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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende BN 2018/234
30 januari 2018

Byggnadsnämnden

Strategi för byggbonus
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden godkänner informationen

Bakgrund

Byggnadsnämnden har gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att presenterar
en aktivitetsplan / strategi för det statsbidrag ( byggbonus ) som nämnden erhållit.

Sammanfattning

Denna aktivitetslista är tänkt som en bruttolista som utifrån förvaltningens och
nämndens prioriteringar kommer att resultera i en nettolista. Aktiviteterna som man
beslutar att genomföra ska ha till syfte att förbättra förvaltningens processer både
avseende effektivitet och kvalitet som i sin tur påverkar vår service till medborgare
och företag positivt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Martin Ekepil Ringelid
Ekonomichef

Handlingar
Aktivitetslista
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Eget kapital ( byggbonus 2017 )
Löp nr.

Projekt / Aktivitet

Tillsättning tillsynsgrupp
1

Kompetensutvecklingsinsats: Stress, hög
arbetsbelastning, prioritering i arbetslivet, proaktivt
bemötande kunder, etc
2

Utveckla egen wikipedia för kundtjänst. Klickbar med
länkar och information
3

Skapa utbildningspaket vid anställning av ny personal

4

Rutinbeskrivningar och checklistor för olika typer av
handläggning
5

Tillgänglighetsguide

6

Syfte/ Mål

2018
Mycket viktig för att svara snabbare och mer rätt,
höja kompetensen vid kundtjänst, öka tryggheten i
kundtjänst, göra det lättare för ny personal och även
vikarier i kundtjänst.
2018-2019
Mycket viktigt vid nyrekryteringar då vi har väldigt
svårt att hitta utbildad och erfaren personal. Exempel:
* Grundläggande juridik * Grundläggande PBL *
Grunder handläggning, inspektion och tillsyn *
Grundläggande plankunskap * Grundläggande
antikvarisk kunskap * Medvind, HR+, mail, * NULA,
Solen, Geosecma,

Rutinbeskrivning över olika handläggning; inom plan,
utom plan, förhandsbesked, etc. Mycket viktigt för
nuvarande personal och väldigt viktigt vid
nyanställningar för att de snabbare skall koma in i
processerna och handläggningen
Ta fram en tillgänglighetsguide. Viktig för handläggning 2018
och även för KA och kund. Ökade krav på tillgänglighet
i bygglovshandläggningen. Vi behöver höja
kompetensen internt, förenkla arbetet och bli bättre
på att informera och förebygga gentemot kunder. Bör
även läggas på webb på ett enkelt sätt

Enhet bygg

?

Enhet bygg

?

Enhet bygg. Viktigt även för andra enheter?

Enhet bygg

En person under 1-2 månad?

Enhet bygg

Utveckla beskrivning byggprocessen på webb

Göra ärendegång och moment digitala och ”klickbara”. 2018. En del av DISA?
Skapa ett flödesschema, förklaring ärendegång. Både
internt och externt.

Rättsfallsregister

Skapa ett eget mindre och överblickbart relevant
register

Svårt att uppskatta då jag inte har
det tekniska kunnandet. En person
under 2-3 månader? Kostnad ca 150
000
Svårt att ange. En person under 2
månader?

8

9
10

14

VA-rågivare
Utreda förutsättningar för kommunalt lantmäterimyndighet
(KLM) på Gotland
Hantera de förbättringsförslag som framkom i förstudien till
DISA men som inte kom med i ansökan
Skapa ett visualiseringscenter för samhällsbyggande i rådhuset
(eller hus 124)

15

Drönare

16
17
18

Utveckla/avveckla w3d3 för bygglovshantering?
Arkitekturstrategi
Sammarbete Nämnd-Förvaltning

19
20

Utveckling av sammarbete mellan RT och bygg och plan.
Flytt till hus 124

21

Kundtjänst

Ge stöd åt fastighetsägare i VA-frågor vid exploatering.
Hjälpa att koordinera mm
Se separat dokument "Åtgärder för ökat bostadsbyggande
på Gotland"
Se separat dokument "Åtgärder för ökat bostadsbyggande
på Gotland"
Se separat dokument "Åtgärder för ökat bostadsbyggande
på Gotland"
Se separat dokument "Åtgärder för ökat bostadsbyggande
på Gotland"
Många lappar på halvdagen handlade om att byta ut alt
utveckla w3d3.
Framtagande av arkitekturstrategi för Gotland
Gemensam utbildning, studiebesök mm
Syftet är att säkerställa och kvlitetsäkra byggandet ur ett
brandskyddsperpektiv
Tillsätta erforderliga resurser
Förstufdie, hur stärker vi upp kundtjäns tillgänlighet,
sammarbete mellan enheter.

22
23
24
25

EXISAM

Hur kan vi stärka upp arbetet avseende exploateringsfrågor

13

Hela enheten, ca 40 personer.
40 000 kr

Projektanställning alt. del av tjänst
Enhet bygg
under t.ex. 3-4 månader. Ca 200 000
kr.
En person under 2-3 månader.
Enhet bygg
Kostnad ca 150 000

"städning ärendelista"

12

Prel.Kostnad
Ansv Enhet
4,5 personer. Summa: Ca 2,3 Mkr/år Enhet bygg

2018
Om detta inte görs kan dessa ärenden bli
tillsynsärenden som då bygger på redan befintlig
tillsynskö
2018
En person ser över äldre ärenden och ”städar av i
kön”. Finns i dag alldeles för många äldre ärenden som
blivit "hängande" då personal slutat. Tar vi oss an
detta så minskar och rensas ärendekön med några %

”Städning” beviljade lov. Se över om beviljade bygglov
startat inom 2 år samt avslutats inom 5 år.
7

11

Tidsram

2018-2020
Enligt beslut BN. Handlägga gamla och nya
tillsynsärende
För att att lära sig att förebygga och arbeta proaktivt 2018 januari
med enhetens personal i dessa frågor. Undvika att
falla tillbaka i gamla mönster och dålig arbetsmiljö.
Bra för både enhetens ledning och för personalen

2018

Enhet bygg

Enhet bygg + ev annan enhet

2018

600 000 SBF/TKF

2018

200 000 Enhet Geografisk Information och plan?

2018
2019

250 000 Enhet Förvaltningsstöd
300 000 - 600 000

2018
?
2018
2018

Enhet Geografisk Information
400 000 Enhet Geografisk Information
Bygg/förv.stöd
Stadsarkitektenheten

200 000 Enhet FB
våren 2018

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2018/138
31 januari 2018

Martin Ekepil Ringelid

Byggnadsnämnden

Överföring av ekonomiskt resultat byggnadsnämnden
Härmed hemställes om överföring av verksamhetens resultat 2017 med totalt
9 984 tkr till år 2018, vilket motsvarar 100 % av byggnadsnämndens överskott.
I region Gotland gäller regler om att överföra resultat mellan budgetår avseende
driftredovisningen. Av förhandlat överskott överförs 75 %.
Tidigare år har beslut tagits från Regionstyrelsen att frångå gällande regler kring
nämnders underskott, där Regionstyrelsen valt att negativa resultat balanseras mot
regionens gemensamma egna kapital. Byggnadsnämnden anser därmed med
anledning av att möjlighet finns att frångå reglerna samt nedanstående argument att
Regionstyrelsen ger Byggnadsnämnden möjlighet hemställa 100 % av överskottet för
2017.
För år 2017 har Byggnadsnämnden erhållit ett särskilt statsbidrag (Byggbonus) som
är till för att stimulera ett ökat bostadsbyggande. Eftersom villkoren för att erhålla
statsbidraget är uppfyllda under 2017 ska i enlighet med gällande regler, bidraget
redovisas som intäkt detta år.
Det riktade bidraget betalades ut i december 2017, detta resurstillskott innebär att
Byggnadsnämnden har överträffat sina uppsatta finansiella mål för årets resultat.
Byggnadsnämnden redovisar därmed ett överskott som enbart beror på det riktade
bidraget, det har inneburit att Byggnadsnämndens ekonomiska ställning förstärkts på
ett påtagligt sätt.
Då det riktade bidraget betalas ut i december samma år har nämnden inte möjlighet
att hinna genomföra / planera de samhällsutvecklande aktiviteter och investeringar
som bidraget är tänkt att gå till.
Positivt är att nämnden nu har möjlighet att bygga upp sitt egna kapital för att framåt
skapa en ekonomi i balans och att statsbidraget i framtiden kommer prioriterade
verksamhetsområden till godo, samt att ge ökade möjligheter att stärka nämndens
finansiella situation till exempel genom ökad självfinansiering av investeringar.
En sådan strategi innebär att ekonomin förstärks vilket skapar bättre ekonomiska
förutsättningar för att möta framtida utmaningar.
Karl-Allan Nordblom
Ordförande
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende BN 2018/233
30 januari 2018

Byggnadsnämnden

Fullgörande av nämndens uppdrag
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag på åtgärder

Bakgrund

I samband med redovisningen av delårsrapport 2 ville byggnadsnämnden rikta en
särskild skrivelse till regionstyrelsen, för att påvisa den redovisade avvikelsen när det
gäller ekonomin samt delar av byggnadsnämndens verksamheter. Denna information
enligt ovan samt nedanstående text kom Regionstyrelsen tillhanda
Det ekonomiska utfallet för perioden är negativt samt prognosen för helåret pekar
emot ett underskott. Även den statistik som presenterats på byggnadsnämnden och
som avser Enheterna bygglov samt byggnadsinspektion visar att ingen av dessa
Enheter klarar sina verksamhetsuppdrag fullt ut. Detta återspeglas i ekonomin och är
orsaken till det underskott byggnadsnämnden prognostiserar för år 2017.
Sammanfattning

I samband med denna skrivelse begärde Regiondirektören en handlingsplan både för
ekonomin och för handläggningstiderna. Handlingsplanen skickades till
Regiondirektören 2017-11-09. En uppdaterad version av denna handlingsplan
bifogas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Martin Ekepil Ringelid
Ekonomichef

Handlingar
Åtgärdsplan
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Enhet Bygg

Datum 2018-01-24

1. Ekonomi
Vad är skälet till att budget inte kan hållas?
Utfallet för 2017 är ett underskott på 1 615 tkr ( byggbonus borträknad ), detta
till följd av negativa avvikelser gällande intäkter under året. Enhet Bygg har
under perioden ökat antalet tillsvidare anställda med fyra personer och tagit in
2 visstidsanställda jämfört med samma period 2016. Delar av rekrytering ligger
utanför lagd budget.
Den totala bemanningen är av den anledningen utökad jämfört med tidigare år.
Med fler personal ökar kraven på högre effektivitet när det gäller handläggning
och beslut. Enhet Bygg klarar inte att leva upp till de ökade kraven och inte
heller klara intäktsbudget 2017. Anledningen till det är att flertalet handläggare
och inspektörer är nya och orutinerade, och behöver en inskolningstid för att
komma in i arbetet som handläggare.
En annan orsak är förvaltningens interna processer, som behöver effektiviseras
för att skapa en ekonomi i god balans, utifrån detta har byggnadsnämnden
beslutat i verksamhetsplanen att ett prioriterat utvecklingsområde är effektivisera
förvaltningens interna processer.
Vilka åtgärder kommer förvaltningsledning vidta med anledning av detta?
Ett antal åtgärder har vidtagits under året för att öka produktiviteten avseende
handläggningstider mm.
(Åtgärderna redovisas under punk 2 Handläggningstider.)
Åtgärderna har dock inte fått full effekt under 2017 vilket medför att det
ackumulerade intäktstappet under året inte hämtades igen.
För att på sikt klara av de lagkrav som är kopplade till myndighetsutövningen
inom enhet bygg har förvaltningsledningen valt att fortsätta satsningen på bl.a.
rekrytering, kompetensutveckling, interna processer mm. En risk med denna
satsning är att enhet Bygg i det korta perspektivet kan ha svårt att klara
budgeten. Förvaltningsledningen anser dock att kravet att utföra
myndighetsutövning rättssäkert och uppfylla gällande lagar väger tungt.
Vad har det gett 2017?
De åtgärder som redan är har börjat visa resultat. Vi har sedan 2010 byggt kö
avseende bygglov. Denna trend har vi nu stoppat under 2017.

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

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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2. Handläggningstider
Inledning
Att omforma enhet byggs personalgrupp och arbetssätt är ett flerårsprojekt.
Det som görs nu skulle varit påbörjat för flera år sedan. Tidigare åtgärder,
”quick fix-åtgärder”, har inte givit någon långvarig effekt. Vilket alla vet.
Nu gäller det att ha tålamod.
Flertalet nya och oerfarna handläggare och inspektörer i kombination med en
ny arbetsmodell, dvs. att gå från ett mycket individuellt arbete till att samarbeta
i team kräver sin tid och arbetsinsats.
Att tidsätta detta arbete alldeles för snävt, med högt ställda produktionsmål,
och därmed utsätta enhetens orutinerade personal för ett alltför högt tryck kan
riskera att bli kontraproduktivt.
Stressrelaterade sjukskrivningar har tidigare varit återkommande på enheten
p.g.a. hög arbetsbelastning och tryck utifrån. Personal som är trygga i sin
yrkesroll och kompetens och som känner arbetsglädje och uppskattning
hanterar detta bättre och mår då även bättre.
Därigenom kommer sedan handläggningstiderna succesivt att kortas ned och
kvaliteten bibehållas och höjas
Exempel på tidigare åtgärder i komprimerad form samt viss analys
 Ny personal rekryteras kontinuerligt. Dock med ingen eller lite
erfarenhet av myndighetsutövning och handläggning bygglov.


Kompetensnivån hos handläggare är relativt låg, ur ett
handläggarperspektiv. Osäkerhet hos flera gör att det är långt till beslut.
Kompetensutveckling måste prioriteras nu och framåt.



50% av personalen har arbetat kortare tid än ett år. 75% kortare tid än
två år.



Övertid: Används i begränsad omfattning.



Fördröjd förgranskning av ärenden p.g.a hög arbetsbelastning, låg
bemanning samt hög ärendeingång. Innebär att ev. kompletta ärenden
inte bedöms kompletta förrän efter lång tid. Behöver förstärkas men
f.n. brist på kompetens och tid.



Kompletteringar har i många fall begärts in först efter den försenade
förgranskningen och ärendet försenas än mer. Handläggning påbörjas
efter alldeles för lång tid. Något bättre i dag, men ännu en bit kvar



Många ärenden genomgår ett flertal revideringar innan beslut. Dvs.
kunden ändrar sig på vägen. Innebär mycket merarbete. Främst på
företagssidan. Åtgärd: Tydligare gränsdragningar mot kund.
Tydlig rutin inom enhet för ökad likvärdighet
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Hög personalomsättning (sjukskrivningar, uppsägning). Leder till att
ärenden byter handläggare. Vi behöver därför minska antalet ärenden
som byter handläggare = (behålla personal, färre sjukskrivningar).
Arbete pågår kontinuerligt med att förbättra arbetsmiljö och
klimat



Bristfällig dokumentation i ärenden. Leder till dålig överlämning av
ärenden. Ny handläggare ”börjar om” i ärendet i stället för att ta vid
där föregående slutat. Förändringsarbete pågår



e-tjänst
I mars 2017 infördes enhetens e-tjänst, dvs. att söka bygglov digitalt.
Ett viktigt utvecklingsarbete och klar förbättring för sökande. Behöver
fortsatt vara högt prioriterat för att kontinuerligt utvecklas med fler
digitala tjänster. e-tjänsten innebär bl.a. att fler ärenden blir kompletta i
ett tidigt skede vilket i sin tur leder till ökade krav på snabbare
handläggning.



Utveckling och förbättring av W3D3 har inte prioriterats. Viktigt för
att hantera digitala köer, bättre bevakningar och dokumentation.
Påbörjat under 2017 men behöver prioriteras ännu mer.



Utöka planlagd mark på Gotland. Områdena är för få och snart
färdigbyggda. BN bör ge enhet plan uppdraget att detaljplanera mer
mark. Mer planlagd mark = enklare handläggning av bygglov



För långa remisstider internt; TKF och MH, gäller VA. Orsaker
o Inte tillräckligt bemannade. Har inte bemannats upp
parallellt med enhet bygg och det ökande antalet ärenden
o För lite dialog. Rutiner behöver förnyas och förenklas. Pågår





Samarbete med andra kommuner

Enhetschef har tagit kontakt med Västervik och ett samarbete skall
formas under 2018. Förhoppningen är att detta skall ge möjlighet till
utbyte av erfarenheter, kompetens och ev. även personal.
Enheten har tillsatt en tillsynsgrupp med följande uppdrag, ansvar.
o Revidera och uppdatera befintlig tillsynsplan
o Föreslå delmål och mål för enheten och Byggnadsnämnden
o Upprätta tydliga rutiner i arbetet med tillsyn och uppföljning
o Handlägga äldre ärenden enligt fastställd plan (se VP18)
o Kontinuerligt handlägga inkommande ärenden inom BN:s
ansvarsområden
o Att byggnadsnämndens tillsyn vid behov kommuniceras och
samordnas med andra myndigheters tillsyn
o Arbetet följs upp kontinuerligt av Byggnadsnämnden
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enhet Bygg

Lokaler
Enhet bygg har f.n. brist på arbetsrum. Måste lösas omgående.
Enhetens uppskattade behov av lokaler för 2017 och framåt är sammanställt
och lämnat till regionledningens samordnare för översyn av Visborgsområdets
lokaler.
Fördelning av kontor och lokaler behöver även ses över för att öka och förbättra
samarbetet mellan SBF:s enheter men också för att göra ytorna så
ändamålsenliga som möjligt.
Kategorisering och handläggning av ärenden


Attefallshus - egen kö. Enheten klarar lagstadgad handläggningstid för
dessa ärenden



Anmälningsärenden – egen kö. Enheten klarar lagstadgad
handläggningstid



Eldstäder – egen kö. Handläggs direkt

Fr.o.m. v20 sorteras lovärenden och förhandsbesked i följande kategorier


E – Enklare ärenden



A – Avancerade ärenden



U – Underhållsärenden Visby innerstad (ingen kostnad för kunden)

Tre olika köer. Hanteras digitalt i w3d3.
Sorteringen i E-A-U gör att enklare ärenden inte kommer att behöva vänta på
mer avancerade ärenden innan de handläggs.
Respektive kö sorteras i datumordning utifrån det datum då ärendet bedöms
vara komplett. Arbetet med att lägga in komplettdatum på varje ärende har
pågått sedan oktober-16. Gjordes inte tidigare. Av den anledningen blir
statistiken för beräkning av handläggningstid mer tillförlitlig.
När i fas?
Mål för VP17 har varit att inte bygga kö detta år
Trend: I 8 av 10 månader under 2017 har enhet bygg tagit fler beslut än
vad det inkommit ärenden. En mycket positiv trend.
I VP18 finns uppsatta aktiviteter som kommer att förbättra
verksamheten kontinuerligt.
Läs gärna den
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enhet Bygg

Slutsats
Arbetet med den nya organisationen möjliggör ett arbetssätt där sortering av
ärendetyper och fördelning av resurser hanteras effektivare. Den utvecklas
efterhand och på sikt kommer den ge förbättrade resultat som leder till balans i
ärendekön.
I nuläget har den dock inte prövats på rätt sätt då det finns en stor
eftersläpning när det gäller äldre ärenden.
Organisationen är dock sårbar eftersom antalet anställda med lång erfarenhet
är väldigt få. Dessa nyckelpersoner har stort tryck på sig och vi behöver värna
extra mycket om dessa. Framöver kommer de nyanställda att bli erfarna men
det kommer att dröja något.
Det är mycket viktigt att alla inblandade förstår att det tar lång tid att göra
förändringar och att arbeta in en ny organisation och arbetsmodell. Fortsatt
måste vi även vara vaksamma på nya behov och ev. förändringar i
förutsättningarna.
För att ha goda förutsättningar att lyckas med detta krävs det till att börja med
följande;


Att enhet bygg lyckas behålla nuvarande personalstyrka ett flertal år
framåt



Att personalen kontinuerligt utvecklas och ökar antalet beslut/år



Att enheten hela tiden utvecklar och effektiviserar arbetssätt och
rutiner



Att byggnadsnämnden kontinuerligt följer upp enhetens arbete och
resursbehov

Visby 24 januari 2018
Johan Åberg
Bo Eriksson
Martin Ekepil Ringelid
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Tjänsteskrivelse
BN 2018/55
9 januari 2018

Martin Ekepil Ringelid

Byggnadsnämnden

Beslutsattestanter 2018
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden godkänner beslutsattestanter för 2018.

Sammanfattning

Nämnden ansvarar för att det finns en aktuell förteckning över befattningshavare med
Beslutsattest samt ersättare för dessa. Förteckningen skall innehålla
befattningsbenämning, ansvarskod enligt ekonomisystemet, namn på personen samt
personens namnteckning.
Vid aktualisering av förteckningen skall framgå från när förändringar ska gälla.
Beslutsattestant för ansvar 1401(Nämnd)
Ersättare

Johan Åberg, Förvaltningschef
Andreas Larsson, Enhetschef

Beslutsattestant för ansvar 1402 (förvalt.stöd)
Ersättare

Andreas Larsson, Enhetschef
Johan Åberg, Förvaltningschef

Beslutsattestant för ansvar 1416 (GI)
Ersättare

Mårten Korall, Enhetschef
Andreas Larsson, Enhetschef

Beslutsattestant för ansvar 1431(ÖP)
Ersättare

Anders Rahnberg, Enhetschef
Andreas Larsson, Enhetschef

Beslutsattestant för ansvar 1453(DP)
Ersättare

Anders Rahnberg, Enhetschef
Andreas Larsson, Enhetschef

Beslutsattestant för ansvar 1454(Stads Ark)
Ersättare

Christian Hegardt, Avdelningschef
Andreas Larsson, Enhetschef
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Beslutsattestant för ansvar 1562-1565(Bygg)
Ersättare

Tjänsteskrivelse
BN 2018/55

Bo Eriksson, enhetschef
Andreas Larsson, Enhetschef

Förvaltningschef Johan Åberg och enhetschef Andreas Larsson har rätt att attestera
för samtliga ansvar.
Vidare delegeras till förvaltningschefen att under budgetåret göra förändringar i
förteckningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Martin Ekepil Ringelid
Ekonomichef
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2018/55

Bilaga Namnunderskrifter
… … … … … … … … … … … … … … .. Johan Å berg
… … … … … … … … … … … … … … .. Andreas Larsson
… … … … … … … … … … … … … … .. Christian Hegardt
… … … … … … … … … … … … … … ... Bo Eriksson
… … … … … … … … … … … … … … ... Anders Rahnberg
……………………………………............Mårten Korall
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MHN 2018/140

Martin Ekepil Ringelid

29 januari 2018

Byggnadsnämnden

Verksamhetsberättelse 2017

Förslag till beslut

Byggnadsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2017

Beslutsunderlag

Handling

Datum

Verksamhetsberättelse

2018-01-29

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Martin Ekepil Ringelid
Ekonomichef

Region Gotland
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Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803
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1
1.1

Sammanfattning

Sammanfattande kommentar måluppfyllelse

Perspektiv

Region Gotlands Målområden

Samhälle

Social hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet

Perspektiv

Region Gotlands Målområden

Verksamhet

Kvalitet

Verksamhet

Medarbetare

Verksamhet

Ekonomi

Nämndens bidrag
till Måluppfyllelse

Nämndens bidrag
till Måluppfyllelse

Samhälle

Byggnadsnämnden har genomfört aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse emot Regions
Gotlands styrkort. Vilket vidare belyses i avsnitt 4.
Kvalitet

Byggnadsnämnden har genomfört aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse emot Regions
Gotlands styrkort. Vilket vidare belyses i avsnitt 5.
Medarbetare

Ledarskapsindex totalt är 73. Det visar överlag att våra chefer är duktiga ledare. De har en
förmåga att se medarbetarnas behov och att ingjuta förtroende i sina arbetsgrupper.
Arbetsmiljöindex totalt är 71. Det visar överlag att många delar i den psykosociala arbetsmiljön fungerar väl. Någon grupp behöver arbeta med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön.
Teameffektivitet är totalt 69. Det visar överlag att samarbetet inom våra arbetsgrupper fungerar bra, vi har goda förutsättningar att arbeta effektivt och lönsamt.
Engagemangsindex visar att flera av medarbetarna är nöjda eller engagerade.
Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2018-01-30

Ekonomi

Budget jan dec, tkr
Intäkter
Driftkostnader
Netto

34 123
- 51 654
- 17 531

Utfall jan-dec,
tkr
42 967
- 50 513
- 7 546

Avvikelse
jan - dec, tkr
8 844
1 141
9 985
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Kommentar

Byggnadsnämnden fick inför 2017 ett besparingsbeting som innebar en minskad budgetram på 2,5 miljoner kronor. Byggnadsnämnden ansökte och beviljades under 2017 ett
riktat statsbidrag ( byggbonus ), bidragets kriterier grundar sig i Byggnadsnämndens verksamheter. I och med detta bidrag på 11,6 miljoner kronor är Byggnadsnämndens resultat
positivt med cirka 9,9 miljoner. Byggnadsnämnden bidrar därmed till Region Gotlands mål
inom ekonomi, genom att nämnden har en ekonomi i balans och bidrar till de finansiella
mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
1.2

Viktiga händelser under året

Enhet Geografisk information

Första versionen av en extern kartportal har tagits fram och finns nu tillgänglig direkt från
förstasidan på gotland.se. Nya Riktlinjer för nybyggnadskartor, utstakning, lägeskontroll
och ajourhållning av primärkarta, NULA är nu antagna av byggnadsnämnden och börjar
gälla från 2018-01-01.Riktlinjer för Geodata inom Region Gotland är nu antagna av koncernledningsgruppen.
Enhet Bygg

Inom enhet bygg har den nya e-tjänsten lanserats från och med april 2017. Lanseringen har
gått bra, e-tjänsterna för bygglov har varit på plats sedan början av april. Vi ser en ökning
av användandet månad för månad, än så länge kommer dock övervägande del av ansökningarna in via e-post eller på papper.
Enheten har tillsatt en tillsynsgrupp. Den är nu bemannad och på plats sedan 171201. Uppdrag är sedan tidigare beslutat i BN och har mål inskrivet i VP18.
Enhet Stadsarkitekt

Deltagit i framtagandet av ny exploateringsorganisation för Region Gotland. Även deltagit
Region Gotlands internationella nätverk, samt deltagit i tre internationella konferenser och
seminarier.
Enhet Förvaltningsstöd

Under våren och sommaren gjordes en förstudien till digitaliserad samhällsbyggnadsprocess som ledde fram till en ansökan till Tillväxtverket om EU-medel. Ansökan beviljades
under hösten vilket innebär att förvaltningen får 26 miljoner för DISA-projektet som ska
pågå i tre år.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2018-01-30

1.3

Utveckling på sikt

Ett förstärkt arbete utifrån Kompetensförsörjningsplanen är prioriterat för att försöka
uppnå balans utifrån nämndens uppdrag, ekonomi, personalresurser och att vara en attraktiv arbetsplats inom samtliga enheter.
För enhet Geografisk Informations del innebär DISA projektet en möjlighet att ta stora
kliv framåt i teknikutveckling och göra mycket nytta för medborgare, företagare samt för
anställda inom Region Gotland. Fem nya tjänster kommer att rekryteras till enhet Geografisk Information för detta projekt.

4 (33)

Region Gotland
Byggnadsnämnden

Verksamhetsberättelse 2017

Enhet Bygg kommer att under 2017-2018 fortsätta arbetet med ärendekategoriseringar för
att utveckla nya arbetssätt och metoder för att ytterligare effektivisera och förbättra ärendehandläggningen.
Enhet Stadsarkitekt strategiska roll i samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet behöver
förtydligas för att än bättre kunna stödja verksamheterna.

