
Livsmedelsverksamheterna är utdelade så att varje inspektör har sina egna objekt och
varje inspektör är ansvarig för planering, tidsrapportering och fakturering av sina egna
objekt. Anledningen till detta är att underlätta kontakterna med verksamheterna. Efter
två år så byter inspektörerna objekt. Sommarverksamheterna är däremot inte
uppdelade mellan inspektörerna, utan kontrolleras av de inspektörer som är i tjänst
inklusive sommarinspektörer.
Två av inspektörerna har ansvar för dricksvattenkontrollen under 2018. Detta kommer
att utvärderas i december 2018.
Teamet delas in i två grupper, en innegrupp och en utegrupp, med följande huvudsakliga
ansvarsområden;
Innegrupp (1 inspektör, två veckor i taget)
- handläggning av alla inkommande ärenden
- ta emot inkommande telefonsamtal och besök
- registervård
Utegrupp (6 inspektörer, övrig tid)
- genomföra kontroller, skriva kontrollkort, inspektionsrapporter och beslut
- registervård

Syftet med organisationen är att:
- skapa förutsättningar för en effektiv och ändamålsenlig kontroll
- skapa ett arbetssätt som är överblickbart med tydligare roller för inspektörerna

4. Samordning
4.1 Samordning mellan berörda myndigheter
Livsmedelsteamet Region Gotland genomför följande aktiviteter för samordning med
främst länsstyrelsen i Kalmar län och Livsmedelsverket:
 Inspektörer deltar i de länsmöten som länsstyrelsen i Kalmar anordnar där
representanter från länsstyrelsen, kommunerna i Kalmar län och
Livsmedelsverket deltar.
 Samverkan sker även genom Miljösamverkan Sydost där Region Gotland,
samtliga kommuner i Kalmar län och länsstyrelserna i Kalmar och Gotland ingår.
 Två gånger om året hålls det ett smittskyddsmöte där livsmedelsinspektörerna,
länsveterinären samt smittskyddsläkare och smittskyddssköterska deltar.
 Delta på nationella tillsynskonferensen.
 Delta på nordiska tillsynskonferensen.

Livsmedelsverkets intranät för livsmedelsinspektörer, livsteck.net, används för
samverkan med andra kommuner samt information från Livsmedelsverket. Det sker
också samordning och kunskapsutbyte med andra kommuner genom studiebesök.

4.2 Samordning inom behöriga myndigheter
Livsmedelsverket ska verka för en effektiv och likvärdig livsmedelskontroll i hela landet
samt leda och samordna denna kontroll. Stöd och samordning inom och mellan kontrollmyndigheterna på central, regional och lokal nivå är viktigt för en väl fungerande
kontroll.
Livsmedelsverkets ledning och samordning sker på flera olika sätt, bl.a. genom att
utarbeta stödjande och styrande information på Kontrollwiki, Livsmedelsverkets nya
verktyg för information riktad till livsmedelskontrollen. Livsmedelsverket ger också
information, råd och stöd via Livstecknet och genom samrådsmöten på central, regional
och lokal nivå. Utbildningar är också ett viktigt instrument i verkets ledning och
samordning av kontrollen.
Livstecknet och Kontrollwiki är de primära kanalerna för information till kontrollen. Livstecknet också är en viktig plattform för arbetsrum, forum och liknande samarbete och
samordning.
Inom myndigheten sker samordning genom att:
 Teamet har avstämningsmöte varje vecka tillsammans med ansvarig chef för att
följa upp kontrollarbetet och diskutera ärendebedömningar.
 Det finns en arbetsgrupp (GF) som tar fram förslag på åtgärder och rutiner som
sedan presenteras för gruppen. Protokoll förs på dessa möten.
 Inspektörerna beslutar och tillämpar gemensamma rutiner och mallar.
 Det finns en controller och en verksamhetsutvecklare som tar fram
övergripande rutiner och statistik.

4.3 Delegering av uppgifter inom den offentliga kontrollen
Livsmedelsverket har delegerat offentlig kontroll av ekologisk produktion och ekologiska
livsmedel till särskilda kontrollorgan. Delegering sker i enlighet med art. 27.4 och 27.5 i
förordning (EG) nr 834/2007 med hänvisning till art. 5.2 i förordning (EG) nr 882/2004.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden delegerar inte någon uppgift inom ansvarsområdet
livsmedelskontroll till något annat organ.

5. Befogenheter och resurser för kontrollen
5.1 Kontrollmyndighetens befogenheter
Miljö- och hälsoskyddsnämndens befogenheter inom livsmedelsområdet regleras
huvudsakligen i Livsmedelslagen (2006:804) och i Livsmedelsförordningen (2006:813).
Enligt 20 § Livsmedelslagen har kontrollmyndigheten rätt att få upplysningar, ta del av
handlingar och få tillträde till de områden, lokaler och andra utrymmen som behövs för
att kontrollen ska kunna genomföras.
För åtgärder vid bristande efterlevnad, sanktioner, se avsnitt 7.

5.2 Kontrollpersonal och utrustning
För livsmedelskontrollen har nämnden följande tjänster till förfogande:
Livsmedelsinspektörer: 7 tjänster
Verksamhetsstöd finns i form av enhetschef som delas med tillståndsmyndigheten för
alkohol och tobak samt stöd från enhet förvaltningsstöd.
På sommaren är behovet tre sommarvikarier under tiden 1 juni till 31 augusti.
Kontrollbehovet är baserat på riskklassning av verksamheterna utifrån livsmedelsverkets
vägledning, vilket ger ett visst antal kontrolltimmar. Målet för 2018 är att genomföra ca
1150 planerade kontroller. Därtill kommer oplanerad kontroll, anmälningar och
registreringar, ca 200 stycken.
Som kunskapsunderlag om den tid som finns till förfogande för medarbetarna och
fördelning av tiden på olika aktiviteter används schablontider, nedan, framtagna av SKL.
Årsarbetstid 2 000 timmar fördelas på ca 1000 timmar personlig och gemensam tid
(möten, semester, sjukdom mm) och 1000 timmar handläggningstid.
Handläggningstiden fördelas normalt enligt nedan:
- Planerad kontroll 600 timmar/år
- Oplanerad kontroll, ärendehantering (uppföljande besök) ca 200 timmar/år
- Övrigt tillsynsrelaterat arbete, såsom möten, obefogade klagomål, remisser mm
ca 200 timmar/år
Inom Region Gotland finns följande dokument antagna för bisysslor och jäv mm:
- Riktlinjer – Mutor och korruption. Beslutad 2015-06-15
- Policy för bisyssla. Beslutad 2005-08-25.
- Jäv och andra intressekonflikter 2010-05-18.
Uppföljning brukar ske i samband med det årliga medarbetarsamtalet eller under
arbetsplatsmöte.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förfogar över de utrymmen som behövs för kontrollen
vad avser kontorsutrymmen, tvättutrymmen, förvaringsutrymme för kläder och
utrustning. Vid förvaring av omhändertagna livsmedel finns det en telefonlista med kyloch fryslager dit man vända sig för att tillfälligt få hyra utrymme. Listan finns
tillsammans med teamets rutiner.

5.3 Finansiering av kontrollen
Miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll av livsmedelsanläggningar
finansieras med avgifter enligt förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
(SFS 2006:1166).
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har från 1 januari 2016 infört en ny avgiftsmodell. I
utvärderingen som gjordes 2017 konstaterades att modellen med efterdebitering
används i väntan på eventuell ny lagstiftning inom området. Modellen är byggd för att
ge kommunen 100 % kostnadstäckning för kontrollen. Utgångspunkten är att det skall
vara transparent för företagarna vad man betalar för och att det finns en tydlig
motprestation kopplad till avgiften.
Avgiften består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen motsvarar kommunens
overheadkostnader för tillsynsorganisationen fördelat på antalet livsmedelsanläggningar
som skall få kontroll. Den rörliga kostnaden är per kontrolltimme och beräknas efter
arbetskraftskostnaden och hur många inspektionstimmar en inspektör ska hinna på ett
år.
Antal besök baseras på riskklassificering av anläggningen i riskklass och erfarenhetsklass
enligt Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassning av livsmedelsanläggningar och
beräkning av kontrolltid”.
Avgift för uppföljande kontroll tas ut för att finansiera den uppföljande kontrollen enligt
artikel 28 i förordning (EG) nr 882/2004.
Timtaxan för livsmedelskontroll finns i ”Taxa livsmedelslagen”, fastställd av
Regionfullmäktige Rf 2015-10-12 § 248.

5.3 Kompetenskrav och utbildning
I bilaga II till EG-förordning 882/2004 finns de kompetenser listade som bör finnas på
kontrollmyndigheten.
Inom livsmedelsområdet sker hela tiden förändringar, både när det gäller teknik men
också när det gäller lagstiftning. Kompetensutveckling sker därför kontinuerligt, både
genom kurser och genom samverkan med andra kommuner. I samband med det årliga
medarbetarsamtalet upprättas en individuell utvecklingsplan.
De formella krav som ställs vid anställning är;





Lämplig högskoleutbildning med inriktning mot livsmedelskontroll eller miljöoch hälsoskydd eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren finner lämplig
för tjänsten.
Körkort

6. Organisation och utförande av kontrollen
6.1 Registrering av kontrollobjekten
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för den operativa offentliga kontrollen vid
cirka 950 livsmedelsanläggningar. Det totala antalet kontrolltimmar är ca 3 000.
Objekten är riskklassificerade enligt livsmedelsverkets riskklassificeringsmodell. I
kommunen finns objekt i riskklasserna 2-8, där de flesta verksamheterna återfinns i klass
5 och 6, främst restauranger, butiker och skolkök.
Närmare 120 registreringar handläggs årligen.
I förordning (EG) 178/2004 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning
finns krav på att kontrollmyndigheten ska upprätthålla aktuella register över de
anläggningar som är föremål för kontroll. Miljö- och hälsoskyddsnämnden använder sig
av verksamhetsregistret Miljöreda, men under 2018 kommer ärendehanteringssystemet
Vision att införas. Registret uppdateras när verksamheter registreras och i samband med
kontrollbesök.

6.2 Prioriteringar inom kontrollområdet – riskbaserad kontroll
Nämndens prioriteringar görs utifrån ett risktänkande och bygger på Livsmedelsverkets
vägledning till riskklassificering av livsmedelsanläggningar.
Livsmedelsteamet har tagit fram en prioritetsordning för sitt arbete:
1. RASFF (Rapid alarm system for food and feed)
2. Matförgiftningar*
3. Nyregistreringar
4. Planerad kontroll/anmälningar*
*Antalet anmälningar som inkommer, till exempel misstänkta matförgiftningar, bristande hantering,
märkning är omkring 70 stycken per år men varierar mellan åren.

Vi prioriterar mellan objekten utifrån gällande riskklassning, kontrollfrekvens samt den
samlade erfarenhet inspektörerna har av objekten. De kontrollområden som prioriteras
är hantering, rengöring, HACCP och information.

Verksamheterna kontrolleras med följande intervall:
Antal kontrolltimmar
Antal kontroller
0,5-1 timmar
1 kontroll vartannat år
1,5- 4,5 timmar
1 kontroll/år
5-9,5 timmar
2 kontroller/år
10-15,5 timmar
3 kontroller/år
>16 timmar
4 kontroller/år
De kontrollområden som kontrolleras är samma lagstiftningsområden som årligen
rapporteras till Livsmedelsverket. Varje inspektör är ansvarig för detaljplaneringen av
sina objekt. Nedan finns en lista över de kontrollområden som finns:
A – Administrativa krav
B – Allmän livsmedelsinformation
C – Särskild märkning och information
D – Skyddade beteckningar
E – Handelsnormer
F – Varustandarder
G – Livsmedel för särskilda grupper
H – Spårbarhet
I – Särskilda ingredienser och processhjälpmedel
J – Grundförutsättningar, hygien
K – HACCP-baserade förfaranden
L – Specifika hygienkrav på egenkontroller
M – Handel inom EU, import och export
N – Dricksvattenanläggningar
O – Övrigt
P – Operativa mål
Vid årets slut görs en erfarenhetsklassning och eventuell omklassning av
verksamheterna enligt Livsmedelsverkets vägledning. Verksamheternas kontrolltid kan
även justeras utan att erfarenhetsklassningen påverkas.
Under 2018 och 2019 kommer kontroll ske av de operativa målen. En beskrivning av hur
kontrollen ska gå till finns beskrivet i dokumentet ”planering av operativa mål 20182019”.
En mer detaljerad årlig aktivitetslista finns som bilaga 1, denna revideras årligen.
Ansvarig för att aktivitetslistan revideras är ansvarig enhetschef.

6.3 Rutiner för utförande av kontroll
Rutiner för riskklassning, utförande av kontroll (inspektion, revision och provtagning),
hantering av miljöreda och hantering av matförgiftning har upprättats. Arbetet med att
revidera och digitalisera rutiner sker kontinuerligt.

För kontroll av livsmedelsverksamheter används Livsmedelsverkets vägledning om
offentlig kontroll. De kontrollmetoder som inspektörerna använder är inspektion,
revision och provtagning. Vid kontrollen används Livsmedelsverkets
rapporteringsunderlag med utvalda punkter som checklista. Den största delen kontroller
som utförs är oanmälda inspektioner. Föranmälda kontroller sker endast vid revision
eller vid speciella omständigheter.
Revision görs, förutom enligt plan, också när inspektioner eller annan kontroll visar
återkommande eller allvarliga avvikelser.

6.4 Provtagning och analys
Provtagning används oftast i projektform eller när behov finns att kartlägga förekomst
av någon särskild mikroorganism eller annan fara. Det används också när inspektörerna
behöver verifiera misstankar om bristande efterlevnad till exempel i samband med
misstänkta matförgiftningar.
De planerade provtagningsprojekten för 2018 anges i bilaga 1. Många av
provtagningsprojektet är sådana som är årligen återkommande.
Region Gotland har för livsmedelsproverna ett avtal med ackrediterade laboratoriet
Alcontrol AB i Linköping . Kontroll av dess ackreditering sker vid upphandlingen. Avtalet
baseras på Livsmedelsverkets vägledning ”Upphandling av analystjänster för offentlig
kontroll av livsmedel och för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten”.
För prover som tas inom den offentliga kontrollen av dricksvatten anlitas
Laboratoriemedicinskt centrum på Gotland, Vattenlaboratoriet.
Under 2019 kommer provtagning av vatten i dunk att ske. Det finns många
verksamheter som på grund av dålig dricksvattenkvalitet hämtar kommunalt vatten till
sina verksamheter. Provtagning kommer då ske av det hämtade vattnet för att
kontrollera att verksamheten inte använder sitt eget vatten i produktionen.

6.5 Rapportering av kontrollresultat
Resultatet från kontrollen meddelas verksamhetsutövaren på olika sätt, beroende på
resultatet. Om verksamheten inte fått någon avvikelse lämnas ett kontrollkort på plats
med information om vilka kontrollområden som kontrollerats. Om verksamheten har
fått avvikelser som inte är allvarliga skickas en inspektionsrapport. Om verksamheten
har kvarstående avvikelser sedan tidigare eller fått allvarliga avvikelser utfärdas lämplig
sanktion om att åtgärda bristerna.
En gång om året rapporteras resultaten av kontrollarbetet till Livsmedelsverket som
sedan rapporterar vidare landets resultat till EU-kommissionen. Uppgifterna tas fram ur
verksamhetssystemet Miljöreda.
Vid nämndens möten avrapporteras hur teamets arbete fortskrider.

6.6 Öppenhet i kontrollen
I Sverige regleras öppenheten i kontrollen framförallt av Tryckfrihetsförordningen
(1949:105) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I korthet innebär detta att
alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos
myndigheten. Ett sådant register kallas vanligtvis för diarium. I diariet registreras
uppgifter om dels de handlingar som kommer in till myndigheten, till exempel brev och
ansökningar, dels de handlingar som upprättas vid myndigheten, till exempel beslut och
kontrollrapporter. I diariet registreras både offentliga och hemliga handlingar.
Vem som helst har rätt att begära att få se en handling som finns hos en myndighet. En
allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av den.
Vissa handlingar kan dock innehålla uppgifter som är sekretessbelagda, alltså hemliga.
Detta ska prövas av myndigheten utifrån gällande lagstiftning när någon ber att få ut en
handling. Se också avsnitt 2.2.2 i del 4 av Nationell plan för kontrollen i
livsmedelskedjan.
Kontrollplanen fastställs av nämnden och blir därmed en offentlig handling.

7. Sanktioner
Om Miljö- och hälsoskyddsnämnden upptäcker brister i efterlevnaden av lagstiftningen
hos verksamhetsutövare så följs dessa upp. Om bristerna inte är av allvarligare art så
följs de upp vid nästa planerade kontroll. Om bristerna bedöms som allvarliga följs de
upp genom uppföljande kontroll. Om bristerna finns kvar vid den kontrollen eller om
bristerna bedöms vara allvarliga, så fattar miljö- och hälsoskyddsnämnden beslut om
åtgärder enligt artikel 54 i förordning (EG) 882/2004 eller 22-24 §§ i livsmedelslagen.
Enligt livsmedelslagen ska myndigheten när bristande efterlevnad konstateras, vidta
åtgärder för att se till att företagaren avhjälper situationen. När beslut om vilken åtgärd
som ska vidtas, tas hänsyn till den bristande efterlevnadens art och om företagaren
tidigare visat samma eller andra typer av bristande efterlevnad. Som stöd för val av
lämplig åtgärd används Livsmedelsverkets vägledning om sanktioner. Några åtgärder
som nämnden kan vidta utifrån gällande lagstiftning är föreläggande, förbud, begränsa
eller förbjuda utsläppande på marknaden av livsmedel, återkalla livsmedel. Möjligheten
finns att kombinera beslut med vite. Ärenden kan även lämnas till åtalsprövning.
Inom miljö- och hälsoskyddsnämndens område regleras ansvar och befogenheter genom
en delegationsordning. För att kontrollen ska kunna genomföras effektivt är
delegationen långtgående.