2

Händelser av väsentlig betydelse

Enhet Geografisk information

DISA projektet är beviljat medel och planeringen för projektet liksom rekryteringar har påbörjats.
Första versionen av en extern kartportal har tagits fram och finns nu tillgänglig direkt från
förstasidan på gotland.se. Nya Riktlinjer för nybyggnadskartor, utstakning, lägeskontroll
och ajourhållning av primärkarta, NULA är nu antagna av byggnadsnämnden och börjar
gälla från 2018-01-01.Riktlinjer för Geodata inom Region Gotland är nu antagna av koncernledningsgruppen.
Fortsatt högt inflöde av beställningar under 2017 kopplade till bygglovsprocessen, dessa
har hanterats med ordinarie personalstyrka och levereras normalt inom 3-4 veckor.
En ny Mätningsingenjör är rekryterad och börjar 2018-01-15 och en annan har slutat 201712-31
Enhet Bygg

Arbetet med den nya organisation som tillsattes inom enhet bygg i oktober-16 har fortsatt
under 2017.
Rekrytering av personal har pågått under året främst av följande anledningar
 Organisationen var inte fullt bemannad vid ingången till 2017
 Mycket svårt att rekrytera utbildad och erfaren personal
 Personal har valt att avsluta sina tjänster 2017 vilket gör att organisationen fortfarande haltar till viss del. De som avslutat sin tjänst under 2017 har dock inte angivit
dålig arbetsmiljö eller stress som anledning vilket är positivt. Anledningarna har i
Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2018-01-30

stället bl.a. varit; flytt tillbaka till fastlandet, fått en god erfarenhet och nu dags att gå
vidare, vilja att öppna eget företag, prova annat arbete.
Arbetet pågår kontinuerligt med att förbättra arbetsmiljö och klimat

Personalomsättning har minskat från 30%/år (2016) till ca 15% 2017
I dec-17 är enheten i stort sett fullt bemannad. Dock är det så att utav de som i dag bemannar enheten har ca 50 % arbetat kortare tid än 1,5 år och 75 % arbetat kortare tid än två år.
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Kompetensnivån hos handläggare är relativt låg, ur ett handläggarperspektiv. Osäkerhet
hos flera gör att det är långt till beslut. Kompetensutveckling måste prioriteras nu och
framåt.
Med detta som bakgrund så framgår det tydligt att enheten fortsatt behöver tid samt lugn
och stabilitet över tid för att på sikt höja effektivitet och minska ärendekön.
E-tjänst

Inom enhet bygg har den nya e-tjänsten lanserats från och med april 2017. Lanseringen har
gått bra, e-tjänsterna för bygglov har varit på plats sedan början av april. Vi ser en ökning
av användandet månad för månad, än så länge kommer dock övervägande del av ansökningarna in via e-post eller på papper. Ett viktigt utvecklingsarbete och klar förbättring för
sökande. Behöver fortsatt vara högt prioriterat. e-tjänsten innebär bl.a. att fler ärenden blir
kompletta i ett tidigare skede vilket i sin tur leder till ökade krav på snabbare handläggning.
April-nov17:
30% av bygglovsansökningarna kommer via e-tjänst
50 % av ansökningar om förhandsbesked kommer via e-tjänst
Utvecklingen har varit relativt god då vi har som mål att 60 % av alla ansökningar kommer
in via e-tjänsterna efter 1 år.
Effekt av e-tjänsterna (i form av fler ärenden blir kompletta tidigare) kommer vi troligen att
kunna se resultat av under 2018.
Lokaler

Under hösten 2017 har en flytt av enhet bygg planerats. En flytt till andra lokaler kommer
att genomföras under 2018. Preliminärt HUS 124 på Visborgsområdet.
Flytten kommer under en period att påverka enhetens arbete och resultat då en flytt av
verksamhet alltid tar tid från det ordinarie arbetet.
Bristen på lokaler påverkar enheten i mycket hög grad eftersom det i nuläget inte finns
kontorsarbetsplatser, i samma standard som andra enheten, till all personal på enhet bygg.
Detta i sin tur begränsar möjligheten till effektivisering, förbättringsarbete samt att medarbetarna inte ges rätt förutsättningar och den förbättrade arbetsmiljö och arbetsro som verkligen behövs. Förväntningarna är höga på enhet bygg men förutsättningarna att leva upp till
dessa finns fortfarande inte i full utsträckning.
Tillsyn

Enheten har tillsatt en tillsynsgrupp. Den är nu bemannad och på plats sedan 171201. Uppdrag är sedan tidigare beslutat i BN och har mål inskrivet i VP18. Tillsynsarbetet finansieras
med hjälp av den tilldelade byggbonusen.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2018-01-30

Enhet stadsarkitekt

Stadsarkitektenhetens primära verksamhet är sakkunnigstöd till enheterna Bygg och Plan,
sakkunnigstöd till Byggnadsnämnden samt strategiskt arbete inom PBL-bedömning, stadsbyggnad och gestaltning. Utöver detta har stadsarkitektenheten arbetat med följande:
•Deltagit i framtagandet av ny exploateringsorganisation för Region Gotland samt deltagit i
följande pilotverksamhet under hösten.
•Deltagit Region Gotlands internationella nätverk, samt deltagit i tre internationella konferenser och seminarier.
•Utsett biträdande stadsarkitekt, Gunnar Gustafsson (tidigare sakkunnig PBL)
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•Anordnat fem halvdagsseminarier för Byggnadsnämndens verksamheter (Plan, Bygg och
GI)
Enhet Förvaltningsstöd

Under våren och sommaren gjordes en förstudien till digitaliserad samhällsbyggnadsprocess som ledde fram till en ansökan till Tillväxtverket om EU-medel. Ansökan beviljades
under hösten vilket innebär att förvaltningen får 26 miljoner för DISA-projektet som ska
pågå i tre år. Detta är en stor satsning på utveckling och effektivisering av samhällsbyggnadsprocessen vilket kommer ge effekt för företagare, boende och besökare samt för handläggare på Region Gotland.

3

Förväntad utveckling

Ett förstärkt arbete utifrån Kompetensförsörjningsplanen är prioriterat för att försöka
uppnå balans utifrån nämndens uppdrag, ekonomi, personalresurser och att vara en attraktiv arbetsplats inom samtliga enheter.
Enhet Geografisk information

För enhet Geografisk Informations del innebär DISA projektet en möjlighet att ta stora
kliv framåt i teknikutveckling och göra mycket nytta för medborgare, företagare samt för
anställda inom Region Gotland. Fem nya tjänster kommer att rekryteras till enhet Geografisk Information för detta projekt.
De nya riktlinjer för NULA som är beslutade av byggnadsnämnden förväntas minska antalet inkomna ärenden något.
De nya riktlinjerna för geodata inom Region Gotland innebär bland annat att en ny intern
finansieringsmodell för nyttjande av geodata börjar gälla från 1 januari 2018. Detta innebär
att kostnaderna fördelas på förvaltningsnivå istället för på varje användare. På så vis möjliggör vi för alla anställda att nyttja geodata som stöd i sitt dagliga arbete utan att drabbas av
extra kostnader. Troligtvis kommer detta innebära många nya användare av geodata som
kommer behöva både utbildning och stöd i uppstartsfasen.
Ett stort antal utstakningar finns förfakturerade och förväntas bli aktuella att utföra under
2018, detta i kombination med övergång till efterfakturering kommer innebära ett glapp i
intäkterna för denna typ av ärenden

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2018-01-30

Enhet Bygg

Enhetens personalstyrka har utökats under slutet av 2016 och under 2017. Den totala bemanningen är av den anledningen utökad jämfört med tidigare år. Med fler personal ökar
kraven på högre effektivitet när det gäller handläggning och beslut.
Den sedan 11 månader införda arbetsmodellen med team utvecklas kontinuerligt. Organisationsmodellen kommer efterhand att öka möjligheterna till ett arbetssätt där sortering av
ärendetyper och fördelning av resurser hanteras bättre och effektivare och på sikt bidra till
att enheten kommer i balans vad det gäller ärenden in och beslut ut.
Enheten har inrättat en egen kö för underhållsärenden i Visby innerstad, med anledning av
den utökade bygglovsplikten som inrättades 2010. Kön för underhållsärenden hanteras av
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en särskild handläggare. Information kring detta har skickats ut till berörda fastighetsägare
och informationen på webben har förbättrats. Detta är en nödvändig förändring som är en
del av enhetens långsiktiga förbättringsarbete.
Enheten kommer att under 2017-2018 fortsätta arbetet med ärendekategoriseringar för att
utveckla nya arbetssätt och metoder för att ytterligare effektivisera och förbättra ärendehandläggningen.
Enhet Stadsarkitekt

Det finns inget självändamål för enheten (3 personer) att växa. Däremot bör enhetens strategiska roll i samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet förtydligas för att än bättre kunna
stödja verksamheterna. Specifikt bör fokus sättas på gränssnittet mellan enheterna Plan och
Bygg där Stadsarkitektenheten har en överbryggande roll som ytterligare kan stärkas.
Enhet Förvaltningsstöd

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2018-01-30

Enheten står inför utmaningen att kunna erbjuda stöd till övriga enheter samtidigt som enheten är mycket involverad i DISA. Ersättare till del av projektledarens och biträdande projektledarens tjänster är under rekrytering. Återstående delar av enheten kommer att behöva
tydliga prioriteringar från både enhetschef och förvaltningsledning gällande vilket stöd som
ska ges till enheterna i SBF.
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4

Perspektiv samhälle

SOCIAL HÅLLBARHET
För Region Gotland handlar social hållbarhet om att bygga ett långsiktig och öppet samhälle för
dess invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där grundläggande mänskliga
behov tillgodoses. En ö där människor lever ett gott liv i kombination med god hälsa vilket innebär att man kan förverkliga sina egna möjligheter. En ö där det finns en mångfald av människor och utrymme för nya möten. En ö där människor känner tillit och förtroende för varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen.
(Region Gotlands styrkort)

EKONOMISK HÅLLBARHET
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa ekonomisk tillväxt på ett balanserat
sätt i nyttjandet av resurser. Gotland ska växa via en ökad folkmängd, innovativa idéer och
samverkan. Med en bra uppväxtmiljö och en god utbildning skapas goda förutsättningar för tillgång av kompetent arbetskraft på lång sikt. Ett bra företagsklimat och goda kommunikationer.
En väl utbyggd infrastruktur, såväl den fysiska, som det tekniska (IT).
(Region Gotlands styrkort)

EKOLOGISK HÅLLBARHET
För Region Gotland innebär ekologisk hållbarhet att vi ska värna om miljön, naturen och vattnet
för att säkra ett fortsatt hållbart samhälle till kommande generationer. Det innebär att utveckla
Gotland som ekokommun. Ställa om till lokalproducerad förnyelsebar energi och minska negativa klimatavtryck och gifter i miljön. Högre grad av återvinning och hållbara kretslopp, att
minska samhällets farliga avfall, klimatanpassning, medvetna konsumtionsval och ansvarsfullt
samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen.
(Region Gotlands styrkort)

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2018-01-30

Tillämpliga mål i samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan utifrån de fastställda
målen i koncernstyrkortet är:
 Gotlänningar känner sig delaktiga
 En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans
 Ingen bostadsbrist
 Ett gott näringslivsklimat
 Utveckla Gotland som ekokommun
 Säkra tillgången till vatten av god kvalitet
 Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön
4.1.1

Prioriterade utvecklingsområden

Byggnadsnämndens prioriterade utvecklingsområde inom perspektivet samhälle är effektivisera förvaltningens interna processer och siktar mot målen:
 En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans
 Ingen bostadsbrist
 Ett gott näringslivsklimat
 Säkra tillgången till vatten av god kvalitet
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 Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön
4.1.2

Prioriterade aktiviteter

Utifrån de bestämda målen har byggnadsnämnden tagit fram prioriterade aktiviteter för att
bidra till måluppfyllelse.
Aktiviteter

Låg påver- Hög påkan
verkan

Utveckling av ytterligare digitala tjänster

X

Driftsätta bygglovsansökan som e-tjänst

X

Framtagande av Geodatastrategi

X

Bilda arbetsgrupp för tillsyn

X

Säkerställ att nuvarande handläggningstid inte försämras

X

Bilda mottagningsteam, utbildning för att säkerställa likriktad bedömning

X

Utveckla våra e-tjänster

X

Workshop ” förenkla helt enkelt ”

X

Trappa upp marknadsföringen av e-tjänster

X

Tillsynsplaner

X

Kommentar

Rekrytering av en mätningsingenjör har gjorts för att säkerställa att handläggningstider inte
försämras inom enhet Geografisk information. Arbetet med att minska ärenden i bygglovskön samt att korta ned handläggningstiderna pågår kontinuerligt
En tillsynsgrupp är nu bemannad och på plats sedan 171201. Uppdrag är sedan tidigare beslutat i BN och har mål inskrivet i VP18
Enhet Förvaltningsstöd har varit ansvarig för att driftsätta e-tjänsten för bygglovsansökan.
Flera ytterligare e-tjänster har också lanserats och digitaliseringsarbetet är även fortsättningsvis prioriterat för enheten. Enhetens arbete har haft direkt påverkan på förvaltningens
arbete mot målen i styrkortet samt förvaltningens prioriterade områden.
E-tjänsterna uppdateras och förbättras kontinuerligt av verksamhetsutvecklare med stöd av
personal inom enhet Bygg. Målsättningen är att e-tjänsten ska bidra till att andelen kompletta ärenden direkt vid inlämnad ansökan ökar efterhand.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2018-01-30

Tillgängligheten har utökats genom att enhet Bygg i slutet av 2016 öppnade en kundmottagning i Hemse två dagar/vecka, onsdag och fredag. I början av 2017 inrättades en egen
kundtjänst för företagsärenden, både för telefon samt med en egen mailadress.
Anmälningsärenden handläggs inom lagstadgad handläggningstid f.n. och detta ska bibehållas. Ärendena handläggs i egen kö av en särskild handläggare.
Fortlöpande utbildning för tjänstemän och förtroendevalda som den Workshop som genomförts under 2017 bidrar till ökad kunskap kring framförallt myndighetsuppdraget vilket
får positiva effekter i förvaltningens interna processer och därmed påverkar de mål som
samhällsbyggnadsförvaltningen prioriterar under perspektivet samhälle.
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Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2018-01-30

Stadsarkitektenheten bidrar utifrån sin stödjande roll i aktiviteter kopplade till måluppfyllelse
på övriga enheter (Plan, bygg och GI). Stadsarkitektenheten verkar också i en utåtriktad roll
i linje med övergripande mål för att öka dialog och delaktighet med näringsliv och medborgare utifrån enhetens sakkunnigområden. Stadsarkitektenheten arbetar även strategiskt övergripande med mål kopplat till levande landsbygd och ett attraktivt Visby utifrån sakkunnigområdet.
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5

Kvalitet

I Region Gotland används kvalitet i betydelsen hur någonting är och upplevs, vilket kan vara
olika hos olika människor. Grunden till kvalitet är därför att identifiera mottagaren av en vara eller tjänst och att ta reda på dennes behov och förväntningar. Tjänster ska hålla överenskommen
kvalitetsnivå och ha god tillgänglighet. Medborgarna ska känna tillit till att regionen använder
skattemedel varsamt och bedriver en så effektiv verksamhet som möjligt.
(Region Gotlands styrkort)
Tillämpliga mål i samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan utifrån de fastställda målen i koncernstyrkortet är God tillgänglighet till Region Gotland.
Nämndmålet systematiskt kvalitetsarbete är en pågående process inom byggnadsnämndens verksamheter.
5.1.1

Prioriterade utvecklingsområden

Effektivisera förvaltningens interna processer är det prioriterade utvecklingsområdet som ger en
direkt effekt på kvalitén såväl inåt i organisationen som ut emot medborgarna.
5.1.2

Prioriterade aktiviteter

Utifrån det bestämda målet har Byggnadsnämnden beslutat om prioriterade aktiviteter som
ska bidra till måluppfyllelse.
Låg påverkan

Aktivitet

Hög påverkan

Hanteras i respektive enhets aktivitets / kontrollplan (tillgänglighetsmål)

X

Utveckla våra e-tjänster

X

Processkartläggning

X

5.1.3

Bidrag emot måluppfyllelse

5.1.4

Insikt

”Insikt” är en nationell undersökning som genomförts i SKL:s regi 2011, 2013, 2015, 2016 och

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2018-01-30

2017. År 2014 genomförde Region Gotland ”Insikt” i egen regi. Undersökningen är en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare. ”Insikt” undersöker fem myndighetsområden: brandtillsyn, bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Dessutom undersöks sex serviceområden: information,
tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Betygsskalan går från 0100. Under 62 anses som ett lågt betyg, mellan 62-69 som ett godkänt betyg och 70 eller mer
som ett högt betyg. Det långsiktiga målet enligt SKL är att kommunerna i Sverige uppnår ett genomsnittligt NöjdKundIndex, NKI, på minst 75.
NKI undersökningen för 2017 innefattar perioden januari till och med augusti.
NKI är ett sammanfattande mått på hur nöjda företagen är totalt sett. Det består av tre frågor:
• Hur nöjd var du med förvaltningen i sin helhet?
• Hur väl uppfyllde förvaltningen dina förväntningar?
• Tänk dig en perfekt förvaltning. Hur nära ett sådant ideal kom förvaltningen?
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NKI är ett index som är lämpligt att använda för att göra jämförelser över tid. I mätningen 2016
hade bygglov lågt betyg, NKI 45.
I nedanstående tabell åskådliggörs betygsindex 2017 ( jan-aug) fördelat per serviceområde.
Myndighets område

Bygglov

Information

52

Tillgänglighet

51

Bemötande

Kompetens

60

57

Rättssäkerhet

58

Effektivitet

NKI

Antal
svar

36

50

21

Kommentar

Genom de prioriterade aktiviteterna har enhet bygg ökat NKI inom samtliga service områden. De serviceområden där man ökat mest jämfört med år 2016 är bemötande (NKI 56
2016) och kompetens ( NKI 52, 2016 ) vilket bidrar till måluppfyllelse för koncernen.
Byggnadsnämndens mål i verksamhetsplan är att nå bra / godkänt betyg vilket motsvara ett
NKI på minst 62, därmed når man inte nämndmålet. Det bör tilläggas att antalet svar är
lågt i förhållande antal ärenden som verksamheten handlägger årligen.
Enhet Förvaltningsstöd har varit ansvarig för att driftsätta e-tjänsten för bygglovsansökan.
Flera ytterligare e-tjänster har också lanserats och digitaliseringsarbetet är även fortsättningsvis prioriterat för enheten. Enhetens arbete har haft direkt påverkan på förvaltningens
arbete mot målen i styrkortet samt förvaltningens prioriterade områden.
E-tjänsterna uppdateras och förbättras kontinuerligt av verksamhetsutvecklare med stöd av
personal inom enhet Bygg. Målsättningen är att e-tjänsten ska bidra till att andelen ärenden
som är kompletta direkt vid inlämnad ansökan ökar efterhand.
Tillgängligheten utökas, i slutet av 2016 har enhet Bygg öppnat kundmottagning i Hemse
två dagar/vecka, onsdag och fredag. I början av 2017 inrättades en egen kundtjänst för företagsärenden, både för telefon samt med en egen mailadress.
Förvaltningen kartlägger processer när det gäller enheternas arbete, för att hitta synergier
emellan enheterna men också områden som kan utvecklas för att öka kvaliteten.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2018-01-30

5.1.5

Verksamhetsmått

Enhet Geografisk information
Verksamhetsmått

2017

2016

2015

2014

Antal ärenden under handläggning,
ingående balans
Antal inkomna ärenden
Antagna producerade kart- och mätningsärenden
Antal ärenden under handläggning,
utgående balans

295

248

223

221

486
442
339

422
375
295

310
285
248

294
292
223
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Kommentar

Fortsatt hög inflöde av beställningar under 2017 kopplade till bygglovsprocessen, dessa har
hanterats med ordinarie personalstyrka. Inkommande ärenden hanteras fortsatt inom angiven tid på 3-4 veckor, vilket innebär att man når måluppfyllelse utifrån de nämndmål som
finns i verksamhetsplan 2017.
Nya riktlinjer för NULA inför 2018 är beslutade av byggnadsnämnden och förväntas
minska antalet inkomna ärenden något. Ett stort antal utstakningar finns förfakturerade
och förväntas bli aktuella att utföra under 2018, detta i kombination med övergång till efterfakturering kommer innebära ett glapp i intäkterna för denna typ av ärenden.

Enhet Bygglov och Byggnadsinspektion
Verksamhetsmått

Totalt antal ärenden
Antal ärenden, ingående balans
Antal inkomna ärenden
Varav anmälningsärenden
Antal beslut
Antal ärenden utgående balans
Antal beslut per ärendetyp
Bygglov utom plan
Bygglov inom plan, planavvikelse
Bygglov inom plan, planenliga
Förhandsbesked
Startbesked i anmälansärenden
Antal ärenden olovliga åtgärder
Antal anmälda åtgärder under året

2017

2016

2015

2014

848
1580
486
1506
922

629
1651
493
1432
848

452
1 837
606
1 660
629

115
1 558
497
1 221
452

361
148
456
59
482

320
112
282
48
432

315
150
368
54
578

400
132
309
63

110

88

70

73

Kommentar

I dec-17 var enheten i stort sett fullt bemannad. Dock är det så att utav de som i dag bemannar enheten har ca 50 % arbetat kortare tid än 1,5 år och 75 % arbetat kortare tid än
två år. Med detta som bakgrund så framgår det tydligt att enheten fortsatt behöver tid samt
lugn och stabilitet över tid för att på sikt höja effektivitet och minska ärendekön.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2018-01-30

Det som är positivt jämfört med tidigare år då enhet bygg ökat ärendekön med cirka 200
ärenden per år, är det faktum att man i år lyckats vända den trenden och i princip bromsat
denna utveckling helt.
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I tabellen nedan redovisas handläggningstiderna för olika ärendetyper som omfattas av kravet på tio veckors handläggningstid i PBL.
Andel ärenden som klarar
handläggningstiden 10 veckor

Antal
beslut
2017

Antal
beslut
2016

Antal
beslut
2015

Andel i
procent
2017

Andel
i procent
2016

Andel
i procent
2015

Bygglov inom plan, planenliga
Bygglov inom plan, planavvikelse
Bygglov utom plan, bostadsoch fritidshus
Förhandsbesked

228

216

294

50

77

80

46

70

114

31

63

76

109

192

215

30

60

68

6

24

26

10

50

48

Kommentar

Andelen ärenden som klarar kravet på 10 veckors handläggningstid har minskat. En förklaring kring detta resultat är att man prioriterat arbetet med att minska ärendekön från tidigare år, därmed har fokus legat på äldre inkomna ärenden som väntat på beslut. En annan
faktor är att kompetensnivån hos handläggare är relativt låg, ur ett handläggarperspektiv.
Osäkerhet hos flera gör att det är långt till beslut..
Enhet Detaljplan och översiktlig planering
Verksamhetsmått

2017

2016

2015

2014

Antal beslut om planbesked
Antal ärenden under handläggning,
ingående balans
Antal inkomna ärenden
Antagna planer (dpl och öpl)
Antal ärenden under handläggning, utgående balans

20
99

9
118

21
120

26
124

32
9
118

9
7
99

25
15
118

21
16
120

Kommentar

Under perioden har totalt 31 antal planbesked inkommit och 20 har fått besked inom fyra
månader och en fick besked något senare än fyra månader, vilket berodde på att byggnadsnämnden inte har sammanträde under sommarperioden. Därmed uppfylls planenhetens
servicegaranti till 95 % samt kraven i PBL. Av 20 lämnade planbesked var 13 positiva och 7
negativa. Att den utgående balansen är 118 och inte 122 beror på att fyra planärenden avskrivits under året.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2018-01-30

Av de antagna planerna är det 7 detaljplaner, 1 program och 1 fördjupad översiktsplan (Östergarnslandet). Tre av detaljplanerna har antagits av regionfullmäktige, varav en har överklagats (Visby Snäckgärdet 1:28 – Snäck camping).
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Servicemätning

Identifierade styrkor

Identifierade förbättringsområden

Korta svarstider på mejl

Åtgärder
Fortsätta lyfta vikten av snabba
svar på mejl och mejl med korrekt information, kontaktinfo
osv.

Dåligt resultat i svar per telefon hos Bygg- Uppringt när kundtjänst är
lov.
stängt. Svårt att åtgärda utan
att förlänga öppettider.

Tabell 1: Sammanställning analys servicemätning 2017

5.3

Inkomna synpunkter

Områden med positiva synpunkter

Områden med negativa synpunkter

Åtgärder

Brott emot detaljplan

BN tar upp anmälan som diarieförs

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2018-01-30

Tabell 2: Sammanställning analys inkomna synpunkter 2017
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6

Medarbetare

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

Vi har valt att arbeta utifrån målen från styrkortet. Aktiviteterna nedan är uppsatta för att
nå målen.
6.1.1

Prioriterade aktiviteter

Medarbetarskap / sjuktal
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Samarbete med Nynäshamn kommun avseende yrkesutbildning av bygglovshandläggare

☒

☐

☐

En särskild lönesatsning avseende bristyrken, utveckla rutiner för introduktion,
handledning samt kompetensutveckling för medarbetare

☐

☒

☐

Kartlägga orsak till korttidsfrånvaro, upprätta handlingsprogram

☒

☐

☐

Studiebesök av BN på SBF

☐

☐

☒

Utbildning av medarbetare hur nämnderna fungerar och är organiserade

☐

☒

☐

Kommentar

Samarbete med Nynäshamn –Nynäshamn fick avslag på sin YH-ansökan vilket gör att det
inte är aktuellt med ett samarbete i nuläget. Vi har istället en pågående dialog med kompetenscentrum om YH-ansökningar och nya samarbeten framöver. Det finns dock inga konkreta planer i dagsläget.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2018-01-30

Särskild lönesatsning - En särskild lönesatsning avseende bristyrken inom enhet Bygg och
Plan gjordes under 2017. Vi ser att vi nu ligger bra till med lönerna inom enhet Plan, däremot så finns det ytterligare behov inom enhet Bygg. Vi kommer att ha ytterligare bristyrkessatsningar i samband med lönerevisionen 2018. De enheter som kommer att prioriteras
där är Bygg, Miljö- och hälsoskydd, Geografisk information samt förebyggande brand inom
Räddningstjänsten. Arbetet med att utveckla rutiner för introduktion, handledning samt
kompetensutveckling fortsätter framåt.
Kartlägga orsak till korttidsfrånvaro – cheferna arbetar löpande med att följa upp korttidsfrånvaro, en plan för att kartlägga orsakerna tas fram under 2018.
Studiebesök av BN – Vi hade BN på studiebesök på förvaltningen i maj 2017. Vi kommer
även att ha ytterligare studiebesök löpande framöver vid behov.
Utbildning av medarbetare om nämnd – nämndsekreterarna har utbildat på de enheter som
önskat det. Vi kommer att följa upp under 2018 om det finns ytterligare behov. För nyanställda så finns utbildningen med som en punkt i introduktionsprogrammet.
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6.2

Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling

Motivationsindexet i medarbetarundersökningen visar att medarbetarengagemang (HME)
totalt är 79. Det hamnar på en bra nivå. (Spannet för bra är 86-69) Många medarbetare
upplever att de har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling.
6.2.1

Rekryteringsutmaningar

Vi har tagit fram en ny kompetensförsörjningsplan under året som togs i BN 2017-12-20.
Planen gäller under perioden 2017-2021 och kommer att följas upp och uppdateras årligen.
Planen bygger på Region Gotlands koncerngemensamma strategiska plan för kompetensförsörjning.
Under året har vi tagit fram ett traineesystem för räddningstjänstpersonal i beredskap som
innebär att vi har möjlighet att rekrytera löpande på ett annat sätt än tidigare. Vi kommer
att fortsätta med det arbetet framåt och utvärdera det efter hand.
Vi har under året haft en pågående dialog för att se över möjlighet till att bygga upp samarbete med yrkeshögskolor för bygglovhandläggare och byggnadsinspektörer. Vi har dock
inte kommit i mål med detta men arbetet fortsätter framåt.
En särskild lönesatsning har skett under året avseende bristyrken. Vi ser att det kan påverka
möjligheten att rekrytera nya medarbetare till mer konkurrenskraftig lön men även att det
kan påverka möjligheten att behålla befintlig personal längre.

6.3

Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna

Ledarskapsindexet i medarbetarundersökningen visar att medarbetarengagemang (HME)
totalt är 80. Det hamnar på en bra nivå. (Spannet för bra är 86-69) Många medarbetare
upplever att ledarna skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetare.
6.3.1

Medarbetarundersökningen

Svarsfrekvensen för medarbetarundersökningen var 89 % (135 medarbetare).
Ledarskapsindex totalt är 73. Det visar överlag att våra chefer är duktiga ledare. De har en
förmåga att se medarbetarnas behov och att ingjuta förtroende i sina arbetsgrupper.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2018-01-30

Arbetsmiljöindex totalt är 71. Det visar överlag att många delar i den psykosociala arbetsmiljön fungerar väl. Någon grupp behöver arbeta med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön.
Teameffektivitet är totalt 69. Det visar överlag att samarbetet inom våra arbetsgrupper fungerar bra, vi har goda förutsättningar att arbeta effektivt och lönsamt.
Engagemangsindex visar att flera av medarbetarna är nöjda eller engagerade.
På förvaltningsnivå ser vi övergripande att många medarbetare är motiverade i sitt arbete,
man får tillräcklig återhämtning mellan arbetspassen och många känner sig respekterade av
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sina kollegor och chefer. Få känner sig diskriminerade. Vi har en stor andel högt engagerade chefer. Som utvecklingsområde ser vi att förtroendet för förvaltningsledningen är lågt
samt att flera medarbetare har låg kännedom om de övergripande målen samt hur man bidrar till dem. Det finns några konflikter och cheferna behöver bli något bättre på att ge
feedback till sina medarbetare.
Arbetet med aktiviteter och handlingsplaner kopplat till resultatet är påbörjat och kommer
att fortgå under 2018.
6.3.2

Ledarskap

Det är viktigt att cheferna har förutsättningar för att kunna ha ett hållbart ledarskap. Vi
kommer följa upp att samtliga chefer har uppdaterade ledarkontrakt i samband med medarbetarsamtalet i slutet av 2017 och början av 2018.
Vi ser att cheferna har olika förutsättningar i antal medarbetare per chef. Enhet bygg som
har flest medarbetare har haft en biträdande enhetschef för att avlasta enhetschefen sedan
hösten 2016. Vi har under året sett att det även finns behov för det i enhet Miljö och hälsoskydd som har näst flest medarbetare, och en biträdande enhetschef rekryterades till den
enheten i december 2017. Vi ser också att det är viktigt att cheferna har ett administrativt
stöd och stöd i vissa specialistfunktioner. Utifrån det så har vi bland annat valt att rekrytera
en kommunikatör på heltid som börjar i januari 2018 samt att vi kommer att utöka HRchefens tid från 40% till heltid från och med våren 2018.
Vi har genomfört en stresscreening för samtliga chefer under hösten genom en enkät via
företagshälsovården, 6 av förvaltningens chefer svarade på enkäten. Enkäten behandlade
frågor kring stress, sömn och arbetsmiljö. Resultatet var positivt och visar på att samtliga
chefer som svarade upplevde att de har en bra situation kring samtliga områden som enkäten täckte in.
6.4

Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag

Styrningsindexet i medarbetarundersökningen visar att medarbetarengagemang (HME) totalt är 75. Det hamnar på en bra nivå. (Spannet för bra är 86-69) Många medarbetare upplever att de förstår verksamheten och sitt uppdrag.
6.4.1

Lönebildning

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2018-01-30

Vi har ett behov att göra extra lönesatsningar för bristyrkesgrupper då vi ser att vi ligger
under riket i statistiken. Under 2017 fick vi 460 000 kr extra till prioriterade bristyrken.
Pengarna lade vi på grupperna bygglovhandläggare, byggnadsinspektörer och arkitekter
inom enhet Bygg och Plan.
Vi ser att vi efter satsningen 2017 ligger bra till lönemässigt för arkitekter men att det finns
kvar ett behov för bygglovhandläggare och byggnadsinspektörer, de två grupperna är även
med i den extra satsning vi kommer att göra under 2018. Där kommer vi även att prioritera
enheterna Miljö- och hälsoskydd, Geografisk information samt förebyggande brand inom
Räddningstjänsten.
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6.5

Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa

6.5.1

Arbetsmiljö/sjuktal

I Region Gotland överstiger sjuktalet inte 4,5 oavsett kön.
Effektmål: Kvinnor och mäns sjuktal har minskat jämfört med föregående år.
(Region Gotlands jämställdhetsplan, mål 1.3)

Sjuktalet för förvaltningen är de senaste 12 månaderna till och med november månad 5,22
%. Samma period för 2016 var 5,30 %.
Vi ser en liten minskning under året. Vi arbetar aktivt med rehabiliteringsutredningar för de
medarbetare som är sjukskrivna samt har en dialog om arbetsmiljön inom förvaltningen. Vi
planerar att arbeta aktivt med sjuktalen under 2018 och bland annat ta fram en strategi för
att kartlägga korttidssjukfrånvaron. Vi kommer att fortsätta arbetet med den handlingsplan
som vi tagit fram utifrån resultatet i SAM-testet som ledningsgruppen genomförde i våras.
6.5.2

Uppföljning av jämställdhetsplan

Vi gjorde en lönekartläggning för 2016 i början av året och tog hänsyn till den i lönerevisionen i våras. Vi kommer att följa upp och analysera den när vi nu ska göra lönekartläggningen för 2017 i början av 2018.
I medarbetarundersökningen ser vi att 79 % av männen och 90 % av kvinnorna som har
svarat tycker att det fungerar bra att förena arbete med föräldraskap på sin arbetsplats.
Vi har inte gjort någon kartläggning av hur det ser ut med uttag av föräldraledighet och
vård av barn, detta är något vi får se över framåt.
Under 2018 kommer vi att ha som aktivitet att samtliga enheter ska gå igenom riktlinjerna
för kränkande särbehandling på ett APT. Till sin hjälp kommer enhetscheferna att ha med
sig det frågeformulär som har tagits fram centralt inom regionen.
Vi har som mål att ha en jämn könsfördelning inom olika yrkeskategorier inom förvaltningen. Vi ser att Räddningstjänsten och våra chefer är övervägande fler män än kvinnor.
Vid eventuell rekrytering av brandmän och nya chefer ska vi ha det i åtanke.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2018-01-30

Vi har som mål att samtliga medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan
kopplad till verksamhetens mål, vi följer upp det i samband med medarbetarsamtalet.

6.6

Personalvolym

Byggnadsnämnden är från den 1 januari 2012 anställningsmyndighet för de medarbetare
som arbetar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. I nedanstående tabell redovisas uppföljning av personalstatistik för 2017. Denna statistik är manuellt framtagen och visar alla anställda under tidpunkterna, även medarbetare som är tjänstlediga av olika orsaker.
Analys av personalstatistik SBF 2016-12-31 och 2017-12-31
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2016-12-31

Tv

Visst

2017-12-31

Tot

Tv

Visst

Tot

4

3

33

34

5

39

= +6

1

12

=+2

Enhet Stadsarkitekt

4

Enhet Bygg

30

Enhet Geografisk Information

10

10

11

Enhet Plan

11

11

10

10

= -1

Enhet Livsmedel
och alkoholtillstånd

11

1

12

10

10

=-2

Enhet Miljö- och 23
hälsoskydd

2

25

21

23

= -2

9

10

10

= +1

41

50

52

=+11

3

3

2

= -1

Enhet Förvaltningsstöd

9

Räddningstjänst
operativ samt
dagtid

39

Räddningstjänst
förebyggande

4

4

4

4

=

Förvaltningschef

1

1

1

1

=

Total

142 8

150

154

164

+14

2

2

10

Till detta kommer cirka 120 brandmän i Räddningstjänst i beredskap.
Väsentliga händelser

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2018-01-30

Vi ser en ökning av antal anställda inom förvaltningen förutom för brandmän i Räddningstjänst i beredskap som har minskat. Orsakerna till det är följande:
Utifrån politiska beslut genomfördes en organisationsförändring inom Räddningstjänsten
med start 2017-05-01. Förändringen har lett till färre antal brandmän i Räddningstjänst i
beredskap då stationen i Visby lades ner samt att vi har minskat antal tjänster vid några
stationer på landsbygden. Samtidigt ökade vi antal heltidsanställda brandmän.
Vi har fortsatt med satsning på enhet Bygg då antalet ärenden har ökat samt att vi har utökat med ett team som ska arbeta med tillsyn inom enheten.
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Vi har haft en ökning i antal ärenden på enhet Geografisk information vilket har gjort att vi
har utökat antal tjänster på enheten.
Enhet Förvaltningsstöd har utökat med en tjänst som verksamhetsutvecklare då behovet av
stöd till övriga enheter är stort.
Ökningen av totalt antal anställda beror även på vikarier som ersätter tjänstlediga och föräldralediga som är tillfälliga.

6.7

Oönskade deltider/heltid som norm
I Region Gotland arbetar kvinnor och män på den sysselsättningsgrad som önskas.
Effektmål: Andelen oönskade deltidsanställningar har minskat för kvinnor och män jämfört med
föregående år.
(Region Gotlands jämställdhetsplan, mål 1.2)

December 2016

December 2017

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0

0

0

0

Tabell 3: Oönskade deltidsanställningar (%)

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2018-01-30

I förvaltningen arbetar kvinnor och män på den sysselsättningsgrad som önskas. Vi har
inga oönskade deltidsanställningar inom förvaltningen. Cheferna följer upp detta i samband
med medarbetarsamtalet.
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7

Ekonomi

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

7.1.1

Ekonomisk uppföljning

Utfallet visar ett överskott på 9 985 tkr. Justering har gjorts för upplupna och förutbetalda
intäkter och kostnader.
Budget jan dec, tkr
Intäkter
Driftkostnader
Netto

Utfall jan-dec,
tkr

34 123
- 51 654
- 17 531

Avvikelse
jan - dec, tkr

42 967
- 50 513
- 7 546

8 844
1 141
9 985

Kommentar

Byggnadsnämnden fick inför 2017 ett besparingsbeting som innebar en minskad budgetram på 2,5 miljoner kronor. Byggnadsnämnden ansökte och beviljades under 2017 ett
statsbidrag ( byggbonus ), bidragets kriterier grundar sig i Byggnadsnämndens verksamheter. I och med detta bidrag på 11,6 miljoner kronor är Byggnadsnämndens resultat positivt med cirka 9,9 miljoner. Byggnadsnämnden bidrar därmed och tack vare statsbidraget (
byggbonus) i år till Region Gotlands mål inom ekonomi, genom att nämnden har en ekonomi i balans och bidrar till de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Bortser man ifrån bidraget så är Byggnadsnämndens utfall negativt med 1 615 tkr.
7.1.2

Nettokostnadsutveckling

I nedanstående tabell redovisas Byggnadsnämndens nettokostnader för perioden jämfört
med motsvarande period 2016. Byggbonus medräknat 2017.
Periodens
utfall 2016, tkr

Periodens
utfall 2017, tkr

Utveckling %
( heltal )

28 360

42 967

34

Driftkostnader

- 49 143

- 50 513

3

Netto

- 20 783

- 7 546

- 63

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2018-01-30

Intäkter

Kommentar

Jämförelsen blir lite svår bedömd då Byggnadsnämnden erhållit Statsbidrag (byggbonus) på
11,6 miljoner under året och det skall enligt redovisningsregler bokföras som en intäkt innevarande år. Med byggbonus borträknad är nettokostnadsutvecklingen minus 7 procent.
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Självfinansieringsgrad

I nedanstående tabell visas självfinansieringsgraden inom respektive enhetsområde, samt
självfinansieringsgrad för Byggnadsnämnden totalt.
Självfinansieringsgrad

Självfinansieringsgrad totalt

Tjänst

Utfall jan-dec

Nämndmål

Enhet Bygglov
Enhet Byggnadsinspektör
Enhet Geografisk Information
Enhet Plan
Enhet Energirådgivning
Enhet Översiktsplan (anslagsfinansierad 100%)
Byggnadsnämnden

63 %
70 %
71 %

65 %
100 %
60 %

26 %
100 %
100 %

35 %

85 %

65 %

Kommentar

Nämndmålet på en total självfinansieringsgrad på 65% uppnår man. I övrigt är det som tabellen visar bara Geografisk information som når samt överträffar nämndmålet.
7.1.4

Investeringar

Byggnadsnämndens totala investeringspott är 800 tkr per år. Utfallet för Byggnadsnämndens investeringsutgifter är 663 tkr.
Budget Investeringsutgifter

2017, tkr

Investeringspott

800

Utfall perioden
Investeringspott
Kontorsinventarier
IT-system
Summa perioden

656
2
5
663

2018, tkr

2 000

2019, tkr

800

2020, tkr

800

Totalt

4 400

Kommentar

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2018-01-30

Under 2017 har geografisk information påbörjat digitalisering av äldre förrättningsakter vilket är den större delen av investeringskostnaderna.
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Bilagor
Bilaga 1: Sammanställning mål

Perspektiv: Samhälle
Social hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

1.

God folkhälsa

2.

Gotlänningar känner sig delaktiga

3.

Ett jämställt och jämlikt Gotland

4.

Alla barn har goda uppväxtvillkor

5.

Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

6.

En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för
bibehållen inomregional balans

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

X

X

X

Ekonomisk hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

7.

Ingen bostadsbrist

8.

Alla elever fullföljer gymnasieskolan

9.

Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

Prioriterat
utv.område
i VP

X

X

X

X

10. God tillgång till vuxenutbildning
11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer
12. Ett gott näringslivsklimat

X

13. Ökad folkmängd

Ekologisk hållbarhet
Mål

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2018-01-30

14. Utveckla Gotland som ekokommun

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

X

15. Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar
energi
16. Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

X

X

X

X

X

X

17. Gotlands klimatavtryck ska minska
18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till
tillväxt över hela ön

X
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Perspektiv: Verksamhet
Kvalitet
Mål

19. God tillgänglighet till Region Gotland

Tillämpligt
mål i VP
X

Prioriterat
utv.område
i VP
X

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

X

20. God kvalitet i skolan
21. God kvalitet i vården
22. God kvalitet i omsorgen

Medarbetare
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling

X

X

X

24. Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara
engagemang hos medarbetarna

X

X

X

25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget
uppdrag

X

X

X

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren
att bibehålla god hälsa

X

X

X

Relaterat
nämndmål
finns

X

Ekonomi
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

27. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent
av nettokostnaden
28. Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2
procent av nettokostnaden
29. Soliditeten ska vara minst 45 procent
30. Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella
statsbidrag

X

31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas

X

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2018-01-30

32. Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent
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Bilaga 2: Utvecklingsområden och aktiviteter
Utvecklingsområde: Effektivisera förvaltningens interna processer
Avser mål:







En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans
Ingen bostadsbrist
Ett gott näringslivsklimat
Säkra tillgången till vatten av god kvalitet
Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön
God tillgänglighet till Region Gotland

Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Utveckling av ytterligare digitala tjänster

X

Utveckla våra e-tjänster

X

Genomförd

Workshop ” förenkla helt enkelt ”
Trappa upp marknadsföringen av e-tjänster

X
X

Tillsynsplaner

X

Utvecklingsområde: Medarbetare / Sjuktal
Avser mål:
 Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna
 Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
 Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
 Arbetsmiljön ger förutsättningar för att medarbetaren att bibehålla god hälsa

Utvecklingsområde: Medarbetare / Sjuktal
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

En särskild lönesatsning avseende bristyrken, utveckla rutiner för introduktion,
handledning samt kompetensutveckling för medarbetare
Kartlägga orsak till korttidsfrånvaro, upprätta handlingsprogram

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2018-01-30

Utbildning av medarbetare hur nämnderna fungerar och är organiserade

Påbörjad

Genomförd

X
X
X

Kommentar

Särskild lönesatsning – En särskild lönesatsning avseende bristyrken gjordes under 2017.
En utvärdering av det kommer att göras under hösten. Förvaltningen arbetar även med planer för ytterligare bristyrkessatsningar under 2018. Arbetet med att utveckla rutiner för introduktion, handledning samt kompetensutveckling fortsätter framåt.
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Kartlägga orsak till korttidsfrånvaro – cheferna arbetar löpande med att följa upp korttidsfrånvaro, en plan för att kartlägga orsakerna tas fram inför 2018.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2018-01-30

Utbildning av medarbetare om nämnd – nämndsekreterarna har hållit utbildning på de enheter som önskat det. Vi kommer att följa upp under hösten om det finns ytterligare behov. För nyanställda finns utbildningen med som en punkt i introduktionsprogrammet.
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Bilaga 3: Uppföljning av intern kontroll

Syftet med den interna kontrollplanen är dels att pröva den löpande interna kontrollen,
som görs månadsvis under året, dels att säkra att rutiner fungerar på ett ändamålsenligt sätt.
Följande rutiner har följts upp enligt angivna kontrollmål.
Process
(Rutin / system)
Kvalitet
Kundundersökning

Kontrollmoment

Överklaganden

Analys av överprövade beslut

Samtliga överprövade beslut
2016

Att rätt avgift tas ut enligt
taxeregler

Stickprovskontroll 25 st
Genomgång taxeregler

Att delegationsbeslut har stöd
i delegationsordningen
Att attestregler följs, att
momsredovisning är korrekt,
avtalstrohet och priskontroll

Stickprovskontroll 25 st beslut
Stickprovskontroll
25 st leverantörsfakturor

Ekonomi
Taxor
Delegationsbeslut
Leverantörsfakturor

Kontrollmetod

Att de tertialvisa resultaten av Samtliga insikts resultat unLöpande Insikt förmedlats till der 2017
berörda enheter och lyfts på
förvaltnings- och enhetsnivå.

Resultat

Enhetscheferna redovisar resultatet för sina medarbetare.
En brist som uppmärksammats är att de åtgärder enheterna vidtar utifrån resultatet i kundundersökningen
inte återkopplas till förvaltningsnivå.
I 65 % av de överprövade
besluten, har överprövande
instans fastställt byggnadsnämndens beslut.
Rätt avgift har tagits ut på
samtliga granskade kundfakturor.
Samtliga granskade delegationsbeslut är korrekta
Samtliga granskade leverantörsfakturor är redovisade på
rätt verksamhet.

Bakgrund

Nämnderna har det yttersta ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom respektive verksamhetsområde.
Kommunallagens 6 kap 7 § reglerar nämndernas ansvar för den interna kontrollen. Det är
alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll.
Den interna kontrollen ska vara en naturlig del i alla processer och rutiner. Nämnden ska se
till att övergripande policys och riktlinjer iakttas och att vid behov ytterligare tillämpningsanvisningar utformas.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2018-01-30

Enligt regionens riktlinjer för intern kontroll ska nämnderna varje år anta en särskild plan
för uppföljning av den interna kontrollen. Planen för uppföljningen av den interna kontrollen ska beslutas årligen av respektive nämnd.

Resultat av den interna kontrollen

Resultatet av den interna kontrollen redovisas för respektive rutin nedan

Överklaganden
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Uppföljning har skett av antal överprövade beslut. I tabellen redovisas statistik från 2016.
Då många av de ärenden som överprövats under 2017 är under handläggning och beslut
inte är taget. Därmed kommer det i den interna kontrollen för nästkommande år innefatta
överprövade beslut 2017.
Antal avgjorda
överklaganden 2016

Antal beslut som
ändrades av överprövande instans

Antal beslut som
fastställdes av överprövande instans

Formellt
fel

Annan bedömning i
sakfrågan

31

10

21

4

7

Kommentarer
Under 2016 överklagades 32 stycken av Byggnadsnämndens beslut avseende bygglov, förhandsbesked och rivningslov. Av dessa beslut avsåg 26 stycken bygglov, 4 stycken förhandsbesked, och 1 stycken rivningslov.
Av de 26 stycken överklagade bygglovsbesluten fastställdes Byggnadsnämndens beslut av
överprövande instanser 18 gånger eller i 69% av fallen. Av de 4 stycken överklagade förhandsbeskeden fastställdes Byggnadsnämndens beslut i 2 stycken fall eller i 50% av fallen. I
det enda överklagade beslutet avseende rivningslov fastställdes Byggnadsnämndens beslut.
Av de 9 stycken överklagade bygglovsbesluten där Byggnadsnämndens beslut inte fastställdes
är i ett fall fortfarande inte avgjort av den första överklagandeinstansen. Av de återstående 8
stycken besluten som upphävdes blev 4 stycken av dessa ärenden återförvisade till Byggnadsnämnden för fortsatt handläggning. För dessa ärenden är utgången fortfarande oviss. De
resterande 4 stycken besluten gick således med säkerhet Byggnadsnämnden emot. Detta gäller även för de två förhandsbeskeden som de överprövande instanserna upphävde.
Antalet överklagade ärenden under 2016 är i stort sett samma som året innan. Sammanlagt
fastställdes byggnadsnämndens beslut i 65% av de överklagade fallen. Den procentsatsen har
under den senaste femårsperioden fluktuerat, men har i genomsnitt legat på cirka 85%. Skillnaden mellan 65% och 85% handlar i absoluta tal om 6 stycken ärenden.
Noterbart är att endast två av de ärenden som överklagades under 2016 nådde Mark- och
miljööverdomstolen, som dock nekade prövningstillstånd för bägge dessa ärenden.

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2018-01-30

Under året nådde 11 stycken överklagade beslut Mark- och miljödomstolen, som i två fall,
utan eget avgörande, överlämnade ärendet vidare till Regeringen för avgörande, och avgjorde
till Byggnadsnämndens fördel i 8 stycken fall. I de två ärendena som överlämnades till Regeringen avgjorde Regeringen till Byggnadsnämndens fördel i bägge fallen.
I 17 fall avgjordes de överklagade ärendena av Länsstyrelsen, som upphävde Byggnadsnämndens beslut i 4 stycken fall, återförvisade ärendet för fortsatt handläggning i 4 stycken
fall, och fastställde byggnadsnämndens beslut i 9 stycken fall.
Åtgärder
Handläggarna bör studera rättsfallen, följa domstolens resonemang och förstå hur domstolen tänker kring lagstöd, förarbeten, praxis, doktriner och principer. Genom detta kan
byggnadsnämndens verksamheter bli bättre på att bilda sig en uppfattning om var grän-
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serna går för både det formella och det materiella bedömningsutrymmet och hur byggnadsnämnden som myndighet bör tänka om strävan är att formulera rättssäkra och hållbara beslut.
Att påverka antalet överklagande ärenden är en mer komplex fråga än att påverka antalet
ändrade beslut. Av de ändrade besluten ser vi var bristerna finns och vi lär oss för framtiden.
Kundundersökning
Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning som Sveriges kommuner
och landsting står bakom. Undersökningen är ett verktyg för kommunerna i arbetet med att
skapa ett bättre företagsklimat. Insikt utgörs av en enkätundersökning där enkäten skickas
till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med Region Gotland. De myndighetsområden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och
hälsoskydd samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.
Kontrollen har genomförts genom intervjuer med enhetschefer på samhällsbyggnadsförvaltningen, målet med kontrollen är att följa upp att resultaten av kundundersökningen nått
förvaltningsledningen och förmedlats till medarbetarna på enheterna.
Kommentarer
Resultatet från kundundersökningen lyfts till förvaltningsnivå genom att resultatet redovisas i ledningsgruppen. Enhetscheferna redovisar sen resultatet för sina medarbetare vid
t.ex. ett enhetsmöte. En brist som uppmärksammats är att de åtgärder enheterna vidtar utifrån resultatet i kundundersökningen inte återkopplas till förvaltningsnivå.
Åtgärder
Rutin tas fram för hur enheterna återkopplar vidtagna åtgärder till ledningsgruppen/förvaltningschefen.
Taxor
Uppföljning har skett av rätt avgift tas ut enligt taxeregler. Uppföljningen baseras på 25
stickprovskontroller av byggnadsnämndens avgifter. Avgifterna baseras på avgiftsregler i
bygglovstaxan.
Resultatet av granskningen redovisas i nedanstående tabell.
Antal granskade
Kundfakturor

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2018-01-30

25

Kundfakturan är
rätt uträknad
Ja
Nej

25

Momsredovisningen
är rätt
Ja
Nej

25

Verifikationen
komplett
Ja
Nej

25

Kommentarer
Granskningen visar att rätt avgift har tagits ut på samtliga kundfakturor enligt gällande taxeregler.

Leverantörsfakturor
Uppföljning har skett av att leverantörsfakturor redovisas på rätt verksamhet. Totalt 25
slumpmässigt utvalda leverantörsfakturor har kontrollerats i uppföljningen.
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Resultatet av granskningen redovisas i nedanstående tabell.
Antal Granskade Fakturor

25

Rätt belopp

25

Rätt moms

Rätt kontering

25

25

Rätt attest

Faktura uppfyller lagkrav

25

25

Kommentarer
Granskningen visar att samtliga leverantörsfakturor är redovisade på rätt verksamhet.
Delegationsbeslut
Uppföljning har skett av att delegationsbeslut är korrekta. Totalt 25 slumpmässigt utvalda
delegationsbeslut har kontrollerats i uppföljningen. Delegationsbesluten är fattade under
perioden januari-november 2017.
Resultatet av granskningen redovisas i nedanstående tabell.
Antal Granskade ärenden

25

Korrekta

25

Ej korrekta

0

Är expedierade

25

Rapporterade till
nämnd

Ja
25

Nej
0

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2018-01-30

Kommentarer
Granskningen visar att samtliga delegationsbeslut följer delegationsordningen.
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Bilaga 4: Ekonomiska rapporter
21WBL2

Kod

Verksamhet

Intäkter
Å rsbudget
Jan 17 Mån 13
17

Kostnader
Å rsbudget
Jan 17 Mån 13
17

Intäkter
Utfall
Jan 17 Mån 13
17

Kostnader
Utfall
Jan 17 Mån 13
17

Nettoavvikelse

11

Nämnd- och styrelseverksamhet
Politisk verksamhet

0

959,3

-11616,1

926,3

11649,1

0

959,3

-11616,1

926,3

11649,1

-34123

50694,7

-31351

49587

-1664,3

-34123

50694,7

-31351

49587

-1664,3

-34123

51654

-42967,1

50513,3

9984,8

1
21
2

Fysisk o tekn. planering
Infrastruktur, skydd
mm

Totaler

21WBL3

Text

Å rsbudget
inkl TA, OM
Jan 17 - Mån 13 17

Utfall
Jan 17 - Mån 13
17

Avvikelse

Resultatrapport på nämndnivå, tkr
Verksamhetens totala intäkter

34123

42967,1

8844,1

Verksamhetens totala kostnader
Avskrivningar

-50615

-49458,9

1156,1

-1012

-1014,1

-2,1

Internränta

-27

-40,3

-13,3

Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag

-17531

-7546,2

9984,8

17531

17531

0

Årets resultat

0

9984,8

9984,8

Kontrollrad konto 30-88

0

9984,7

9984,7

Ärendenr [Ärendenummer] Datum 2018-01-30

21WBL4

Kod

Projekt

Å rsbudget
netto
Jan 17 - Mån
13 17

Utfall
netto
Jan 17 - Mån
13 17

Avvikelse

21500

Investeringspott

700

655,6

44,4

21503

Kontorsinventarier

100

2,2

97,8

23100

IT-system

0

4,7

-4,7

800

662,5

137,5

Totaler
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Ärendekö

Antal ärenden som inte fått någon handläggare

160

Antal ärenden i kö

140
120
100
80
60
40
20

Siffror saknas för jun-jul 2017

Januari 2018

December 2017

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari 2017

December 2016

0

Underhållsärenden – antal inkomna per månad
20
18
16
14

Antal inkomna underhållsärenden

12
10
8
6
4
2
Januari 2018

December 2017

November

Oktober

September

Augusti

0

Bygglov

(ej företagsärenden)

Antal inkomna och beslutade bygglovsärenden per månad
70
60

Antal inkomna
bygglovsansökningar

50

Antal beslut bygglov

40
30
20
10

Januari 2018

December 2017

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari 2017

December 2016

0

Företagsärenden

Antal inkomna och beslutade företagsärenden per månad
70
60

Antal inkomna
bygglovsansökningar
- företagsärenden

50
40

Antal beslut bygglov
- företagsärenden

30
20
10

Januari 2018

December 2017

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari 2017

December 2016

0

Januari 2018

December 2017

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari 2017

December 2016

November

Oktober

September

Förhandsbesked

Antal inkomna och beslutade förhandsbesked per månad
70

60
Antal inkomna
förhandsbesked

50

40

30

20

10

0

Anmälningsärenden

Antal inkomna och beslutade anmälningsärenden per månad (Alla anmälningsärenden utom Attefallshus)

60

Antal inkomna
anmälningsärenden

50
40
30
20
10

Januari 2018

December 2017

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari 2017

December 2016

0

Attefallshus

Antal inkomna och beslutade Attefallshus-ärenden per månad
50
Antal inkomna
attefallshus

45
40
35
30
25
20
15
10
5
Januari 2018

December 2017

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari 2017

December 2016

0

Startbesked på bygglov
Antal startbesked givna på bygglov per månad
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Antal startbesked

Antal inkompletta ärenden

Ärenden som väntar på kompletterande handlingar från sökanden

350

Antal ärenden som inväntar
komplettering

300
250
200
150
100
50

Januari 2018

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

December 2017

Siffror saknas för jun-jul 2017

April

Mars

Februari

Januari 2017

December 2016

0

Tillsynsärenden

Antal inkomna anmälningar om misstänkt olovligt byggande per månad

16
Antal inkomna
anmälningar

14
12
10
8
6
4
2
Januari 2018

December
2017

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari 2017

December
2016

0

Tillsynsärenden

Totalt antal tillsynsärenden som ej blivit beslutade
450
400

Totalt antal
tillsynsärenden

350
300
250
200
150
100
50
Februari

Januari 2018

0

Tillsynsärenden inkomna före 2015
Antal tillsynsärenden inkomna före 2015-01-01 som inte är avslutade

200
180

Antal
tillsynsärenden

160
140
120
100
80
60
40
20
Februari

Januari 2018

0

Kundtjänst – Mottagna samtal
Antal
1000

991

947

919

900
800
700
600

785
697

723
648

767

724 718 704
643

Kundtjänst
712
619

554

500

401

400
300
200
100
0
Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun
2016 2017

Jul

Aug Sept Okt Nov Dec

Kundtjänst – Kötid i medel
Tid i min
16,0

14,5

14,0
12,0
10,0

9,4

9,0

8,0

6,2

6,0
4,0

3,1

2,0

6,6

6,3

3,5

3,3

2,1

2,1

Nov

Dec Jan Feb
2016 2017

2,8

3,5

3,6

Jun

Jul

4,2
2,5

0,0
Sep

Okt

Mar

Apr

Maj

Aug Sept

Okt

Nov

Dec

Handläggningstid för bygglov (ej företagsärenden)

Antal bygglovsbeslut inom 10 veckor, mellan 10-20 veckor eller över 20 veckor
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Inom 10 v.

10-20 v.

Över 20 v.

Handläggningstid för bygglov – företagsärenden

Antal bygglovsbeslut inom 10 veckor, mellan 10-20 veckor eller över 20 veckor
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Inom 10 v.

10-20 v.

Över 20 v.

Andel bygglovsärenden som inkommit via e-tjänsten
%
Inkommit via e-tjänst

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec Jan
2017 2018

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/2811
Datum

Frida Brunner

Byggnadsnämnden

RS Remiss - Regional handlingsplan för klimatanpassning2018-2020
Förslag till beslut

1. Byggnadsnämnden godkänner den Regionala handlingsplanen för
klimatanpassning och överlämnar den till Regionstyrelsen.
2. Byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med de i
handlingsplanen föreslagna aktiviteterna rörande samhällsplanering,
bebyggelse och byggnader under förutsättning att den godkänns av
Regionstyrelsen.
3. Byggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram
den handlingsplan för förvaltningen som omnämns i Miljöprogrammet för
Region Gotland.
4. Ärendet justeras omedelbart för vidare hantering i Regionstyrelsen.
Sammanfattning

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och kommer enligt den
senaste forskningen att leda till ytterligare förändrade nederbördsförhållanden, ökade
dygnstemperaturer, förhöjda vattennivåer, och mer frekventa extrema
vädersituationer i framtiden. FN:s klimatpanel, IPCC, har konstaterat det är vi
människor som genom utsläpp av växthusgaser och avskogning orsakar dessa
förändringar.
Samhället är uppbyggt efter dagens klimat och pågående samt framtida
klimatförändringar kan göra oss sårbara. Många av de klimateffekter som förväntas
uppstå i ett förändrat klimat påverkar befintlig bebyggelse och byggnader. Det är
därför viktigt att väga in klimatanpassningsbehovet vid planering av ny bebyggelse så
att det inte uppstår nya problem i framtiden som hade kunnat förhindras redan idag.
Genom långsiktiga beslut i samhällsplaneringen bör det gå att hantera ökade risker
för naturolyckor, översvämningar och värmeböljor som kommer med ett förändrat
klimat.
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BN 2017/2811

Definition klimatanpassning:
Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de
klimatförändringar vi märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden.
Det handlar om att anpassa verksamhet och planering utifrån de föränderliga
förutsättningar som vi ser pågår. Klimatanpassning kan också innebära att vidta
åtgärder för att utnyttja de möjligheter som kan uppstå till följd av
klimatförändringarna.
Klimatanpassning innebär bland annat att inte bygga på låglänt mark eller mark som
riskera att översvämmas. På grund av de ökade skyfallen är det väsentligt att det
skapas förutsättningar för en hållbar dagvattenhantering. I det arbetet spelar
grönstrukturen en viktig roll både för att ta hand om ökad nederbörd, men även för
att till exempel dämpa temperaturen vid värmeböljor. Möjligheten att lösa
dricksvattentillgång, även på lång sikt, är avgörande för var ny bebyggelse är möjligt.
Globala och nationella mål för klimatanpassning
FN:s generalförsamling antog i september 2015 nya mål för hållbar ekonomisk, social
och miljömässig utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar
utveckling och dessa ersätter de tidigare milleniemålen. Mål 13. Bekämpa
klimatförändringarna innefattar att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa
klimatförändringarna och dess konsekvenser. Möjligheten att nå flera andra mål är
också beroende av ett framgångsrikt arbete med klimatanpassning.
Regional handlingsplan för klimatanpassning
Länsstyrelsen har uppdraget att samordna arbetet på regional nivå med anpassningen
till ett förändrat klimat.
Syftet med handlingsplanen är att:


Handlingsplanen fungerar som vägledande dokument för arbetet med
klimatanpassning i Gotlands län.