8. Uppföljning och utvärdering av kontrollen
8.1 Uppföljning
Livsmedelsteamet följer kontinuerligt upp uppdraget i kontrollplanen för att stämma av
att arbetet som planerats utförts. Varje månad informerar verksamhetscontrollern hur
teamet ligger till i förhållande till planeringen.
För att öka samsynen i kontrollen så sker gemensamma inspektioner. Vid varje
måndagsmöte diskuteras även de beslut om sanktioner som fattats och de kontroller
som föranlett en uppföljande kontroll. Detta är en del i arbetet att ha bättre samsyn.
Uppföljning av interna rutiner görs löpande av enhetschef, controller och arbetsgruppen
GF.
Förvaltningsstöd verifierar kontrollens effekt genom internrevision 1 gång/år.
Redovisning till Miljö- och hälsoskyddsnämnden sker i samband med nämndens
sammanträden.
Två gånger om året har teamet planeringsdagar där arbetet följs upp, planeras och
stäms av.

8.2 Revisioner
Externa revisioner utförs av länsstyrelsen och livsmedelsverket.
Förvaltningsstöd verifierar kontrollens effekt genom internrevision 1 gång/år.

8.3 Utvärdering
Utvärdering och utveckling av kontrollarbetet görs regelbundet på måndagsmöten med
teamet och av arbetsgruppen GF.
Externa enkätundersökningar (Insikt) av både de som har tagit kontakt med
myndigheten eller fått ett kontrollbesök genomförs regelbundet för att följa upp
verksamheten utifrån ett kundperspektiv.
Det görs en uppföljning av hur mycket uppföljande kontroll som utförts, detta
rapporteras av verksamhetscontrollern vid verksamhetsmöten och till miljö- och
hälsoskyddsnämnden.

9. Beredskap
Det finns en manual för små och medelstora livsmedelsutbrott. För stora utbrott
hänvisas till Samhällbyggnadsförvaltningens krishanteringsplan och Regionens tjänstman
i beredskap (TIB) som larmas via SOS-alarms försorg.

10.

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan

I Sveriges nationella plan för kontrollen i livsmedelskedjan beskrivs hur den offentliga
kontrollen av livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd är organiserad, hur
den genomförs och hur den utvecklas. Kontrollplanen finns bl.a. på Livsmedelsverkets
webbplats www.livsmedelsverket.se.

11.

Revidering av kontrollplanen

Kontrollplan och de dokument och rutiner som är kopplade till planen kontrolleras varje
år och uppdateras vid behov.
Aktivitetslista (bilaga 1) revideras inför varje verksamhetsår.
Kontrollplanen skall antas av nämnden.

Bilaga 1. Aktivitetslista 2018
Aktiviteter som ingår i den planerade kontrolltiden;
Aktivitet
Antal
Planerade
planerade
timmar
Kontroll av
1150
Ca 3000
livsmedelsverksamheter
Provtagning av
20 prov
Ca 50
mjukglass – årligen
åtkommande
Provtagning av nedkyld 60 prov
Ca 180
mat – årligen
återkommande
Nyregistreringar
120
Ca 120
Kontroll och
20
100
provtagning av julbord
2018
Projekt ”blodiga
15
75
burgare” 2018
Aktiviteter
Aktivitet
Digitalisera och
revidera
handläggarrutiner
Skicka ut nyhetsbrev
Uppdatera hemsidan
Delta på länsträffarna
MSO; arbete omkring
projektet,
kontaktpersonträffar
Erfarenhetsklassa och
justera kontrolltid
Delta i nordiska
tillsynskonferensen
Delta i nationella
tillsynskonferensen
Utvärdera
dricksvattenkontrollen

Antal
planerade

2 stycken
2 dagar, 2
inspektörer

Genomförande Redovisning
jan-dec

jan-dec

jan-dec

Januari

Juni-augusti

oktober
2018

jan-dec
Nov –dec

jan-dec
Januari 2019

jan-dec

Januari 2019

Planerade
timmar
50

Genomförande

Redovisning

80
100
20

jan-dec
jan-dec
jan-dec

40

jan-dec

jan-dec

maj, oktober

nov-dec
3 dagar, 2-3
inspektörer
2 dagar, 7
inspektörer

januari
maj
December
2018

Övriga aktiviteter under 2018
Livsmedelsteamet kommer att kunna ta emot två praktikanter under våren 2018. Under
sommaren är behovet att förstärka gruppen med tre sommarvikarier.

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

MHN 2017/5229

Mattias Edsbagge

1 december 2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tillsynsplan 2018 - Miljöbalkens ansvarsområde

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar tillsynsplan 2018.

Sammanfattning

Miljö och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland är tillsynsmyndighet för tillsyn
inom Miljöbalkens ansvarsområde. För varje år arbetar
samhällsbyggnadsförvaltningen fram en verksamhetsplan för kommande år.
Verksamhetsplanen vilar på regionfullmäktiges styrkort och ska sammanfatta
förvaltningens verksamhet det närmaste året. Av verksamhetsplanen framgår även
särskilda prioriteringar som nämnden har identifierat.
Nämnden ansvarar för att effektivt och ändamålsenligt bedriva tillsyn där den
kommunala/regionala nämnden är tillsynsmyndighet. Arbetsuppgifterna består av att
utföra inspektioner, uppföljande arbete och handläggning av ärenden som
anmälningar och tillståndsansökningar enligt miljöbalken. Även handläggning av
anmälningar om t ex miljöolyckor, förorenat grundvatten, förorenad mark ingår i
nämndens uppdrag. Nämnden utför också miljöprövning som en del i
bygglovsprocessen.
Nämndens verksamhet inom miljösektorn omfattar regelbunden tillsyn på ca 700
verksamheter samt ca 3800 övriga tillsynsobjekt och handläggning av ca 3000
ärenden per år. Tillsynsansvaret är fördelat inom en mängd branscher såsom
lantbruk, energisektorn, avfall, förorenad mark och tillsyn på reningsverk. Nämnden
har genom verksamheten KLART VATTEN gjort en särskild satsning för att åtgärda
alla bristfälliga avloppsanläggningar på ön. Målet med verksamheten 2018, är att ca
600 tillstånd för enskilda avloppsanläggningar ska utfärdas och därmed åtgärdas.
Genom detta arbete förbättras grundvattenkvaliteten inom stora områden på
Gotland och Gotlands ytvatten/kustområden belastas med mindre fosfor och kväve.
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1. Sammanfattning
Miljö och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland är tillsynsmyndighet för tillsyn inom Miljöbalkens ansvarsområde. För varje år arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen fram en verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen vilar på regionfullmäktiges styrkort och ska
sammanfatta förvaltningens verksamhet det närmaste året. Av verksamhetsplanen framgår
även särskilda prioriteringar som nämnden har identifierat.
Nämnden ansvarar för att effektivt och ändamålsenligt bedriva tillsyn där den kommunala/regionala nämnden är tillsynsmyndighet. Arbetsuppgifterna består av att utföra inspektioner,
uppföljande arbete och handläggning av ärenden som anmälningar och tillståndsansökningar
enligt miljöbalken. Även handläggning av anmälningar om t ex miljöolyckor, förorenat grundvatten, förorenad mark ingår i nämndens uppdrag. Nämnden utför också miljöprövning som en
del i bygglovsprocessen.
Nämndens verksamhet inom miljösektorn omfattar regelbunden tillsyn på ca 700 verksamheter samt ca 3800 övriga tillsynsobjekt och handläggning av ca 3000 ärenden per år. Tillsynsansvaret är fördelat inom en mängd branscher såsom lantbruk, energisektorn, avfall, förorenad mark och tillsyn på reningsverk. Nämnden har genom verksamheten KLART VATTEN gjort
en särskild satsning för att åtgärda alla bristfälliga avloppsanläggningar på ön. Målet med verksamheten 2018, är att ca 600 tillstånd för enskilda avloppsanläggningar ska utfärdas och därmed åtgärdas. Genom detta arbete förbättras grundvattenkvaliteten inom stora områden på
Gotland och Gotlands ytvatten/kustområden belastas med mindre fosfor och kväve.
Organisatoriskt ingår enhet miljö och hälsoskydd i Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland.
Tillsynsplanen består av en grunddel med allmän information om tillsynsplanens mål, syften
och underlagsmaterial mm. Omfattningen och en detaljerad beskrivning av den tillsynsverksamhet som planeras 2018 återfinns under respektive teams bilaga.

2. Tillsynsplanens mål
Tillsynsplanen syftar till att tydliggöra det uppdrag förvaltningen har att utföra utifrån Miljö
och hälsoskyddsnämndens tillsynsansvar. Av tillsynsplanen ska framgå:




Vilka tillsynsinsatser ska utföras under kommande år
Vilken tid och vilka resurser finns tillgängliga för uppdraget
Uppföljning av uppdraget
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Tillsynsplanen ska vara ett tydligt dokument som kontinuerligt följs upp på teammöten och vid
nämndmöten. Planen ska även ge goda möjligheter till uppföljning och redovisning vid delårsrapportering. Tillsynsplanen behandlar i huvudsak det arbetet som är knutet till planerad tillsyn. Utöver planerad tillsyn hanteras en stor mängd inkommande ärenden samt ej planerad
tillsynsverksamhet. Även detta arbete återfinns under rubriken ”Summa ärenden och övrig tillsyn”. Tillsynsplanen kan komma att justeras om något oplanerat inträffar. Beslut om justeringar kommer att fattas av miljö och hälsoskyddsnämnden.

3. Miljö och hälsoskyddsnämndens ansvarsområde
Miljö och hälsoskyddsnämnden ansvarar för att bedriva tillsyn och hantera anmälnings- och tillståndsärenden inom Miljöbalkens ansvarsområde. Tillsynen är riskbaserad och ska vara rättsäker, effektiv och ändamålsenlig. Tillsynen syftar till att kontrollera att den nationella miljölagstiftningen efterlevs och att nämndens arbete styr mot de nationella miljömålen. Utöver tillsynsuppdraget ska nämnden informera och ge råd inom nämndens ansvarsområde.

4. Verksamhet
Miljö och hälsoskyddsnämndens verksamhet bedrivs huvudsakligen via tillståndsgivning och
tillsyn. Tillståndsgivningen omfattar granskning och prövning av verksamheter där den kommunala/regionala nämnden är beslutande myndighet.
Tillsyn kan beskrivas som de myndighetsåtgärder som vidtas för att lagar ska följas. Tillsyn av
miljö och hälsoskyddsnämnden bedrivs genom:





Inspektion, besök och möten för att kontrollera att lagar/beslut följs samt att ge information och rådgivning
Granskning av miljörapporter, årsrapporter, egenkontrollprogram e t c
Beslut och förbud i syfte att åstadkomma rättelse samt besluta om miljösanktionsavgift
Provtagning och kontroll

5. Organisation och resurser
Miljö och hälsoskyddsnämndens utförande resurser är organiserade inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Sammantaget omfattas ca 35 tjänster fördelade inom två olika enheter, Livsme-
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del och alkoholtillstånd, Miljö och hälsoskydd. Miljö och hälsoskyddsenheten, som utför tillsynsarbetet enligt miljöbalken omfattar ca 25 tjänster fördelade på Miljöteam och Vattenteam.
För att få kunskap om den tid som finns till förfogande för medarbetarna och fördelning av tiden på olika aktiviteter används schablontider, nedan, framtagna av SKL (Sveriges Kommuner
och Landsting). Egna enkätundersökningar tyder på att schablonerna stämmer olika bra för
olika delar av verksamheten. Årsarbetstid per tjänst är ca 2 000 timmar. Tiden fördelas på ca
1000 timmar personlig och gemensam tid (möten, semester, sjukdom mm) och 1000 timmar
handläggningstid. Handläggningstiden fördelas normalt enligt nedan:




Planerad tillsyn 400-600 timmar/år
Oplanerad tillsyn, ärendehantering (uppföljande besök) ca 200 timmar/år
Oplanerat tillsynsrelaterat arbete, såsom möte, obefogade klagomål, remisser mm. ca
200 timmar/år

Ovanstående uppgifter är underlag för detaljplaneringen för de enskilda teamen. Uppmärksammas bör att tidsfördelningen kan skilja mycket mellan olika handläggargrupper beroende
på vilket ämnesområde man jobbar inom.
Vattenteamets verksamhet omfattar huvudsakligen handläggning av inkommande ärenden.
Teamet har således inga övriga resurser för planerad tillsyn. Vid planering av teamets verksamhet har 1000 timmar handläggningstid per medarbetare och år använts.
En behovsutredning gjordes år 2016 i syfte att kartlägga det egentliga tillsynsbehovet inom
Region Gotland. Resultaten visar att resursbehovet inom Miljöteamet kan vara så stort som 19
tjänster. Idag omfattar denna verksamhet ca 12 tjänster. Resultatet baseras på kända objekt
och en uppskattning av arbetsuppgifter som idag inte utförs. Det arbete som idag ej utförs omfattar s k U-verksamheter, d v s verksamheter som saknar anmälningsplikt enligt miljöbalken.
Enhet miljö och hälsoskydd har sedan tidigare utökat bemanningen inom lantbrukstillsynen.
Detta i syfte att utveckla tillsynen inom U-verksamheter. Till följd av Region Gotlands och miljö
och hälsoskyddsnämndens ekonomiska läge kommer detta arbetet ej kunna prioriteras i år.
För Vattenteamet finns en grundbemanning av ca 4 tjänster. Detta omfattar löpande ärendehandläggning och arbetet som utförs mot Byggnadsnämnd. Utöver grundbemanningen ligger
verksamheten KLART VATTEN i teamet. Tjänster i den verksamheten har som mål att vara finansierade till 65 % via taxor. Bemanningen kommer att svara mot antalet hanterade ärenden
och för närvarande omfattar verksamheten ca 4,6 tjänster. För året kommer det vara fortsatt
nödvändigt att prioritera uppföljningsarbetet, vilket är en tidskrävande arbetsuppgift med relativt små möjligheter till hög kostnadstäckning.
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Region Gotland
Miljö och hälsoskyddsnämnden

Tillsynsplan 2018

6. Prioriteringar
Miljö och hälsoskyddsnämnden har i verksamhetsplanen angivit prioriteringarna för 2018. De
områden som prioriterats och berör tillsynsarbetet är:







Bullerstörningar (God bebyggd miljö)
Luftkvalitet (Frisk luft)
Giftfri miljö (Giftfri miljö)
Vattnefrågan (Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet)
Klimat och energi (Bergänsad klimatpåverkan)
Nedskräpning (God bebyggd miljö)

Prioriteringarna kopplas till de nationella miljömålen enligt angivit i parentesen.
Inom vattenteamet kommer verksamheten Klart Vatten fortsätta och detta år med ökat fokus
på uppföljning. Uppföljningen är viktig och en förutsättning för Klart Vatten arbetets trovärdighet.
Miljöteamet kommer i huvudsak bedriva återkommande tillsyn, där prioriteringarna ovan får
styra inriktningen på tillsynen. Teamet kommer även göra särskilda tillsynsinsatser så som tillsyn på verksamheter inom Visby vattenskyddsområde. Uppdatering av riktlinjer och utbildning
angående musikbuller.

7. Uppföljning
Enhet miljö och hälsoskydd kommer kontinuerligt att följa upp tillsynsplanen. Detta för att
stämma av att det arbete som har planerats verkligen utförs. Uppföljning kommer att genomföras inom förvaltningen på teammöten och enhetsmöten. Redovisning till miljö och hälsoskyddsnämnd kommer att ske genom projektredovisningar och löpande redovisning i samband
med nämndmöten. Vidare information ges i respektive teams bilaga.

8. Bilagor
-

Team Miljö
Team Vatten
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Planering 2018

- Team miljö

Ansvarsområde
Team miljö ansvarar för tillsynen på miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken. Verksamheten utförs
på uppdrag av miljö och hälsoskyddsnämnden och dess prioriteringar. Arbetet sker i linje med de
nationella miljömålen. För att arbeta mot dessa mål samt kontrollera att gällande lagstiftning följs sker
regelbunden tillsyn av miljöfarlig verksamhet såsom industrier, avloppsanläggningar, hamnar, lantbruk,
förorenade områden, skolor, bassängbad, tatuerare m fl.
Miljöskydd omfattar ca 160 anmälnings- och tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter varav flertalet
har årsavgift. Även vissa U-anläggningar (avloppsanläggningar, deponier) har årsavgift. Det finns en
stor mängd mindre verksamheter som kan påverka miljön och som inte behöver anmälas eller tillståndsprövas (U-anläggningar). Vid en översiktlig bedömning som omfattar all tillverkning, anläggningsarbeten, olika typer av hantverk, transporter mm omfattas mellan 1000-1500 företag eller
enskilda näringsidkare. En stor del av dessa är inte stationära utan utför arbeten på olika platser.
Lantbruk omfattar 127 anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter som är riskklassade och har
årsavgift. Dessutom finns omkring 1300 objekt som inte behöver anmälas eller tillståndsprövas (Uanläggningar).
Hälsoskydd omfattar ca 210 verksamheter som är anmälningspliktiga (§ 38 FMH). Därutöver finns det
omkring 500 verksamheter som inte behöver anmälas.

Personalresurs
Team miljö består av 12 inspektörer. Under 2018 kommer en inspektör att vara tjänstledig 3 månader
och en inspektör kommer att arbeta deltid. En handläggare kommer att arbeta halvtid för
Teknikförvaltningen, TKF, med regionens arbete med vattenskyddsområden. Detta innebär att den
faktiska beräknade personalresursen under 2018 är ca 11 tjänster.
Den planerade tillsynstiden för teamet med 2018 års bemanning beräknas till ca 6000 timmar, och den
oplanerade tillsynstiden/ärendehandläggning beräknas till ca 5000 timmar.