Handlingsplanen tydliggör och kommunicerar:



-

Länsstyrelsens inriktning för arbetet med klimatanpassning.

-

De åtgärder som Länsstyrelsen, Region Gotland och andra aktörer inom
berörda sektorer i länet behöver arbeta med.

Handlingsplanen utgör styrdokument, och grund för intern prioritering, för
länsstyrelsens arbete med att samordna arbetet på regional nivå med
anpassningen till ett förändrat klimat.

Handlingsplanen består av två delar:


Del 1. Åtgärder. Innehåller handlingsplanens åtgärder. Planerade åtgärder
som berör länsstyrelsens arbete och förslag på åtgärder som berör andra
aktörer.



Del 2. Bakgrund. Utgör en beskrivning av de klimatförändringar som
förväntas för länet, vilka utmaningar ett förändrat klimat innebär för olika
samhällssektorer och ger en bild av vilket arbete som pågår i länet.
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Länsstyrelsen har i handlingsplanen (se del 1. Åtgärder) hittills föreslagit åtgärder för:
Region Gotland (flera förvaltningar berörs), Trafikverket, Skogsstyrelsen, GEAB,
LRF och Länsförsäkringar.
Byggnadsnämndens ansvarsområden:
I den regionala handlingsplanen för klimatanpassning föreslår länsstyrelsen ett antal
aktiviteter som rör samhällsplanering, bebyggelse och byggnader:
 Klimatanpassning integreras i översiktsplan


Klimatanpassning integreras vid framtagandet av FÖP och detaljplaner



Klimatanpassning integreras i bygglovsprocessen



Region Gotland ser över redan beslutade detaljplaner som ännu inte bebyggts
utifrån nya risker i framtidens klimat



Uppföljning av klimatanpassning i Region Gotlands Miljöprogram som anger
att klimatanpassning ska integreras i all samhällsplanering.

Ärendebeskrivning

Ett förslag till en regional handlingsplan för klimatanpassning 2018–2020 har skickats
på remiss mellan den 13 november och den 10 februari 2018 till de aktörer som
berörs av de områden som handlingsplanen tar upp. Region Gotland har begärt och
erhållit anstånd att lämna svar på remissen till den 22 februari 2018. Remissen inkom
till regionen 2017-11-13. Regionstyrelsen har begärt svar från byggnadsnämnden i
ärendet.
Tidigare beslut:
Miljöprogram för Region Gotland 2015-2020 antogs av regionfullmäktige 2015-11-23
Bedömning

Att anpassa verksamheterna inom SBF/BN är en nödvändig och viktig del i att nå en
långsiktig robust hållbar samhällsutveckling på Gotland. Mycket arbete pågår redan
med det finns områden där ytterligare planeringsunderlag behövs och där rutinarbete
är viktigt att genomföra. Kommunen har ansvar enligt PBL att ta hänsyn till
klimatrisker vid planering av ny bebyggelse. För att bebyggelsen ska kunna stå emot
klimatförändringarnas påfrestningar kan kommunerna behöva vidta nödvändiga
åtgärder. Genom medveten planering kan kommunen säkra att nya klimatrisker inte
byggs in.
Länsstyrelsens planerade utbildningsinsatser för klimatanpassning i
samhällsplaneringen är av stor vikt för samhällsbyggnadsförvaltningens personal.
Checklista för klimatanpassning i fysisk planering – ett verktyg för handläggare på
kommun och länsstyrelse, som gav ut 2016, bör användas som stöd i översiktsplane-,
detaljplane-, och bygglovsprocessen.
Klimatanpassning integreras i översiktsplan, tematiska tillägg och
fördjupningar
Översiktsplanen är kommunens långsiktiga strategi för utvecklingen av den fysiska
miljön. I underlagsarbetet till denna är det väsentligt att klimatfrågorna lyfts fram.
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Detta för att till exempel undvika nya utbyggnadsområden där det finns
översvämningsrisk eller där markens beskaffenhet medför risk för hälsa och säkerhet.
Som regionens strategiska dokument för mark- och vattenanvändning är
klimatanpassning en av flera grundläggande parametrar för att nå miljömålet God
bebyggd miljö och FN:s globala mål nummer 13 att bekämpa klimatförändringen,
samt att säkra en långsiktigt hållbar och robust samhällsutveckling på Gotland. I
revideringen av ÖP Bygg Gotland 2010-2025 bör klimatanpassning och behov av
klimatanpassningsåtgärder vidare belysas.
Klimatanpassning integreras vid framtagandet av detaljplaner
Region Gotland ansvarar för att ny bebyggelse i detaljplan lokaliseras till lämplig
mark utifrån risken för olyckor som ras, skred och/eller erosion samt översvämning.
I detaljplanen har kommunen möjlighet att ange bestämmelser som syftar till att höja
beredskapen inför klimatförändringarnas konsekvenser. Exempel på sådana
bestämmelser kan vara bebyggelsens lokalisering på tomten, högre
grundläggningsnivå, större taklutningar, förbud mot källare, storlek på grönytor,
andel hårdgjord yta och ytor för hållbar dagvattenhantering.
Rutiner för hur detta säkerställs i detaljplaneprocessen ses över och utvecklas utifrån
behov av klimatanpassning. Planeringsunderlaget lågpunktskarteringen som används
i detaljplaneprocessen är ett bra exempel.
Klimatanpassning integreras i bygglovsprocessen
Region Gotland har ansvar utifrån plan- och bygglagen och miljöbalken att ny
bebyggelse lokaliseras till lämplig mark utifrån hälsa och säkerhet samt risk för ras,
skred, erosion och översvämningar. Utanför detaljplanelagt område kan underlag
behövas som visar att marken är stabil, att tomten ligger på sådant sätt i förhållande
till sjöar och vattendrag att marken inte riskerar att översvämmas eller underlag som
även i andra avseenden visar att marken är lämplig för bebyggelse på sätt som avses i
PBL 2 kap. Inom detaljplanelagt område har markens lämplighet redan prövats.
Rutiner för hur detta säkerställs i bygglovsprocessen ses över och utvecklas utifrån
behov av klimatanpassning, exempelvis att lågpunktskarteringen används som grund
för bedömning.
Region Gotland ser över redan beslutade detaljplaner som ännu inte bebyggts
utifrån nya risker i framtidens klimat
För att hantera klimatrisker inom befintliga detaljplaner behöver en inventering göras
för att synliggöra omfattningen av problematiken.
Uppföljning av klimatanpassning i Region Gotlands Miljöprogram som anger
att klimatanpassning ska integreras i all samhällsplanering
Byggnadsnämnden bör ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram den
handlingsplan för förvaltningen som omnämns i Miljöprogrammet för Region
Gotland. Varje nämnd och styrelse har ansvar för att uppfylla miljöprogrammets
övergripande mål – ett ekologiskt hållbart samhälle 2025 – genom åtgärder inom den
egna verksamheten. Nämnder och styrelser ska bryta ned det övergripande målet till
mål och åtgärder som är anpassade till respektive ansvarsområde. Åtgärderna ställs
samman till en handlingsplan per mandatperiod. Handlingsplanens åtgärder
integreras sedan på lämpligt sätt i den ordinarie verksamhetsplanen.
Enligt Miljöprogrammet ska Region Gotland:
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Genomföra omställning av transporter och resvanor i enlighet med
energiplanen.



Energieffektivisera fastigheter och utrustning och ställa energikrav i
upphandlingar och inköp.



Integrera arbetet med klimatanpassning i all samhällsplanering.



Agera klimatsmart.



Bidra till ökad kunskap om miljö- och klimatfrågor bland medborgare,
besökare och näringsliv. Till exempel genom informationskampanjer,
dialogforum med näringslivsföreträdare etc.

Beslutsunderlag

Remiss - Regional handlingsplan för klimatanpassning 2018-2020

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Frida Brunner
Projektledare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen
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Dnr 424-2628-2017

Regional handlingsplan för
klimatanpassning i Gotlands län 20182020
Del 1. Åtgärder
Remissversion

Datum 2017-11-13

Dnr 424-2628-2017

Regional handlingsplan för klimatanpassning 2018-2020
I stort sett alla samhällsområden och näringar påverkas på något sätt av klimatförändringarna.
Av Del 2. Bakgrund, framgår länsstyrelsens bedömning av påverkan av klimatförändringar
samt behovet av klimatanpassning inom samhällets olika sektorer.

Handlingsplanen innehåller klimatanpassningsarbetets olika områden och uppgifter, liksom
vilka åtgärder som är kopplade till respektive område för perioden 2018-2020.
Sammanlagt har 12 åtgärder identifierats som har delats in i fyra kategorier:
- Integrera klimatanpassning i verksamheten
- Kunskap om klimatförändringar och klimatanpassning finns hos berörda aktörer
- Riktlinjer och underlag för klimatanpassning tas fram
- Samverkan på regional och nationell nivå
Eftersom klimatanpassning är sektorövergripande berör några av åtgärderna flera sektorer.
Det tydliggörs då under varje sektorsområde vilka identifierade aktiviteter som bidrar till
åtgärden. Det innebär att vissa av åtgärderna kommer att bestå av flera aktiviteter som läggs
in i respektive enhets verksamhetsplanering 2018-2020, varpå ansvar för när aktiviteten ska
genomföras och hur den ska följas upp tydliggörs.
De planerade åtgärder som finns i handlingsplanen kommer att vara en del av ordinarie
verksamhetsplanering på myndigheten. För vartdera året 2019-2020 kommer åtgärderna i
handlingsplanen att ses över och uppdateras med vilka aktiviteter som är aktuella. Detta för att
kunna arbeta in eventuella nya uppdrag från regleringsbrevet, revidera åtgärderna så att det
kan bli synergieffekter med andra uppdrag. För föreslagna åtgärder innebär det en möjlighet
att tillsammans med andra aktörer revidera tidsplanen och göra prioriteringar.
Planerade åtgärder följs upp enligt mall för uppföljning av handlingsplaner

Åtgärderna i handlingsplanen kommer att följas upp i länsstyrelsens ordinarie
uppföljningssystem och redovisas i Länsstyrelsen årsredovisning. Den mall som används för
uppföljning av handlingsplaner:
Status:
[Markera med ett X det alternativ som bäst passar in]
Genomfört enligt plan
Ligger efter plan (Ange orsak och eventuell effekt nedan)
Utgår (Ange orsak och eventuell effekt nedan)

Orsak:
[Ange orsak och eventuell effekt av att handlingsplanen inte följs]
Genomförda aktiviteter
 [Lista viktiga aktiviteter/händelser i punktform samt eventuellt en kortfattad
beskrivning av aktiviteten]
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Föreslagna åtgärder läggs in i handlingsplanen och följs upp enligt överenskommelse
med berörd aktör.

De åtgärder som i handlingsplanen anges som föreslagna åtgärder har markerats med ett F
framför. Dessa bygger på externa aktörers insatser och frivilliga åtaganden och är därför inte
tidsatta.
Länsstyrelsen har i handlingsplanen hittills föreslagit åtgärder för: Region Gotland (flera
förvaltningar berörs), Trafikverket, Skogsstyrelsen, GEAB, LRF och Länsförsäkringar. Om
ytterligare aktörer visar intresse under remisstiden så kan även dessa åtgärder arbetas in.
De aktörer som vill kan i samverkan med länsstyrelsen tidsätta sina åtgärder och därmed ge
länsstyrelsen möjlighet att följa upp dem. Uppföljningen av föreslagna åtgärder syftar till att
ge en lägesbild över åtgärdsarbetet i länet, utgöra underlag för Länsstyrelsens arbete med att
stödja Region Gotland och andra aktörer i åtgärdsarbetet och inspirera aktörer att utveckla sitt
arbete med klimatanpassning.
Förslaget är att
 Aktörerna träffar länsstyrelsen under remisstiden av handlingsplanen för att diskutera
och revidera föreslagna åtgärder.
 Aktörerna i november-december 2018 samt 2019 har ett uppstartsmöte för
nästkommande år då kommer överens om en tidplan med länsstyrelsen för kommande
års aktiviteter.
 Aktörerna i november 2018, 2019 och 2020 har ett möte med Länsstyrelsen i för att
följa upp hur arbetet går, detta sker i överenskommelse med berörda aktörer
exempelvis vid ett möte (samordnas med ovanstående punkt.)
 Bedömning för själva genomförandet då genomförs med hjälp av samma mall för
uppföljning som länsstyrelsen använder till sina planerade åtgärder. De olika aktörerna
får också möjlighet att kommentera sina bedömningar.
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Handlingsplan 2018-2020
Eftersom klimatanpassning är sektorövergripande berör några av åtgärderna flera sektorer.
Det tydliggörs då under varje sektorsområde vilka identifierade aktiviteter som bidrar till
åtgärden. Det innebär att vissa av åtgärderna kommer att bestå av flera aktiviteter.

Integrera klimatanpassning i verksamheten
Åtgärder:
1. Klimatanpassning integreras i relevanta strategier, handlingsplaner och åtgärdsprogram
Aktiviteter: Se sektorsövergripande åtgärder samt respektive sektorsområde.
2. Länsstyrelsen följer upp arbetet med klimatanpassning i de strategiska dokument där det
integrerats
Aktiviteter: Se sektorsövergripande åtgärder samt respektive sektorsområde
3. Klimatanpassning integreras (där det är relevant) i de nätverk, samarbets- och arbetsgrupper
Länsstyrelsen ingår
Aktiviteter: Se sektorsövergripande åtgärder samt respektive sektorsområde
4. Klimatanpassning integreras i relevanta processer och projekt som länsstyrelsen håller i.
Aktiviteter: Se sektorsövergripande åtgärder samt respektive sektorsområde
Föreslagna åtgärder:
F1. Andra aktörer i länet integrerar klimatanpassning i strategiska dokument.
F2. Andra aktörer följer upp klimatanpassning i de strategiska dokument där det integrerats
F3. Klimatanpassning integreras i relevanta processer och projekt som andra aktörer håller i.

Kunskap om klimatförändringar och klimatanpassning finns hos berörda aktörer
Åtgärder:
5. Grundläggande kunskap om klimatförändringar och KA finns på länsstyrelsen
6. Fördjupad kunskap om klimatförändringar och KA kopplat till verksamheten finns inom de
områden länsstyrelsen pekat ut som relevanta
7. Länsstyrelsen stödjer andra aktörer i länet med kunskap om klimatanpassning och
klimatförändringar

Riktlinjer och underlag för KA tas fram
Åtgärder:
8. Länsstyrelsen tar fram underlag och riktlinjer som Region Gotland och andra aktörer kan
använda i sitt lokala klimatanpassningsarbete.
9. Länsstyrelsen har ett uppdaterat GIS-underlag för bedömning av klimatanpassning i olika
ärenden.
10. Arbete med handläggarstöd för att implementera klimatanpassning i löpande arbete, som
handläggning av olika typer av ärenden.

Samverkan på regional och nationell nivå
Åtgärder:
11. Deltagande i länsstyrelsernas klimatanpassningsnätverk
12. Samverka med nationella myndigheter med klimatanpassningsansvar
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Sektorsövergripande åtgärder
Åtgärd
1.

Aktivitet
För de dokument som ska tas fram
avgörs om det är relevant med
klimatanpassning.

Ansvarig
Enhetschefer

2.

3.

Berör flera sektorer.
Se respektive sektorsområde för
identifierade aktiviteter.
Identifiering av relevanta nätverk,
samarbets- och arbetsgrupper sker
enhetsvis

År
20182020

KA-samordnare

Där det är relevant görs en plan för
integrering.
Berör flera sektorer.
Se respektive sektorsområde för
identifierade aktiviteter.
Länsstyrelsen följer upp arbetet med
klimatanpassning i de strategiska
dokument där det integrerats

Utförare
Enhetschefer

Berörd handläggare

Enhetschefer

Berörd handläggare

20182020

KA-samordnare

Enhetschefer

Enhetschefer
Medarbetare inom
respektive
sektorsområde

Där det är relevant görs en plan för
integrering.

KA-samordnare

4.

Berör flera sektorer.
Se respektive sektorsområde för
identifierade aktiviteter.
Identifiera behov av integrering i
relevanta processer och projekt och
planera för integrering inom respektive
sakområde

Enhetschefer

Medarbetare inom
respektive
sektorsområde

20182020

KA-samordnare

4.

Berör flera sektorer.
Se respektive sektorsområde för
identifierade aktiviteter
KA beaktas i SOU-remisser

Enhetschefer

Berörd handläggare
KA-samordnare

20182020

4.

Implementering § 5 handläggarstöd

Enhetschefer

§5-samordnare

2018

2, 3, 4.

KA i miljömålsarbetet

Miljömålssamordnare

20182020

5.

KA i Introduktionsutbildning
3 tillfällen/ år

HR-chef

Miljömålssamordnare
KA-samordnare
KA-samordnare

5.

Generell utbildning om
klimatförändringar och KA ges årligen

HR-chef

KA-samordnare

20182020

5

20182020

Datum 2017-11-13

6.

Berörda enheter ska under 2018-2020
vid minst ett tillfälle ha fått utbildning
i klimatanpassning som berör ett
sakområde inom enheten.
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Enhetschefer

KA-samordnare

KA-samordnare

KA-samordnare
Kommunikatörer?

KA-samordnare

KA-samordnare
GIS-samordnare
Berörda handläggare;
exempelvis
planhandläggare
(planeringsunderlag)

KA-samordnare

KA-samordnare

20182020

KA-samordnare

Berörd handläggare
KA-samordnare

20182020

2018:
 Lista önskemål om
utbildningsområden som berör
enheternas sakverksamhet
 prioriteringsordning för
aktiviteterna görs
 plan för enheterna kopplat till
enheternas
verksamhetsplanering
 Minst en aktivitet genomförs
2019: Minst en aktivitet genomförs
2020: Minst en aktivitet genomförs

7.

9.

11.

Berör många sektorer.
Se respektive sektorsområde för
identifierade föreslagna aktiviteter.
Länsstyrelsen avsätter 50 000 kr för
ideella organisationer att anordna
föreläsningar/workshop om KA och
klimatförändringar eller andra insatser
som genomförs riktat till den
gotländska allmänheten.
Länsstyrelsen har ett uppdaterat GISunderlag för bedömning av
klimatanpassning i olika ärenden.
2018:
Se över befintliga GIS-skikt samt
behov.
Upprätta plan för GIS-underlag.
2019- 2020 Genomförande
2 möten/ år med nationella gruppen

2018

2 möten/år i sydlänsgruppen
Deltagande i minst en arbetsgrupp/ år

12.

Anmäla intresse för deltagande i
ordförandegruppen fr.o.m. 2019
Olika typer av samverkan med
myndigheterna i myndighetsnätverket
för klimatanpassning (19 st) vid behov
(avser t.ex. remissvar, att lyfta
frågeställningar till rätt myndighet etc.)
Berör flera sektorer.
Se respektive sektorsområde för
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identifierade aktiviteter

Samhällsplanering, bebyggelse
och byggnader
Åtgärd
4.
4.
4.

4.

7.

Aktivitet
Klimatanpassning integreras i
sammanfattande redogörelse över ÖP
Klimatanpassning integreras i
yttranden enligt PBL över ÖP, FÖP
och DP
Klimatanpassning integreras i yttrande
enligt havsplaneringsförordningen
2018:samråd
2019:granskning
Se över hur klimat integreras i MKB:er
för planer och program
när ändring i 6 kap MB träder i kraft 1
jan. 2018.
Utbildningsinsatser vilka underlag som
finns och hur klimatanpassning kan
integreras i samhällsplanering.

Ansvarig
Planhandläggare

Utförare
Planhandläggare
KA-samordnare
Planhandläggare
KA-samordnare

År
2018

Planhandläggare

Planhandläggare
KA-samordnare

2018 2020

KA-samordnare

KA-samordnare
Planhandläggare

2018

Planhandläggare
KA-samordnare

KA-samordnare

20182020

Planhandläggare
KA-samordnare

Planhandläggare
KA-samordnare

20182020

Planhandläggare

20182020

Genomförs vid minst ett tillfälle 20182020.
Aktiviteter anpassas till viken
planeringsnivå som avses;
Översiktsplanering, Detaljplanering
och Bygglovsprocessen

8.

Synkroniseras med samordningsmöten
för planhandläggare,
tillsynsvägledning enligt PBL m.m
Planeringsunderlag och riktlinjer för
hantering av klimatanpassningsfrågor i
PBL-ärenden.
2018-2020: Spridning och ev.
anpassning av nationella underlag som
kommer under perioden.

8.

F1
F4

2018-2019: Framtagande av underlag
inom ramen för projekt om
planeringsunderlag.
Samverkan med SGI om ett
kustsårbarhetsindex för Gotland
2018: se över möjligheterna till ett
projekt för att ta fram ett
kustsårbarhetsindex för Gotland
Klimatanpassning integreras i
översiktsplan
Klimatanpassning integreras vid
framtagande av FÖP och detaljplaner

KA-samordnare

Region Gotland
Region Gotland
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F4
F4

F2

F4

Klimatanpassning integreras i
bygglovsprocessen
Region Gotland ser över redan
beslutade detaljplaner som inte ännu
bebyggts utifrån nya risker i
framtidens klimat.
Uppföljning av klimatanpassning i
Region Gotlands miljöprogram som
anger att klimatanpassning ska
integreras i all samhällsplanering.
Länsförsäkringar sprider information
om klimatanpassade åtgärder
till privata villaägare i länet.

Dnr 424-2628-2017

Region Gotland
Region Gotland

Region Gotland

Länsförsäkringar

Infrastruktur och tekniska
försörjningssystem
Åtgärd
4.

4.

12.

F4

F4

Aktivitet
Se över hur klimatförändringar och
behovet av KA integreras i MKB för
koncessionsansökan när ändring i 6
kap MB träder i kraft 1 jan. 2018.
Se över hur klimatförändringar och
behovet av KA integreras i MKB för
vägärenden när ändring i 6 kap MB
träder i kraft 1 jan. 2018.
Genomföra ett möte kring hur vägnätet
kan klimatanpassas på Gotland mellan
Trafikverket, Länsstyrelsen och
Region Gotland.
Detta för att tydliggöra vilka
sårbarheter vägnätet har utifrån
klimatförändringar och vilka åtgärder
som därför bör prioriteras, samt i vilka
processer klimatanpassning ska
beaktas utifrån olika aktörers ansvar.
Vid nyinvesteringar i elledningar tas
hänsyn till eventuell sårbarhet för
klimatförändringar och behovet av
klimatanpassning
Vid nyinvesteringar i fasta
anläggningar tas hänsyn till eventuell
sårbarhet för klimatförändringar och
behovet av klimatanpassning

Ansvarig
KA-samordnare

Utförare
KA-samordnare
Planhandläggare
Miljöhandläggare

År
2018

KA-samordnare

KA-samordnare
Planhandläggare
Miljöhandläggare

2018

KA-samordnare

Länsstyrelsen
Trafikverket
Region Gotland

2018

Utförare
Kulturmiljöhandläggare
KA-samordnare
Kulturmiljöhandläggare
KA-samordnare

År
2018

GEAB

GEAB

Kulturmiljö
Åtgärd
1.
1.

Aktivitet
Integrera klimatanpassning vid
framtagande av en ny
kulturmiljöstrategi 2019-2021
Se över om klimatanpassning är
relevant i framtagande av en ny
byggnadsminnesstrategi
(Gällande strategi sträcker sig 20172021) översyn av relevans 2020

Ansvarig
Kulturmiljöhandläggare
Kulturmiljöhandläggare
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Uppföljning av åtgärder för
klimatanpassning inom åtgärder för
Kulturmiljöstrategi 2016-2018 (dnr
430-2798-15.)
Ta upp KA i Världsarvsrådet

Kulturmiljöhandläggare

Kulturmiljöhandläggare
KA-samordnare

2018

Kulturmiljöhandläggare

2018

Se över om KA kan ges för särskilda
insatser inom 7:2 bidraget
(förebyggande konservering av t.ex.
stenskulpturer, bildstenar pga
vittring)?
Kunskapshöjning inför arbete med
kulturmiljöstrategi

Kulturmiljöhandläggare

Kulturmiljöhandläggare
KA-samordnare
Kulturmiljöhandläggare
KA-samordnare

2018

6
och/eller
7.

Kunskaphöjning om KA inför arbete
med handlingsplan för Visby
världsarv.

Länsstyrelsen i
samverkan med
Region Gotland

Kulturmiljöhandläggare
KA-samordnare
KA-samordnare

10.

Se över vilka underlag som behövs och
analyser vi kan göra för att underlätta
för beslut för att integrera KA i
handläggning
Integrera klimatanpassning i
handlingsplan för Visby världsarv

KA-samordnare

KA-samordnare
Kulturmiljöhandlägg
are

2019

Utförare
Ansvariga
handläggare för
ärendegrupper

År
2018

3.
4

6.

F1

Kulturmiljöhandläggare

2018

2018

Region Gotland

Miljöfarlig verksamhet och
förorenade områden
Åtgärd
4.

4.

6.

Aktivitet
Se över hur klimatförändringar och
behovet av KA integreras i MKB för
tillståndsprövning enligt 7, 9, 11, 12
och 17 kap. MB när ändring i 6 kap
MB träder i kraft 1 jan. 2018.
Integrera klimatanpassning i prövning
och tillsyn av miljöfarlig verksamhet
utifrån framtaget kunskaps- och
planeringsunderlag från projekt
Klimatanpassning i tillsyn av
miljöfarlig verksamhet och förorenade
områden
2018: Aktivitet vid täktträff samt
aktivitet vid tillsynsvägledning för
MHN
Kunskapshöjning för berörda
handläggare om befintligt underlag
samt den länsstyrelsegemensamma
rapporten Klimatanpassning i tillsyn
av miljöfarlig verksamhet och
förorenade områden

Ansvarig
Miljöhandläggare

Miljöhandläggare

KA-samordnare
Handläggare
miljöfarlig
verksamhet

2018

Handläggare FO
Handläggare Seveso
KA-samordnare
Miljöhandläggare

Handläggare
miljöfarlig
verksamhet
Handläggare FO
Handläggare Seveso
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7.
8.

Bjud in berörda handläggare på Region
Gotland (MH) m.fl vid ovanstående
kunskapshöjning
Utifrån framtaget kunskaps- och
planeringsunderlag från projekten
Klimatanpassning i tillsyn av
miljöfarlig verksamhet och förorenade
områden kommunicera ut underlaget

2018
Miljöhandläggare

Miljöhandläggare
KA-samordnare

2018

Genomförande och uppföljning av
åtgärder för klimatanpassning inom
Strategi för en bättre vattenmiljö
Genomförande och uppföljning av
åtgärder för klimatanpassning inom
Regional vattenförsörjningsplan
Genomförande och uppföljning av
åtgärder för klimatanpassning inom
Vatten i odlingslandskapet.
Länsstyrelsen verkar för att integrera
KA i Blått centrums arbete
Se över hur klimatförändringar och
behovet av KA integreras i MKB för
tillståndsprövning enligt 7, 9, 11, 12
och 17 kap. MB när när ändring i 6
kap MB träder i kraft 1 jan. 2018.
Implementera vattenförvaltningens
förvaltningsplaner och bindande
åtgärdsprogram för år 2016-2021

Enhetschef

KA-samordnare

Vattenhandläggare

Vattenhandläggare
KA-samordnare

Enhetschef

KA-samordnare

Enhetschef

KA-samordnare

2018

Vattenhandläggare

Vattenhandläggare
KA-samordnare

2018

Enhetschef

Vattenhandläggare

KA vid eventuell Vattendialog 2018
Länsstyrelsen medverkar till spridning
av information om
KASKAD – En handbok för att lättare
klimatanpassa dricksvattenkedjan
Klimatförändringar och åtgärder för
klimatanpassning integreras i VAstrategi
Klimatförändringar och åtgärder för
klimatanpassning integreras i VA-plan
Genomförande och uppföljning av
arbete med klimatanpassning i enlighet
med dagvattenstrategi

Enhetschef
Vattenhandläggare

Vattenförvaltning, dricksvatten,
avlopp och spillvatten
2.
2.

2.

3.
4.

4.

4.
12.

F1
F!
F2

Vattenhandläggare
KA-samordnare

2018
2018

Region Gotland
Region Gotland
Region Gotland

Krisberedskap
Åtgärd
4.

1.

Aktivitet
LSO (lag om skydd mot olyckor)tillsyn, handlingsprogram
I tillsyn av Region Gotland enligt LSO
genomföra kunskapshöjning om KA
vid ett tillfälle.
KA integreras i den RSA (risk- och

Ansvarig
LSO-handläggare

Utförare
LSO-handläggare
KA-samordnare

År
2018

RSA-handläggare

RSA-handläggare

2018
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Kunskapshöjning om KA inom
arbetsgruppen RSA och de
identifierade områden som
kunskapshöjning sker inom ska ske vid
minst ett tillfälle 2018.

RSA-handläggare

RSA-handläggare
KA-samordnare
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1.

KA integreras i Epizootiplan

Krisberedskapshandläggare

Krisberedskapshandläggare
Länsveterinär
KA-samordnare
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Utförare
Naturvårdshandlägga
re
KA-samordnare
Naturvårdshandlägga
re
KA-samordnare

År
2018

Naturvård
Åtgärd
1.

Aktivitet
KA integreras i Regional
handlingsplan för grön infrastruktur

Ansvarig
Naturvårdshandläg
gare

1.

Se över om klimatanpassning är
relevant vid framtagande av ny
Friluftslivsstrategi (nuvarande gäller
2017-2019)
Genomförande och uppföljning av
åtgärder för klimatanpassning inom
Strategi för områdesskydd
KA integreras i bildandet av
naturreservat och andra skyddade
områden.

Naturvårdshandläg
gare

2.
4.

Naturvårdshandläg
gare
Naturvårdshandläg
gare

2019

Naturvårdshandlägga
re
KA-samordnare
Naturvårdshandlägga
re
KA-samordnare

2018: Testa hur KA kan integreras i x
antal lämpliga ärenden
4.

KA beaktas vid skötsel av
naturreservat och andra skyddade
områden

Naturvårdshandläg
gare

Naturvårdshandlägga
re
KA-samordnare

Naturvårdshandläg
gare

Naturvårdshandlägga
re
KA-samordnare

Miljömåls ansvarig
”Ett rikt växt- och
djurliv”
KA-samordnare
KA-samordnare

2018: Testa hur KA kan integreras i x
antal lämpliga ärenden
4.

KA beaktas vid uppdatering av
skötselplaner
2018: Testa hur KA kan integreras i x
antal lämpliga ärenden

4.

Genomför och följ upp arbete med ett
rikt växt- och djurliv;
Exempelvis ÅGP för hotade arter.

Miljömåls ansvarig
”Ett rikt växt- och
djurliv”

3.

KA och klimatförändringar tas upp i

Enhetschef
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ett av naturvårdens nätverk 2018.
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 TVL-nätverk
 Naturvårdsrådet
 Viltförvaltningsdelegationen
 Brukarmiddag
 Ideella föreningar: GOF, GBF,
NPG
 Friluftsfrämjandet; STF, GEF
m.fl.
Sprida kunskap om klimatförändringar
och klimatanpassning genom aktivitet
på Naturum.

2019

2018: planera aktivitet
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Skogsbruk
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12.

Aktivitet
Samverkan för att diskutera hur
klimatförändringar och
klimatanpassning kan finnas med i
Skogsstyrelsens aktiviteter i länet
under året
Information om klimatförändringar
och klimatanpassning inom ramen för
kampanjen ”Mer varierat skogsbruk”,
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20182020
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KA-samordnare
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Klimatanpassning integreras i
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Se vatten
Se vatten
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Enhetschef

20182020

Kan KA vara ett generellt inspel i

utbildningsinsatser?
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Se över om det finns lämpliga
aktiviteter för perioden 2018-20120 .
Se över om klimatförändringar och
klimatanpassning kan komma in i
handläggning av förprövning av

Handläggare
förprövning
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Inledning
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Som följd av de ökade
utsläppen riskerar vi gå mot en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger
två grader Celsius. Det skull innebära allvarliga konsekvenser för ekosystem,
havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och med
ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer. Klimatpåverkan måste begränsas
för att skapa förutsättningarna för fattigdomsbekämpning och en långsiktigt
hållbar utveckling.1
Klimatförändringarna kommer enligt den senaste forskningen att leda till
ytterligare förändrade nederbördsförhållanden, ökade dygnstemperaturer, förhöjda
vattennivåer, och mer frekventa extrema vädersituationer i framtiden. FN:s
klimatpanel, IPCC, har konstaterat det är vi människor som genom utsläpp av
växthusgaser och avskogning orsakar dessa förändringar.
2013 kom rapporten ”Climate Change 2013: The Physical Science Basis” som
anger att vi människor nu har påverkat var miljö i sådan omfattning att
klimatförändringar ar oundvikliga och de utmaningar vi star inför består därför
både av att minimera fortsatt klimatpåverkan och att genomföra nödvändig
anpassning till de förändringar vi inte längre kan hejda.
Merparten av den observerade uppvärmningen har ägt rum under de senaste 50–
60 åren. De varmaste åren och det varmaste årtiondet har noterats efter år 2000.
Uppvärmningen orsakas till största del av klimatpåverkande utsläpp, som
koldioxid och metan.
De växthusgaser vi människor redan släppt ut i atmosfären fortsätter att påverka
klimatet under lång tid framöver. Eftersom världshaven absorberar en del av den
överskottsvärme som utsläppen orsakar, kan vi inte genast uppmäta
uppvärmningen som temperaturökning vid jordytan.2

”2016 var ett extremt år för det globala klimatet och det sticker ut som det
varmaste året som noterats.” 3
2016 var det tredje rekordvarma året i rad globalt sett. Den globala
medeltemperaturen var omkring 1,1 °C högre än den förindustriella perioden. De

UNDP. Globala målen
IPCC 2013 Climate Change 2013: The Physical Science Basis
3 Citat WMO:s (Världsmeteorologiorganisationen) generalsekreterare Petteri Taalas. WMO.
Pressrelease 18 January 2017.
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16 varmaste åren har inträffat det här århundradet, enda undantaget var 1998 då
det var en stark El Niño.4
Samhället är uppbyggt efter dagens klimat och pågående samt framtida
klimatförändringar kan göra oss sårbara. Därför behöver vi anpassa vårt samhälle
till de nya förutsättningarna., bl.a. genom att stärka och nyttja ekosystemen utifrån
dessa nya förutsättningar.
Klimatförändringarna får olika konsekvenser för olika områden i samhället och
medför både möjligheter och utmaningar. Att titta på klimatscenarier kan hjälpa
oss att ta hänsyn till klimatförändringar inom samhällsplanering, naturvård,
dricksvattenfrågor, krisberedskap, turism, jord- och skogsbruk och andra
områden.
Definition klimatanpassning

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de
klimatförändringar vi märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden.
Klimatanpassning handlar om att anpassa verksamhet och planering utifrån de
föränderliga förutsättningar som vi ser pågår. Klimatanpassning kan också
innebära att vidta åtgärder för att utnyttja de möjligheter som kan uppstå till följd
av klimatförändringarna.5
Globala och nationella mål för klimatanpassning

FN:s generalförsamling antog i september 2015 nya mål för hållbar ekonomisk,
social och miljömässig utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål för
hållbar utveckling och dessa ersätter de tidigare milleniemålen. De globala målen
hänger samman och inkluderar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling:
den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Mål 13. Bekämpa
klimatförändringarna innefattar att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa
klimatförändringarna och dess konsekvenser. Möjligheten att nå flera andra mål är
också beroende av ett framgångsrikt arbete med klimatanpassning. 6

WMO. Pressrelease 18 January 2017.
IPCC 2014. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability.
2 IPCC 2007. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability.
6 Regeringskansliet. 11 januari 2016. Agenda 2030 för hållbar utveckling.
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Bild från: UNDP. Globala målen
Länsstyrelsens handlingsplan för klimatanpassning bidrar till arbetet med de
globala målen, exempelvis genom att stärka förmågan till klimatanpassning och
förbättra medvetenheten om klimatanpassning och begränsning av
klimatförändringarnas konsekvenser.
I en skrivelse till riksdagen formulerade regeringen att visionen för samhällets
anpassning till ett förändrat klimat är att utveckla ett långsiktigt hållbart och
robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar genom att minska
sårbarheter och tillvarata möjligheter. Samtidigt aviserade regeringen med stöd i
EUs: strategi för klimatanpassning att en nationell strategi för klimatanpassning
ska tas fram under mandatperioden.7 Klimatanpassningsutredningen överlämnade
sitt betänkande Vem har ansvaret? (SOU 2017:42) i maj 2017. Utredningen
föreslår framtagande av en nationell strategi för klimatanpassning. 8 Framtagande
av en nationell strategi för klimatanpassning har också aviserats i
budgetpropositionen för 2018.
I början av 2017 antog regeringen en nationell Säkerhetsstrategi där man
konstaterar att klimatförändringarna påverkar säkerheten i Sverige både direkt och
indirekt. De internationella följderna kommer att få minst lika stora konsekvenser
som de som direkt berör vårt land och gör därmed klimatanpassning till en
säkerhetsfråga för Sverige.9
Ingen nationell myndighet har idag övergripande ansvar för klimatanpassningen i
Sverige, men centrala myndigheter har genom sina respektive sektorsansvar en
viktig roll som gäller även under de förutsättningar som klimatförändringarna
European Commission. 2013. An EU Strategy on adaptation to climate change. COM (2013)
216.
8 SOU 2017:42. Vem har ansvaret?
9 Regeringskansliet, 2017. Statsrådsberedningen. Nationell säkerhetsstrategi.
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medför. Ett flertal nationella myndigheter med ansvar inom klimatanpassning har
under de senaste åren tagit fram handlingsplaner för klimatanpassning inom sina
verksamhetsområden. Länsstyrelsen ser de nationella handlingsplanerna som
viktiga inriktningsdokument för fortsatt arbete med klimatanpassning.
Myndighetsnätverket för klimatanpassning består av 19 myndigheter med sektorseller informationsansvar för hur samhället påverkas av nutida och framtida klimat,
samt 21 länsstyrelser som ansvarar för samordning av klimatanpassningsarbetet
på regional nivå. Utöver myndigheter ingår även Sveriges kommuner och
landsting (SKL). Myndighetsnätverket för klimatanpassning står bakom
klimatanpassningsportalen som drivs och förvaltas av Nationellt kunskapscentrum
för klimatanpassning vid SMHI. Klimatanpassningsportalens syfte är att stödja
olika aktörer i samhället i arbetet med klimatanpassning. 10
Övergripande mål

Målet för vårt klimatarbete är att aktivt möta och motverka
klimatförändringar för att utveckla ett långsiktigt robust och jämställt
samhälle. 11
Målet anges i Länsstyrelsen Gotlands strategiska utvecklingsplan för det
prioriterade området Minskad klimatpåverkan som är ett av tre prioriterade
områden.
Länsstyrelsens ansvar för klimatanpassning

Länsstyrelsen ska samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett
förändrat klimat.
Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt som
hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen ska
utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande samt inom
myndighetens ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga
myndigheters insatser, främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet
samt underrätta regeringen om dels det som är särskilt viktigt för regeringen att ha
vetskap om, dels händelser som inträffat i länet.
Länsstyrelsen ska inom sin verksamhet främja samverkan mellan kommuner,
landsting, statliga myndigheter och andra relevanta aktörer i länet, och ansvara för
de tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt den. 12

Klimatanpassningsportalen.
i Gotlands län 2017. Strategisk utvecklingsplan 2017–2019.
12 Förordning (2017:828) med länsstyrelseinstruktion
10

11Länsstyrelsen
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Arbetet med att samordna det regionala klimatanpassningsarbetet berör därmed
den egna verksamheten och andra aktörers arbete.
Vi arbetar för att öka kunskapen om klimatförändringar och dess konsekvenser
och utifrån detta stimulera till att anpassningsåtgärder genomförs. Praktiska
åtgärder för klimatanpassning ligger i regel på kommunal nivå.
För att uppfylla mål inom klimatanpassningsarbetet har vi i vår strategiska
utvecklingsplan angett att vi ska arbeta med att:
 Integrera klimatanpassning i strategiska dokument för Gotlands hållbara
tillväxt.
 Driva på arbetet i länet med klimatanpassning.
 Bidra med kunskap och information i syfte att öka det gotländska
samhällets förmåga att möta klimatförändringar.
 Integrera effekterna av klimatförändringar i risk- och sårbarhetsarbetet13
Regleringsbrevsuppdrag 2017 för det regionala klimatanpassningsarbetet
(kommer att uppdateras med uppdrag för 2018)

Länsstyrelserna ska redovisa insatser med anledning av uppgiften att samordna
det regionala och lokala klimatanpassningsarbetet. Med utgångspunkt från de
regionala handlingsplanerna för klimatanpassning ska det i redovisningen ingå
vilka insatser som görs på länsstyrelsen och hos kommunerna i länet, vilken effekt
länsstyrelsen bedömer detta får för länets anpassning till ett förändrat klimat samt
hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.
Handlingsplanens syfte

 Handlingsplanen fungerar som vägledande dokument för arbetet med
klimatanpassning i Gotlands län.
 Handlingsplanen tydliggör och kommunicerar:
 Länsstyrelsens inriktning för arbetet med klimatanpassning.
 De åtgärder som Länsstyrelsen, Region Gotland och andra aktörer
inom berörda sektorer i länet behöver arbeta med.
 Handlingsplanen utgör styrdokument, och grund för intern prioritering, för
länsstyrelsens arbete med att samordna arbetet på regional nivå med
anpassningen till ett förändrat klimat.

13

Länsstyrelsen i Gotlands län 2017. Strategisk utvecklingsplan 2017–2019
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Tvärperspektiv

Enligt länsstyrelseinstruktionens §5 ska alla Länsstyrelsens verksamhetsområden
integrera tvärperspektiv i sitt arbete. Sektorsövergripande uppgifter i
länsstyrelseinstruktionen är (förutom klimatanpassning), jämställdhet,
barnperspektiv, tillgänglighet och delaktighet för funktionsvariationer, mänskliga
rättigheter, folkhälsa, förenkla för företag, bostadsförsörjning samt miljömålen.
Detta integreringsarbete ska fortgå kontinuerligt.
Denna handlingsplan berör direkt miljömål och folkhälsa, indirekt berörs alla
tvärperspektiv. I det fortsatta arbetet med åtgärder kommer att ses över hur övriga
tvärperspektiv kan beaktas och då integreras som en del av genomförandet av
åtgärderna.
Handlingsplanens avgränsning

För att möta utmaningarna med ett förändrat klimat är både minskade utsläpp av
växthusgaser och anpassning till klimatförändringens effekter nödvändiga.
Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna arbetet på regional nivå med att minska
utsläppen av växthusgaser så mycket att klimatförändringarna hålls på en
hanterbar nivå. Detta arbete drivs i nära samverkan med klimatanpassninsarbetet,
men åtgärderna ingår i en separat handlingsplan. Åtgärder som skulle behöva
genomföras av andra nationella myndigheter, organisationer eller enskilda tas inte
upp i den här handlingsplanen.
Målgrupp

Handlingsplanen riktar sig i första hand till Länsstyrelsens medarbetare och till
tjänstemän och politiker inom Region Gotland, samt de aktörer inom berörda
sektorer som Länsstyrelsen bedömt är relevanta i länets arbete med
klimatanpassning. Andra intresserade kan använda handlingsplanen för att få en
bild av länets utsatthet för klimatförändringar och vilka åtgärder som
Länsstyrelsen arbetar med.
Tidsperspektiv

Handlingsplanen gäller för år 2018–2020 och Länsstyrelsens åtgärder kommer att
genomföras under denna treårsperiod. Del 1. Åtgärder, kommer att revideras
årligen. Del 2. Bakgrund, kommer att revideras vid behov.
Handlingsplanen utgår från de konsekvenser och behov av klimatanpassning som
vi kan se idag och förvänta oss fram till år 2100. Tidshorisonten är år 2100 för
IPCC:s klimatscenarier, vilka också ligger till grund för den klimatanalys för länet
som SMHI har gjort. Klimatförändringarna och medföljande konsekvenser
kommer att fortsätta uppträda även efter år 2100. Detta ställer krav på flexibilitet i
de långsiktiga investeringar för klimatanpassning som vi vidtar för att möta de
utmaningar som klimatförändringarna för med sig. Vilka konsekvenser vi drabbas
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av på lång sikt beror dels på hur mycket och hur snabbt de globala utsläppen av
klimatpåverkande växthusgaser minskar, dels på hur väl vi lyckas med att anpassa
samhället till nya förutsättningar
Finansiering

De åtgärder som Länsstyrelsen är ansvarig för finansieras dels genom de
klimatanpassningsmedel som Länsstyrelsen får via anslag 1:10 Klimatanpassning
inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård och dels via de anslag som
finansierar övriga uppdrag. Prioritering av användning av medel görs i samband
med Länsstyrelsens årliga verksamhetsplaneringsprocess.
För kommuner och andra aktörer finns när den här planen skrivs, inte några medel
avsatta specifikt för klimatanpassningsinsatser. Vissa åtgärder kan med fördel och
utan större merkostnader integreras med annat arbete, medan andra åtgärder är
kostsamma att genomföra. Klimatanpasningsåtgärder som innebär en kostnad vid
genomförandet kan innebära besparingar och minskade kostnader i framtiden. På
Klimatanpassningsportalen finns information om möjligheter till finansiering av
klimatanpassningsåtgärder.14
Många åtgärder som bidrar till anpassningen till ett förändrat klimat ger också
andra positiva effekter för människor och miljö. I ”Var finns pengarna? En
sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att
nå miljömålen” finns information om stöd och bidrag till åtgärder för att nå
miljömålen.15
Arbetsprocess Denna text uppdateras och fylls på till slutversionen

Handlingsplanen har tagits fram med utgångspunkt i den tidigare regionala
handlingsplanen för klimatanpassning som sträckte sig 2014–2016, samt
uppföljningen av denna16 Handlingsplanen har tagits fram av
klimatanpassningssamordnaren i samverkan med en intern
klimatanpassningsgrupp. I arbetet har workshops genomförts på länsstyrelsens
enheter.
Handlingsplanen har skickats på bred remiss till ovan nämnda aktörer samt andra
berörda aktörer inom relevanta sektorer i länet samt internt inom Länsstyrelsen.
Under remisstiden har länsstyrelsen genomfört x antal möten med aktörer för att
få in ytterligare synpunkter och eventuellt tidsätta föreslagna aktiviteter.
Klimatanpassningsportalen
Länsstyrelserna 2017. Var finns pengarna? En sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter
till åtgärder och insatser för att nå miljömålen
16 Länsstyrelsen Gotland 2014. Regional handlingsplan för klimatanpassning Gotlands län
samt Länsstyrelsen i Gotlands län 2017 Uppföljning av Regional handlingsplan för
klimatanpassning Gotlands län
14
15
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Hur påverkas Gotland av klimatförändringar scenarier till år 2100
Hur klimatet i Gotlands län utvecklas beror på hur framgångsrikt det globala
arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser blir. Även om vi lyckas att
stoppa utsläppen av växthusgaser kommer vi fortfarande att få en förändring av
klimatet som vi måste anpassa oss till.
Klimatscenarier är beskrivningar av möjliga utvecklingar av klimatet i termer av
meteorologiska variabler t.ex. årsmedeltemperatur och säsongsnederbörd. De är
en sammanställning av vår förståelse om klimatet och är basen till
klimatforskarnas svar. 17
SMHI har sammanställt en klimatanalys för Gotlands län som beskriver dagens
och framtidens klimat baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika
utvecklingsvägar, begränsade utsläpp (RCP4.5) respektive höga utsläpp (RCP8.5).
I klimatanalysen finns geografiskt detaljerade klimatdata och hydrologiska
modelleringar. Resultaten beskrivs i form av olika klimatindex, det vill säga
medelvärden, säsongsvariationer och mer extrema förhållanden.
De beskrivningar som finns i klimatanalysen baseras på medelförhållanden. Det är
viktigt att komma ihåg att variationen mellan år kan vara stor, även i ett framtida
klimat. 18 Slutsatserna från rapporten sammanfattas i efterföljande tabell, andra
källor anges där sådana använts.
Parameter

Påverkan Gotland
Årsmedeltemperatur 3–5 grader varmare än i nuläget.
Temperaturökning för alla årstider.
Kortare vinterperiod och längre sommarperiod.

Högre temperatur

Fler varma dagar och perioder med värmebölja.
Ökad årsmedelnederbörd 20–30 %
Ökad kraftig korttidsnederbörd

Ökade nederbördsmängder

17
18

Ökad tillrinning under vintern uppemot 50 %, p.g.a. mer
nederbörd och att mindre nederbörd kommer som snö.

SMHI 2015. Vägledning för användande av klimatscenarier.
SMHI 2015. Klimatologi 31. Framtidsklimat i Gotlands län.
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Fler dagar med låg markfuktighet.
Minskad total medeltillrinning vår och sommar, p.g.a. ökad
avdunstning.

Längre torrperiod

Vårflödestopparna försvinner och säsongen med låga flöden
blir längre.
Lågflöden blir vanligare, pga ökad avdunstning.
Starten på brandrisksäsongen tidigareläggs med ca 40 dagar
mot slutet av seklet. En ökning av brandrisksäsongens längd
med ca 50 dagar.19
2–4 månader längre vegetationsperiod.
Starten tidigareläggs, enligt RCP 8,5 till slutet av januari.
Enligt RCP 8, 5 blir vegetationsperioden 11 månader.

Längre vegetationsperiod
Global havsnivåhöjning på cirka 1 meter fram till år 2100 och
effekterna av detta mest märkbara i södra Sverige.
Haven kommer även att fortsätta stiga efter år 2100.

Höjd havsnivå

Höjningen av havsnivån får också genomslag på de mest
extrema vattennivåerna i samband med stormar. 20
Stigande havsnivåer där beräknat högsta troliga vattenstånd
för Gotland vid seklets slut (utan konsekvenser av våg- eller
vindeffekter) är c: a 153 cm över dagens medelvattenyta
beräknat för nordvästra Gotland.
Östra och södra Gotland får något lägre extremnivåer.21
Kusterosion sker i de södra delarna av Sverige, främst i
Skåne, Halland, Blekinge samt på Öland och Gotland. 22
Ökade havsnivåer och kraftigare vindar komma att innebära
ökade problem med stranderosion längs kusten.23

Ras, skred, erosion

MSB 2013. Framtida perioder med hög risk för skogsbrand - Analyser av klimatscenarier
2017. 14 juni 2017.
21SMHI 2008. Havsvattenstånd runt Gotland nu och i framtiden. Rapport 2008–71.
22 SMHI 2015. Underlag till Kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat.
Klimatologi nr 12.
23 SGI, Statens geotekniska institut www.swedgeo.se
19

20SMHI
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Storm

Inga tydliga svar på hur vinden kan komma att förändras i ett
framtida klimat.
Allvarligare konsekvenser och ökad risk för stormskador av
stormar pga. mildare och blötare vintrar.
Den stigande havsnivån gör också att extremvattenstånden
som kan uppstå i samband med storm beräknas bli högre i
framtiden24

Indirekta effekter för Sverige av klimatförändringar globalt

Förutom de direkta effekter som påverkar Sverige, så kommer de konsekvenser
som klimatförändringen får i andra delar av världen att påverka oss. Den
nationella säkerhetsstrategin lyfter fram att de internationella följderna av
klimatförändringar kommer att få minst lika stora konsekvenser som de som
direkt berör vårt land. Klimatförändringarna kan öka risken för krig, konflikter
och fattigdom. De förvärrar bristen på vatten och föda i redan utsatta regioner.
Kombinationen av resursbrist och befolkningstillväxt destabiliserar samhällen och
föder eller förvärrar konflikter. Följden blir ofta att människor tvingas på flykt.
Höjda havsnivåer och svåra stormar hotar liv, egendom och infrastruktur i
havsnära regioner över hela världen25
Länsstyrelsens utgångspunkter i arbetet med klimatanpassning

För åtgärder som innebär investeringar och val med en tidshorisont efter mitten
av seklet, kommer Länsstyrelsen att utgå från RCP 8.5 som ett möjligt
framtidsscenario. Länsstyrelsen har valt att i det regionala
klimatanpassningsarbetet utgå ifrån att RCP 8.5 är ett möjligt framtidsscenario
utifrån försiktighetsprincipen.26 Länsstyrelsen rekommenderar andra aktörer att
följa samma inriktning.
Många klimatanpassningsåtgärder kan vidtas utan att utgå ifrån ett specifikt
scenario, men när det handlar om att sätta till exempel planeringsnivåer, gör
osäkerheterna att Länsstyrelsen valt att utgå från försiktighetsprincipen och lägga
nivåerna utifrån att även det värsta scenariot i SMHI:s klimatanalys för länet kan
inträffa. Från länets klimatanalys kan utläsas att val av scenario spelar liten roll
fram till mitten av seklet, då resultaten inte skiljer sig särskilt mycket åt.27

Klimatanpassningsportalen
Regeringskansliet, 2017. Statsrådsberedningen. Nationell säkerhetsstrategi.
26 Riodeklarationen om miljö och utveckling från 1992, princip 15: För att skydda miljön, skall
försiktighetsprincipen tillämpas allmänt av stater i enlighet med deras förmåga. Om hot om
allvarlig eller oåterkallelig skada uppstår, skall brist på fullständig vetenskaplig säkerhet inte
användas som ett skäl att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförsämring.
Detta stämmer också överens med hänsynsreglerna i Miljöbalken (2:3).
27Läs mer om RCP-scenarierna i SMHI 2015. Klimatologi 31. Framtidsklimat i Gotlands län.
24
25
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Vattenbrist och torka är en prioriterad fråga i klimatanpassningsarbetet inom alla
sektorer. Gotlands län har redan idag problem med torka och vattenbrist, detta är
något som enligt klimatscenarierna kommer att inträffa oftare och under längre
perioder i framtiden.
Gotlands kust är särskilt utsatt för effekterna av klimatförändringar. Detta eftersom
kustzonen innehåller många höga natur-, kultur- och upplevelsevärden och många
intressen samsas här. Dessutom kommer vissa redan vanliga problem i kustzonen att
förstärkas i ett förändrat klimat, tex. vattentillgång och vattenkvalitet. Samtidigt som
kusten också påverkas av havsnivåhöjning och kusterosion.
Skyfall och värmeböljor utgör en viktig del av riskbilden som alla delar av Sverige
behöver förbereda sig för att kunna hantera. Detta behöver därför hanteras som en del av
arbetet inom alla sektorer.

Klimatanpassningsarbetet utgår från arbete med ekosystemtjänster.
Påverkan på ekosystemen och den biologiska mångfalden på Gotland och i Östersjön
har stor betydelse för alla som bor och verkar på Gotland. En fungerande biologisk

mångfald är en förutsättning för fungerande ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster
utgör exempelvis grunden för jordbruk, skogsbruk och turism. Ekosystembaserad
klimatanpassning utgår från att ekosystemtjänster kan bidra till att anpassa
samhället till klimatförändringarna och dämpa negativ påverkan.

Vilken klimatanpassning av Gotland behövs?
Denna del är en sammanställning av det regionala klimatanpassningsbehovet för
Gotlands län utifrån befintlig kunskap. Avsnittet är tänkt att klargöra olika
aktörers roller i klimatanpassninsarbetet och ska ge en bild av hur långt vi har
kommit i arbetet i länet.
Klimat- och sårbarhetsutredningen från 2007 delades in i sex olika huvudområden
som påverkas av klimatförändringar, dessa har i sin tur flera undergrupper.
Sammantaget handlar det om ca 25 olika områden, som hänger ihop på olika sätt
och ofta påverkar varandra. 28 Dessa hade länsstyrelsen som utgångspunkt i sin
förra handlingsplan. I SMHI:s kontrollstation 2015 delades nulägesbeskrivningen
av klimatanpassningsarbetet i Sverige in dessa områden:







28

Integrerad vattenförvaltning och dricksvatten
Kommunikationer
Tekniska försörjningssystem
Bebyggelse, byggnader och kulturarv
Areella näringar och besöksnäring
Hälsa
Naturmiljö och miljömål

SOU 2007:60 Sverige inför klimatförändringarna - hot och möjligheter
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Länsstyrelsen har i stort valt denna struktur för sin nulägesbeskrivning av länet,
men med vissa omarbetningar eftersom vissa områden kan beskrivas i flera
sammanhang. Ett område som kallas Sektorsövergripande arbete och förankring
har lagts till. Under varje sektorsområde framgår vilka miljömål som berörs,
påverkan på miljömålen beskrivs även under rubriken Naturmiljö och miljömål.

Sektorsövergripande arbete och förankring
Klimatanpassning berör alla samhällets sektorer och det är viktigt att påbörja arbetet
med klimatanpassning inom fler sektorer. Länsstyrelsens inriktning är att
klimatanpassning ska vara en fråga som hanteras tvärsektoriellt och inom ramen för
befintliga nätverk. För att klimatanpassningsarbetet ska gå vidare i länet är
Länsstyrelsens bedömning att det behövs kunskap, organisation, rutiner och mandat
att arbeta med frågan. Det finns också ett behov av att arbeta brett och
sektorsövergripande med klimatanpassning.
Länsstyrelsens åtgärder riktar sig generellt sett inte till allmänheten. Ideella
organisationer ges under 2018 möjlighet att söka medel för insatser som hålls för
att höja kunskapen om klimatanpassningsfrågor för allmänheten.