Miljöskydd

Faktiska tjänster 2018

Personalresurs miljöskydd

5,05

Tillsyns- och handläggningstid

2777 h planerad tillsyn
2273 h oplanerad
tillsyn/ärendehantering

Total resurstid

5050 h

Lantbruk

Faktiska tjänster 2018

Personalresurs lantbruk

3

Tillsyns- och handläggningstid

1650h planerad tillsyn

2
1350 h oplanerad
tillsyn/ärendehantering
Total resurstid

3000 h

Hälsoskydd

Faktiska tjänster 2018

Personalresurs miljöskydd

3

Tillsyns- och
handläggningstid

1650 h planerad tillsyn
1350 h oplanerad
tillsyn/ärendehantering

Total resurstid

3000 h

Planerad tillsyn och oplanerad tillsyn/ärendehandläggning
Av arbetsplanen nedan framgår vilka tillsynsinsatser som kommer att genomföras under 2018.
I planerad tillsyn ingår: planering av nya projekt, branschinlärning inför inspektioner, genomförande av
inspektioner och efterföljande rapportskrivning, granskning av miljö/årsrapporter, riktade informationskampanjer, riktade utbildningar mot specifika branscher mm.
I andra tillsynsinsatser (ej planerade) ingår ärendehantering såsom handläggning av anmälningar och
ansökningar, klagomålshantering, yttrande vid remisser, granskning och bedömning av provtagningar,
undersökningar, besiktningar mm. Här återfinns också tillsyn över förorenad mark, strandbadprovtagning och arbetet med luftkvalitetsnormer mm.
Miljöskydd
Tillsynsfokus ligger på verksamheter med årsavgift d v s tillstånds- och anmälningspliktiga
verksamheter samt vissa U-anläggningar. Det är små och stora avloppsanläggningar,
energianläggningar, avfallsanläggningar, livsmedelsindustrier m.m. Tillsyn kommer att ske enligt
fastlagda intervaller utifrån utförd avgiftsklassning. Tillsyn sker även i form av granskning av
miljörapporter.
Inom förorenade områden kommer fortsatt riskklassnings- och åtgärdsarbete att ske av nedlagda
deponier.Riskklassning av förorenade områden hör till miljömålet ”Giftfri miljö”. Arbete med
förorenade områden har dock även stor betydelse för miljömålet ”God bebyggd miljö”.
Luftmätningar kommer att fortsätta (PM10 och pollenmätningar). Teamet kommer att delta i
framtagande av åtgärdsplan för att komma tillrätt med förhöjda halter av PM10.
Lantbruk
Tillsynen kommer att bedrivas på tillstånds-, anmälnings- och icke anmälningspliktiga verksamheter
vilka innefattar både djurhållande- och växtodlingsgårdar. Den årliga ytvattenprovtagningen av
bekämpningsmedel kommer även att genomföras under 2018.
Tillsynen kommer att bedrivas löpande under året på B, C och U verksamheter. Tillsyn sker även i form
av granskning av miljörapporter.
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Hälsoskydd
Tillsynsfokus ligger på verksamheter som är anmälningspliktiga. Den tillsyn som planeras under året är
tatuerare, akupunktörer, fotvårdare, förskolor, skolor, bassängbad utomhus och inomhus.
Förebyggande arbete när det gäller musikbuller i innerstaden (information, möten med krögare etc.)
kommer även att ske under året.
Hälsoskydd arbetar mot miljömålet god bebyggd miljö genom att i den oplanerade
tillsynen/ärendehantering utföra bullermätning i samband med klagomål, strandbadvattenprovtagning, hantera inkommande klagomål på hyresrätter och bostadsrätter angående besvär på inomhusmiljön, såsom ventilation, fukt och mögel samt besvär från trafikbuller.
En del av arbetstiden kommer att användas för att samla in verksamheter som är anmälningspliktiga
som vi i dagsläget inte har registrerade såsom tatuerare, fotvårdare och akupunktörer. I det arbetet
ingår att söka upp dem, utföra inspektion samt upprätta beslut om årlig avgift.
Handläggning av anmälningsärenden i form av köldmedier och handläggning av nedskräpningsärenden
kommer att vara en betydande del av den oplanerade arbetstiden.
Gemensamt
För att bredda kompetensen inom teamet så sker under 2018 så kallad ”pott-tillsyn”. Det innebär att
ett antal olika grupper av tillsynsobjekt sätts i en gemensam pott. Inspektörer som normalt jobbar
med lantbruk kan då t ex göra en inspektion på avlopp, bensinstationer eller liknande.

Ett reviderat vattenskyddsområde för Visbyområdet vann laga kraft under 2017. Inom främst
miljöskydd och lantbruk planeras tillsyn med inriktning på information om de nya föreskrifterna vid
ordinarie tillsyn. Vidare kommer särskilda tillsynsinsatser att utföras på utvalda u-verksamheter.

Arbetsplan 2018
På nästkommande sidor framgår de planerade aktiviteterna för verksamhetsåret.
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Miljö
Projekt/Aktivitet

Antal verksamheter

Planerade antal
inspektioner

Planerad tillsynstid
(inspektion och andra
tillsynsinsatser)

B-verksamhet

29

58

854

Hamnar

4

8

186

Avfallsanläggningar

6

12

152

Bränsletillverkning+Vä
rme/elverk

6

12

170

Livsmedelsindustrier

2

4

68

Avlopp

5

10

182

Övrigt

6

12

96

C-verksamhet

87

87

947

Bensinstationer/Biltvätt

8

8

78

Betong/asfalt-industri

5

5

50

Livsmedelsindustrier

1

1

25

Avfallsanläggningar

25

25

302

Bilverkstad/lackering

3

3

25

Skrotverksamhet

4

4

46

Bränsle, förbränning,
värmeverk

9

9

79

Avlopp

24

24

252

Övrigt

8

8

90

U-verksamhet

92

92

975

Avloppsanläggningar

39

39

433

Tillsyn Visby VSO
inriktning petroleumhantering och schaktning

50

50

300

Deponi MIFO
Deponi (drift)

Uppföljning

200
3

3

42

237

2776

Löpande på
nämndmöten

Summa ärenden och
övrig tillsyn

2273

Beslut i nämnd etc

Total summa tillsyn

5049

Övrigt
Summa planerad
tillsyn
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Lantbruk
Projekt/Aktivitet

Antal verksamheter

Planerade antal
inspektioner

Planerad tillsynstid
(inspektion och andra
tillsynsinsatser)

Uppföljning

B- verksamhet
(exempel nedan)

10

12

138

Biogasanläggning

1

2

28

Slakteri

1

2

23

Tillståndpliktiga
djurhållande gårdar

8

8

87

C- verksamhet

36

36

418

Djurhållande gårdar
över 100 djurenheter

36

36

418

U – verksamhet
(exempel nedan)

182

182

1092

Djurhållande gårdar
och växtodlingsgårdar

132

132

792

Golfbanor

2

2

12

Vattenskyddsområde

48

48

288

Summa planerad
tillsyn

228

230

1648

Löpande på
nämndmöten

Summa ärenden och
övrig tillsyn

1352

Beslut i nämnd etc

Total summa tillsyn

3000
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Hälsoskydd
Projekt/Aktivitet

Antal verksamheter

Planerade antal inspektioner

Planerad tillsynstid
(inspektion och andra
tillsynsinsatser)

C-verksamheter

208

208

943

Förskolor

65

65

360

Skolor

40

40

248

Bassängbad
utomhus/inomhus

34

34

129

Tatuerare

6

6

24

Akupunktörer

28

28

112

Fotvårdare

35

35

70

U-verksamheter

304

662

Strandbad

26

184

Köldmedia

278

Årsrapporter

Bullerprojekt

Uppföljning

278
200

Summa planerad
tillsyn

208

1605

Löpande på
nämndmöten

Summa ärenden och
övrig tillsyn

1395

Beslut i nämnd etc

Total summa tillsyn

3000

Gemensam
Projekt/Aktivitet

Skräpplockardagen
Uppdatering av
mallar och rutiner

Antal verksamheter

Planerade antal
inspektioner

Planerad tillsynstid
(inspektion och andra
tillsynsinsatser)
150
200 1)

1) Avser inte planerad tillsynstid utan övrig tid ”de andra 1000 timmarna”.

Uppföljning

Planering 2018 – Team vatten

Ansvarsområde
Team vatten ansvarar för miljökvalitetsmålen Grundvatten av god kvalitet och Ingen övergödning.
I team vatten bedrivs löpande handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden enligt miljöbalken
samt rådgivning, utredningar och tillsyn vad gäller enskilda avlopp, enskilda vattentäkter och
värmepumpar. I teamet görs VA-granskning och rådgivning åt byggnadsnämnden i samband med
bygglov, förhandsbesked och planfrågor. Teamet ansvarar även särskilda tillsynsinsatser som den s.k.
100-undersökningen av enskilda vattentäkter och utredning av vattenföroreningar .
I teamet ligger ansvaret för samråd, prövning, tillsyn och planfrågor mm avseende vindkraft. Totalt
ligger 150 vindkraftverk under teamets tillsyn.
Teamet ansvarar för ”Klart vatten”, vars uppgift är att förbättra enskilda avloppsanläggningar som
inte uppfyller gällande miljökrav. I arbetet ingår en stor del utåtriktad information och rådgivning,
träffar och kundtjänst förutom handläggning av inkommande ärenden om förbättringsåtgärder för
befintliga avloppsanläggningar. Utöver detta ingår i allt högre grad uppföljning av meddelade
tillstånd till förbättringsåtgärder och förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

Personalresurs
Under 2018 kommer teamet initialt gå in med en tjänst mindre än 2017. Detta som följd av en lägre
ärendeinströmning än beräknad. Teamet kommer att följa utvecklingen med ärendeinflödet och vid
behov tillsätta resurser för att kunna ha rimliga handläggningstider.
Detta som en följd av att Klart vatten arbetet kommit till en fas som innebär ökad ren
myndighetsutövning, t ex utfärdande av förbud etc. Under 2017 kommer en tjänst att avsättas för
kundkontakt via mail och telefon. Prioriteringen kommer att innebära att handläggaren i större
utsträckning kommer kunna arbeta ostört med handläggning av ärenden.
MHN kommer att utföra tjänster mot byggnadsnämnden motsvarande 2 tjänster.
För 2018 planeras bemanningen i teamet vara totalt 12 tjänster. Till följd av nedsatt tid/partiell
tjänstledighet så kommer tillsynsplanen baseras på 11,6 tjänster vilket motsvarar en tillsynstid på
totalt 11600 timmar. Tillsynstiden grundar sig på SKL´s schablon där det bedöms finnas ca 1000 h
tillgänglig tillsynstid/tjänst.
Fördelningen planeras enligt följande:
Vattenteam
Klart vatten
Uppföljning Klart vatten
Team vatten administrativ
Vindkraft
VA-granskning BN
Distrik

Faktiska tjänster
4,6
0,5
1
0,5
2
3

Aktivitet
Tillsyn- och handläggningstid
Klart vatten uppföljning
Klart vatten arbetsledning
Team vatten administration
Total resurstid

Timmar
9600
500
500
1000
11600

Uppdrag från Verksamhetsplan 2018
Av Samhällsbyggnadsförvaltningens Verksamhetsplanen 2018 framgår att nämnden särskilt lyft fram
vattenfrågan och som ett prioriterat område. Teamet kommer prioritera denna fråga genom att
fortsätta driva Klart vatten-arbetet och att medverka i vatten och avloppsbedömningar inom
bygglovsprocessen.
Av arbetsplanen nedan framgår vilka aktiviteter som planeras under året. För merparten av
arbetstiden används schabloner för nedlagd tid. För övriga arbetsuppgifter har uppskattningar gjorts.

Projekt
Planerade projekt inom teamet faller samliga under det prioriterade området vatten och relaterar till
miljömålet Grundvatten av god kvalitet samt miljömålet ingen övergödning. Teamet planerar att
delta i fortsatta arbetet med framtida avlopp- och kretsloppslösningar. Detta kan innebära att delta i
interna och externa arbetsgrupper eller ta initiativ till aktiviteter på temat. Syftet är i första hand att
bidra med konkreta idéer om fosforåterföring och kretsloppsanpassade och resurssnåla
avloppslösningar inom ramen för Regionens kretsloppsstrategi som är under framtagande.
Med hänsyn till de fördjupade översiktplanerna och arbetet med Regionens kretsloppsstrategi är det
angeläget att se över nämndens riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar. Hav och
vattenmyndigheten kommer i dagsläget inte att tillhandahålla nya föreskrifter för enskilda
avloppsanläggningar men kommer att uppdatera en handbok som vägledning.
Sammantaget finns behov av en översyn av nämndens riktlinjer för enskilt avlopp.
Vidare kommer teamet behöva avsätta tid för medverkan i Region Gotlands VA-planarbete, arbetet
med de nya vattenskyddsföreskrifterna för Visby vattenskyddsområde, Länsstyrelsens
vattenförsörjnings plan mm
Fram t.o.m. 2017 ingår 53 socknar i Klart vattens verksamhet. Ärendehandläggningen omfattar
förutom tillståndsprövning, även beslut om förbud för de fastighetsägare som fortfarande inte sökt
nytt tillstånd till anläggningar som inte uppfyller gällande miljökrav eller anläggningar som sökt
tillstånd men inte tagit dessa i bruk under tillsynstiden. Klart vatten fortsätter enligt tidigare men
med reviderat uppdrag från nämnden (MHN 2015/4621). Arbetet kommer att ligga på resursstyrd
verksamhet istället för mål året 2020. Under 2018 ligger fokus på att upprätthålla de goda
handläggningstider och den del av uppföljningen som Klart vatten efter 2017 har kommit i fas med.
Den del av Klart vattens uppföljning som kvarstår, är att utföra tillsyn och vitesförelägga de
fastigheter som förelagts med förbud, sedan projektet startade. Detta arbete kommer att påbörjas
under 2018 men är ett omfattande arbete som kommer sträcka sig längre fram i tiden.
Utskick till nya socknar 2018 är beroende av resurser och ärendebalanser.

Arbetsplan 2017
Nedan framgår de planerade och prioriterade aktiviteterna för verksamhetsåret. Uppföljning
kommer ske och redovisas löpande på nämndmöten.

Total planerad tid 2018
(tim)

Uppföljning

300

Delårsrapport

500

-

200

2000

BN

Beslut nya
avloppsanläggninga
r

80(nya)+
60(förbättringar)

1300

Löpande på nämndmöten

Klagomål,
fastighetsförfrågnin
gar, branschträff,
mm (icke
debiterbara)

250

300

Övrig handläggning
(värmepumpar,
slamdispenser,
större avlopp)

50st(värmep=200h)+
50st(slamdisp=100h
+ större avlopp(300h)

600

20

200

Aktivitet

Antal ärenden 2018

Gemensamt
Branschträffar 2 st
Övriga
informationsinsatser
Vindkraft (prövning
och tillsyn)
Distrikt
VA-granskningar

Handläggning av
ansökningar inom
VSO

-

Klart vatten
Projektsamordning
Antal beslut enskilt
avlopp, förbättringar

552

500

-

4416

Löpande på nämndmöten

Utskick nya
socknar,
påminnelser mm
Utvärdering socknar
> 2 år efter utskick.
Tillsyn: beslut om
förbud
Ytterligare
uppföljning
meddelade förbud
och meddelade
tillstånd

Delårsrapport

60

250

60

250

Administrativ resurs

1000

TOTAL ANTAL
TIMMAR

11616
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Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Verksamhetsplan 2018

1 Verksamhetsplanens syfte och funktion
Verksamhetsplanen är det verktyg där den inriktning och de övergripande mål som regionfullmäktige antagit konkretiseras. I verksamhetsplanen beskrivs även hur nämnden och förvaltningen ska arbeta för att uppnå resultat i den del av nämndens uppdrag som inte är
målsatt i koncernstyrkortet.
Syftet med verksamhetsplanen är att synliggöra den röda tråden från regionfullmäktige till
nämnder, förvaltningar, avdelningar och enheter så att den inriktning och de prioriterade
mål som regionfullmäktige beslutat om får genomslag och att Region Gotland rör sig i den
riktning som är önskvärd. Verksamhetsplanen utgår från förvaltning och fastställs av
nämnd.
I verksamhetsplanen ingår de övergripande mål från koncernstyrkortet som är tillämpliga
för förvaltningen, samt nämndens egna mål och prioriterade områden. Vidare beskriver
verksamhetsplanen vilka prioriterade utvecklingsområden förvaltningen har och vilka aktiviteter som kopplats till dessa i syfte att nå målen.
Verksamhetsplanen är framtagen av förvaltningens ledningsgrupp med inspel från nämnderna. Verksamhetsplanen tar upp förvaltningens verksamhetsområden på ett övergripande
plan och i enheternas mer detaljerade enhetsplaner redovisas hur respektive enhet genomför sitt uppdrag under året.

2
2.1

Verksamhetsbeskrivning
Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en viktig del i arbetet med att skapa förutsättningar för
en hållbar samhällsutveckling inom regionen. Vi arbetar huvudsakligen på uppdrag från
byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden men vi har även beröringspunkter
med tekniska nämnden utifrån räddningstjänstens uppdrag samt regionstyrelsen utifrån
översiktlig planering, strategiska detaljplaner samt uppdraget till team alkohol. Vi tar fram
förslag till beslut, genomför nämndernas beslut och rapporterar resultat.

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för god bebyggd miljö, god livsmiljö samt trygghet
och säkerhet. Förvaltningens målsättning är att svara för en rättssäker myndighetsutövning
och vägledning som inger förtroende. Förvaltningens roll som samhällsbyggare bidrar till
ekonomisk tillväxt, bättre miljö och hälsa, ökad trygghet samt utveckling i samklang med
våra natur- och kulturvärden. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhällsbyggande genom god myndighetsutövning och en
hög servicegrad.
Vi har ett stort antal kundkontakter och håller med egna kundtjänstverksamheter. För att
vara framgångsrik i arbetet med att skapa förutsättningar för en hållbar regional utveckling
baserat på ett resurseffektivt samhällsbyggande krävs ett nära samarbete med kunder och
andra aktörer i samhället.
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Förvaltningen är organiserad enligt nedan:

Figur 1: Organisationsskiss

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

2.2

Nulägesbeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en ekonomi där verksamheten under byggnadsnämnden går med ett underskott och verksamheten under miljö- och hälsoskyddsnämnden går
med ett överskott. Totalt så är prognosen ett underskott för 2017. Om man däremot räknar
med erhållen byggbonus för 2017 så ser ekonomin mycket ljus ut med ett stort överskott.
Byggbonusen ger oss en trygg plattform för att fortsatt utveckla vår verksamhet med sikte
mot en högre servicegrad och rättssäkerhet och en ekonomi i balans utan riktade statsbidrag. En stor utmaning för förvaltningen är även fortsättningsvis kompetensförsörjningen.
Vi har under de senaste åren haft en stor personalomsättning men antalet vakanser är i december 2017 lågt. Utmaningen består främst i att behålla befintlig personal men även att
lyckas rekrytera rätt kompetens då rekryteringsbehov uppstår. Vi har även fortsatt en ”ung”
organisation. Om vi erhåller medel till DISA så kommer ett rekryteringsbehov att uppstå
på cirka tio medarbetare.
Digital samhällsbyggnad är ett stort projekt för förvaltningen de närmaste tre åren förutsatt
att ansökta medel beviljas. Om hela eller delar av sökt belopp på cirka 26 miljoner erhålls
kommer tidsramarna att förändras. Dock står vi helt klart inför en omfattande digitaliseringsprocsess med en helt digitaliserad samhällsbyggnad som mål.
Då förvaltningen aviserat ett stort behov av arbetsplatser till framförallt enhet bygg, kommer vi att få ta hus 124 på Visborgsområdet i anspråk. Enhet bygg, förebyggande brand
och stadsarkitektenheten kommer att flytta dit efter genomförd renovering. Förväntad flytt
sker i slutet av kvartal ett 2018. Förvaltningschefen kommer att ha arbetsplats både i hus
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Graip och i hus 124. En flytt kommer förmodligen att påverka handläggningen för enhet
bygg vilket ställer stora krav på en väl förberedd och genomförd process inte minst utifrån
det faktum att byggnadsnämnden har prioriterat bygglovshandläggningen. Utifrån det prioriterade området medarbetarskap så är det också viktigt att vi säkerställer en god arbetsmiljö för både de som flyttar och de som blir kvar i hus Graip.
SWOT-analys samhällsbyggnadsförvaltningen 2017
Styrkor






Bred kompetens inom förvaltningen
Samtliga chefer rekryterade och på plats
I det stora samlade i en byggnad
Ny organisation ”nystart”
Till stor del intäktsfinansierad verksamhet

Svagheter







Extern och intern kommunikation
Många olika arbetsuppgifter
Tillgänglighet/öppenhet
Ännu inte ”en” förvaltning
Löneläget för medarbetarna
Lokalerna är otillräckliga



Svårt att hinna med inkomna ärenden






Interna processer fördröjer arbetet
Löneläget kan skapa personalomsättning
Besparingar
Olika förutsättningar för cheferna att
hinna arbeta strategiskt

Möjligheter




2.3
2.3.1

Ny organisation ger nystart ”ingen
ryggsäck”
Ökad effektivitet ökar intäkterna
Ledningsgrupp som kan styra strategiskt

Hot

Uppdrag
Uppdrag från regionfullmäktige

Besparingsbeting
Efter uppdrag i Regionfullmäktige (Rf § 90 160620) Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att redovisa förutsättningarna att minska sin skattefinansiering med 10
miljoner kronor fördelat under perioden 2017-2019. I uppdraget ska principerna för och nivån på olika
taxor ses över liksom möjligheterna till effektivisering av myndighetshanteringen.
Efter beslut av samhällsbyggnadsdirektör har en projektplan upprättats för arbetet med
besparingar för SBF. Under tre år ska förvaltningen spara motsvarande 10 miljoner kronor och denna besparing är fördelad enligt:

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

2017 – 1,5 miljoner MHN och 2,5 miljoner BN
2018 – 0,5 miljoner MHN och 2,5 miljoner BN
2019 – 3 miljoner förvaltningsövergripande oavsett nämndtillhörighet

Nämndernas reglementen
I reglementena beskrivs nämndernas arbetsområden såsom givna av regionfullmäktige.
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Prioriterade uppdrag från nämnd

Byggnadsnämnden
Nämnden anser att det är kritiskt att förvaltningen prioriterar bygglovsprocessen och tillsynsarbetet då dessa två områden historiskt sett är eftersatta och inte uppfyller lagstadgade
krav på exempelvis handläggningstid. Förvaltningen åläggs att presentera aktiviteter som
ska syfta till att korta köerna för bygglovs- och tillsynsärenden.
MHN prioriterar:
Mattias och Andreas kommer att ta fram aktiviteter till dessa prioriteringar i nästa vecka.
Det hanns tyvärr inte med till kallelsen till MHN AU men kommer att vara klart till nämnd.


Utveckla samverkan mellan nämnd och förvaltning.



Bullerstörningar



Luftkvalitet



Vatten



Nedskräpning

Det tillkommer även något för Livsmedel och Förebyggande RT.
2.4

Koncernledningens gemensamma prioriteringar

Nedan är några av våra arbetsområden som har bäring på koncernledningens gemensamma
prioriteringar.
Styrning
Produktionsmål, tillgänglighetsmål och ekonomiska mål.
Samspel med politiken.
Stärkt samverkanskultur.
Systematiskt kvalitetsarbete

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Digitalisering
Utveckling av ytterligare digitala tjänster
Geodata
DISA
Kompetensförsörjning
Personalomsättning
Sjuktal
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Service
Företagsklimat
Tillgänglighet och bemötande
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Ekonomi

Organisationsnivå
Byggnadsnämnden, org 2100000
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, org 2700000
Tekniska nämnden, org 2341000

Intäkter
40 417
20 558
2 351

Kostnader
55 492
31 857
53 576

Summa

Netto
-15 275
-11 299
-51 225

-77 799

Tabell 1: Budget 2018

Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämnden
Investeringar

Budget 2018
2 000
750
3 000
5 750

Tabell 2: Investeringsram

Kommentarer:

2.6

Medarbetare

Personal

2016

2017

Antal anställda

varav
-

kvinnor
män
tidsbegränsat anställda

Tabell 3: Medarbetare, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommentarer:

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Dessa siffror kommer in i planen under nästa vecka.

7 (20)

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

3
3.1

Verksamhetsplan 2018

Mål
Mål från koncernstyrkort

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Figur 1: Region Gotlands koncernstyrkort
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Samhälle
Social Hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

1. God folkhälsa

7. Ingen bostadsbrist

14. Utveckla Gotland som ekokommun

2. Gotlänningar känner sig delaktiga

8. Alla elever fullföljer gymnasieskolan

15. Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar energi

3. Ett jämställt och jämlikt Gotland

9. Hög andel gotlänningar i arbete eller
studier

16. Säkra tillgången till vatten av god
kvalitet

4. Alla barn har goda uppväxtvillkor

10. God tillgång till vuxenutbildning

17. Gotlands klimatavtryck ska minska

5. Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande
som bidrar till tillväxt över hela ön

6. En levande landsbygd och ett attraktivt
Visby för bibehållen inomregional balans

12. Ett gott näringslivsklimat

13. Ökad folkmängd (också ett visionsmål)

Verksamhet
Kvalitet

Medarbetare

Ekonomi

19. God tillgänglighet till Region Gotland

23. Medarbetare har förutsättningar att
bidra till verksamhetsutveckling

27. Budgeterat resultat ska uppgå till
minst 2 procent av nettokostnaden

20. God kvalitet i skolan

24. Ledare skapar förutsättningar för och
tar tillvara engagemang hos medarbetarna
25. Medarbetare förstår verksamheten
och sitt eget uppdrag

28. Årets ekonomiska resultat ska uppgå
till minst 2 procent av nettokostnaden

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för
medarbetaren att bibehålla god hälsa

30. Den totala nettokostnadsökningen
ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag
31. Regionens materiella tillgångar ska
vårdas

21. God kvalitet i vården

22. God kvalitet i omsorgen

29. Soliditeten ska vara minst 45 procent

32. Skattefinansierade investeringar ska
vara egenfinansierade till 100 procent
Direkt tillämpliga mål

Indirekt tillämpliga mål

Ej tillämpliga mål

Figur 3: Målen från styrkortet ur Samhällsbyggnadsförvaltningens perspektiv

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

3.2

Mål från övergripande program

Region Gotlands miljöprogram
Region Gotlands miljöprogram med dess fyra fokusområden är ett viktigt övergripande
program för samhällsbyggnadsförvaltningen och påverkar oss huvudsakligen genom hur
vi genomför våra tillsyner. Fokusområdena och deras övergripande mål är som följer:
Energi och klimat
Gotland är en världsledande ö-region och visar vägen till ekologisk hållbarhet.
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Vatten
Rent grundvatten, god status för ytvatten på hela Gotland och en levande Östersjö.
Lätt att göra rätt – hållbara val
Hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi ger hållbar tillväxt på Gotland.
Samhället bidrar till giftfria kretslopp.
Naturens mångfald
Naturen brukas hållbart; ekosystemtjänsterna värnas och biologisk mångfald bevaras.
Vision Gotland 2025
Vision Gotland 2025 är vårt regionala utvecklingsprogram. Det är det övergripande programmet för hur hela Gotland ska utvecklas. Programmet styr inriktningen av det utvecklingsarbete som görs på Gotland. Grunden är en långsiktigt hållbar utveckling.
Det regionala utvecklingsprogrammet är huvudinstrumentet för att samla och leda Gotland i riktning mot en önskvärd utveckling och gemensamma mål. Programmet anger inriktning och prioriteringar för Gotlands utveckling och baseras på en analys av de särskilda utvecklingsförutsättningar och den utvecklingspotential som finns på Gotland.

Energi 2020 – energiplan för Region Gotland
De övergripande strategiska styrdokumenten för Region Gotland är det regionala utvecklingsprogrammet Vision 2025 och underliggande planer och program. Dit hör energiplanen – Energi 2020. För Region Gotland ska energiplanen fungera som färdplan på
väg till en hållbar energianvändning baserad på förnybar energi enligt målen i Vision
2025.

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Region Gotlands bostadsförsörjningsplan
Bostadsförsörjningsplanen skall tjäna som underlag för den fortsatta samhällsplaneringen, stödja dialogen mellan regionen och exploatörer/byggherrar och vara till hjälp i
olika aktörers och intressenters agerande på den gotländska bostadsmarknaden, men
också utgöra underlag för fortsatt debatt och diskussion.

Översiktsplan/Fördjupad översiktsplan
Regionen har genom plan- och bygglagen både möjlighet och skyldighet att utöva inflytande över utvecklingen i Region Gotland. Översiktsplanen sammanfattar regionens intentioner avseende hur mark- och vattenområden i regionen bör användas för att på
lämpligast sätt stödja regionens strävanden och målsättningar inom olika områden. Den
översiktliga planeringen handlar inte bara om att lokalisera mark- och vattenområden för
olika exploateringsändamål. Det handlar i lika stor utsträckning om att på bästa sätt
skydda och säkerställa värdefulla natur- och kulturområden på Gotland. En viktig faktor
för Gotlands välstånd är att befolkningen ökar. Idag är det framför allt Visbyområdet
som står för befolkningsökningen. För att möjliggöra en utveckling av landsbygden krävs
en strategi. Översiktsplanen anger därför att fördjupade planer tas fram för de olika serviceorterna utifrån sina unika förutsättningar.
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Tillväxtprogrammet
Det övergripande syftet med tillväxtprogrammet är att styra ett utmanings- och
resultatinriktat genomförande av det regionala tillväxtarbetet som stärker det gotländska
näringslivets förutsättningar, liksom förutsättningarna för nya och växande företag.
Tillväxtprogrammet ska även bidra till det nationella målet med den regionala
tillväxtpolitiken; utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.
Programmet ska vägleda insatser av aktörer på såväl lokal, regional som nationell nivå
liksom samordning mellan dessa aktörer.

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Internationell strategi för Region Gotland
Syftet med den internationella strategin är att klargöra hur Region Gotlands
internationella arbete ska bidra till att uppnå de strategiska mål som finns i det regionala
utvecklingsprogrammet Vision Gotland 20251, vilket är Region Gotlands övergripande
styrdokument för hur Gotland vill möta framtidens utmaningar tillsammans med
näringslivet, myndigheter, civilsamhället, akademi och andra aktörer.
Strategin syftar även till att tydliggöra hur Region Gotlands samtliga nämnder och
förvaltningar i större utsträckning kan integrera det internationella arbetet i sina
verksamheter för att kunna förstärka, förbättra och utveckla Gotland.
De övergripande målen för Region Gotlands internationella strategi är:
• att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och
tillväxt på Gotland, samt
• att utveckla Region Gotlands verksamheter.
Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020
Syftet med strategin är att ange övergripande mål och strategisk inriktning för det
gotländska integrationsarbetet. Strategin är ett övergripande styrdokument för Gotlands
arbete med integration och en delstrategi i den kommande regionala utvecklingsstrategin
(RUS).
Under området ”Boende” anges som strategiskt vägval för samhällsplaneringen att
”verka för områden med blandade bostadsformer”. Utöver att låta helt nya områden utvecklas med bostäder i olika upplåtelseformer är även strategisk förtätning av befintliga
bostadsområden av betydelse för möjligheter till integration. Strategisk förtätning kan exempelvis innebära komplettering med nya upplåtelseformer eller bostadstyper inom ett
homogent bestånd för att motverka en ökad segregation. Det kan också innebära, som
beskrivs inom området ”Socialt sammanhang”, att etablera och planera för mötesplatser i
områden där möjligheten för ökad integration är som störst, i stad såväl som på landsbygd. Här bör, för att kunna planera för rätt åtgärder, också de samhällsplanerande verksamheterna verka nära civilsamhället. Det kan exempelvis ske genom utvecklade former
av medborgardialog som ligger utanför de formaliserade och lagstadgade samrådsprocesserna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser som en viktig uppgift att kunna fungera som en introducerande arbetsplats för nyanlända, gärna i samarbete med andra organisationer och
myndigheter. Ett exempel på en sådan introducerande samverkan är Stockholms universitets program ”Korta vägen”, där Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016 tog emot en nyanländ syrisk arkitekt som sedan fått fortsatt arbete på förvaltningen.
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Nämndmål

Byggnadsnämnden sätter upp följande mål för de prioriterade uppdrag man givit förvaltningen:


Bygglov
Förbehållet att antalet inkomna ärenden inte markant ökar eller minskar så är målet
för 2018 att antalet ärenden i bygglovskön ska minska med 20%.



Tillsyn
Senast 181231 ska samtliga ärenden inkomna till 2015 ha granskats av tillsynsgruppen.



Översiktsplan och Detaljplaner
Byggnadsnämndens mål för enhet plan framgår av enhets plans aktivitetslista Samhälle som redovisar vilka planaktiviteter som enheten Plan dels ska prioritera och
vara delaktiga i under 2018. Denna aktivitetslista visar hur byggnadsnämnden säkerställer regionstyrelsens styrkortsmål för Samhälle (social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet).

I de fall nämnden vill sätta egna mål som konkretiserar eller bryter ner övergripande mål,
finns möjlighet att göra det


Kan också vara mål som inte berörs i det övergripande styrkortet

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

4 Prioriterade utvecklingsområden
De prioriterade utvecklingsområdena är områden som förvaltningen behöver utveckla eller
bevara i syfte att öka måluppfyllelsen avseende de direkt tillämpliga målen från koncernstyrkortet respektive nämndernas egna mål. Områdena har valts ut utifrån förvaltningens
resultat, nuläge samt ett omvärldsperspektiv, och bedöms för 2018 vara de viktigaste områdena för organisationen som helhet. Under respektive utvecklingsområde finns de mål från
styrkortet samt nämndmål som är direkt berörda av att förvaltningen arbetar med utvecklingsområdet.
Effektivisera förvaltningens interna processer
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en organisation som gått igenom flera omorganisationer på relativt kort tid. Vi behöver utveckla ett mer gemensamt tänk och de olika enheterna behöver bli mer samspelta. Kort sagt så behöver vi sträva mot att bli ”en” förvaltning. Våra interna processer behöver effektiviseras och likriktas där möjligt eftersom
en effektiv och likvärdigt arbetande förvaltning gynnar våra kunder och har en direkt effekt på många av våra mål.
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Figur 4: Utvecklingsområdet interna processer och dess koppling till styrkortet och nämnduppdrag.

Medarbetarskap/sjuktal
Även om Samhällsbyggnadsförvaltningen inte tillhör de prioriterade förvaltningarna när
det gäller Region Gotlands övergripande insatser mot sjuktalen så har vi förhållandevis
höga sjuktal. Förvaltningen prioriterar aktiviteter knutna till medarbetarskap, ledarskap
och sjuktal.

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Figur 5: Utvecklingsområdet medarbetarskap och dess koppling till styrkortet och nämnduppdrag.

Digitaliserad samhällsbyggnad
Region Gotland vill underlätta för företag, boende och besökare på Gotland i kontakten
med Regionen. Detta genom ett projekt som digitaliserar samhällsbyggnadsprocessen. Det
digitala flödet underlättar ärendehantering, och bidrar till en jämställd, öppen och hållbar
planerings- och byggprocess, vilket hjälper till att utveckla företagen och underlätta vardagen.
Projektet omfattar 8 huvudaktiviteter, framtagna i en förstudie. En sömlös digital samhällsbyggnadsprocess skapas genom att digitalisera översiktsplaner och detaljplaner, arbeta med
3D-visualisering, upprätta en kartportal, förbättra kvaliteten på fastighetsgränser, utveckla
regionens e-tjänsteplattform, integrera Skatteverkets Mina meddelanden och anpassa data
för e-arkivering.
Projektet utförs i samarbete med myndigheter, andra kommuner, näringslivet, skolor och
universitet, som alla har intresse av eller är delaktiga i liknande projekt inom samhällsbyggnad.
Projektet bidrar till förbättrad tillgänglighet och transparens i ärendehanteringen samt en
snabbare handläggning. Tillgången till samhällsinformation har blivit mer jämställd och ett
mer långsiktigt hållbart arbetssätt har införts.
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Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Verksamhetsplan 2018

Projektet genomförs under 3 år, 2018-2020. Tidsplanen revideras om sökta medel till projektet uteblir eller sänks.

Figur 6: Utvecklingsområdet DISA och dess koppling till styrkortet och nämnduppdrag.

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

5 Prioriterade aktiviteter
Prioriterat
Aktivitet
område

Interna
processer

Ny rutin för delgivning
tas fram och verkställs.

Interna
processer

Kartläggning av interna
remisser och deras flöden genomförs.

Interna
processer

Samtlig fakturering som
utförs åt SBF ses över
och förbättringsförslag
tas fram.

Interna
processer

Administrativa
arbetsuppgifter och administrativt stöd ses över
utifrån ett
förvaltningsövergripande
perspektiv.

Koppling
till målområde
och mål i
styrkort
Social Hållbarhet: Mål
2.
Medarbetare:
Mål 23, 26.
Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Plan för uppföljning

Ansvarig

Följs upp på
enheternas
APT och i ledningsgrupp
senast 180630.

Enhetschef
förvaltningsstöd.

Medarbetare:
Mål 23, 26.
Prioriterat
uppdrag från
nämnd.
Medarbetare:
Mål 23, 26.
Prioriterat
uppdrag från
nämnd.
Medarbetare:
Mål 23-26.

Följs upp i ledningsgrupp
senast 180630.

Enhetschef
förvaltningsstöd.

Följs upp i ledningsgrupp
senast 180330.