Länsstyrelsens regleringsbrev anger att länsstyrelserna ska följa upp hur arbetet
med klimatanpassning går och vilka insatser som görs hos länsstyrelsen och hos
kommunerna i länet. Region Gotland är en viktig aktör i arbetet med
klimatanpassning och äger många åtgärder för klimatanpassning. Länsstyrelsen
kan vägleda och samverka med Region Gotland i arbetet med åtgärder.
Enligt IVL:s undersökning ”Klimatanpassning 2017-så långt har kommunerna
kommit. Enkätundersökning och kommunranking” hamnar Region Gotland på
plats 66 med 15,5 poäng. Det genomsnittliga resultatet för alla deltagande
kommuner var 13,2.29 Länsstyrelsen ser att det är positivt att Region Gotland
under 2017 för första gången deltog i enkätundersökningen som har pågått sedan
2015.
Resultaten från enkätundersökningen visar att nästan alla kommuner (201 av 202)
tror att de kommer påverkas av klimatförändringar eller extrema väderhändelser,
så även Region Gotland. De flesta kommunerna (9 av 10) uppger att de arbetar
med klimatanpassning.30 Att arbete med klimatanpassning är påbörjat och pågår
inom Region Gotland framgick av den förra regionala handlingsplanen för
klimatanpassning och även av uppföljningen av denna. Exempelvis kommer
klimatanpassning till uttryck i bl. a. översiktsplanen Bygg Gotland, fördjupade
översiktsplaner, RSA, dagvattenstrategi m.m. (vidare beskrivning om nuläget i
arbetet finns under kommande sektorbeskrivningar).
29
30

IVL. Svenska miljöinstitutet 2017. Klimatanpassning 2017 - så långt har kommunerna kommit
Ibid
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Enligt IVL:s enkät uppger hälften av kommunerna att det har fattats ett politiskt
beslut i kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen om att kommunen ska arbeta
med klimatanpassning. Länsstyrelsen har ingen kännedom om att ett sådant beslut
fattats inom Region Gotland.
Drygt hälften av kommunerna (6 av 10) svarar i IVL:s undersökning att någon
eller några är huvudansvariga för kommunens klimatanpassningsarbete. Inom
Region Gotland finns är ansvaret för klimatanpassning integrerat i respektive
uppdrag/nämndansvar. Respektive förvaltning/kommunala bolag ansvarar för
genomförande av klimatanpassningsåtgärder inom sitt ansvarsområde.31 Detta är
positivt på så sätt att arbetet är sektorsövergripande och att flera förvaltningar
behöver vara involverade. Länsstyrelsen upplever dock att det finns en viss
svårighet med att det är otydligt vem som ansvarar för det samlade
klimatanpassningsarbetet på Region Gotland. Att ha en samlad bild av Region
Gotlands arbete med klimatanpassning skulle vara positivt både i planering av
åtgärder och för uppföljning av det arbete som görs.
IVL:s undersökning visar att kommunerna i Sverige generellt sett inte har kommit
så långt vad gäller att utvärdera och prioritera olika klimatanpassningsåtgärder
och följa upp och utvärdera anpassningsarbetet.32 Region Gotland har angett att
ingen samlad uppföljning av klimatrelaterade kostnader och arbete som görs för
att anpassa infrastruktur och verksamhet till ett ändrat klimat, men att viss
uppföljning sker genom länsstyrelsens arbete. Flera förslag i denna handlingsplan
innebär att länsstyrelsen ytterligare skulle kunna stötta Region Gotland med
uppföljning av arbetet.
Föreslagen ändring av miljöbalken

Den 1 juni 2017 kom propositionen gällande nya 6 kapitlet i miljöbalken. De nya
bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Förslaget innebär att
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) breddas till att omfatta fler miljö- och
hälsoaspekter, exempelvis klimatförändringar. Alla miljö- och hälsoaspekter
kommer inte att bli relevanta i varje enskild tillståndsprövning, utan det avgörs i
avgränsningsfasen.33 Länsstyrelsen kommer därmed att verka för att
klimatförändringar lyfts i de MKB: er där det är relevant.

Ibid
Ibid
33 Prop. 2016/17:200 Miljöbedömningar
31
32
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Integrerad vattenförvaltning och dricksvatten
Hot och möjligheter kopplat till klimatförändringar
Dricksvatten

Perioden med sjunkande grundvattennivåer bli längre.
Eventuellt kan grundvattennivåerna under vintern bli något
högre
Vattenkvaliteten påverkas av torrperioder, översvämningar
och högre vattentemperatur bl.a. genom ökad risk för
mikrobiologiska och kemiska föroreningar.
Lägre grundvattenbildning ökar risken för påverkan från det
relikt saltvatten

Sjöar och vattendrag

Östersjön

Högre flöden i vattendragen under höst och vinter.
Lägre flöden och längre säsong med låga flöden under vår
och sommar.
Viktiga fortplantningsmiljöer för arter vattendrag kan
försvinna
Ytvattnets kvalitet och kvantitet att påverkas
Ökad vattentemperatur i sjöar
ökad risk för kraftiga algblomningar
ökande humushalter
Ökade vattentemperaturer, cirka 3–5 grader i genomsnitt.
Den största temperaturhöjningen under sommartid i södra
Östersjön.
Ökad vattentemperatur och ökade flöden i vattendragen kan
leda till övergödning, minskat istäcke och lägre salthalt
Havsförsurning som på sikt leder till betydande effekter på
marina organismer.34

Miljömål som berörs: Hav i balans - levande kust och skärgård, Levande sjöar
och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, Ingen övergödning.
Förväntade konsekvenser av klimatförändringar såsom ökad nederbörd och fler
perioder med torka innebär stora utmaningar för vattenförvaltning och
dricksvattenförsörjning samt för hantering av dag- och spillvatten35.

SMHI 2015. Underlag till Kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat.
Klimatologi nr 12
35 Ibid
34
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EU:s ramdirektiv för vatten syftar till ett långsiktigt och hållbart utnyttjande av
våra vattenresurser. Vattenförvaltningen omfattar sjöar, vattendrag, kust- och
övergångsvatten och grundvatten. Alla vatten ska ha god status och
vattenkvaliteten får inte försämras. Vattenmyndigheterna tog 2012 fram ett
kunskapsunderlag om hur klimatanpassning kan införlivas i vattenförvaltningen.
Detta pekar på att klimatperspektivet på sikt bör föras in i övervakningsprogram,
åtgärdsprogram och i arbetet med kartläggning och analys. Länsstyrelsen arbetar
med att implementera vattenförvaltningens förvaltningsplaner och bindande
åtgärdsprogram för 2016–2021.
Länsstyrelsen arbetar med en ”Strategi för en bättre vattenmiljö 2018–2020” som
integrerar klimatanpassning i vattenförvaltningsarbetet på regional nivå. Därmed
kommer att utgöra grund för det fortsatta arbetet med klimatanpassning.
Länsstyrelsens ambition med strategin är att tydliggöra Länsstyrelsens uppdrag
och roller i arbetet för en bättre vattenmiljö genom att samordna, prioritera och
styra vårt åtgärdsarbete mot de uppsatta målen. Planen omfattar allt vatten i länet
(grundvatten, sjöar och vattendrag, kust och hav).
Beskrivning av Gotlands kustvatten finns i de åtta lokala åtgärdsprogram som
tagits fram. Generellt har kustvattnet längs Gotlandskusten, liksom Östersjön som
helhet, problem med övergödning, främst orsakad av lantbruk, avlopp och
skogsbruk. Belastning av näringsämnen sker direkt från landbaserade källor, via
inlandsvattnet och från utsjön. För att minska övergödningsproblemen längs
kusten behövs därför en reduktion av kväve och fosfor från både landbaserade
källor och utsjön.36 I ett framtida klimat kan ökade nederbördsmängder ge utökat
flöde av kväve och fosfor i Östersjön.
En beskrivning av de flesta av Gotlands sjöar och vattendrag finns i de åtta lokala
åtgärdsprogram som tagits fram och finns att läsa på Länsstyrelsens hemsida.
Sjöarna på Gotland har som regel en god vattenkvalitet, endast ett fåtal har
problem med förhöjda närsalthalter och flera av de större sjöarna är ytvattentäkter
för dricksvattenproduktion.
Av vattendragen har endast ett fåtal god vattenkvalitet. Ett stort problem är den
tidigare utdikningen av våtmarker, med kanalisering och uträtning, så för att
minska övergödningsproblematiken, hålla kvar mer vatten i landskapet och
samtidigt behålla förutsättningarna att bedriva ett livskraftigt jordbruk, krävs det
att åtgärder vidtas som exempelvis våtmarker, dammar och funktionella
kantzoner. Ett problem som blir alltmer aktuellt är torka, vilket inverkar negativt
på vattenorganismer och fisk. 37 Denna problematik förväntas bli vanligare i ett
förändrat klimat. Flera av de fysiska åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammen
kan utöver förbättrad vattenkvalitet också uppväga effekterna av ett förändrat
36Länsstyrelsen
37

Ibid

i Gotlands län 2017. Utkast till Strategi för en bättre vattenmiljö 2018–2020
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klimat. Det kan komma att visa sig att de behöver genomföras i en ännu större
omfattning för att upprätthålla en godtagbar vattenkvalitet.38
Klimatanpassningsfrågorna bör komma upp på agendan inom ramen för Blått
centrum, som ska fungera som ett regionalt kunskapscentrum för forskning kring
vattenfrågorna. Arbetet med vattenfrågor är tänkta att samordnas genom Blått
centrum och därmed kan länsstyrelsen verka för att klimatanpassningsfrågor lyfts
inom denna samverkan.
Dricksvatten

I dagsläget är Gotlands vattenförsörjning mycket sårbar och Gotland är idag ett av
de av län i Sverige som har störst problem med dricksvattenförsörjningen, detta
gäller både allmän och enskild vattenförsörjning. I länet används främst
grundvatten till dricksvattenförsörjning. Gotland har ett tunt, ibland obefintligt
jordtäcke och sprickig berggrund. Detta innebär att grundvattnet har stor sårbarhet
jämfört med övriga landet, och kvaliteten på dricksvattnet är redan idag dålig på
många håll. Hos de fastigheter som tar vatten från egen brunn förekommer ofta
bakterier och inom jordbruksområden är det vanligt med förhöjda halter av nitrat.
På Gotland finns idag två större näringar, de areella näringarna samt
besöksnäringen, båda starkt beroende av tillräckligt mycket dricksvatten av god
kvalitet. Många av dessa har ett enskilt vatten, och är således själv ansvarig för sin
vattenförsörjning. Klimatförändringarna kommer att leda till ökade påfrestningar
för Gotlands vattenförsörjning.39
En regional vattenförsörjningsplan är under framtagande och kommer 2018 att
finnas för länet. Denna har tagits fram av Länsstyrelsen i samverkan med Region
Gotland och LRF. Syftet med vattenförsörjningsplanen är att ta ett samlat grepp
över Gotlands vattenförsörjning och visa hur klimatförändringarna kan påverka
vattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv samt peka ut de för länet
viktigaste vattenresurserna och bristområdena.
Planen redovisar ett antal tydligt identifierade behov och åtgärder som behöver
hanteras för att skapa en trygg vattenförsörjning. Det kommer att krävas stora
insatser av både Region Gotland, länsstyrelsen samt enskilda för att trygga den
långsiktiga vattenförsörjningen på Gotland. Den regionala
vattenförsörjningsplanen integrerar klimatanpassning och ersätter därmed de delar
i denna handlingsplan som berör dricksvatten. Åtgärderna kommer att följas upp
även inom ramen för klimatanpassningsarbetet.
Det förändrade klimatet ställer krav att samhället anpassas och att planering sker
efter nya förutsättningar. Förutsättningarna för vattenförsörjning förändras i och
38
39

Vattenmyndigheterna. Vatten i ett förändrat klimat.
Länsstyrelsen i Gotlands län, 2017. Regional vattenförsörjningsplan- remissversion nov 2017.
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med de förändringar i nederbörd, grundvattennivåer, avrinning och vattenstånd
som sker beroende på ökad temperatur men även på förändrade
nederbördsmönster och en förändrad havsnivå. 40
SGU har modellerat grundvattennivåernas förändring i ett framtida klimat41 det
anges generellt för Gotland att perioden med sjunkande grundvattennivåer bli
längre och eventuellt kan grundvattennivåerna under vintern bli något högre än
för referensperioden. Grundvattenbildningen kommer därmed att minska
volymmässigt samtidigt som det kommer att bli längre perioder med sjunkande
grundvattennivåer under sommarhalvåret. Möjligheten till grundvattenuttag kan
komma att minska, vilket kan leda till konkurrens om vattenresurserna.
Sammantaget gör detta att påverkan bedöms bli som störst på tillgången i de
grundvattenmagasin som har den minsta marginalen, dvs. där det råder en knapp
tillgång redan idag.
Torrperioder och översvämningar kan påverka grundvattenkvaliteten på många
olika sätt. Exempelvis genom ett jordbruk med längre odlingsperiod som kan
medföra ett ökat behov av gödsling och användning av bekämpningsmedel.
Förändringar i grundvattnets flödesriktningar kan innebära att förorenat vatten rör
sig mot vattentäkter. Detta gäller inte minst enskilda brunnar där kombinationen
av låga grundvattennivåer och uttag ur brunnar och samtidig infiltration av
avloppsvatten och därmed förhöjd grundvattennivå kan ge upphov till ny
flödesriktning och förorening av dricksvattenbrunnar. Förändringar som beror på
ökade vattenuttag kan ge nya strömningsriktningar och påverkan på
vattenkvaliteten. Detta kan t.ex. gälla ökad saltvatteninträngning. Höjning av
havsytenivå ökar även det risken för saltvatteninträngning.42 Lägre
grundvattenbildning ökar risken för påverkan från det relikt saltvatten, vilket
redan idag är relativt vanligt på Gotland.
Precis som för grundvattnet kommer även ytvattnets kvalitet och kvantitet att
påverkas av ett förändrat klimat. Varmare vatten i sjöar medför ökad risk för
kraftiga algblomningar, men även risk för ökad tillväxt av oönskade
mikroorganismer i ledningsnäten. Höga råvattentemperaturer kan aktualisera krav
på kylning av råvattnet innan det distribueras ut till konsument. Vidare anses
ökande humushalter i sjöar vara en risk, vilket kan utgöra en källa för tillväxt av
mikroorganismer.
Inom samhällsplaneringen arbetar Region Gotland mot en framtida hållbar
dricksvattenförsörjning och grundvattenfrågorna är tydligt prioriterade.
Sommartid ökar konkurrensen om vattenresurser och redan idag behöver
samhället anpassas till minskad vattentillgång. I arbetet med fördjupade
SMHI 2015. Framtidsklimat i Gotlands län.
SGU 2015. Grundvattennivåer i ett förändrat klimat – nya klimatscenarier.
42 SGU 2010. Grundvattennivåer och vattenförsörjning vid ett förändrat klimat.
40
41
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översiktsplaner samt vid exploateringar är vattenfrågan central, då det ställs krav
på att redovisa att tillräckligt mycket vatten av god kvalitet finns.
Region Gotland arbetar med att ta fram en ny VA-strategi denna integrerar
klimatförändringar och klimatanpassning. Länsstyrelsen utgår därför ifrån att även
efterföljande handlingsplan kommer att integrera klimatförändringar och
klimatanpassning. Länsstyrelsen utgår därmed från att denna kommer att ligga till
grund för åtgärder som görs under perioden för denna handlingsplan.
Länsstyrelsen föreslår därför att Region Gotland följer upp de åtgärder för
klimatanpassning som genomförs inom ramen för VA-strategin med efterföljande
handlingsplan. Länsstyrelsen kan vara behjälplig i denna uppföljning. Region
Gotland kommer också att ges möjlighet att, liksom andra aktörer, delta i
generella kunskapshöjningar om klimatförändringar och klimatanpassning.
På nationell nivå arbetar Livsmedelsverket med en handbok om
dricksvattenproducentens klimatanpassning (KASKAD). Denna kommer att vara
klar i början av 2018. Länsstyrelsen föreslår en aktivitet 2018 för Region Gotland
inom ramen för Kaskad, som innebär att Livsmedelsverket kommer till Gotland
och håller en tvådagars workshop.
Påverkan på ledningsnät och vattenverk finns sammanfattad under rubriken
”Tekniska försörjningssystem”, även avloppsledningar och avloppsreningsverk
samt dagvatten beskrivs här.

Kommunikationer
Hot och möjligheter kopplat till klimatförändringar
Vägar

De största riskerna avseende vägar kopplade till ökad
nederbörd och medföljande flöden vilket kan innebära större
risker för översvämningar, ras, skred och erosion.

Hamnar

Förhöjd havsnivå och höga vattenstånd kan påverka
hamnverksamheten längs Sveriges sydligaste kuster
En eventuell ökning av vindstyrkorna kan ge ökad frekvens
av stängning av vissa hamnar

Flygplats

43SOU

Stranderosion kan skapa negativa effekter på infrastrukturen,
södra delarna av landet.
Luftfarten påverkas inte i någon allvarligare grad av
klimatförändringarna. De konsekvenser som konstateras är
bl.a. att flygplatsens bärighet kan påverkas av ökade
nederbördsmängder samt ett förändrat tjäldjup.43

2007:60. Sverige inför klimatförändringarna - hot och möjligheter.

Länsstyrelsen i Gotlands län

2017-11-13

Dnr 424-2628-2017
21

Klimatförändringar förväntas påverka kommunikationer genom bl.a. ökad
nederbörd, stigande havsnivå och ökad förekomst av ras och erosion. Det är
framförallt vägnätet som pekats ut som sårbart för klimatförändringar, varför detta
prioriteras i handlingsplanen. Avbrott i färje- och flygtrafik kan få stora
konsekvenser, vilket lyfts fram i länets risk och sårbarhetsanalys, men varken
sjöfart eller flyg lyfts i nationella utredningar fram som särskilt utsatta för
klimatförändringar.
Vägar
Det är viktigt att man vid planering tar hänsyn till aktuell kunskap om de
förändringar som kommer att ske inom den beräknade livslängden för
infrastrukturen. Utmärkande för länet är att det finns många enskilda vägar.
I dagsläget är det osäkert vilka konsekvenser som klimatförändringar kan få för
vägar på Gotland då det saknas en analys av påverkan på vägar kopplat till
klimatförändringar. Region Gotland har angett i sin översiktsplan att det bör
utredas hur vägstrukturen på Gotland klarar framtida klimatförändringar.
Trafikverket har tagit fram en klimatanpassningsstrategi med tillhörande
handlingsplan på nationell nivå. Denna anger att ansvaret ska bli tydligare för vem
som har ansvar för klimatanpassning i arbetet och hur Trafikverket ska jobba
systematiskt med klimatanpassning av infrastrukturen. Hittills har det varit oklart
vilket förhållningssätt Trafikverket har till klimatscenarier och om vissa vägnät
ska prioriteras.
Länsstyrelsens föreslår att Trafikverket, Region Gotland och Länsstyrelsen
påbörjar en dialog om hur vägnätet ska klimatanpassa på Gotland. Detta för att
tydliggöra vilka sårbarheter vägnätet har utifrån klimatförändringar och vilka
åtgärder som därför bör prioriteras, samt i vilka processer klimatanpassning ska
beaktas.
När det gäller nybyggnation av vägar så tas en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) fram. Länsstyrelsen kommer därmed att verka för att klimatförändringar
lyfts i de MKB: er där det är relevant.
Hamnar
Sjöfartsverket angav i samband med klimat- och sårbarhetsutredningen att
klimatförändringarna sannolikt inte medför några större konsekvenser för
sjöfarten.
Region Gotlands hamnchef menar att det är stora ekonomiska värden i hamnarna
och att dessa måste klimatanpassas eftersom de inte kan flyttas. Just när det gäller
höjd havsnivå sker en anpassning kontinuerligt för de hamnar som har pågående
och framtida planerad hamnverksamhet allteftersom att medelvattenytan höjs. Vid
renovering och nybyggnad utgår man normalt från aktuellt medelvattenstånd och
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sedan lägger man på + 2 m över medelvattenståndet. En utmaning är den
infrastruktur i hamnen som inte är kopplad till pågående hamnverksamhet, då
denna inte kommer att anpassas kontinuerligt, exempelvis Holmen i Visby eller
gamla kajanläggningar runt Gotland. Här kommer klimatförändringarna därför att
bli märkbara snabbare.
Region Gotland har under de senaste åren satsat på nyinvestering i hamnarna i
Slite och Klintehamn. Byggnation av Kryssningskajen i Visby pågår. I dessa
projekt och i alla typer av nyinvesteringar tar man hänsyn till att hamnarna har en
ekonomisk och teknisk avskrivningstid på 50 år. En begränsad havsnivåhöjning
kan t.o.m. vara positivt med tanke på att man ofta muddrar för bättre djup i
hamnarna. Längre in i framtiden kan man tänka sig att det blir aktuellt att göra
ytterligare anpassning i form av vallar, murar, rörliga barriärer eller dylikt.
Annan påverkan på hamnarna av ett förändrat klimat är förändrade vind- och
vågförhållanden och intensivare regn. Hamnchefen pekar på att
dagvattenhanteringen i hamnarna kan bli svårare att lösa framåt när havsnivån
höjs, då dagvattensystemen leder ut i hamnbassängen. I Visby är det inte bara
hamnverksamhetens dagvatten som leds ut i hamnbassängen utan dagvatten från
bebyggda områden i Visby.44
Avdelningen för sjö- och luftfart inom Transportstyrelsen arbetar med att ta fram
en handlingsplan för klimatanpassning vilken beräknas vara klar våren 2018. Här
kommer man att se över behovet av att anpassa föreskrifter och tillsyn för att
minska risken för att ett förändrat klimat ska leda till en minskad säkerhet och en
negativ påverkan på miljön.45
Länsstyrelsen avser under perioden för handlingsplanen inte att göra särskilda
insatser när det gäller hamnanläggningar. Region Gotland kommer att ges
möjlighet att, liksom andra aktörer, delta i generella kunskapshöjningar om
klimatförändringar och klimatanpassning.
Flyg
En rapport av Luftfartsstyrelsen från 2008 bedömer sårbarhet av rullbanornas
bärighet, bl.a. utifrån problem med dagvattenhantering. Denna lyfter inte fram
Visby som en flygplats med särskilda problem. Men generellt anges att ökade
nederbördsmängder belastar flygplatsernas dagvattensystem
Swedavia har hittills inte gjort några andra bedömningar av ytterligare behov av
klimatanpassning av Visby Airport. Flygplatsen arbetar i övrigt mycket med
riskhantering, men har hitintills inte haft med klimatförändringar som en faktor i
arbetet. Länsstyrelsen avser under perioden för handlingsplanen inte att göra
44
45

Hamnchef Mats Eriksson, Region Gotland.
Klimatanpassningsportalen
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särskilda insatser när det gäller flygplatsen. Detta bör kunna hanteras inom ramen
för risk- och sårbarhetsarbetet. Swedavia kommer att ges möjlighet att, liksom
andra aktörer, delta i generella kunskapshöjningar om klimatförändringar och
klimatanpassning.
Telekommunikationer samt radio och tv-distribution
En ökande risk för stormfällning ökar känsligheten hos luftburna ledningar och
master. Teracom anger att salt luft, åska, is och vinterstormar är det som sliter
hårdast på masterna och skapar de största utmaningarna för dem.46
Länsstyrelsen har i dagsläget ingen kännedom om hur hänsyn tas till
klimatförändringar när det gäller telekommunikationer och tv- och
radiodistribution. Erfarenheter från andra län visar att den snabba utvecklingen
inom sektorn och en hög omsättningstakt på utrustning gör att successiv
anpassning till klimatförändringarna kan ske. Länsstyrelsen avser under perioden
för handlingsplanen inte att göra särskilda insatser inom området.

46

Teracom
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Tekniska försörjningssystem
Hot och möjligheter kopplat till klimatförändringar
Elnät

Ett varmare och blötare klimat medför att träd i ledningsgator
växer snabbare och faller lättare vid blåst.
Högre vattenmättnad i marken ger ökad påverkan på
jordkabel (korrosionsskador) samt ökar risken för röta eller
rostangrepp på ledningsstolpar.
Högre temperaturer ger ökat slitage, medför att befintliga
ledningar och kablar får lägre överföringsförmåga med risk
för överbelastning och elavbrott, kan leda till överbelastning
av främst transformatorer placerade inomhus
Kombinationen av hög luftfuktighet och varmt väder gör att
mossa, mögel och svampar växer och försämrar eller förstör
apparater. Exempelvis minskar isolationsavstånd eller
material oxiderar som en effekt av angrepp.
Eventuell ökning av åskfrekvensen kan medföra behov av att
öka anläggningsskyddet, men arbete bedöms i så fall kunna
genomföras i samband med underhålls- och förnyelsearbete.47

Vattenledningar och
vattenverk

Fysisk påverkan av anläggninsgdelar t.ex. genom ökad risk
för ledningsbrott eller höga vattennivåer.
Störning på kraftförsörjning (se ovan)
Inträngning av ovidkommande vatten pga. trycklöshet.
Höga råvattentemperaturer kan aktualisera krav på kylning av
råvattnet innan det distribueras ut till konsument.

Avloppsledningar och
avloppsreningsverk

Risk för ökad tillväxt av oönskade mikroorganismer i
ledningsnäten48
Höga flöden i dagvattensystemen kan leda till
översvämningar och bräddning i reningsverk, vilket kan
släppa ut förorenat vatten.
Föroreningar från enskilda avloppsanläggningar och areella
näringar kan öka.
Ökat behov av avledning av vatten lokalt49

47 Energimyndigheten 2009. Extrema väderhändelser och klimatförändringens effekter på
energisystemet Slutrapportering av regeringsuppdrag ER 2009:33
48 SOU 2016:32 En trygg dricksvattenförsörjning.
49 Länsstyrelserna 2012. Klimatanpassning i fysisk planering. Vägledning från länsstyrelserna.
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Elnät
GEAB äger och förvaltar det gotländska elnätet och är därför en viktig aktör i
klimatanpassningsarbetet i länet. GEAB utför byggnation-, underhåll-, service-,
drift- och anläggningsarbeten på elnätet. Enligt nätchefen på GEAB har företaget
under de senaste åren arbetat mycket med föryngring och förbättring av det
befintliga nätet för att säkra det från avbrott.
Varje år lämnas en RSA för elnätet till Energimarknadsinspektionen, i dagsläget
finns inga krav på att göra en riskanalys för det befintliga nätet avseende påverkan
av klimatförändringar.
En långvarig störning i elförsörjningen skulle innebära betydande konsekvenser
för samhällsviktig verksamhet i länet. Beroendet av elförbindelsen från fastlandet
för att täcka energibehovet under vissa perioder, är en påtaglig sårbarhet.
På grund av ett förändrat klimat förväntas sårbarheten öka genom en ökning av
extrema väderhändelser och varmare och fuktigare klimat. Högre
medeltemperaturer och högre extremtemperaturer kan höja sårbarheten hos
elförsörjningen.
I termer av dimensionering av nätet så sker den största förbrukningen av el idag
på vintern, då har man också en naturlig kyleffekt på stationer och ledningar. Om
det istället skulle vara lika stor (eller större) last på sommaren som minskar
marginalerna och nätet kan behöva dimensioneras om. GEAB har idag under
varmare perioder hittills inte sett detta problem uppkomma. 50
Länsstyrelsen bedömer att det bör vara möjligt för GEAB att arbeta med
klimatanpassning i alla långsiktiga beslut. Utbytestiden för ledningar är mellan
30–50 år. Det finns också ett antal platser för större fasta anläggningar, här kan
man vid nyinvestering se över behovet att byta plats. Vid nyinvesteringar bör man
därmed kunna använda SMHI:s klimatscenarier och annat befintligt
planeringsunderlag (stigande havsnivåer och lågpunktskartering) för att se över
eventuella sårbarheter och behovet av anpassning. Länsstyrelsen föreslår att
GEAB under 2018–2020 ser över möjligheterna att arbeta med klimatanpassning.
När det görs ny koncessionsansökan tas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
fram. Länsstyrelsen kommer därmed att verka för att klimatförändringar lyfts i de
MKB: er där det är relevant.
Vattenledningar, vattenverk, avlopp och dagvatten
Region Gotland med att ta fram en ny VA-strategi med efterföljande
handlingsplan som integrerar klimatförändringar och klimatanpassning.

50

Uppgifter från GEAB:s nätchef Björn Axelsson
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Länsstyrelsen utgår därmed från att denna kommer att ligga till grund för åtgärder
som görs under perioden för denna handlingsplan.
Länsstyrelsen föreslår därför att Region Gotland följer upp de åtgärder för
klimatanpassning som genomförs inom ramen för VA-strategin med efterföljande
handlingsplan. Länsstyrelsen kan vara behjälplig i denna uppföljning. Region
Gotland kommer också att ges möjlighet att, liksom andra aktörer, delta i
generella kunskapshöjningar om klimatförändringar och klimatanpassning.
I översiktsplanen för Gotland beskrivs generella problem när det gäller vatten och
avlopp på Gotland idag:
• Många system
• Delar av systemen ålderstigna
• Kombinerade ledningar med risker för bräddning
• Stort behov av en långsiktigt hållbar dagvattenhantering
Gotland har dessutom 14 000 enskilda avlopp, varav många inte uppfyller kraven
i dagens lagstiftning. Detta medför föroreningsrisker för närliggande vattentäkter
och vattendrag. Arbete med enskilda avlopp pågår inom Region Gotlands projekt
Klart Vatten.
Både höjda och sänkta grundvattennivåer kan leda till en ändrad flödesriktning av
grundvattnet, speciellt i samband med infiltration, till exempel avloppsinfiltration,
och grundvattenuttag (enskilda brunnar). En ändrad flödesriktning kan innebära
att föroreningar kan transporteras mot en dricksvattenbrunn där flödesriktningen
tidigare var riktad bort från brunnen. I risk- och sårbarhetsarbetet har vatten-och
avloppsfrågor lyfts fram som särskilt angelägna för anpassning till ett förändrat
klimat.
Med en ökad risk för extrema väderhändelser och en ökad genomsnittlig
nederbörd under vissa tider på året finns behov av att öka kapaciteten för Vasystem. I ett förändrat klimat ökar riskerna för bräddning av avlopp. Det är därför
positivt att Region Gotlands arbete VA-strategi med efterföljande handlingsplan
integrerar klimatförändringar och klimatanpassning.
Vad gäller avrinning innebär de många kanalsystem som återfinns på Gotland att
avrinningen går snabbt. Detta medför i sin tur att en stor del av innehållet i vad
som tillrinner till kanalsystemen förs ut i havet. Ett sätt att begränsa detta på
skulle kunna vara genom att skapa uppsamlingsdammar. Det fåtalet områden som
är lämpliga för dammanläggning på Gotland är dock ofta attraktiva
jordbruksmarker. Dessa frågor hanteras dels inom åtgärder för Vatten i
odlingslandskapet och Regional vattenförsörjningsplan, men också i den
översiktliga planeringen.
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Region Gotland har tagit fram en dagvattenstrategi, där ett av målen är ”Robust
och klimatanpassad dagvattenhantering.” Målet innebär att dagvattensystemet
ska vara utformat så det klarar att hantera stora variationer av flöden från
nederbörd. Bebyggelseområden ska ha en genomtänkt höjdsättning för att
minimera risken för skadliga översvämningar samt möta konsekvenserna av
förväntade klimatförändringar. Länsstyrelsen ser positivt på dagvattenstrategin
som innebär att Region Gotland bidrar till klimatanpassade åtgärder.
Länsstyrelsen föreslår att Region Gotland följer upp de åtgärder för
klimatanpassning som genomförs inom ramen för dagvattenstrategin.
Länsstyrelsen kan vara behjälplig i denna uppföljning. Region Gotland kommer
också att ges möjlighet att, liksom andra aktörer, delta i generella
kunskapshöjningar om klimatförändringar och klimatanpassning.