Enhetschef
förvaltningsstöd.

Följs upp i ledningsgrupp
senast 180630.

Enhetschef
förvaltningsstöd
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Interna processer

Kundtjänstfunktioner utreds ur ett förvaltningsövergripande perspektiv.
Alla medarbetare har en
kompetensutvecklingsplan som utgår från förvaltningens och den enskildes behov.

Medarbetare: Följs upp i ledMål 23-26. ningsgrupp
senast 181231.
Medarbetare: Följs upp i
Mål 23-26 samband med
deadline för
medarbetarsamtal.

Medarbetarskap

Avslutningssamtal genomförs då medarbetare
slutar.

Medarbetare: Följs upp i led- Enhetschefer
Mål 23-26 ningsgrupp nov
2018.

Medarbetarskap

Ledarkontrakt upprättas
för samtliga enhetschefer
och biträdande enhetschefer.
Kompetensförsörjningsplanen följs upp och revideras vid behov.

Medarbetare: Följs upp i led- FörvaltningsMål 23-26 ningsgrupp nov chef och be2018.
rörda enhetschefer.
Medarbetare: InformationsHR-chef
Mål 23-26 punkt i MHN
och BN nov
2018.
Medarbetare: Följs upp i
HR-chef, förMål 23-26 samband med
valtningschef
deadline för
och enhetsmedarbetarchefer
samtal.
KLGs
Följs upp enligt Ansvarig progemensamma projektplan.
jektledare.
prioriteringar:
Digitalisering.
Social hållbarhet: Mål
6.
Ekonomisk
hållbarhet:
Mål 7, 12.
Ekologisk
hållbarhet:
Mål 14, 18.
Kvalitet:
Mål 19.
Medarbetare:
Mål 23-26.
Prioriterat
Följs upp i till- Enhetschef
uppdrag från synsgruppen
Bygg
nämnd.
180131.

Medarbetarskap

Medarbetarskap
Medarbetarskap

DISA

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Verksamhetsplan 2018

Tillsyn

Diskussion i ledningsgruppen för att fånga
upp tendenser i medarbetarsamtal samt medarbetarenkät.
Projektet startar enligt
projektplan.

Tillsynsgruppen är på
plats i sina lokaler och
fullt bemannad senast
180131.

Enhetschef
förvaltningsstöd.
Enhetschefer
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Tillsyn
Tillsyn

Tillsyn

Tillsyn

Tillsyn

Bygglov

Bygglov

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Bygglov

Bygglov

Bygglov

Verksamhetsplan 2018

Upprätta administrativa
rutiner och mallar för
tillsynsarbetet.
Med målsättning att fatta
beslut granskas äldre
ärenden enligt upprättad
rutin.
Berörda fastighetsägare
får informationsbrev och
ärenden gällande OVK,
hissar och andra motordrivna anordningar läggs
in i register.
Utreda ansvarsförhållanden gällande enkelt avhjälpta hinder samt upprätta arbetsrutiner.
I samarbete med kommunikatör sker informationsinsatser till allmänheten för att höja medvetenheten kring tillsynsfrågor. ”Det ska vara lätt
att göra rätt”.
Kategorisering av ärenden sker vid förgranskningen för en mer effektiv handläggning.

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.
Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp i tillsynsgruppen
180131.
Följs upp kvartalsvis i tillsynsgruppen.

Enhetschef
Bygg

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp i tillsynsgruppen
180201.

Enhetschef
Bygg

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp i tillsynsgruppen
180330.

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp fortlöpande under
året.

Enhetschef
Bygg

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Enhetschef
Bygg

Samarbete med Kompetenscentrum och Uppsala Universitet Campus
Gotland för att starta en
handläggarutbildning på
yrkeshögskolenivå.
En prioriterad aktivitet
för förvaltningen är att
kompetensutvecklingsplanerna för medarbetarna vid enhet Bygg genomförs.
Framtagande och översyn av checklistor, beslutsmallar, rutiner osv.

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Effekten på
handläggningstid följs upp genom månadsvis
rapportering till
nämnd.
Vi följer upp
att ansökan
skickats in senast 181231.

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp i ledningsgrupp
senast 180630.

Förvaltningschef

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp kontinuerligt under
2018.

I samarbete med kommunikatör ses informationen på webben över.

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp kontinuerligt under
2018.

Biträdande
enhetschef
Bygg, Enhetschef Förvaltningsstöd
Bitr enhetschef Bygg

Enhetschef
Bygg

Enhetschef
Bygg
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Bygglov

Bygglov

Bygglov

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Bygglov

Verksamhetsplan 2018

Som ett led i att förbereda för en digital bygglovsprocess så prioriteras
att granskning av bygglovsritningar sker digitalt
i Bluebeam.
Våra digitala tjänster förbättras kontinuerligt i
enlighet med egna och
inkomna synpunkter.

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp kontinuerligt under
2018.

Enhetschef
Bygg

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp kvartalsvis.

Enhetschef
Bygg, Enhetschef Förvaltningsstöd.

Utbildningsinsatser sker
riktat för att i högre grad
kunna få spetskompetenser inom enheten.
Kontinuerlig förbättring
av ärendedokumentation.

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp kvartalsvis.

Enhetschef
bygg

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp kontinuerligt.

Enhetschef
Bygg
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Uppföljning
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Bilagor
Bilaga 1: Indikatorer för löpande nämndinformation

Byggnadsnämnden får varje sammanträde uppföljning på:
 Antal inkomna ansökningar om bygglov/förhandsbesked och fattade beslut
 Antal inkomna respektive beslutade företagsärenden
 Totalt antal tillsynsärenden och antal under handläggning/granskning
 Handläggningstid (beslut som fattas inom 10 veckor, 20 veckor, mer än 20
veckor)
 Handläggningstid – medianvärde
 Ärendebalans
 Antal inkompletta ärenden
 Mottagna samtal hos kundtjänst
 Kötid i medel för samtal till kundtjänst
 Status överklagade ärenden
 Ekonomiuppföljning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden får varje sammanträde uppföljning på:
 Antal beslut om avloppsanläggningar och andel av planerat antal (Team vatten)
 Antal inkomna ansökningar (Team vatten)
 Antal planerade inspektioner och andel av planerat antal (Team miljö)
 Tidsuppföljning kontroller/provtagning (Team livsmedel)
 Antal kontroller och andel av planerat antal (Team livsmedel)
 Antal registrerade/upphörda verksamheter (Team livsmedel)
 Antal planerade inspektioner och andel av planerat antal (Förebyggande brand)
 Antal förelägganden (Förebyggande brand)
 Samtliga team rapporterar också särskilda händelser
 Ekonomiuppföljning
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Bilaga 2: Exempel 2
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Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

MHN 2017/4861

Anna Fagerberg

27 november 2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

VISBY VISBORG 1:9
BN remiss. Samråd om detaljplan för Kungsladuområdet

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslag till detaljplan.
Se vidare synpunkter under avsnittet ”Bedömning”.

Remiss från Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan, dnr BN 2014/1345
Bakgrund

Planens syfte är att komplettera Kungsladuområdet med verksamheter som berikar
den unika miljön samt skapa en entré till Södra Hällarna.
Visionen är att området ska fylla en funktion som en bebyggd mötesplats i anslutning
till Södra Hällarna. Verksamheterna ska vara småskaliga och förenliga med
naturreservatet så att Kungsladuområdet och Södra Hällarna kan dra nytta av
varandras närhet. Hotell- och konferensverksamhet bör finnas för att möjliggöra att
platsen används under flera tider av dygnet. Förskola möjliggörs i och kring den
gamla mangårdsbyggnaden.
Planen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv och Gotlands kust samt
försvarsmaktens stoppyta för höga objekt. Området är utpekat i den fördjupade
översiktsplanen som ett område med förändrad markanvändning, dock inte bostäder
då Södra Hällarna idag är ett naturreservat. Det är också utpekat som särskilt
värdefullt område ur kultursynpunkt.
Inga kända föroreningar finns inom planområdet. Marken i södra delen av
utbyggnadsområdet har tidigare använts som militärt övningsområde och ser delvis
ut att utgöras av fyllnadsmassor. Av den anledningen ska provtagning göras inom
ramen för planarbetet där tungmetaller, petroleumämnen inkl. PAH:er analyseras.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MHN 2017/4861

Närheten till Toftavägen innebär att området är bullerutsatt och ljudnivåerna
kommer att öka i och med utbyggnaden av Visborgsområdet. Förskoleverksamhet
ska enligt Boverkets rekommendationer ha en ljudnivå om högst 50 dBA på de delar
av gården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. En
översiktlig bullerberäkning har utförts som visar att hela området är utsatt för
bullernivåer över 50 dBA och cirka halva området är utsatt för bullernivåer
överstigande 55 dBA. Byggnaderna har en kraftigt reducerande effekt på buller och
vid byggnadernas tysta sida beräknas bullernivåerna uppgå till cirka 42 dBA. Det visar
att det är möjligt att ordna tysta samlingsplatser i anslutning till mangårdsbyggnaden
och flyglarna. Nya byggnader alternativt plank längs Toftavägen beräknas reducera
buller på större delen av gården. Den tillkommande bebyggelsen kommer att ha ett
skyddsavstånd till Toftavägen på 12 meter.
Dricks- och spillvattenledningar ska anslutas till regionens VA-nät. Dagvatten ska
omhändertas lokalt och det finns förutsättningar för infiltration och fördröjning
inom planområdet. Planområdet ligger utanför vattenskyddsområde.
Bedömning

Planförslaget följer den fördjupade översiktsplanen för Visby och hänsyn är taget till
det omkringliggande naturreservatet. När det gäller eventuell förorenad mark är det
viktigt att provtagning av mark görs i ett tidigt skede, så att eventuell markförorening
och behov av sanering är klarlagd innan planen fastställs. Provtagningsplan ska
samrådas med enhet miljö och hälsoskydd. I rapporten efter provtagning ska det
framgå om eventuella åtgärder behövs. De bullerberäkningar som gjorts visar på att
närheten till Toftavägen innebär att området är bullerutsatt. Det kommer inte att
byggas några bostäder men det finns och kommer att finnas en förskola på området.
Naturvårdsverket rekommenderar max 50 dBA ekvivalent ljudnivå på de delar av en
förskolegård som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. Nästan
hela området är utsatt för bullernivåer över 50 dBA och därför blir det mycket viktigt
med bullerreducering av området. Förutom att det finns en tyst sida vid byggnaderna
bör det undersökas vilka andra åtgärder som kan utföras och som ger bäst
bullerreducerande effekt. Det är viktigt att förskolans gård är utformad så det finns
möjlighet till vistelse också väster om mangårdsbyggnaden och flyglarna. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden ser positivt på lokalt omhändertagande av dagvatten och det
ligger också i linje med den föreslagna dagvattenstrategin. Planområdet bedöms ha
goda förutsättningar för fördröjning och infiltration.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Anna Fagerberg
Miljöskyddsinspektör

Beslut ska delges:
Registrator_bn@gotland.se

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Förslag till detaljplan för

Del av Visby Visborg 1:9, Kungsladuområdet
Region Gotland
Till planförslaget hör följande handlingar:
Planbeskrivning
Plankarta

Samrådshandling
Ärendenr: 2014/1345
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-10-04

Region Gotland

PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
Kungsladuområdet
2017-10-04
____________________________________________________________________________________________

2014/1345

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

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

__________________________________________________________________________________
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Planprocessen
Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med normalt planförfarande.
Regionstyrelsen beslutade 2013-11-21 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att
ta fram en detaljplan för området Kungsladugårdsområdet.
Regionstyrelsen beslutade 2015-05-26 att förtydliga uppdraget med att
detaljplanen ska omfatta hela ytan utanför naturreservatet med Toftavägen
som begränsning, dvs. området som omfattar generalens bostad, området där
LEVA har sin verksamhet och området där LEVA idag bedriver visning av hus.
Detaljplanen ska även utreda trafikfrågor som möjligheter till samordning av
parkering och utfart mot Toftavägen, samt tillgänglighet för gående och
cyklister.

Utredningar
Inför samrådsskedet har följande utredningar gjorts:
• Strukturskiss Kungsladuområdet, 2017-02-22, Ahlqvist & Almqvist
Arkitekter AB
Planerade utredningar inom ramen för planarbetet:
• Markteknisk undersökning
• Förprojektering av gata och gångtunnel

Planens huvuddrag
Planen möjliggör småskaliga centrumverksamheter, dvs. besöksintensiva
verksamheter som service, kontor, restaurang, hotell, konferens med mera.
Förskola möjliggörs i och kring den gamla mangårdsbyggnaden.
Kompletteringar av bebyggelse möjliggörs huvudsakligen inom ett begränsat
område sydväst om Kungsladorna, som benämns som ”utbyggnadsområdet”
(se bild på nästa sida). Planen möjliggör även ny bebyggelse i linje med den
södra flygeln till mangårdsbyggnaden.
De historiska byggnaderna skyddas och trädgårdarna bevaras som park- och
gårdsmiljöer.

__________________________________________________________________________________
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Befintliga byggnader illustreras svarta. Nya byggnader illustreras med färg,
med bokstäverna U-Å. De röda byggnaderna sydväst om Kungsladorna utgör
det område som benämns ”utbyggnadsområdet” i planbeskrivningen.

Planens syfte
Syftet är komplettera Kungsladuområdet med verksamheter som berikar den
unika miljön samt skapar en entré till Södra Hällarna.
Visionen är att området ska fylla en funktion som en bebyggd mötesplats i
anslutning till Södra Hällarna. Verksamheterna ska vara småskaliga och
förenliga med naturreservatet så att Kungsladuområdet och Södra Hällarna
kan dra nytta av varandras närhet. Hotell- och konferensverksamhet bör finnas
för att möjliggöra att platsen används under fler tider av dygnet.
Visionen också är att den nya bebyggelsen ska förstärka den historiska
strukturen. De gamla gårds- och parkrummen lyfts fram så att den historiska
byggnadskulturen blir läsbar. Byggnadsvolymerna påminner om de gamla
ladugårdsbyggnaderna, samtidigt som fasader och detaljer kan variera i
uttryck med naturinspirerade material.

De historiska Kungsladugårdarna samt exempel på samtida bebyggelse med
liknande volymkaraktär (Vandalorum i Värnamo, Arkitekt: Renzo Piano, Tina
Wik, Foto: Marirosa Toscani Ballo).

__________________________________________________________________________________
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Bedömning av miljöpåverkan
De nu kända förhållandena om området och planansökan innebär, enligt
Region Gotlands bedömning, inte risk för påverkan på miljö, hälsa, m.fl.
faktorer av sådan omfattning att en miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning ska krävas. Beslut om betydande miljöpåverkan
togs av byggnadsnämnden i samband med beslut om samråd.
Länsstyrelsen delade kommunens bedömning i ett yttrande daterat 2017-0412.

PLANDATA
Lägesbestämning
Området avgränsas av naturreservatet Södra Hällarna och Toftavägen.

Areal
Planförslagets omfattning av kvartersmark och allmän plats:
Ändamål
Kvartersmark, totalt
Byggrätter, totalt (BTA)
- Varav befintliga
- Varav nya
Allmän plats
Gata, kommunalt huvudmannaskap
Markreservat för GC-trafik
Park, enskilt huvudmannaskap

Yta
32 000 m2

Bruttoarea
5 000 m2
2 340 m2
2 600 m2

1 200 m2
350 m2
4 500 m2

Markägoförhållanden
Marken ägs av Region Gotland.
__________________________________________________________________________________
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv och Gotlands kust samt
försvarsmaktens stoppyta för höga objekt.
Översiktliga planer
Området är, tillsammans med en del av Södra Hällarna utpekat i FÖP hela
Visby som område med förändrad markanvändning, främst för
bostadsändamål. Bostäder är inte lägre aktuellt då Södra Hällarna numera är
ett naturreservat.
Området pekas ut i FÖP hela Visby som särskilt ett värdefullt område ur
kultursynpunkt.

Detaljplaner
Området är inte tidigare planlagt.
Naturreservat
Regionstyrelsen gav våren 2011 samhällsbyggnadsförvaltningen i Region
Gotland i uppdrag att på Visborgsområdet, väster om Toftavägen, ta fram ett
förslag till kommunalt naturreservat med föreskrifter. Reservatets
huvudsakliga syfte är att skydda och sköta ett mycket naturskönt område med
stor betydelse för allmänhetens rekreation samt bevara detta långsiktigt för
kommande generationer. Syftet är också att skydda och skapa gynnsamma
förhållanden för ett stort antal skyddsvärda arter av växter och djur som lever
inom området.
Grusplanen som används till reservatsparkering har angetts som ett område
där Region Gotland utan hinder av gällande föreskrifter kan anlägga och
utveckla publika anläggningar och verksamheter förenliga med reservatets
syften.

Utdrag ur reservatsplanen. Gusparkeringen väster om planområdet anges som
utvecklingsyta.

__________________________________________________________________________________
6 (27)

Region Gotland

PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
Kungsladuområdet
2017-10-04
____________________________________________________________________________________________

2014/1345

Politiska styrdokument
Planområdet ingår i strukturplan för Visborg, godkänd av RF 2016-04-25, § 61.
Området pekas ut som ett område för verksamheter, handel och kontor.
Strukturplanen anger att en säker passage över Toftavägen till Södra Hällarna
är angeläget för att ge Visborg förutsättningar till att bli en fungerande
stadsdel i ett större sammanhang.

__________________________________________________________________________________
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Mark och vegetation
Geotekniska förhållanden
Jordarten består av postglacial sand (SGU). Sårbarheten är låg (klass 4 enligt
sårbarhetskartan). Berggrunden är överlagrad av tjockare jordtäcke med liten
genomsläpplighet som i sin tur överlagras av jordtäcke med stor
genomsläpplighet.
Geotekniska utredningar ska utföras inom ramen för planarbetet.

Föroreningar
Inga kända föroreningar finns inom planområdet. Området är inte kartlagt
som ett potentiellt förorenat område.
Marken inom utbyggnadsområdet har tidigare används som militärt
övningsområde. Marken ser ut att delvis utgöras av utfyllnadsmassor. Av den
anledningen ska en provtagning göras inom ramen för planarbetat
motsvarande som analyserar tungmetaller, petroleumämnen inklusive PAH:er.

Terräng
Marken är mycket kuperad i sydvästra delen av planområdet. Höjdskillnaderna
utgörs delvis av konstruerade vallar.
En förprojektering ska göras för att höjdsätta gatan. Kvartersmarken ska
höjdmässigt ansluta mot gatan. Det innebär att terrängen måste jämnas till
och de djupaste lågpunkterna fyllas igen. Naturliga höjdskillnader bör bevaras i
största möjliga mån för att skapa ett variationsrikt område. Bottenvåningarna
kan med fördel utformas som suterrängvåning för att möjliggöra en mer
kuperad terräng.

Illustration över kraftiga marklutningar (röd pil) inom området.
__________________________________________________________________________________
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Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.

Bebyggelseområden
Kulturmiljö
Förutsättningar
Hela planområdet utgör en särskilt värdefull bebyggelsemiljö 8 kap 13 § PBL.
Området är utpekat i Kulturmiljöprogram för Gotland (antaget 2014-10-01 BN
§231) som värdefull bebyggelsemiljö och har dokumenterats i bl.a. Visborgs
Kungsladugård, Kultur- och naturhistorisk utredning 2009, Gotlands museum.
Kungsladugården med rötter i 1400-talet uppfördes för att försörja Visborgs
slott. Från den långa historien i området finns idag mangårdsbyggnaden med
två flyglar i nordost, två ladugårdar samt en tillhörande park- och
trädgårdsanläggning. Gården har fungerat som arrendegård och avelsgård.
Manbyggnaden blev boställe år 1691 och byggdes om med en stenbyggnad
med säteritak ca 1736. Den avskilda ladugårdsmiljön omfattade 15 äldre
ekonomibyggnader med agtak i mitten av 1700-talet. Många
ekonomibyggnader revs i början av 1900-talet. Kvar från den långa historien
finns mangårdsbyggnaden med två flyglar samt två ladugårdsbyggnader.
Visborgs kungsladugård utgör en särskilt värdefull bebyggelsemiljö som i ett
nationellt perspektiv representerar kronans förvaltning av jordegendomar
genom historien. För Gotland har Kungsladugården spelat en viktig roll i
försvarshistorien och intar en särställning då den fungerat som kungsladugård
under både danska och svenska kronan. Den innehar såväl
arkitekturhistoriska, militärhistoriska och samhällshistoriska värden som i ett
regionalt perspektiv är betydande.
Gårds- och trädgårdsmiljöer finns kvar i flera delar och är i varierande
kondition. I ett byggnadsperspektiv är autenticitetsvärdet litet medan
gårdsmiljöerna som helhet bedöms ha ett betydande historiskt värde.

p1
e1,e2

Förändringar
Merparten av den tillkommande bebyggelsen möjliggörs i bakom
Kungsladorna, som inte omfattas av den historiska gårds- och parkmiljön. Ny
bebyggelsen placeras så att gårdsmiljöns utformning med mangårdens och
ladugårdarnas inbördes förhållande inte bryts. Komplementbyggnader
(plusmark) ska placeras parallellt med axeln (se bild nedan på nästa sida) och
får vara högst 50 m2 stora för att inte bryta byggnadernas inbördes
sammanhang (p1, e1,e2).
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Viktiga siktlinjer (blå pil) som följer gårdens axialitet. Komplementbyggnader ska
placeras med långsidan parallellt med de blå pilarna (p1).

Sammanhängande gårdsmiljöer
Byggnaderna tillsammans med parkanläggningen och odlingar bildar en helhet
som karaktäriserar en mindre svensk herrgård från 1700- och 1800-talen.
Anläggningen följer en strikt plan utifrån klassicistiska ideal och det är
avgörande att tillkommande bebyggelse inte stör symmetrin och att den
befintliga bebyggelsen skyddas från förvanskning. För att åstadkomma en tyst
gård och minimera behovet av plank möjliggörs småskalig bebyggelse söder
__________________________________________________________________________________
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om den östra flygeln. Byggrätten anpassas efter den strikta symmetrin och
axialiteten.
De kulturhistoriskt intressanta byggnaderna skyddas i planen.
Mangårdsbyggnaden med tillhörande flyglar får inte rivas eller förvanskas
exteriört (q2). Tillbyggnader undviks eller sker mycket restriktivt utan att
påverka byggnadens volym. Byggnaden ska behållas hel och i puts, underhåll
ska ske med traditionella material och tekniker för att behålla det genuina
uttrycket. Utökad lovplikt gäller för byte, ändring och underhåll av tak,
takmaterial, fönster, dörrar, puts, sockel och trappor (a1). Det kommer att
innebära att bygglovet prövas med utgångspunkt från en antikvarisk
förundersökning och genomföras med antikvarisk sakkunnig kontroll om inte
byggnadsnämnden bedömer att det inte behövs

q2

a1

k1, r1

De två ladugårdsbyggnaderna får inte rivas (r1) och förändringar ska ske
varsamt (k1). Vid en till eller ombyggnad av ladugårdsbyggnaderna ska hänsyn
tas till byggnadernas ladugårdskaraktär och särdrag. Det innebär bland annat
att byggnadernas volymkaraktär behålls, att fasaderna behålls putsade i ljus
färg, att fönstrens ursprungliga placering och utformning bibehålls i största
möjliga mån. Eventuella tillkommande tillbyggnader, skyltanordningar,
skärmtak och komplementbyggnader ska varsamt anpassas till befintlig
ladugårdsarkitekur och volym. Ändring och underhåll ska ske med traditionella
byggnadsmaterial.

Historiska byggnader

q1
q-skydd1

De historiska gårdarnas park- och trädgårdskaraktär ska bevaras (q1, q-skydd1 ).
Gårdsträd ska bibehållas och förnyas. Med gårdsträd menas äldre vårdträd och
fruktträd som är planterade i anslutning till mangårdsbyggnaden, dvs inte sly
och ungskog.
Förbindelsen mellan gårdsmiljön (inkl. mangårdsbyggnaden och flyglar) och
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ladugårdarna får inte brytas med plank eller byggnader. Staket bör undvikas,
om det inte är kopplat till förskoleverksamhet. Området mellan ladorna och
mangårdsbyggnaden bör rensas på sly för att återta byggnadernas inbördes
samband. Bilar får inte parkera på inom den historiska gårdsmiljön, marken får
inte heller hårdgöras med asfalt. Utökad lovplikt gäller för fällning av gårdsträd
inom fruktträdgården, norra parken och södra parken samt träden ingår som i
allé (se karta nedan).

Gårdsträd : 2. Fruktträdgården - bevarade äldre lövträd och fruktträd ,3. Södra
parken - öppen park med alléer och enstaka äldre träd, 4. Norra parken - park
med betydelsefulla trädgrupper
5. Popplar som avslutar allé 6. Stora äldre bokar 7. Hästkastanjer
8. Äldre bestånd av mullbärsträd. (Markerade träd är befintliga träd och
buskar enl. förteckning i Kultur- och Naturhistorisk utredning 2009)
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Illustrationsplan

Placering av gator, byggnader, gårdar och parkering

Bebyggelse
Förutsättningar
Kungsladuområdet har inte förändrats eller bebyggts sedan lång tid tillbaka
Förutom de historiska byggnaderna i området finns endast ett antal mindre
trähus som är utställningshus för en typhustillverkare.
Förändringar
Den låga befintliga bebyggelsen med många och rika historiska referenser
utgör en utgångspunkt för utformningskraven som ställs på nya byggnader.

f4
f1
f2

f3

Inom utbyggnadsområdet, i sydvästra delen av planområdet, möjliggörs ny
bebyggelse med en volymkaraktär som påminner om de befintliga
ladugårdsbyggnaderna. Byggelsen får uppgå till högst 10 meter i nock, vilket
motsvarar cirka 1,5-2 våningar. Nockhöjd räknas från den medelnivå som
marken har invid byggnaden, vilket medför att suterränghus kan utformas en
lägre och en högre sida. Sadeltaken ska utformas med 40-50 graders lutning
(f4). Byggnaderna får vara högst 12 meter breda (f1). De nya byggnadernas
volymer har ett gemensamt tema medan fasadmaterialen kan variera. Fasader
ska ha en kvalitetsnivå som inte upplevs som tillfällig eller industriell utan
utföras material som inspireras av Gotlands natur; trä, sten, puts eller glas (f2).
Planen möjliggör småskalig bebyggelse i anslutning till mangårdsbyggnadens
södra flyglar. Byggnaderna ska volymmässigt anknyta till de befintliga
flyglarna, de får uppgå till högst 7,5 meter i nockhöjd med en bredd på cirka 8
meter. Byggnaderna ska utformas med sadeltak. Mellan byggnaderna mot
Toftavägen får mindre byggnadsdelar uppföras, som tex diskreta plank eller
inglasade gångar, för att dämpa buller (f3). Byggnadsdelarna ska underordna
sig helheten.
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Referensexempel 1: House Karlsson, Tidö-Lindö, arkitekt: Tham & Videgård ark.
Foto: Åke E:son Lindman

Referensexempel 2: Vandalorum i Värnamo, Arkitekt: Renzo Piano, Tina Wik,
Foto: Marirosa Toscani Ballo

Referensexempel 3: Fritidshus Nabben, Arkitekt Enflo arkitekter, Foto Joachim
Belaieff
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Friytor
Natur
Inom planområdet finns inga kända fynd av fridlysta eller rödlistade arter.
Lövskogsområdet i nordväst med äldre, grova ädellövträd av
naturskogskaraktär är generellt en ovanlig naturtyp på Gotland som är mycket
gynnsam för den biologiska mångfalden. Ingen bebyggelse planeras i nordväst
där de flesta större lövträden växer.
Skogsdungen sydväst om ladugårdarna utgörs främst av yngre aspträd och
buskage av bl.a. snöbär, inga utpekade naturvärden finns i den delen av
skogen. Ett genomförande av planen medför att den sydvästra delen av
området kommer att tas i anspråk för bebyggelse.
Området bidrar med ekosystemtjänster i form av rekreation och hälsa. Ett
genomförande av planen medför att kopplingarna mot reservatet stärks.
Bebyggelsens placering tar hänsyn till träden så att de flesta gårdsträd och
stora lövträd kan bevaras.

f5

Entré till naturreservatet
Bebyggelsen placeras med långsidor mot reservatsparkeringen för att skapa
tydlighet mellan bebyggelsen och naturen. Det är viktigt att byggnaderna får
en karaktär av framsida mot reservatsentrén, det ska finnas entréer på
byggnadernas sida som vetter mot reservatets parkering (f5).

Flygperspektiv med nya byggnader(röda) tillsammans med befintliga
byggnader (blå).

Gårdar och park
Ladugårdsbyggnaderna blir förebild för den kompletterande bebyggelsens
gruppering i den sydvästra delen av planområdet, ”utbyggnadsområdet”.
Bebyggelse placeras nära områdets gränser mot Toftavägen och mot
reservatets parkering. På så sätt kan nya gårdsrum skapas som kan användas
både för parkering och gröna uterum.
Byggrätterna söder om flyglarna till mangårdsbyggnaden till följer den strikta
__________________________________________________________________________________
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symmetrin och axialiteten och fungerar som barriär mot den hårt trafikerade
Toftavägen och möjliggör en tyst gårdssida.
Marken kring den historiska bebyggelsen har gårdskaraktär och planläggs som
kvartersmark kopplad till verksamheterna. Gårdarna bör röjas från sly och
hålla tydliga kopplingar till omgivningen så att gårdarna hänger ihop i en
helhet.

PARK

Den del av fruktträdgården som ligger centralt i området utan direkt koppling
till befintlig bebyggelse har en mer allmän karaktär. Den delen av gården
reserveras som allmän plats (PARK), som ägs och förvaltas gemensamt av
verksamheterna inom planområdet. Ett släpp med parkmark genom området
binder ihop parken och gatan. En anslutning till spången i naturreservatet
föreslås i linje med släppet, för att knyta ihop den allmänna platsen:
reservatet, parken och gatan.

Arbetsplatser och service
Förutsättningar
LEVA naturvänligt bedriver restaurang, café och butiksverksamhet inom
planområdet.
En fristående uteförskola bedriver verksamhet inom områdets norra del,
huvudsakligen i huvudbyggnaden till den gamla gården ”Generalens bostad”.
Förskolan har tillstånd för 60 barn.

C
S

Förändringar
Syftet med planen är att förstärka områdets karaktär som besökcentrum och
mötesplats i anslutning till Södra Hällarna. Detaljplanen möjliggör
besöksintensiva centrumverksamheter. I ändamålet ingår service, kontor,
restaurang, café med mera. Även tillfällig vistelse som hotell och konferens
ingår (C).
Planen möjliggör förskola (skola) inom det område där det bedrivs
förskoleverksamhet, så barn får möjlighet att upptäcka den gotländska
historien och naturen dagligen. Förskolan är en förenlig verksamhet till
reservatet och kulturmiljön.

Tillgänglighet
Ny byggnad ska enligt lag utformas så att den är tillgänglig och användbar för
personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga. Tillgängligheten
prövas i detalj vid bygglov och tekniskt samråd.
Marken inom den sydvästra delen av planområdet är kuperad och måste
jämnas till. Marken ska förberedas så det finns förutsättningar att
åstadkomma gator med flack lutning och tillgänglighet till entréer utan längre
ramper. Gatan ska förprojekteras inom ramen för planarbetet och höjdsättas
på plankartan. Kvartersmarken ska höjdmässigt ansluta till den allmänna
platsen.
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Gator och trafik

Vägnät
Planområdet nås via Toftavägen (väg 140). Den skyltade hastigheten vid
planområdet är 60 km/h. Årsmedeldygntrafiken är 8934 fordonsrörelser vid
planområdet (Trafikverket).
Den trafik som en full utbyggnad av Visborgsområdet alstrar, beräknas öka
trafikflödet på Toftavägen, vilket innebär försämrad
framkomlighet och en betydligt större barriär mellan det nya området
och Södra Hällarna. Enligt FÖP hela Visby och strukturplanen för Visborg ska
Sandhedsvägen byggas om och rätas ut och får en dragning i väst-östlig
riktning från Toftavägen väg 140 till länsväg 142. Tvärförbindelsen,
tillsammans med en förlängning av Stenkumlaväg bidrar till en avlastning av
Toftavägen. Den prognoserade trafikmängden vid planområdet beräknas då
uppgå till 16 600 fordon per årsmedeldygn (år 2028).

Gång- och, cykeltrafik
Förutsättningar
Det saknas möjlighet för gående att korsa Toftavägen säkert vid området och
det är långt (cirka 500 meter) till närmsta gång- och cykelpassage. Det finns en
busshållplats på norra sidan av Toftavägen som saknar koppling mot gång- och
cykelnätet, vilket gör att bussresenärer tvingas korsa Toftavägen för att
ansluta sig till gång- och cykelvägen på södra sidan vägen.

Busshållplats vid planområdet som saknar säkra kopplingar.

VÄG
Tunnel

Förändringar
I och med att Visborgsområdet byggs ut med bostäder och arbetsplatser
kommer ännu fler människor att korsa leden samtidigt som biltrafiken
förväntas öka. En gång- och cykeltunnel ska anläggas för att öka
framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter samt skapa mer trafiksäkra
passager och stråk (VÄG, tunnel).
Tunneln föreslås mellan Södra Hällarna och Kungsladuområdet för att knyta
ihop båda målpunkterna med Visborgsområdet och gång- och cykelvägen på
södra sidan Toftavägen. Tunnelns exakta läge ska studeras vidare i
planprocessen i samråd med Trafikverket.

x1

Ett område för allmännyttig gång- och cykeltrafik reserveras för en
direktkoppling mellan tunneln och Kungsladuområdet (x1).
__________________________________________________________________________________
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Föreslagna samt befintliga allmänna kopplingar (gul streckad linje) mellan
planområdet och omgivningen

Utfart
Den huvudsakliga in- och utfarten ska samordnas med utfarten från
naturreservatet. Det innebär att en inre tillfartsväg (GATA) behöver ordnas
inom området med in- och utfart från sydväst. Gatan placeras norr om
Toftavägen för att möjliggöra ett magasin så att köbildning på Toftavägen
undviks.
Planen möjliggör att den nuvarande utfarten behålls för att underlätta silning
av trafiken. Utfarten föreslås begränsas till enbart högersvängande trafik.

Parkering
Inom planområdet beräknas det finnas utrymme för cirka 100-120
parkeringsplatser, vilket motsvarar cirka 20 platser per 1000 m2 BTA.
Den gällande parkeringsnormen antogs 1990, en ny parkeringsnorm är under
framtagande. I brytpunkten mellan de gamla och nya riktlinjerna bör kravet på
parkering avvägas mot att området ligger inom cykelavstånd från Visby, det är
nära till frekvent kollektivtrafik och det finns goda möjligheter till
samutnyttjande av p-platser. Allt för stor dominans av parkeringsytor riskerar
att påverka den kulturhistoriskt värdefulla miljön negativt.
Inom användningen centrumverksamhet ryms flera olika typer av
verksamheter med olika parkeringsbehov och som kan användas under olika
tider på dygnet och under olika årstider. För att underlätta ett samutnyttjande
ska parkeringarna ingå i gemensamhetsanläggningar som delas av samtliga
verksamheter (g1). Förskoleverksamheten har behov av platser för
korttidsparkering.

g1
n2
beläggning1

Parkeringsplatser och körbanor får inte hårdgöras med asfalt (beläggning1 ,n2),
utan ska beläggas med grus, stenmjöl eller motsvarande material dels för att
behålla den historiska gårdsmiljöns karaktär och dels för att inte öka flödena
av dagvatten.
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Alléer, vegetation och små gårdsmiljöer (n1) delar upp parkeringen i mindre
enheter för att motverka storskaliga parkeringslösningar. Parkering får inte
anläggas på dessa ytor som ska utgöra grönytor.

Kollektivtrafik
Området trafikeras av buss nr 10, med cirka 14 avgångar på vardagar 6
avgångar på helger.