Samhällsplanering, bebyggelse och byggnader
Hot och möjligheter kopplat till klimatförändringar
Bebyggelse och byggnader

I städer och tätorter finns risk för höga temperatur pga.
värmelagring vilket orsakar urban värmeöeffekt.
Stor andel hårdgjord yta minskar förmågan för dagvatten
att infiltreras.
Risk för översvämning av bebyggelse på grund av
nederbördsmängder eller närhet till hav, sjöar,
Vattendrag
Ökade problem med mögeltillväxt och fuktproblem i
byggnader.
Ökat/minskat värme- och kylbehov i byggnader.
Risk för skadad bebyggelse pga. skyfall, ras, skred, erosion
och översvämning
Påverkan på infrastrukturen kopplad till bebyggelse (VA,
elnät vägar m.m. se respektive rubrik)51

Miljömål som berörs: God bebyggd miljö
Många av de klimateffekter som förväntas uppstå i ett förändrat klimat påverkar
befintlig bebyggelse och byggnader. Det är också viktigt att väga in
klimatanpassningsbehovet vid planering av ny bebyggelse så att det inte uppstår
nya problem i framtiden som hade kunnat förhindras redan idag. Genom
51

Länsstyrelserna 2012. Klimatanpassning i fysisk planering. Vägledning från länsstyrelserna.
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långsiktiga beslut i samhällsplaneringen bör det gå att hantera ökade risker för
naturolyckor och översvämning samt värmeböljor som kommer med ett förändrat
klimat.
Att klimatanpassa innebär bland annat att inte bygga på låglänt mark eller mark
som riskera att översvämmas. På grund av de ökade skyfallen är det väsentligt att
det skapas förutsättningar för en hållbar dagvattenhantering. I det arbetet spelar
grönstrukturen en viktig roll både för att ta hand om ökad nederbörd, men även
för att till exempel dämpa temperaturen vid värmeböljor. Möjligheten att lösa
dricksvattentillgång, även på lång sikt, är avgörande för var ny bebyggelse är
möjligt.
Samhällsplanering

Region Gotland har i sitt miljöprogram angett att arbetet med klimatanpassning
ska integreras i all samhällsplanering. Länsstyrelsen anser att det är en bra
utgångspunkt och att det bör finnas utrymme till en utökad samverkan kring
frågorna.
Klimatförändringar och generella följdeffekter beskrivs i den nuvarande
översiktsplanen. I framtagande av en ny ÖP finns möjlighet att arbeta in nytt
planeringsunderlag och göra nya ställningstaganden utifrån ny kunskap och
underlag som har tagits fram sedan översiktsplanen antogs. Länsstyrelsen föreslår
även att Region Gotland ser över redan beslutade detaljplaner som inte ännu
bebyggts utifrån nya risker i framtidens klimat.
Det saknas i nuvarande ÖP ställningstaganden kring hur andra klimateffekter än
havsnivåhöjning ska beaktas och rutiner för beaktande i planeringen, även om
hänsyn tas i enskilda fall. I nyare fördjupningar, exempelvis FÖP
Östergarnslandet och Katthammarsvik, har frågor kring klimatanpassning
utvecklats. Länsstyrelsen kommer under 2018 att lämna en sammanfattande
redogörelse över ÖP där klimatanpassning kommer att vara en del. Länsstyrelsen
kommer också att arbeta in klimatanpassning som en del i yttranden över
havsplanering.
Kommunerna har ansvaret för att ny bebyggelse i detaljplan lokaliseras till
lämplig mark utifrån risken för olyckor som ras, skred eller översvämning och
erosion. I detaljplanearbetet beskriver Region Gotland idag oftast effekterna av
klimatförändringar och behovet av klimatanpassning för enskilda planer.
Länsstyrelsen yttrar sig om klimatanpassning som en del i behovsbedömning,
samråd och granskning.
Länsstyrelsen kan under perioden för handlingsplanen stötta Region Gotland med
utbildningsinsatser kring exempelvis vilka underlag som finns och hur
klimatanpassning kan integreras i fysisk planering. Aktiviteter anpassas till viken
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planeringsnivå som avses; Översiktsplanering, detaljplanering och
bygglovsprocessen. Utbildningsinsatser kan riktas till tjänstemän och politiker
efter behov.
I samhällsplaneringen kan ekosystembaserad klimatanpassning ge många fördelar.
Ekosystembaserad klimatanpassning utgår från att ekosystemtjänster kan bidra till
att anpassa samhället till klimatförändringarna och dämpa negativ påverkan.
Boverket har tagit fram en webbutbildning ”Klimatanpassning i planeringen” som
länsstyrelsen rekommenderar för tjänstemän och politiker att använda sig av för
att höja kunskapsnivån.52
Planeringsunderlag
Nya planeringsunderlag kommer att tas fram både på nationell och regional nivå
under perioden för handlingsplanen. Länsstyrelsen kommer att se över behovet att
regionalisera och ta ställning till nationellt material som tas fram. Länsstyrelsen
kommer också under 2018 att arbeta med ett särskilt projekt för att ta fram
planeringsunderlag, och då även för klimatanpassning.
SMHI har exempelvis ett pågående arbete med dimensionerande havsnivåer, som
Länsstyrelsen kommer att se över behovet av att ta ställning till regionalt. Men
även annat material från statliga myndigheter kan bli aktuellt.
SGI kartlägger förhållandena för stranderosion i Sverige har utvecklat ett verktyg
tillsammans med SGU som belyser sårbara kustområden, ett s.k.
kustsårbarhetsindex. Den första regionen som karterats är Skåne. SGI anger att
Halland, Blekinge och östra Småland samt Öland och Gotland ska karteras för
stranderosion. Länsstyrelsen kommer under 2018 se över möjligheterna för att få
del av ett kustsårbarhetsindex för Gotland.
När det gäller mer lokala förhållanden bör Region Gotland se över behovet av att
gå vidare med förstudier kring eventuella ras- och skredrisker samt kusterosion i
ett förändrat klimat.
Befintlig bebyggelse
Klimatanpassningsutredningen pekar på risken för enskilda fastighetsägare att ta
konsekvenserna av klimatförändringar och stå risken för skador. I nuläget förs
enskilda fastighetsägarens kostnader till stor del över på försäkringskollektivet,
även om redan nu höga självrisker kan gälla för exempelvis översvämning. 53
Länsstyrelsen föreslår att Länsförsäkringar, och eventuellt andra intresserade
försäkringsbolag i länet, sprider information om klimatanpassade åtgärder till
privata villaägare i länet.
52
53

Boverket 10 nov 2017.
SOU 2017:42 Vem har ansvaret?
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Länsstyrelsen föreslår även att Region Gotland ser över hur befintlig bebyggelse
inom detaljplanelagda områden påverkas av nya risker i framtidens klimat.

Kulturarv
Hot och möjligheter kopplat till klimatförändringar
Kulturarv

Klimatförändringarna riskerar att få negativ påverkan på
kulturlandskapet, kulturmiljöer och historiska lämningar.
Ökad nederbörd och översvämningar leder till ökad risk för
fukt- och mögelskador.
Ett varmare och fuktigare klimat gynnar skadedjur och olika
nedbrytningsprocesser.
Åtgärder för klimatanpassning och minskad klimatpåverkan
kan utgöra hot för kulturvärden.
Klimatförändringarna påverkar kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse genom ökad nedbrytning av material och
konstruktioner samt tekniska skador på byggnader.
Landskapet förändras successivt t.ex. genom igenväxning54

Att ta med klimatanpassning som ett perspektiv i arbete med kulturlandskapet,
kulturmiljöer och historiska lämningar kan minska sårbarheten för dessa i ett
förändrat klimat. Som framgår av beskrivningen under de efterföljande s.k.
kultumiljöspåren så handlar mycket om att höja medvetenheten och
kunskapsnivån för de aktörer som gör insatser för kulturmiljövård i länet.
Olika aktörer inom kulturmiljövårdsarbetet på Gotland kommer också att ges
möjlighet delta i generella kunskapshöjningar om klimatförändringar och
klimatanpassning.
Skador till följd av klimatförändringarna kan ha olika tidsförlopp, från mycket
snabba förlopp till de mer långsiktiga som sträcker sig över många decennier.
Brist på ett kulturmiljöperspektiv i samhället, låg beredskap för klimatanpassning
av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och begränsade resurser till vård och
underhåll kan leda till stora negativa konsekvenser för denna typ av bebyggelse.55
Till följd av klimatförändringarna krävs det tätare och mer regelbundna
tidsintervaller för tillsyn, besiktning och underhåll av våra kulturhistoriskt
54

Riksantikvarieämbetet 2015. Klimatanpassning och energieffektivisering – en handlingsplan för
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 2015–2017
55 Ibid
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värdefulla byggnader. RAÄ pekar på att en av de viktigaste
klimatanpassningsåtgärderna för denna bebyggelse är just hållbar
fastighetsförvaltning med förebyggande åtgärder.56 För länsstyrelsens arbete
innebär det att påbörja arbetet med att integrera klimatanpassning i de strategiska
dokument vi har för att arbeta med tillsyn, besiktning och underhåll. Exempelvis
byggnadsminnesstrategin och kulturmiljöstrategin.
Länsstyrelsen beslutar om bidraget till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer i
länet, det så kallade 7:2-anslaget för Kulturmiljövård. Inom perioden för
handlingsplanen kommer Länsstyrelsen att se över om medel kan ges för särskilda
insatser för klimatanpassning inom 7:2, exempelvis förebyggande konservering av
stenskulpturer, bildstenar pga. vittring.
Generellt kommer vi att arbeta med att se över vilka underlag och analyser som
behövs för att underlätta för beslut för att integrera klimatanpassning i vår
handläggning av olika typer av kulturmiljöärenden.
Kulturmiljöprofilen synliggör påverkan av klimatförändringar i länet
Länsstyrelsen har tagit fram en kulturmiljöprofil för Gotlands Län.57
Kulturmiljöprofilen har utformats som en sammanfattning av länets landskap med
ett tydligt tidsdjup skapat av de kvinnor och män och barn som levt och verkat
här. Profilen är därför en bra utgångspunkt för att synliggöra hur
klimatförändringar påverkar kulturarvet i länet. Klimatförändringar riskerar att få
negativ påverkan på kulturlandskapet, kulturmiljöer och historiska lämningar. De
kulturmiljöspår som har bedömts som särskilt påverkade av klimatförändringar,
och därmed särskilt viktiga i klimatanpassninsarbetet är:






Ett välbevarat historiskt jordbrukslandskap
Fornlämningstätt och fyndrikt
100 medeltida kyrkomiljöer, rika på inventarier och traditioner
Världsarvstaden Visby med tusenårigt tidslager
Fiskelägen och hamnar

Under respektive rubrik beskrivs hur klimatförändringar påverkar de olika
kultumiljöspåren.

Ett v älbevarat historiskt jordbrukslandskap

56
57

Riksantikvarieämbetet. 10 november 2017.
Länsstyrelsen 2016. Kulturmiljöprofil 2016–2018.
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Den biologiska mångfald som finns i kulturlandskapet är till största delen
resultatet av människans historiska användning av naturen. Kulturmiljöer som
ängsmark, skogsbeten och ogräsåkrar har på Gotland särskilda drag som inte finns
på andra ställen. Det biologiska kulturarvet utgörs av förekomsten av ekosystem,
biotoper, djur- och växtarter som uppstått, utvecklats, eller gynnats genom
människans användning av landskapet och vars långsiktiga fortlevnad och
utveckling förutsätter eller påverkas positivt av brukande och skötsel.
Unika växt- och djurarter och olika sorter finns än idag kvar på ön för att de
naturliga förutsättningarna har funnits.
Landskapet kan komma att förändras pga. klimatförändringar och den biologiska
mångfalden kommer också den att påverkas av ett förändrat klimat. Även själva
klimatanpassningsåtgärderna kan komma att bidra till en förändring av landskapet
och den biologiska mångfalden. Det främsta klimatanpassningen sker därmed med
åtgärder inom de areella näringarna och naturvårdsarbetet, där det är viktigt att
lyfta kulturmiljöaspekterna.
Fornlämningstätt och fyndrikt

På Gotland finns ca 31 000 registrerade fornlämningar, på land och i havet.
Många av dessa spår av det äldre kulturlandskapet är av nationellt intresse och
spelar en avgörande roll för våra möjligheter att beskriva, tolka och visa
landskapets utveckling ur ett långsiktigt perspektiv. Gotlands fornlämningar kan
påverkas av ett stigande hav, ökade nederbördsmängder och ökande förekomst av
kusterosion. Detta bör beaktas i långsiktiga prioriteringar. Länsstyrelsen behöver
ett bättre kunskaps- och beslutsunderlag för sitt eget arbete, detta
förbättringsarbete kommer att fortsätta under 2018–2020.
100 medeltida kyrkomiljöer, rika på inventarier och traditioner

Kyrkorna blir, liksom annan bebyggelse, påverkad av ett förändrat klimat. Ett
arbete pågår redan med klimatanpassning och Gotlands kyrkor. För att möta
problemen med det förändrade klimatets påverkan på kyrkornas inomhusklimat
pågår det sedan ett par år tillbaka ett projekt där luftavfuktare installeras i
kyrkorummet. Det har gett positiva resultat och under 2016 ställdes specialbyggda
anordningar ut i fem kyrkor för att under ett år bland annat mäta avfuktad
vattenmängd. Borttransporten av vatten ur kyrkorummet är ett problem som kan
kräva ingrepp i kyrkobyggnaderna. Långsiktiga och varsamma lösningar på detta
måste tas fram.58 Under Visby Stifts kulturarvsdag hösten 2017 fanns
klimatförändringar med i programmet, vilket också visar att frågan redan finns på
agendan.
Världsarvstaden Visby med tusenårigt tidslager

58Länsstyrelsen

i Gotlands läns Årsredovisning 2016
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1995 blev Visby innerstad världsarv som ett exempel på en typisk medeltida
hansestad med ett välbevarat stadslandskap med idag synliga lämningar från den
tiden så som stadsmur, gatunät, packhus och kyrkoruiner. Under mark finns resten
av den medeltida staden i Integrera klimatanpassning i handlingsplan för Visby
världsarv. Även världsarvet är i behov av klimatanpassning för att stå robust inför
klimatförändringar. En handlingsplan för Visby Världsarv kommer att tas fram
under perioden för handlingsplanen för klimatanpassning. Länsstyrelsen anser att
det är ett lämpligt arbete för att se över världsarvets sårbarhet för
klimatförändringar och behovet av klimatanpassning. Länsstyrelsen kommer att
verka för att klimatanpassning integreras i arbetet med handlingsplanen.
Det finns möjlighet att anordna någon form av kunskapshöjning om
klimatförändringar och klimatanpassning inför arbete med handlingsplanen.
Fiskelägen och hamnar

Gotlänningarnas behov och tillgången på fisk har gjort att fiskelägen byggts upp
längs öns kuster. Det finns flera olika typer av fiskelägen eftersom fiskets
omfattning och betydelse har varierat över tiden. Fiskelägen, hamnar och fyrar
kan påverkas av ett stigande hav, ökade nederbördsmängder och ökande
förekomst av kusterosion. Att anpassa exempelvis fiskelägen till ett förändrat
klimat kommer att beröra enskilda fastighetsägare och föreningar men också
Region Gotland i samhällsplaneringen för Gotlands kust.

Areella näringar och besöksnäringen
Hot och möjligheter kopplat till klimatförändringar
Jordbruk

Ökade behov av bevattning och dränering kan uppstå på
grund av ändrade nederbördsmönster.
Förutsättningar för fler eller större skördar
Möjlighet till nya grödor.
Större behov av växtskyddsåtgärder
Möjligheter för en längre utevistelse hos jordbrukets djur
högre risk för värmestress hos djur.

Skogsbruk

Svensk jordbruksmark blir alltmer värdefull i ett globalt
varmare klimat.59
Ökad tillväxt genom längre vegetationsperiod.
Påverkan på den biologiska mångfalden i skogen

Jordbruksverket 2017. Handlingsplan förklimatanpassning inom jordbruks- och
trädgårdssektorn
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Ökad risk för torkskador på sommaren.
Ökad risk för skogsbränder
Ökad risk för storm- och körskador med mindre tjäle och
ökad nederbörd vintertid.
Ökade angrepp av skadegörare som insekter (exempelvis
granbarkborre och snytbagge) och svampar som exempelvis
rotröta
Besöksnäring

Nya skadegörare 60
Risk för försämrad badvattenkvalitet, med högre temperaturer
ökar risker för sjukdomsspridning och även algblomning kan
komma att öka.
Påverkan på viktiga besöksmål som kulturmiljöer eller
byggnader exempelvis Visby Innerstad, kyrkorna eller
fiskelägen
Påverkan på Gotlands unika naturmiljöer och strandnära
miljöer.
Påverkan på infrastruktur som är viktig för turismen (se
dricksvatten kommunikationer m.m.)

Miljömål som berörs: Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap, Levande
skogar
Klimatförändringarna väntas kunna vara gynnsamma för produktionen inom
skogs- och jordbruket. Det finns dock risker kopplade till att förekomsten av vissa
skadedjur och sjukdomar också ökar av ett varmare och blötare klimat. Såväl jordsom skogsbruk kommer att påverkas av att det blir torrare, samtidigt ökar risken
för skyfall och nederbörden ökar under vintern.
Jordbruk
Jordbruket är en stor näringsgren i länet, och är dessutom viktigt för
miljömålsarbetets resultat, särskilt för vatten-, biologisk mångfald- och
klimatrelaterade mål. Det gotländska jordbruket kännetecknas av omfattande
animalieproduktion, särskilt inom mjölk- och lammproduktion. Förutsättningarna
med mycket naturbetesmarker och jordar som är lämpliga för grovfoderodling är
en del av de naturgivna bakomliggande orsakerna. De utdikade myrarna används i
stor utsträckning till vallodling och odling av rotfrukt.

Skogsstyrelsen 2016. Rapport 2 2016. Effekter av klimatförändringar på skogen och behov av
anpassning i skogsbruket
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På webbplatsen ”Gradvis” beskrivs hur jordbruket kan komma att påverkas av ett
förändrat klimat. För Gotlands län ser man flera positiva effekter av varmare
klimat och längre vegetationsperiod. Nya grödor kan introduceras, skörden ske
tidigare och en ökad avkastningspotential ses för höstgrödor liksom för vall.
Angrepp av fuktighetskrävande svampar förväntas minska.61
När det gäller klimatförändringar kopplat till jordbruk så är Länsstyrelsens
bedömning att åtgärder kopplat till vatten, både när det gäller översvämning samt
vattenbrist och torka, är betydelsefulla för länets arbete med klimatanpassning.
Detta bör även fortsättningsvis hanteras inom ramen för sådant arbete som pågår
eller startas upp under perioden 2018–2020, genom att klimatanpassning
integreras.
För jordbruket behövs en stor andel bevattningsvatten, vilket redan idag
ombesörjs av lagring i ytvattendammar. Här lyfts Gotland fram som ett gott
exempel på nationell nivå, kring hur lantbrukare kan arbeta med anpassning till ett
förändrat klimat.62
En viktig förutsättning för jordbruket är att det återkommande sker översvämning
av åkermark i länet. Länsstyrelsen har i arbete med översvämningsdirektivet
konstaterat att översvämningar av åkermark sker i samband med snösmältning
eller riklig nederbörd, främst på utdikade f.d. myrmarker. Cirka 1/3 av den
gotländska åkermarken ligger på så kallad myrmark. Det är alltså äldre våtmarker
som dikats ut och nu brukas som åkermark. Då dessa ligger låglänt är de även i
mer eller mindre grad utsatta för översvämningar.63
Under 2017 har en strategi och handlingsplan för ”Vatten i odlingslandskapet”
tagits fram i samverkan mellan LRF, Region Gotland och Länsstyrelsen.
Rapporten beskriver:
• klimatförändringar som förväntas ske samt hur de påverkar jordbruket
• nuläget i form av dikningsföretag, täckdikning och bevattningsdammar
• markavvattningens påverkan på grundvattnet
• lagstiftning som styr vattnet i odlingslandskapet samt länsstyrelsens respektive
Region Gotlands roll i sammanhanget.
Länsstyrelsen ser att det ökade behovet av avvattning av åkermark pga.
klimatförändringar hanteras inom ramen för fortsatta åtgärder inom
handlingsplanen. Genomförande och uppföljning av åtgärder för klimatanpassning
inom Vatten i odlingslandskapet bör fortsatt ske.

Gradvis. 10 nov 2017.
Klimatanpassningsportalen
63 Länsstyrelsens i Gotlands län 2011, dnr 451-3061-11.
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Jordbruksverket ska den 31 december 2017 redovisa ett uppdrag om kartläggning
av behovet av avvattning av jordbruksmark i ett förändrat klimat. Länsstyrelsen
bör lyfta resultatet av detta regionalt under 2018 som en del i
klimatanpassningsarbetet.
Inom arbetet med regionala vattenförsörjningsplan har jordbrukets behov funnits
med som en del. LRF har deltagit i framtagande. Här lyfts därför de viktigaste
åtgärderna kopplat till behovet av grundvatten, exempelvis till djurhållning.
Genomförande och uppföljning av åtgärder för klimatanpassning inom Regional
vattenförsörjningsplan
Jordbruksverket har ett regeringsuppdrag om vattenförsörjning, som ska redovisas
i april 2018, där jordbrukssektorns behov av vattenförsörjning med hänsyn tagen
till livsmedelsmarknadens och den gemensamma jordbrukspolitikens utveckling,
liksom till klimatförändringar ska bedömas64. Förhoppningsvis gör detta att
djurgårdars vattenbehov och vattenförbrukning nationellt mer kommer upp på
agendan.
Det behövs också kunskap om potential när det gäller utveckling av grödor m.m.
Livsmedelsförsörjning lyfts fram som ett område som Sverige kan arbeta mer med
för att minska sårbarheten för indirekta effekter av klimatförändringar. Tidiga
insatser att stärka och trygga den svenska livsmedelsproduktionen skulle bidra till
att klimatförändringarna inte nödvändigtvis måste bli negativa för jordbruket, utan
i stället positiva med större skördar och en möjlighet att Sverige blir nettoexportör
och en del att förbättra livsmedelssäkerheten globalt. 65 Länsstyrelsen arbetar med
en livsmedelsstrategi och bör i det fortsatta arbetet se över hur klimatanpassning
kan vara en del av arbetet.
Riskerna med ökad smittspridning behöver också ses över. Länsstyrelsen kommer
att integrera klimatanpassning i arbetet med en Epizootiplan som påbörjas 2018.
SVA lyfter i sin handlingsplan för klimatanpassning att ett förändrat klimat kan
göra att sannolikheten för att en smitta ska etablera sig i ett nytt område ökar.
Vidare kan utbredningsområden för inhemska smittsamma sjukdomar förändras
Vidare lyfter SVA att djurstallar inte är anpassade till att klara längre värmeböljor
och att torka med vattenbrist, eller dålig kvalitet på dricksvattnet kan ge stora
problem för djurhållningen.66 Länsstyrelsen kommer att se över om
klimatförändringar och klimatanpassning kan komma in i handläggning av
förprövning av djurstallar.

Klimatanpassningsportalen
Länsstyrelsen i Gävleborg 2014.Klimatets förändringar globalt och dess indirekta påverkan på
Sverige.
66 SVA 2017. Handlingsplan för klimatanpassning. En rapport om klimatets påverkan på djuren.
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Länsstyrelsen kommer att arbeta med att integrera klimatanpassning i rådgivning
och kurser inom ramen för landsbygdsprogrammets aktiviteter. Länsstyrelsen ser
gärna samverkan med LRF årligen för att diskutera hur klimatförändringar och
klimatanpassning kan finnas med i LRF:s aktiviteter i länet under året.
Skogsbruk
Det finns 132 000 hektar produktiv skogsmark i länet och 42 000 hektar skogligt
impediment. Tall är det dominerande trädslaget. Anledningarna till att tall
dominerar, är de naturgivna förutsättningarna samt att föryngring sker med tall
eftersom det är ett av de trädslag som bäst kan anpassa sig till torrt klimat och låg
nederbördsmängd. Gotländsk skog är på många platser torkkänslig på grund av
förekomst av grunda jordar, men även beroende av det försommartorra klimatet.
Vilttrycket har ökat de senaste åren.
Skogsstyrelsen har på nationell nivå tagit fram en rapport som beskriver hur
skogen påverkas av klimatförändringar och vilken klimatanpassning som behöver
göras. Skogsägaren bör möta klimatförändringarna och klimateffekterna aktivt. I
rapporten anger Skogsstyrelsen mer utvecklat hur skogsägaren kan arbeta för att
minska sårbarheten för klimateffekter.67
Med ökade risker för skador blir det mer angeläget skapa en skog där riskerna
sprids på olika sätt. Skogsstyrelsen, distrikt Stockholm/Gotland, lyfter särskilt
fram följande behov av klimatanpassning inom skogsbruket i länet:
 Sprid riskerna när skogen brukas genom att utnyttja fler trädslag och skapa
blandskogar
 Öka hänsynen till mark och vatten genom att förebygga körskador,
teknikutveckling och god planering
 Underhåll av vägnätet
 Utnyttja avverkningsrester till bioenergi inom ramarna för god natur-och
kulturmiljövård
 För att motverka negativa effekter på biologisk mångfald finns ett behov
av generella hänsynsåtgärder på all brukad skogsmark och genomtänkta
strategier för biotopval vid olika former av avsättningar av skogsmark.
Skogsstyrelsen arbetar bl.a. med klimatanpassning genom information och
rådgivning till markägare, skogsbruk och allmänhet om ett klimatanpassat
skogsbruk, inventeringar och andra bevakningar av tillståndet i skogen.
Länsstyrelsen föreslår att samverkan sker årligen mellan Länsstyrelsen och
Skogsstyrelsen för att diskutera hur klimatförändringar och klimatanpassning kan
finnas med i Skogsstyrelsens aktiviteter i länet under året. Skogsstyrelsen har t.ex.
Skogsstyrelsen 2016. Rapport 2 2016. Effekter av klimatförändringar på skogen och behov av
anpassning i skogsbruket.
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föreslagit att information om klimatförändringar och klimatanpassning ges ramen
för kampanjen ”Mer varierat skogsbruk”.
Länsstyrelsen tar på sig att undersöka möjligheten till ett projekt kring vatten i
skogslandskapet (dikning, skyddsdikning mm) som kan koppla till åtgärder för att
förbättra grundvattensituationen på länge sikt.
Besöksnäring
Besöksnäringen är ekonomiskt viktig för Gotland som den största näringen vid
sidan av jordbruket. Att turismen varierar över året ställer stora krav på
samhällelig service som klarar av dessa variationer vilket utgör en viktig
förutsättning att beakta i samhällsplaneringen.
Förväntade klimatförändringar kan innebära både möjligheter och hinder för
turismen. Gotland förknippas med höga natur- och kulturvärden. I det gotländska
landskapet finns stora naturvärden, både i odlingslandskapet och i skogsmarken.
Visby är ett världsarv och många viktiga besöksmål är kulturlämningar och
kulturmiljöer samt de medeltida kyrkorna. Östersjön med badvänligt vatten är en
grundläggande tillgång för turismen på Gotland. Många befintliga turismområden
ligger i kustzonen och pekas i Region Gotlands översiktsplan ut som områden för
fortsatt utveckling för turism. Ett varmare klimat kan innebära en förlängning av
sommarsäsongen. Samtidigt kan det innebära påverkan på badvattenkvalitet bl.a.
av ökad algblomning.
Länsstyrelsen har inga särskilda insatser kopplat till besöksnäringen för 2018–
2020 utan ser att insatser inom andra sektorer, exempelvis för dricksvatten,
infrastruktur, kultur- och naturmiljö, även berör besöksnäringen. Ur ett längre
perspektiv än denna handlingsplan kan särskilda åtgärder för besöksnäringen vara
aktuella. Aktörer inom besöksnäringen kommer att ges möjlighet att, liksom andra
aktörer, delta i generella kunskapshöjningar om klimatförändringar och
klimatanpassning.