Störningar

Buller
Efter en utbyggnad av Visborgsområdet beräknas årsmedeldygnstrafiken på
Toftavägen uppgå till 16 600 rörelser. Förskoleverksamheten är
störningskänslig i avseende buller, enligt Boverkets rekommendationer är det
önskvärt att ha en ljudnivå om högst 50 dBA (ekvivalentnivå dagtid) på de
delar av en skolgård som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk
verksamhet.
En översiktlig bullerberäkning har utförts (Naturvårdsverkets modell, rev 1996,
Buller VÄG 11 ver 1.2.6. Trivector AB). Beräkningen har utgått från ett fullt
utbyggt Visborg (se kap Gatunät). Beräkningen visar att hela planområdet är
utsatt för bullernivåer över 50 dBA och cirka halva planområdet är utsatt för
bullernivåer överstigande 55 dBA. Byggnaderna har en kraftigt reducerande
effekt på buller, vid byggnadernas tysta sida beräknas bullernivåerna uppgå till
cirka 42 dBA. Det visar att det är möjligt att ordna tysta samlingsplatser i
anslutning till Mangårdsbyggnaden och flyglarna. Förskoleverksamheten
bedrivs som en uteförskola. Det finns stor tillgång till utflyktsmål för lek,
rekreation och pedagogisk verksamhet i ostörd natur i direkt anslutning till
byggnaderna.
Nya byggnader alternativt plank längs Toftavägen beräknas ge en positiv
inverkan på ljudmiljön genom att reducera buller på en större del av gården.

prickmark

Risker
Den tillkommande bebyggelsen i södra delen av området har ett
skyddsavstånd på tolv meter från Toftavägen för att bidra till ökad tydlighet
och säkerhet (prickmark). Kompletterande byggnader vid mangårdsbyggnaden
har ett något mindre skyddsavstånd på 10-12 meter för att följa gårdens
strikta axiala linje.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Dricks- och spillvattenledningar ska anslutas till regionens VA-nät.
Förbindelsepunkt anordnas i fastighetsgräns.
Dagvatten
Förutsättningar
Planområdet är högt beläget i sin omgivning. Vattnet inom planområdet rinner
i nordvästlig riktning, mot havet. Strax norr om planområdet är marken sank.
Det finns några mindre lågpunkter inom utbyggnadsområdet som utgörs av
utgrävda vallar, som ska fyllas igen före byggnation. Dikena längs Toftavägen
utgör också lågpunkter.
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Lågpunkter (mörkblå), flödesvägar (ljusblå), markens lutning med riktning nedåt
(röda pilar). Planområdet är inringat med gul streckad linje.

beläggning1
n2

Förändringar
Dagvatten ska tas hand om lokalt (LOD). Det bedöms finnas förutsättningar för
infiltration och fördröjning inom planområdet. Planområdet ligger utanför
vattenskyddsområde och berggrunden är överlagrad av tjockare jordtäcke
med liten genomsläpplighet som i sin tur överlagras av jordtäcke med stor
genomsläpplighet. Ett genomförande av planen medför en begränsad ökning
av hårdgjorda ytor. Det mesta av vegetationen sparas och parkeringar samt
körbanor ska utföras med genomsläpplig beläggning som möjliggör infiltration
(beläggning1, n2). Takvatten bör återvinnas för bevattning.

Uppvärmning
Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna för
miljövänliga lösningar optimeras.
El
Området ansluts till GEAB:s ledningsnät
Tele
Planområdet ska anslutas till befintligt telenät
Avfall och angöring
Sophämtning sker genom regionens försorg. Hämtställen ska vara tillgängliga
och nås utan backningsrörelser. Sopbilar ska kunna stanna nära sopkärlen,
med en hårdgjord drag väg på högst cirka 10 meter. Angöring för hämtfordon
ska ske inom planområdet. Avfallsbehållare ska vara solskyddade för att
undvika lukt. Behållarna kan inordnas i särskilda komplementbyggnader eller
som avfallsrum inne i byggnaderna (markerat som plusmark eller byggrätt på
plankartan).
Verksamheter vid ”Generalens bostad” bör angöras från vändplanen, då det
inte är lämpligt att angöra den historiska gårdsmiljön via kvartersmark.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de organisatoriska,
Organisatoriska
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att
frågor
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Den ska även ge besked om vem som är kostnadsansvarig och
ansvarig för genomförandet samt beskriva övergripande hur det ska ske.

Planområdet omfattar den del av fastigheten Visborg 1:9 som ligger norr om
Toftavägen och som avgränsas av naturreservatet för Södra Hällarna. Marken
ägs av regionen. Intentionen är att de delar av utbyggnadsområdet (dvs
området sydväst om Kungsladorna som har pekats ut för ny bebyggelse) ska
ingå i en markanvisningstävling som hålls efter samrådet och därefter tilldelas
exploatörer.

Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år från den dag Region Gotlands beslut om
antagande vinner laga kraft. Genomförandetiden har bestämts mot bakgrund
av att det är angeläget att detaljplaner genomförs relativt snabbt och att
genomförandetiden inte ska utgöra ett hinder vid nödvändiga förändringar i
en nära framtid. Rådande fastighetsindelning är okomplicerad och det finns
inte heller i övrigt några hinder ur fastighetsbildningssynpunkt för ett snabbt
genomförande av detaljplanen.
Under genomförandetiden finns en garanterad byggrätt enligt detaljplanen.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men det finns
ingen garanterad rätt att erhålla bygglov, rivnings- eller marklov. Regionen kan
efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan att
fastighetsägaren får någon ersättning.

Tidplan
Planarbetet för planområdet kommer att bedrivas enligt följande preliminära
tidplan:
Samråd
Granskning
Beslut om antagande

oktober 2017
maj 2018
september 2018

Ansvarsfördelning
Den eller de exploatörer som kommer att få mark anvisad ansvarar för att
exploateringen av planområdet genomförs i enlighet med detaljplanen.
Konkret innebär det bl. a att de ansvarar för att den eller de fastigheter som
bildas bebyggs och att de anslutnings till den allmänna gatan, ansluts till det
regionala VA-ledningsnätet, ansluts till elnätet, tele/fiber o dyl. Regionen
samverkar i de delar som berör planeringen för anslutning av VA och till gata o
dyl.
Det kommer att bli nödvändigt att bilda en eller flera
gemensamhetsanläggningar för iordningställande av parken, parkeringar,
gemensamma gårdar och grönområden. Kommande exploatör-/er ansvarar
för att gemensamhetsanläggningar bildas och att anläggningarna
iordningställs.
Eventuell flyttning av ledningar regleras av exploatören.
__________________________________________________________________________________
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Region Gotland ansvarar för anläggandet/upprättandet av förbindelsepunkt
för VA till planområdet alternativt till de fastigheter som bildas.
Region Gotland ansvarar för projektering och byggande av gatan med
belysning samt VA, i det fall att marken indelas i flera fastigheter som fordrar
upprättande av flera förbindelsepunkter inom området.
Region Gotland ansvarar för att projektera och anlägga en gång- och
cykeltunnel under Toftavägen.
Vidare ansvarar regionen för att utföra utredningar inom ramen för
planarbetet .

Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet inom planområdet är delat.
Kommunalt huvudmannaskap
Region Gotland är huvudman för gatumark samt ansvarar för markreservatet
för allmän cykel- och gångtrafik (x). Trafikverket är väghållare för Toftavägen
(VÄG). Region Gotland är huvudman för VA
Enskilt huvudmannaskap
Parken liksom övriga grön-/gårdsområden samt parkeringar har enskilt
huvudmannaskap. Det innebär att fastighetsägarna gemensamt är ansvariga
för anläggandet, för skötseln och underhållet av dessa ytor.
Gemensamhetsanläggningar med tillhörande samfällighetsförening ska
inrättas för att organisera detta. Gemensamhetsanläggningen ansvarar för
byggande och underhåll av den allmänna platsen.
Det enskilda huvudmannaskapet motiveras av att planen möjliggör ett
verksamhetsområde med många besökare. Parken förväntas till största del
användas av besökare till verksamheterna och förskolebarn. Området är
säsongsbetonat, färre människor besöker området under vinterhalvåret.
Allmänhetens tillträde till marken är av mindre vikt eftersom tillgången till
allmänrättslig mark i närområdet är mycket stor. Området ligger utanför tätort
och omges av ett kommunalt naturreservat som förhindrar framtida
exploatering i närområdet.

Genomförandevtal, upplåtelse
Markanvisningsavtal ska upprättas för ett reglera en genomförd
markanvisning och som säkerställer ensamrätten för exploatören att under en
viss tid ensam förhandla med Region Gotland om köp av mark/fastighet.
Förutom markanvisningsavtal ska exploateringsavtal upprättas. I det regleras
bl. a ansvaret för genomförandet av exploateringen av planområdet samt de
krav regionen ställer ur ett samhällsbyggnadsperspektiv. I samband med
genomförandet av exploateringen upprättas köpeavtal för försäljning av en del
av fastigheten Visborg 1:9. Köp kommer att villkoras med att bygglov har
erhållits.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning mm.
Området ska indelas i en eller flera fastigheter. Marken indelas i fastigheter
genom avstyckning. Kvartersmarken indelas förslagsvis i 4-6 fastigheter. De
gemensamma ytorna indelas i en eller flera samfälligheter.
Gemensamhetsanläggning-/ar ska bildas för parken, parkering och gårdar
eftersom de är gemensamma för hela området (g1) eller del av området.
Samfällighetsförening bildas för förvaltning av gemensamhetsanläggning.

g1

För att säkerställa syftet med x-området bildas ett servitut för området.

Exempel på fastighetsindelning. Blå ytor illustrerar gemensamhetsanläggning, vit
yta illustrerar gata, röd yta illustrerar elnätstation. Mangårdsbyggnaden och
anslutande gårdsmiljö bör initialt utgöra en fastighet (1). Kungsladorna med
innergård bör utgöra en egen fastighet (2). De två nya kvarteren inom
utbyggnadsområdet (3,4) kan styckas av till en fastighet vardera, alternativt kan
kvarteren i sin tur styckas upp så att respektive kvarter utgörs av två fastigheter.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om exploateringen och
genomförandet av detaljplanen är ekonomiskt lönsam och därmed realistisk
att genomföra.
I detta fall när en exploatering inte ligger i direkt anslutning till genomförandet
av detaljplanen saknas kunskap om hur den kommer genomföras mer i detalj.
Detta medför att den ekonomiska bedömningen blir översiktlig.
Genomförandet av planen medför utgifter för byggande av olika anläggningar
m m. Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader som
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detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer genom kommande
exploatering för verksamheter kan detaljplanen, antas ekonomiskt lönsam.
Utgifter och inkomster

Genomförandet av planen medför för Region Gotland utgifter för byggande
och iordningställande av gator, VA, markberedning, projektering och
upphandling, genomförande av olika undersökningar och utredningar,
upprättandet av detaljplanen m m.
Gata, gångväg (x-området), belysning, projektering och
byggledning, oförutsett
ca 2,6 Mkr
Vägtunnel, belysning, projektering, byggledning, oförutsett
ca 7,4 Mkr
Regl. bokfört värde, undersökningar, fastighetsbildning, detaljplan,
grundkarta, arkeologi, markberedning
ca 1,7 Mkr
Summa
ca 11,7 Mkr
Noteras ska att genomförandet kommer att ske i olika steg över tiden med
målsättning att obalansen mellan utgifter och inkomster över tiden ska
minimeras.
Utbyggnadskostnaden för VA finansieras genom debitering av
anslutningsavgifter. Vägtunneln är med som ett förslag på åtgärd för statlig
medfinansiering som ska lyftas i den kommande länsplanen. Regionens
inkomster hänförs till markförsäljning med byggrätter för verksamheter samt
befintliga byggnader. Utifrån befintliga förutsättningar för området och
uppskattat pris på byggrätt bedöms inkomsterna att uppgå till ca 13 Mkr.
Bedömningen är således att ett genomförande kommer att uppnå balans över
tiden.
Exploatörernas/fastighetsägarnas intäkter kommer i huvudsak att hänföras till
hyres- och verksamhetsintäkter. Utifrån den värdeökning och de utgifter som
detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer genom
exploateringen får detaljplanen antas ekonomiskt lönsam även för
fastighetsägarna och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Sammantaget
innebär det att detaljplanen kan genomföras.

Driftkostnader
Förutom kapitalkostnader för gjorda investeringar för gata mm, som år 1
kommer att uppgå till ca 530 Tkr, beräknas kostnaderna för skötsel, underhåll,
reparationer och el för gata, GC-väg, vägtunnel och belysning uppgå till ca 35
Tkr per år. För att kunna utföra driftuppdraget ska tekniska nämnden tilldelas
utökad ram för att täcka denna driftskostnadsökning.
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Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Region Gotland har ansvar för och bekostar geoteknisk undersökning,
miljöteknisk undersökning inom ramen för detaljplanearbetet som
säkerställer att marken är bebyggbar för avsett ändamål.
Tekniska anläggningar
Planområdet ligger inom regionens verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Anslutning ska ske till det regionala VA-nätet. Dag- och dräneringsvattnet för
området ska omhändertas enligt gällande krav. I första hand och i största
möjliga utsträckning ska ett lokalt omhändertagande tillämpas. Området ska
präglas av ett kretslopps- och hållbarhetsperspektiv. Ledningar ska
dimensioneras och anläggas enligt gällande normer. Exploatörerna och Region
Gotland ska samverka med GEAB och Telia för anslutning till deras
infrastruktur. Där så fordras ska utrymme och rätten att lägga ner ledningar
säkerställas inom kvartersmarken.
Kartförsörjning
Grundkarta upprättas för planområdet. I samband med ansökan om bygglov
ska nybyggnadskarta upprättas och bifogas ansökan.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Natur- och kulturvärden
Klimatanpassning
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte försämra områdets eller
omgivningens resiliens mot klimatförändringar.
Klimatförändringar visas på Gotland i form av stigande temperaturer, ökad
nederbörd och stigande havsnivåer. Planområdet bedöms inte vara känsligt
för ökade temperaturer och stigande havsnivåer eftersom området ligger i en
grön miljö högt över tvåmeterskurvan.
Planområdet bedöms ha förutsättningar att klara ökade nederbördsmängder
inklusive skyfall då det är beläget relativt högt i förhållande till sin omgivning
och nära havet. Ingen bebyggelse ligger nedströms planområdet.

Riksintresse
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv och Gotlands kust. Ett
genomförande av planen förbättrar allmänhetens möjlighet att röra sig genom
området och förstärker kopplingen till naturreservatet.
Inga höga objekt planeras så försvarsmaktens intressen påverkas inte av ett
genomförande av planen.

Kulturmiljö
Den största delen av den nya bebyggelsen lokaliseras bortanför ladugårdarna,
vilket minimerar risken för negativ påverkan på herrgårdsanläggningen.
Byggrätterna söder om flygdelarna följer den strikta symmetrin och axialiteten
och kan ha en positiv effekt på upplevelsen av gårdsmiljön genom att fungera
som barriär mot den hårt trafikerade Toftavägen. Planen skyddar den
befintliga bebyggelsen genom skydds- och varsamhetsbestämmelser.
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Naturmiljö
Detaljplanen skyddar trädgårdsmiljöerna och de äldre träd som finns i
området. Risken för negativ påverkan på naturmiljön bedöms mindre med en
detaljplan än om området fortsatt utvecklas genom bygglov utom plan,
eftersom regionen får långsiktigt kontroll över området.
Den mindre skogsdungen söder om ladugårdarna, vilket främst är yngre
aspträd och buskage av bl.a. snöbär, kommer enligt planförslaget beröras då
det planeras för nya byggnader på platsen. Naturvärdena här är dock ringa,
inga kända fynd av rödlistade arter, skyddsvärda eller fridlysta arter finns
registrerade.
Planförslaget bedöms inte motverka regionens arbete med ekosystemtjänster
eller grön infrastruktur påtagligt negativt. De ekosystemtjänster som finns idag
kommer inte reduceras nämnvärt och inga gröna stråk skärs av vid ett
plangenomförande.
Planen bedöms inte påverka reservatet negativt. Förskolan bedöms som en
förenlig verksamhet till reservatet. Centrumverksamheterna kan bidra med
service för reservatsbesökare.

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

Ur ett barnperspektiv är det angeläget att den föreslagna gång- och
cykeltunneln under Toftavägen byggs ut. Kopplingen gör det möjligt för barn
att på ett tryggt och säkert sätt nå området med buss, cykel eller till fots.
Kopplingen möjliggör också en säker koppling för de skolbarn/ungdomar som
rör sig över Toftavägen mellan busshållplatsen vid planområdet och Visborg.
Området erbjuder ett intressant närområde för förskoleverksamhet. Barnen
har möjlighet vistas i en historisk miljö och upptäcka den gotländska naturen
dagligen. Ett genomförande av planen medför att trafiksituationen till
förskolan förbättras eftersom den nya utfarten är mer trafiksäker. Utemiljön
är utsatt för trafikbuller, det finns dock några tysta samlingsplatser på
förskolegården samt närhet till naturområden som inte är bullerutsatta.

Jämställdhetsperspektivet
Bebyggelsen förstärker ormrådets karaktär som mötesplats i anslutning till
Södra Hällarna. Verksamheterna bidrar med service för besökare såväl som
boende i närområdet. Ett genomförande av planen kan öka allmänhetens
tillgång till området och bidrar till att platsen blir mer framkomlig, upplyst och
befolkad under fler tider av dygnet.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö
Planförslaget har utformats med utgångspunkt att hushålla med befintliga
resurser. Detaljplanens bestämmelser har utformats särskilt för att möjliggöra
en bebyggelse som tar tillvara kulturhistoriska värden och det naturnära läget.
De kulturhistoriska värdena skyddas i planen.
__________________________________________________________________________________
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Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer – Biltrafik
Ett genomförande av planen förbättrar trafiksäkerheten då utfarten
samordnas med naturreservatets infart.
Planen ger upphov till begränsad trafikökning.
Området är utsatt för bullernivåer som överstiger 55 dBA. Förskoleverksamhet
är känsligt för buller, det finns platser på gården som är tysta.

Miljökvalitetsnormer
Inga miljökvalitetsnormer berörs av planen.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år från den dagen planen vinner laga kraft.
Medverkande tjänstemän
Sara Lindh- planarkitekt
Maria James – regionantikvarie
Christian Hegardt – stadsarkitekt
Lennart Klintbom – trafikingenjör
Pernilla Johansson - stadsträdgårdsmästare
Roger Möller – markingenjör
Åsa Linder - exploateringsstrateg
Jimmy Holpers - regionekolog
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-10-04

Anders Rahnberg
Planchef

Sara Lindh
Planarkitekt
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Yttrande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

MHN 2017/4875
2017-11-21

SMA Mineral AB
Box 329
682 27 Filipstad

Yttrande över samrådsunderlag för ansökan om bergtäkt
Klinte Klintebys 1:4
Verksamhetsutövare:

SMA Mineral AB

Bakgrund

Inom fastigheten finns 2 befintliga täkttillstånd. SMA Mineral AB har övertagit dessa
tillstånd och planerar att ansöka om utvidgat täkttillstånd. Planerad brytning omfattar
maximalt uttag av 900 000 ton kalksten per år. Brytning kommer att ske under grundvattennivån. SMA Mineral AB efterfrågar synpunkter på samrådsunderlaget.
Samrådsunderlaget omfattar följande:
- Övergripande samrådsunderlag: Här anges bl a att riktlinjer för begränsningsvärden för buller kommer att innehållas, att damning kommer att bekämpas,
att brunnar i täktens omgivning inte bedöms påverkas negativt av verksamheten och att naturvärdena är begränsade inom området.
-

Beskrivning av hydrogeologiska förhållanden: Här anges bl a resultat av VLFmätningar (bedömning av lineament), redovisning av avrinningsområden,
mätning av grundvattennivåer, redovisning av hydraultester, planerad vattenhantering (lagring i bassäng mm).

-

Beskrivning av naturvärden.

Bedömning

Planerat utvidgat täktområde ligger inom vattenförekomsten Mellersta Gotland –
Klintehamn, enligt VISS. Vattenförekomsten har otillfredsställande kemisk status
med krav på god kemisk status till 2021. Kvantitativ status är god. För att tillstånd
ska kunna meddelas för planerad brytning behöver sökande visa att kvantitativ samt
kemisk status inte försämras genom täktverksamheten. Det kan tex innebära att
länshållningsvatten behöver renas och återföras till samma grundvattenresurs. Vidare
bör verksamhetens avsänkning av grundvatten närmare bedömas (påverkansområde
mm).

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Yttrande
MHN 2017/4875

Det finns 2 kommunala vattentäkter, med tillhörande vattenskyddsområden, intill
planerad brytning som är viktiga att bevara (och eventuellt även utveckla). Risk för
påverkan på dessa bör studeras närmare. I redovisningen anges att de kommunala
brunnarna inte ligger inom samma delavrinningsområde och därför inte påverkas.
Delavrinningsområdena avser ytavrinning. Avrinning i grundvatten kan ske på annat
sätt vilket bör studeras genom ytterligare provpumpning, mätning av grundvattennivåer mm. Vidare kan omfattande pumpning i de kommunala brunnarna (jfr behov
sommartid) påverka avrinningsmönster. Inte heller enskilda brunnar i området får
påverkas negativt.
Den kommande ansökan bör omfatta en noggrann riskbedömning av verksamheten
och hur risker kan förebyggas (bl a med avseende på kemikalie- och avfallshantering).
Det är avgörande att risker minimeras för att försämring eller skada av grundvattenförekomsten inte ska ske.
Såsom har redovisats så kommer verksamheten i brottet att orsaka olika typer av
buller. Närmaste boende finns på ca 500 m avstånd. Det är viktigt att gällande riktvärden kan innehållas under alla faser av brytverksamheten på fastigheten. Förutom
buller inom verksamhetsområdet så kommer transporter till och från brytområdet
och till och från utskeppningsområde att orsaka betydande bullerstörningar i Klinteoch Klintehamnsområdet (utskeppning via Klintehamn antas). Sökande ska redovisa
så långt det är möjligt hur även denna typ av störning kan minskas, t ex genom att
begränsa transporter, styra tid för transporter och genom val av transportvägar.
Samråd ska ske med Trafikverket som är ansvarig för riksvägar och som även förutsätts utreda säkerhet, trafikmängder och bullernivåer. Åtgärder ska även utföras för
att begränsa risk för damning.
Så vitt förstås så planeras utskeppning av kalksten att ske via Klintehamns hamn. Ett
försök med uttransport av kalksten pågår för närvarande. I det fall brytning kommer
att ske på fastigheten med de mängder sökande angett så finns det inte utrymme i
Klintehamns hamns nuvarande tillstånd för hela utskeppningen. Om all utskeppning
ska ske via Klintehamns hamn så krävs alltså att Regionen söker ett nytt utvidgat
tillstånd för hamnen.
Bedömning med avseende på naturvärden har inte skett.
Enhet miljö- och hälsoskydd

Mattias Edsbagge
Enhetschef
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Dick Svennefelt

4 december 2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förändrat arbetssätt - automatiska brandlarm

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige


att fastställa föreslagna taxorna inom automatlarmsområdet.



Att uppräkning av taxorna sker årligen med PKV.



Att taxorna börjar gälla 2018-04-01.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar


att uppdra åt räddningschefen Dick Svennefelt att genomföra hantering av
automatiska brandlarm i enlighet med förslag under förutsättning att
Regionfullmäktige beslutar om att fastställa taxorna.

Bakgrund

Fastighetsägaren har tillsammans med den som hyr en lokal och driver verksamhet
enligt Lagen om Skydd mot Olyckor det fulla ansvaret för brandskyddet i en byggnad.
Ansvaret innefattar bl.a. den automatiska brandlarmsanläggningen, vilket innebär
ansvar för anläggningens status och underhåll men även för de larm som
anläggningen genererar.
Varje år får Räddningstjänst över 160 automatiska brandlarm som orsakats av annat
än brand, vilket innebär att ca 95 % av de totalt inkomna automatlarmen är så kallat
onödiga/falsklarm. Majoriteten inkommer vardagar mellan kl 7-17 och orsakas
främst av matlagning, heta arbeten, smutsiga detektorer, uppsåt och av annan/okänd
anledning. Antalet anslutna automatlarmsanläggningar är idag omkring 140. En
ansluten anläggning kan innebära att det är flera byggnader/objekt som ingår i den
anslutna anläggningen. Exempelvis så är fastigheten Stenhuggaren 14 där butikerna
Jula, Jysk och Elgiganten ingår en ansluten anläggning med tre separata larm.
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Förutom avbrottet i verksamheten på det larmande objektet medför ett automatlarm
att räddningstjänstens resurser kan fördröjas vid ytterligare larm samtidigt som det
vid en skarp händelse i första hand är ägare/innehavare som med sin organisation på
plats kan stå för den största tidsvinsten och släcka en brand innan den växt sig stor.
Liknande arbetssätt avseende anslutningsavtal, taxor samt uppföljning förekommer i
många andra kommuner och förbund. Exempelvis i de kommuner som
räddningstjänsten i Region Gotland jämför sig med, Norrtälje, Motala, Västervik
m.fl.
Syfte

Syftet med ett automatiskt brandlarm är att skydda människor och egendom. En tidig
upptäckt av brand är en förutsättning för att människor ska hinna utrymma och för
att kunna vidta åtgärder för att begränsa brandens konsekvenser. Därför utgör det
automatiska brandlarmet en viktig del i byggnadens brandskydd. Ett utlöst
automatiskt brandlarm skall alltid följas upp av rätt åtgärd.
För att kunna göra rätt åtgärder behöver kunskapen om det automatiska brandlarmet
och hanteringen in i det systematiska brandskyddsarbetet.
Mål

Målet med projektet/arbetssättet är:
• att inom en fyraårsperiod sänka antalet ”onödiga larm” med 35 %.
• att skapa en effektiv organisation för att hantera automatlarm före, under och
efter inträffat larm.
• att ägare/innehavare tar sitt fulla ansvar för att bedriva ett systematiskt
brandskyddsarbete, vilket även omfattar automatlarmshanteringen.
Arbetssätt

Det förändrade arbetssättet innebär åtgärder som skulle behövas för att nå dessa
målsättningar. Några av dessa är: tydligare uppföljning och rådgivning kring
inträffade larm, framtagande av en kvalitetsplan för anslutning av sin
automatlarmsanläggning till räddningstjänsten tillsammans med framtagande av
anslutningsavtal som reglerar krav för anslutningen.
Den åtgärd som bedöms kommer att skapa störst förutsättningar för att nå
målsättningen med att sänka antalet ”onödiga larm” är införande av anslutningsavtal
då den framtagna kvalitetsplanen får en tydligare roll vid uppföljning och rådgivning.
Anslutningsavtal och taxor

I samband med att anslutningsavtalen införs behöver taxor inom
automatlarmsområdet ses över för att bättre återspegla de resurser som läggs ner.
Idag har anläggningsägaren avtal med SOS-Alarm. Avtalet innebär bland annat att
anläggningsägaren förbinder sig att ha en övervakad larmöverföring till SOS, det ska
finnas en kontaktperson som söks i samband med larm. För det betalar
anläggningsägaren en avgift. Skillnaden mot idag innebär det för anläggningsägaren
att hen har avtal med SOS-Alarm och med räddningstjänsten.
De automatiska brandlarmen utgör ca 20% av de årligt inkomna larmen till
räddningstjänsten utan att detta återspeglas i de avgifter som tas ut för bl.a.
anslutning. Förutom de medarbetare som direkt ansvarar för området åtgår även
resurser bl.a. inom övning/utbildning, platsbesök, beredskapshållning, teknik och
materiel.
Med bakgrund av detta finns ett förslag på nya differentierade taxenivåer. I det
förslagna systemet finns även en flexibilitet för att kunna ge en rabatt när en
anläggning är tillförlitlig enligt räddningstjänstens kriterier och när
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sprinkleranläggning finns. När beslut har tagits i nämnden kommer de föreslagna
taxenivåerna för anslutning, tillsammans med kvalitetsplan och övrigt
kvalitetshöjande arbete diskuteras med bl.a. företrädare från Hemsö
fastighetsförvaltning och Teknikförvaltningens fastighetsavdelning under vintern
2017-2018. Därefter skickas informationsbrev ut till samtliga som har ett
automatiskt brandlarm anslutet om det förändrade arbetssättet. Om behov uppstår
kommer informationsmöten erbjudas till fastighetsägare med anslutna larm.
Faktor

Årlig avgift

Exempel

1

2000 kr

Litet okomplicerat objekt på 500 kvm i markplan.

2

3500 kr

Objekt på max 1000 kvm, max 2 st. våningar.

3

5000 kr

Objekt på max 2000 kvm, max 2 st. våningar.

4

6500 kr

Objekt på 2000 kvm eller mer, upp till 4 våningar.

5

8000 kr

Komplicerade objekt.

6
9 500 kr
2 kap 4§ anläggningar.
Förslag på nya differentierade taxor för anslutning av automatisk brandlarmsanläggning till
räddningstjänsten samt att uppräkning av taxorna sker årligen enligt PKV prisindex för
kommunal verksamhet (exkl. moms).
I anslutningsavtalen finns en klausul om ”onödiga larm” inskriven vilken ger
räddningstjänsten rätt att debitera larm som förorsakats av annat än brand. Nivån
ligger just nu på 4 000 kr (exkl. moms) per ”onödigt larm” baserat på bl.a.
personalkostnader, kläder, drivmedel, fordon och slitage på utrustning.
Vid anslutning till räddningstjänsten ställs krav på att det ska finnas
anläggningsskötare för automatlarmsanläggningen. Vid ett flertal tillfällen per år
måste räddningstjänsten återställa larm och genomföra andra åtgärder för att
anläggningsskötaren ej finns att tillgå. I samband med dessa tillfällen utför
räddningstjänsten mer än vad som överenskommits i avtalet. För att komma tillrätta
med denna problematik föreslås att när anläggningsskötaren ej finns att tillgå för att
sköta sin del i samband med ett inträffat larm utgår en ytterligare avgift på 1500 kr
(exkl. moms, årlig uppräkning enligt PKV) för detta.
Anslutningsavtalen hamnar inom MHN:s ansvarsområde då personalresursen som
ska arbeta med området arbetar idag i den förebyggande verksamheten. Vid ett snitt
på avgiften i anslutningsavtalen på 3 500 kr innebär det årligen en intäkt på 490 tkr
vid 140 anslutna anläggningar.
Avgiften för felaktiga larm hamnar inom TN då avgiften är en direkt koppling till
kostnaden för den operativa resursen som åker på larmet.
Genomförande

Förändringen är planerad att vara genomförd från 2018-04-01

Beslutsunderlag

Handling

Datum

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse

Tjänsteskrivelse
MHN 2017/4521

2017-12-04

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Dick Svennefelt
Räddningstjänstchef

Beslut ska delges:
Registrator_rs@gotland.se

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

MHN 2017/5149

Martin Ekepil Ringelid

27 november 2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Årlig Indexuppräkning av timpris för Region Gotlands
offentliga kontroll av livsmedel
Förslag till beslut





Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att räkna upp timpriset med 2,8 %
till 1040 kronor per timme i enlighet med 4 § Taxa för avgifter för Region
Gotlands kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt
livsmedelslagen.
Den nya timtaxan skall gälla från och med den 1 januari 2018.

Bakgrund

Av 4 § ”Taxa för Region Gotlands offentliga kontroll av livsmedel” framgår att
miljö- och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de
i taxan antagna fasta avgifterna och timavgifterna. Till grund för justeringen ligger
den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad.
Prisindex för kommunal verksamhet som publicerats för oktober 2017 är 2,8 %.
Bedömning

I enlighet med taxan föreslås en revidering av taxan med 2,8 %. Revideringen innebär
att timtaxan höjs till 1 040 kr per timme från nuvarande 1 010 kr per timme. Den nya
timtaxan föreslås börja gälla från och med den 1 januari 2018.
Det är viktigt att det görs en årlig justering av taxan för att möta den allmänna
kostnadsökningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Martin Ekepil Ringelid
Ekonomichef
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PKV

Prisindex kommunal verksamhet
PKV
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Personalkostnad*

3,1

3,6

3,2

3,3

3,1

3,8

3,3

Övrig förbrukning**

1,1

0,7

2,1

2,3

2,6

2,6

2,6

2,4%

2,7%

2,8%

3,0%

3,0%

3,4%

3,1%

Prisindex kommunal verksamhet

* Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter.
** 50 % lönekostnadsförändring och 50% KPIF-KS, konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt.
För åren 2016 och 2017 ingår lärarlönesatsningen med cirka 0,3 procentenheter per år.
För åren 2018 och 2020 (inte 2019) förväntas pensionskostnaderna att öka kraftigt med kalkylens antaganden. Det ökar PKV med cirka 0,3 och 0,4 procentenheter respektive år.
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Martin Ekepil Ringelid

Datum 10 december 2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Månadsrapport november 2017
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner månadsrapport november

Bedömning

Månadsrapporten ska fokusera på analys av periodens justerade ekonomiska
resultat jämfört med periodiserad budget, personaluppföljning samt
verksamhets uppföljning.
Periodens utfall är positivt med 109 tkr jämfört med budget. Intäkternas utfall
uppgår till totalt 17 013 tkr vilket är 2 277 tkr lägre än budget.
De totala kostnaderna uppgår till 27 014 tkr, vilket är 2 386 tkr lägre än budget.
Utfallet för personalkostnaderna uppgår till 19 749 tkr, vilket kan jämföras med
periodens budget som är 17 737 tkr. Personalkostnaderna är den största
enskilda post som orsakar till de lägre driftkostnaderna.
Budget och utfall för periodens kostnader och intäkter åskådliggörs i
nedanstående tabell.
Budget
januari –
nov, tkr

Intäkter
Driftkostnader
Netto

19 290
- 29 400
-10 110

Utfall
januari nov, tkr

17 013
- 27 014
-10 001

Avvikelse
januari nov, tkr

Budget
helår
2017

Prognos
helår
2017

-2 277
2 386
109

21 044
32 109
- 11 065

18 398
29 340
-10 942

Kommentar

Enligt den ekonomiska prognosen för helåret 2017 kommer miljö- och
hälsoskyddsnämnden att redovisa ett överskott med 123 tkr.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Martin Ekepil Ringelid
Ekonomichef

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
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Martin Ekepil Ringelid

27 november 2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Årlig Indexjustering av timpris för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område
Förslag till beslut



Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att räkna upp timpriset med 2,8 %
till 925 kronor per timme i enlighet med 8 § Taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område.



Den nya timtaxan skall gälla från och med den 1 januari 2018.

Bakgrund

Av 8 § ”Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område” framgår att miljöoch hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgifts år) besluta att höja de i
taxan antagna fasta avgifterna och timavgifterna. Till grund för justeringen ligger den
procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet
(PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad.
Prisindex för kommunal verksamhet som publicerats för oktober 2017 är 2,8 %.
Bedömning

I enlighet med taxan föreslås en revidering av taxan med 2,8 %. Revideringen innebär
att timtaxan höjs till 925 kr per timme från nuvarande 900 kr per timme. Den nya
timtaxan föreslås börja gälla från och med den 1 januari 2018.
Det är viktigt att det görs en årlig justering av taxan för att möta den allmänna
kostnadsökningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Martin Ekepil Ringelid
Ekonomichef
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PKV

Prisindex kommunal verksamhet
PKV
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Personalkostnad*

3,1

3,6

3,2

3,3

3,1

3,8

3,3

Övrig förbrukning**

1,1

0,7

2,1

2,3

2,6

2,6

2,6

2,4%

2,7%

2,8%

3,0%

3,0%

3,4%

3,1%

Prisindex kommunal verksamhet

* Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter.
** 50 % lönekostnadsförändring och 50% KPIF-KS, konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt.
För åren 2016 och 2017 ingår lärarlönesatsningen med cirka 0,3 procentenheter per år.
För åren 2018 och 2020 (inte 2019) förväntas pensionskostnaderna att öka kraftigt med kalkylens antaganden. Det ökar PKV med cirka 0,3 och 0,4 procentenheter respektive år.
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24 november 2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Avskrivningar kundfordringar 2017

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland, avskriver kundfordringar på totalt
126 775 kronor

Bedömning

När miljö- och hälsoskyddsnämnden utfört en tjänst debiteras kunden en avgift.
Avgiften faktureras i samband med att ärendet expedieras. Inkomsten bokförs direkt
som en intäkt i verksamheten.
Betalningsbevakning sker kontinuerligt, trots detta finns risk att betalning uteblir. Då
uppkommer en kundförlust och fordran avskrivs.
Regionstyrelsen har beslutat att varje nämnd själv ska besluta om avskrivning av
kundfordran och att nämndens verksamhet ska belastas med den förlust som
uppkommer.
Regionsstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till avskrivning av kundförluster år
2017 för miljö- och hälsoskyddsnämnden. Samtliga fordringar har varit föremål för
inkassoåtgärder. Sammanlagt föreslås avskrivning av kundfordringar för miljö- och
hälsoskyddsnämnden år 2017 med 126 775 kronor. Redovisning sker i bilaga 1.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Martin Ekepil Ringelid
Ekonomichef
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