Länsstyrelsen i Gotlands län

2017-11-13

Dnr 424-2628-2017
39

Hälsa
Hot och möjligheter kopplat till klimatförändringar
Hälsa

Förväntade hälsoeffekterna bland befolkningen av ett
förändrat klimat är:
 effekter på luftvägarna,
 värmeslag,
 allergier,
 effekter på hjärtkärlsystemet,
 infektionssjukdomar
 förgiftning,
 personskador och
 inverkan på mental hälsa.68

Miljömål som berörs: God bebyggd miljö, Frisk luft.
Klimatförändringarna kan ge direkta effekter på människors hälsa som en följd av
värmeböljor och väderhändelser såsom skyfall, översvämning och torka. Varmare
somrar kan till exempel orsaka fler värmerelaterade dödsfall. Bland de direkta
effekterna kan man också räkna dödsfall orsakade av kullfallna träd, ras, brand
och drunkning i samband med extremt väder.
Klimateffekterna kan också vara indirekta genom att de påverkar ekosystem,
ekonomier och social struktur. Bland de indirekta effekterna finns en möjlig ökad
utbredning av vissa smittsamma sjukdomar till följd av att de lättare sprids i ett
varmare klimat, till exempel genom att ett värddjur eller en vektor breder ut sig.
Högre temperaturer gynnar också tillväxten av bakterier i undermåligt förvarade
livsmedel, liksom i dricksvatten och badvatten. Kraftigare och ändrade
nederbördsmönster kan leda till att avloppsvatten bräddas, till att det uppstår
avrinning och läckage från förorenad mark. Ett varmare och fuktigare klimat kan
öka förekomsten av pollen, kvalster och mögel. Även luftföroreningssituationen
påverkas av klimatförändringen, genom att högre temperaturer påskyndar kemiska
reaktioner i atmosfären och ökar avdunstningen av flyktiga ämnen samt bidrar vid
bildningen av marknära ozon och sekundära partiklar.
Folkhälsomyndigheten presenterar i sin handlingsplan för klimatanpassning en
översiktlig bild av hur hälsan i Sverige påverkas av ett förändrat klimat.
Myndigheten anger dock att klimatförändringarnas påverkan på folkhälsan i
Sverige är relativt oklar och att det därför behövs mer kunskap för att kunna
identifiera och prioritera åtgärder i det fortsatta arbetet.

Folkhälsomyndigheten 2017. Folkhälsa i ett förändrat klimat. Handlingsplan för
klimatanpassning år 2017–2020
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Folkhälsomyndigheten har identifierat ett antal insatsområden för myndighetens
arbete fram till år 2020. Insatsområdena är delar av verksamheten inom vilka
myndigheten har pågående eller beslutade åtgärder som kopplar till
klimatanpassning:







Temperaturrelaterad dödlighet och ohälsa
Luftkvalitet
Vektorburna smittämnen
Vattenburna smittämnen
Livsmedelsburna smittämnen
Beredskap och krisledning69

Länsstyrelsen anser att arbetet i länet ska följa samma prioritering som arbetet på
nationell nivå. Förutom att ta del av ny forskning och resultat av projekt på
nationell nivå, så kan vi i länet arbeta med att lyfta in klimatförändringar som en
aspekt i pågående arbete.
För länsstyrelsens del återfinns möjliga åtgärder framförallt inom arbete med
samhällsplanering, krisberedskap och miljömål.
Länsstyrelsen har under de senaste åren arbetat med att integrera effekterna av
klimatförändringar i risk- och sårbarhetsarbetet, i samverkan med Region
Gotland. Sedan 2014 har detta utvecklats och 2016 års RSA innehöll en analys
kring klimatförändringars påverkan på risker i länet. Här lyftes fram att Gotland
med de förutsättningar som råder framförallt har att hantera vissa typer av
naturolyckor som drabbar länet, exempelvis kusterosion, skogsbrand, stormar,
värmebölja och översvämning pga. stigande havsnivå eller extrem nederbörd.
RSA för 2016 visar också på att aktuell problematik, som vattenbristen 2016, har
en stark koppling till de scenarier om ett förändrat klimat som SMHI tagit fram.
Även fortsättningsvis kommer klimatanpassning integreras i RSA, som närmast
lämnas hösten 2018. För att kunna göra detta på ett bra sätt planeras också en
kunskapshöjning om klimatanpassning inom arbetsgruppen RSA och de
identifierade områden som kunskapshöjning sker inom ska ske vid minst ett
tillfälle 2018.
Länsstyrelsen ser också att vi kan genomföra kunskapshöjning om
klimatanpassning. I tillsyn av Region Gotland enligt lagen om skydd mot olyckor
(LSO), detta planeras för 2018.
Region Gotland har utöver dessa områden möjlighet att arbeta med
klimatförändringars påverkan på hälsa inom ramen för sitt ansvar som kommun
och landsting. Sjukhus, hälsocentraler, hemsjukvård och olika boenden har alla en
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del av de viktiga anpassningsåtgärder som behövs för att förhindra att människor
tar skada i ett förändrat klimat.70
Region Gotland arbetar också sedan 2013 med att kunna förvarna för värmeböljor.
Region Gotland har tagit fram rutiner för TIB (tjänsteman i beredskap) för att
hantera de situationer då SMHI utfärdar vädervarning vid risk för värmebölja.
Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning som stöd för organisationers
arbete med att utveckla handlingsplaner för värmeböljor. Vägledningen är skriven
för kommuner, landsting, regioner och privata aktörer som ansvarar för vård och
omsorg. Vägledningen lämnar exempel på hur man kan arbeta för att ta fram
handlingsplaner samt viktiga aspekter att tänka på i framtagandet.71 Detta är
material som Region Gotland skulle kunna arbeta vidare med.

Naturmiljö
Hot och möjligheter kopplat till
klimatförändringar
Naturmiljö

Miljömål

Försvagade ekosystem
Förändrad mark- och vattenanvändning
Invasiva främmande arter
Ökad igenväxning
Minskad utbredning av havsstrandängar72
Klimatförändringar medför en direkt påverkan att nå flera
miljömål, de mål som bedöms påverkas mest: Ett rikt växtoch djurliv, Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar, Hav i
balans - levande kust och skärgård, Levande sjöar och
vattendrag, Myllrande våtmarker.73

Gotland har en unik natur med höga naturvärden. De många olika naturtyperna
erbjuder oss fantastiska upplevelser och tjänster. Längs kusterna finns strandängar
och olika strandtyper; sand-, sten- och klapperstränder. På stora delar av Gotland
finns endast tunna jordlager som ger unika miljöer i form av hällmarker och
alvarmarker. Det finns också biologisk rika våtmarksmiljöer och skogslandskap.
Gotlands flora är speciell och det finns många skyddade arter. Ett exempel på det
är att 36 av Sveriges 46 orkidéarter finns på Gotland. I Kontrollstation 2015 pekar
SMHI på behovet att göra regionala kartläggningar av hur klimatförändringar kan
påverka arter, ekosystem, naturtyper och biologisk mångfald.74
Folkhälsomyndigheten, 2010. Värmeböljor och dödlighet bland sårbara grupper.
Folkhälsomyndigheten 2017. Att hantera hälsoeffekter av värmeböljor
Vägledning till handlingsplaner
72 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2017. Regional handlingsplan för klimatanpassning i
Västra Götalands län 2018–2020. Remissversion.
73 SMHI 2015. Underlag till Kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat.
Klimatologi nr 12
74 Ibid
70
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Klimatförändringar innebär nya utmaningar för biologisk mångfald och naturens
förmåga att leverera ekosystemtjänster. Förändringarna har både effekter direkt på
biologisk mångfald och indirekt, genom att mark- och vattenanvändningen
anpassas till det förändrade klimatet. 75 De specifika effekter som
klimatförändringarna innebär för biologisk mångfald och ekosystemtjänster lägger
sig ovanpå befintliga hot. Vi behöver mer kunskap om hur klimatförändringar
kommer att påverka vårt län.
Försvagade ekosystem

Klimatförändringarna har pekats ut som ett av de allvarligaste hoten mot biologisk
mångfald. För en fungerande biologisk mångfald kan behövs en
variationsrikedom i naturen där landskapet rymmer många olika ekosystem som
vart och ett hyser en mångfald av växt- och djurarter och där varje art finns i
tillräckligt stort antal för att hysa en genetisk variation. Vi har redan idag en
pågående förlust av biologisk mångfald. En stor mängd arter finns på den svenska
rödlistan vilket innebär att de klassificeras som sårbara eller riskerar att försvinna
ur det svenska växt- och djurlivet. Klimatförändringarna leder till ytterligare hot
mot redan sårbara arter.
När värmen kommer tidigare på våren kan samspelet mellan växter och djur störas
av att olika arter svarar olika på uppvärmning eller av att temperaturen stiger
medan ljustillgången inte ändras.
Stigande temperatur och förändrade nederbördsförhållanden innebär stora
påfrestningar för många arter. Vid snabba förändringar hinner arter inte anpassa
sig. Konkurrenssvaga arter som är beroende av en speciell naturtyp är mer
känsliga för förändringar och riskerar att slås ut medan generalister breder ut sig
och ökar i antal, vilket leder till mer artfattiga eller ensartade naturtyper. Små
populationer med begränsad genuppsättning har begränsad återhämtningsförmåga
eller resiliens när de utsätts för snabba förändringar.76
Den gröna infrastrukturen

Många naturområden med fungerande ekosystem ligger idag på för långt avstånd
från varandra vilket leder till att arter har svårt att kunna sprida sig till nya
områden när förutsättningarna förändras. Det behöver finnas spridningsvägar för
arter och bättre biologiska kvaliteter i landskapet. En fungerande grön
infrastruktur på landskapsnivå kan bli avgörande för om vi ska klara att säkerställa
vissa livsmiljöers och arters överlevnad i ett förändrat klimat. Klimatanpassning
integreras i den handlingsplan för grön infrastruktur som Länsstyrelsen har i
uppdrag att ta fram.
Förändrad mark- och vattenanvändning
Naturvårdsverket 10 november 2017.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2017. Regional handlingsplan för klimatanpassning i
Västra Götalands län 2018–2020. Remissversion.
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Med stigande temperatur kommer vegetationsperioden att vara ett par månader
längre än idag. Jord- och skogsbruket kommer att få en högre tillväxt vilket kan
leda till en intensifiering med odling av andra grödor och plantering av andra
trädslag med mer sydlig utbredning. En förändrad mark- och vattenanvändning
påverkar ekosystemen och ställer höga krav på planering och skötsel.
Invasiva främmande arter

Många för Sverige främmande arter skapar problem för både naturen och
människan och kallas då för invasiva främmande arter. Flera av dem gynnas av ett
varmare och fuktigare klimat med en snabbare utbredning till följd. De har oftast
inga naturliga fiender i våra ekosystem vilket gör att de slår ut andra arter och
ekosystem med en minskad biologisk mångfald till följd. 77
Ökad igenväxning

En ökad temperatur och förlängd vegetationsperiod ökar också igenväxningen.
Det är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i ett förändrat klimat och
kommer att påverka hävdberoende äng- och hagmarker men även våtmarker och
skogar. Det ställer krav på tillräckligt antal betesdjur men också ökat skötselbehov
i naturreservat och andra naturområden. Detta kan leda till en förändring av
landskapet och även påverkan på det biologiska kulturarvet.
Smittsamma sjukdomar

Klimatförändringarna förväntas öka problemen med smittsamma sjukdomar både
för tamdjur och vilda djur. Det gäller både nya sjukdomar och förändrade
spridningsmönster av befintliga sjukdomar. Vi har redan idag ett antal svamp- och
insektsanknutna trädsjukdomar (ex. alm- och askskottsjuka) som slår hårt mot
våra inhemska trädslag med förändrade och försvagade ekosystem som följd och
antalet skadegörare kommer sannolikt att öka. Parasiter blir vanligare
Stigande havsnivåer

Havsstrandängarna längs kusten är biologiskt mycket rika miljöer. En
kartläggning gjord av en student på Stockholms universitet visar att de gotländska
strandängarna påverkas betydande. Vid en havsnivåhöjning på 1 m kommer 97 %
av strandängarna försvinna och vid en havsnivåhöjning på 2 m försvinner 99 % av
de gotländska strandängarna.78 Det innebär att strandängarna måste förflytta sig
inåt land när havsnivån stiger.
Länsstyrelsens verktyg för klimatanpassning inom naturvård

Naturreservat är ett av de viktigaste och vanligaste sätten att skydda värdefull
natur på ett långsiktigt sätt i Sverige. Naturreservat bildas för att skydda värdefull
natur och för att bevara hotade växt- och djurarter för framtiden. Men de är också
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2017. Regional handlingsplan för klimatanpassning i
Västra Götalands län 2018–2020. Remissversion
78 Cedergren, Boel. 2013.
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till för oss, för att vi på vår fritid ska kunna vistas i orörd, rofylld, vacker eller
intressant natur.
Naturreservat kan bildas av länsstyrelser eller kommuner. Processen sker i flera
steg och kan ta flera år. Länsstyrelsens arbete med områdesskydd bygger i första
hand på länets naturvårdsprogram, EU-direktiv (Natura 2000, ramdirektivet för
vatten m.m.) och nationella och regionala miljömål. 79 Det finns 133 naturreservat
på Gotland, varav 2 förvaltas av region Gotland.
Länsstyrelsen kan i sitt arbete med att bilda naturreservat och andra skyddade
områden se över hur klimatförändringar och klimatanpassning kan integreras.
Länsstyrelsen förvaltar många naturreservat och andra skyddade områden. Arbetet
kommer också att ske genom att vi ser över hur klimatförändringar och
klimatanpassning kan beaktas vid uppdatering av skötselplaner. Skötseln behöver
anpassas bland annat till snabbare igenväxningstakt av hävdade marker, ökade
nederbördsmängder, längre torrperiod och stigande havsnivåer. En checklista har
utarbetats av Länsstyrelsen i Västra Götaland som kan användas både vid
framtagande av nya och vid revidering av gamla skötselplaner. 80
Under 2018 avser vi därmed att se över hur klimatförändringar och
klimatanpassning kan beaktas vid:
 bildandet naturreservat och andra skyddade områden
 skötsel av naturreservat och andra skyddade områden
 uppdatering av skötselplaner
Lämpligt inom detta arbete är att inom varje testa hur vi kan göra detta på något
ärende inom varje ärendegrupp under 2018 för att se om vi kan utveckla en
arbetsmetod som kan användas framöver. Erfarenheter från andra län och
nationell nivå kommer att användas.
Under perioden för handlingsplanen kommer vi att verka för att
klimatförändringar och klimatanpassning lyfts i de nätverk i länet där vi
samverkar kring naturvårdsfrågor. Exempelvis:
 Tillsynsvägledningsnätverk
 Naturvårdsrådet
 Viltförvaltningsdelegationen
 Brukarmiddag
 Samverkan med ideella föreningar.
Under perioden för handlingsplanen kommer Länsstyrelsen att se över hur vi kan
använda Naturum för att sprida kunskap om klimatförändringar och
79
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klimatanpassning. Planering av detta kommer att ske 2018 och genomförande
tidigast 2019.
När den Friluftslivsstrategin (2017–2019) arbetas om kommer Länsstyrelsen att se
över om klimatanpassning är relevant att integrera.
Miljömål
Klimatförändringar medför en direkt påverkan att nå flera miljömål. Miljömålet
Ett rikt växt- och djurliv är hittills det enda miljömålet som innehåller
preciseringar kring klimatförändringar. Alla åtgärdsprogram för hotade arter
(ÅGP) tar exempelvis upp hur klimatförändringarna påverkar programarterna. Vid
framtagande av åtgärdsprogram för hotade arter och vid revidering av dessa
beaktas troliga effekter av klimat- förändringar på den eller de arter som
åtgärdsprogrammet berör. Detta innebär att arbete med miljömålet också kan
lyftas fram i vårt klimatanpassningsarbete.
Inom Länsstyrelsen arbetar vi med att utveckla samordningen av miljömål och
klimatanpassning för att hitta synergieffekter och undvika dubbelarbete. Åtgärder
som görs inom miljömålsarbetet kan ha direkt relevans som
klimatanpassningsåtgärder medan andra åtgärder kan användas för att integrera
klimatanpassning i. Detta arbete kommer att fortgå 2018–2020.
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Enligt sändlista

Remiss- Regional handlingsplan för klimatanpassning 2018-2020
Länsstyrelsen har uppdraget att samordna arbetet på regional nivå med
anpassningen till ett förändrat klimat.
Ett förslag till en regional handlingsplan för klimatanpassning 2018–2020 skickas
nu ut på remiss mellan den 13 november och den 10 februari 2018 till de aktörer
som berörs av de områden som handlingsplanen tar upp.
Remissvar önskas senast den 10 februari 2018 med e-post till
gotland@lansstyrelsen.se ange diarienr 424-2628-17.
Syftet med handlingsplanen är att:
 Handlingsplanen fungerar som vägledande dokument för arbetet med
klimatanpassning i Gotlands län.
 Handlingsplanen tydliggör och kommunicerar:
 Länsstyrelsens inriktning för arbetet med klimatanpassning.
 De åtgärder som Länsstyrelsen, Region Gotland och andra aktörer
inom berörda sektorer i länet behöver arbeta med.
 Handlingsplanen utgör styrdokument, och grund för intern prioritering, för
länsstyrelsens arbete med att samordna arbetet på regional nivå med
anpassningen till ett förändrat klimat.
Handlingsplanen består av två delar:
Del 1. Åtgärder. Innehåller handlingsplanens åtgärder. Planerade åtgärder som
berör länsstyrelsens arbete och förslag på åtgärder som berör andra aktörer.
Del 2. Bakgrund. Utgör en beskrivning av de klimatförändringar som förväntas
för länet, vilka utmaningar ett förändrat klimat innebär för olika samhällssektorer
och ger en bild av vilket arbete som pågår i länet.
Länsstyrelsen har i handlingsplanen (se del 1. Åtgärder) hittills föreslagit
åtgärder för: Region Gotland (flera förvaltningar berörs), Trafikverket,
Skogsstyrelsen, GEAB, LRF och Länsförsäkringar Om ytterligare aktörer visar
intresse under remisstiden så kan även dessa åtgärder arbetas in.
Förslaget är att aktörerna träffar länsstyrelsen under remisstiden av
handlingsplanen för att diskutera och revidera föreslagna åtgärder.

POSTADRESS
621 85 VISBY

BESÖKSADRESS
Visborgsallén 4

TELEFON
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Länsstyrelsen önskar under remisstiden att genomföra möten med:
 Region Gotland (flera förvaltningar berörs)
 Trafikverket
 GEAB
 Skogsstyrelsen
 LRF
 Länsförsäkringar
Detta för att diskutera och revidera de föreslagna åtgärder som finns i
handlingsplanen, som berör utpekade aktörer. Jag kommer att kontakta er under
nästkommande vecka för att boka in ett möte.
Andra aktörer (än ovan nämnda) som önskar att boka in ett möte är välkomna att
kontakta mig.
Handlingsplanen skickas ut på bred remiss enligt sändlistan. Även aktörer som
inte finns med på sändlistan är välkomna att inkomma med synpunkter.
Efter remisstidens slut kommer inkomna synpunkter bearbetas och dokumentet
justeras och layoutas.
Vid frågor om remissen, tveka inte att kontakta mig.
Mvh
Elin Sander, klimatanpassningssamordnare.
E-post: elin.sander@lansstyrelsen.se
Tfn:010 223 93 34
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Sändlista
Remissen av regional handlingsplan för klimatanpassning skickas till
organisationens officiella e-postadress. Kopia för kännedom skickas även till
personer som Länsstyrelsen varit i kontakt med tidigare inom arbete med
handlingsplanen.
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Företagarna Gotland gotland@foretagarna.se
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LRF Gotland gotlands.lf@lrf.se
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Region Gotland regiongotland@gotland.se
Statens fastighetsverk sfv@sfv.se
Statens geotekniska institut sgi@swedgeo.se
Sjöfartsverket sjofartsverket@sjofartsverket.se
Skogsstyrelsen, distrikt Stockholm/Gotland skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
SMHI smhi@smhi.se
Sportfiskarna Gotland nicka@hellenberg.se
Sverige geologiska undersökning sgu@sgu.se
Svenskt Näringsliv Gotland Kirsten.Akerman@svensktnaringsliv.se
Swedavia info@visbyairport.se
Tillväxt Gotland info@tillvaxtgotland.se
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Uppsala Universitet campus Gotland registrator@campusgotland.uu.se
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Kopia till:
Jonas.nilsson@gotland.se
Helena.andersson@gotland.se
Mats.eriksson@gotland.se
Jenny.sandberg@gotland.se
Frida.brunner@gotland.se
Patric.ramberg@gotland.se
Anders.rahnberg@gotland.se
christer.stoltz@gotland.se
johanna.levin@trafikverket.se
eva.liljegren@trafikverket.se
Karin.Wagstrom@skogsstyrelsen.se
bjorn.axelsson@geab.vattenfall.se
martin.sjoli@lfgotland.se
anna.tornfelt@gotlandica.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende BN 2017/2707
10 januari 2018

Verksamhetsstöd

Byggnadsnämnden
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Revisionsrapport – Personal- och kompetensförsörjning 2017
Förslag till beslut

•

Upprättat förslag till yttrande överlämnas som Byggnadsnämndens svar till
Regionens revisorer

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att granska regionens arbete
med personal- och kompetensförsörjning.
Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att regionstyrelsen och nämnderna inte säkerställt att arbetet med personal- och kompetensförsörjningen är tillräckligt tillfredsställande.
Granskningen visar att det vid granskningstillfället inte fanns någon politiskt beslutad
eller fastställd strategi för hur regionen ska säkerställa kompetensförsörjning på kort
eller lång sikt. Regionfullmäktige antog dock en regiongemensam strategisk
kompetensförsörjningsplan 2017-09-25. Bedömningen är trots detta att det finns ett
fortsatt behov av strategiskt arbete för att säkerställa en samsyn i personal- och
kompetensförsörjningsfrågor inom regionen. Det finns inte någon övergripande
kartläggning och analys av personal- eller kompetensförsörjningsbehovet inom de
större yrkeskategorierna som grundar sig på personalomsättning, befolkningsprognos
eller demografisk utveckling.
Regionens revisorer ger, förutom att regionstyrelsen föreslås säkerställa
implementeringen av den antagna strategiska kompetensförsörjningsplanen och
fortsätta pågående arbete med att utveckla arbetsgivarvarumärket, nämnderna som
rekommendation att anta handlingsplaner för kompetensförsörjningsarbetet och på
ett tydligt strukturerat sätt följa upp arbetet och insatserna.
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Yttrande

Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen från revisorerna
att regionstyrelsen och nämnderna inte tillräckligt säkerställt arbetet med personaloch kompetensförsörjningen.
Regionens revisorer lämnar rapporten och ett antal rekommendationer till
nämnderna och regionstyrelsen för yttrande. För nämnderna gäller:


”Anta och årligen följa upp strukturerade handlingsplaner för
kompetensförsörjningsarbetet i syfte att säkerställa att tillräckliga åtgärder
vidtas för en tillfredställande personal- och kompetensförsörjning på kort
och lång sikt. Vidare bör regionstyrelsen och nämnderna upprätta en tydlig
struktur för uppföljning av personal- och kompetensförsörjningsarbetet.”

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i december 2017 upprättat en
kompetensförsörjningsplan som sträcker sig över flera år. Planen uppdateras årligen
och antas av Byggnadsnämnden. Innehållet i planen ska redovisa
kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt och vilka åtgärder som kommer
att vidtas för att säkerställa behovet. I samband med årsredovisningen sker
uppföljning av planen och efter analys fastställs också vilka åtgärder som behöver
vidtas för nästkommande planeringsperiod.
Enligt överenskommelse i det strategiska HR-nätverket där samtliga förvaltningars
HR-chefer och strateger finns representerade, kommer strukturen för uppföljning att
diskuteras i gruppen och ev ytterligare förtydligas. Syftet är en gemensam modell och
struktur för uppföljningen som skall vara densamma för alla förvaltningar.


”Utveckla processen för avslutningssamtal och säkerställa att samtliga
medarbetare som avslutar sin anställning erbjuds ett sådant samtal och att
värdefull information dokumenteras, analyseras och tillvaratas i
utvecklingsarbetet av personal- och kompetensförsörjningen.”

Enligt nuvarande anvisningar finns en rutin för avslutningssamtal. Det finns ett antal
frågeställningar som tas upp i samtal mellan chef och medarbetaren.
Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp kommer under 2018 att ta fram en
rutin för hur resultat från avgångssamtalen ska tas vara på ett lämpligt sätt för att
kunna dra slutsatser om ev strukturella förändrings-/utvecklingsbehov föreligger.
Därutöver ges alla digitalt, i samband med avslutet, en blankett med ett antal frågor
som rör avslutet. Resultatet från detta kan sammanställas på både förvaltnings- och
övergripande regionnivå. Då dessa frågor började ställas under 2017 har ännu inte
tillräckligt med underlag inkommit så att slutsatser och analys kunnat påbörjas.
Regionens strategiska nätverk för HR-chefer m fl har också diskuterat att kartlägga
processen ”När medarbetare slutar” och vid behov utveckla delar av den.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har även beslutat att från våren 2018 utöka HRchefens tid från 40 % som det är i dag, till 100 %. Vi tror att det kommer att bidra till
en bättre process inom området.
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört
en granskning av regionens arbete med personal- och kompetensförsörjning.
Granskningens syfte har varit att bedöma om regionstyrelsen och nämnderna har
säkerställt att arbetet är tillfredsställande.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och revisionsfråga är
att regionstyrelsen och nämnderna inte säkerställt att arbetet med personal- och
kompetensförsörjningen är tillräckligt tillfredsställande.
Granskningen visar att det vid granskningstillfället inte fanns någon politiskt beslutad eller fastställd strategi för hur regionen ska säkerställa kompetensförsörjning på
kort eller lång sikt. I samband med sakgranskningen framkommer dock att regionfullmäktige har beslutat om att anta den regiongemensamma strategiska kompetensförsörjningsplan som regionstyrelseförvaltningen arbetat fram under året. Beslutet fattades av regionfullmäktige 2017-09-25. Vi har inom ramen för denna
granskning inte tagit del av den slutgiltiga versionen, men vi ser det positivt att planen nu är antagen.
Vår bedömning är att det finns ett fortsatt behov av strategiskt arbete för att säkerställa samsyn i personal- och kompetensförsörjningsfrågor inom regionen. Det
finns inte någon övergripande kartläggning och analys av personal- eller kompetensförsörjningsbehovet inom de större yrkeskategorierna som grundar sig på personalomsättning, befolkningsprognos eller demografisk utveckling. Beräkning av
kommande pensionsavgångar görs dock på respektive förvaltning, även om aktualiteten i beräkningarna varierar.
Regionfullmäktige har i regionens budget fastställt ett prioriterat målområde avseende kompetensförsörjning. Målet adresseras till samtliga nämnder. Granskningen
visar att nämnderna har brutit ned målet i förvaltningsspecifika genomförandeplaner, men att det finns variationer i hur långt de olika verksamheterna kommit i sitt
kompetensförsörjningsarbete.
Med anledning av att tillgången till personal och kompetens skiljer sig mellan regionens verksamheter är det särskilt viktigt att kompetensförsörjningsåtgärder utformas med hänsyn till verksamheternas skilda förutsättningar och behov. Det är
dock viktigt att det finns en samsyn och samordning kring de strategiska och övergripande frågorna i personal- och kompetensförsörjningsarbetet. Därför ser vi positivt på att det bedrivs ett arbete med att öka samordningen och samsynen kring personal- och kompetensförsörjningsarbetet inom regionen. Den regiongemensamma
strategiska kompetensförsörjningsplanen kan styra riktningen för det strategiska
arbetet, medan förvaltningarna och verksamheterna har sina specifika handlingsplaner som tar sin grund i den regiongemensamma planen. De specifika kompetensförsörjningsplaner som i dagsläget finns upprättade för respektive förvaltning
skiljer sig åt i innehåll och aktualitet. Planerna används i begränsad utsträckning
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som styrmedel för att säkra kompetensbehovet inom förvaltningarna. Det finns exempel på hur de olika verksamheterna hanterar kompetensförsörjningsutmaningarna, men regionstyrelsen och nämnderna har inte upprättat en tydlig struktur för
att följa upp om de insatser som genomförs är tillräckliga för att säkra det kortsiktiga och långsiktiga personal- och kompetensbehovet.
Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till regionstyrelsen:


Stärk det strategiska kompetensförsörjningsarbetet genom att säkerställa att
den strategiska plan för kompetensförsörjning 2017-2021 som regionfullmäktige antagit implementeras fullt ut i verksamheterna.



Fortsätt det pågående arbetet med arbetsgivarvarumärket och att vara en attraktiv arbetsgivare genom att fokusera på insatser för ökad samsyn kring
vad regionen vill förmedla som arbetsgivare, samt genom att ta fram ett attraktivt regiongemensamt arbetserbjudande.

Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till regionstyrelsen och nämnderna:


Anta och årligen följa upp strukturerade handlingsplaner för kompetensförsörjningsarbetet i syfte att säkerställa att tillräckliga åtgärder vidtas för en
tillfredställande personal- och kompetensförsörjning på kort och lång sikt.
Vidare bör regionstyrelsen och nämnderna upprätta en tydlig struktur för
uppföljning av personal- och kompetensförsörjningsarbetet.



Utveckla processen för avslutningssamtal och säkerställa att samtliga medarbetare som avslutar sin anställning erbjuds ett sådant samtal och att värdefull information dokumenteras, analyseras och tillvaratas i utvecklingsarbetet av personal- och kompetensförsörjningen.
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Under de senaste åren har chefs- och personalförsörjningsfrågan blivit allt mer aktuell bland kommuner, landsting och regioner i Sverige. I Konjunkturinstitutets
rapport Kommunbarometern våren 2016 går det till exempel att utläsa att det råder
personalbrist i 8 av 10 primärkommuner. Lärare, socialsekreterare och vårdpersonal är vanliga yrkesgrupper där bristen tilltar. Till exempel varnade Lärarförbundet
och SCB under våren 2015 att 65 000 lärare kommer saknas år 2025.
Region Gotland är Gotlands största arbetsgivare. Regionens verksamheter är arbetskraftsintensiva och personalkostnaderna för Region Gotland utgör 58 procent
av verksamhetens kostnader (exklusive avskrivningar och jämförelsestörande kostnader). I årsredovisningen 2015 anges att Region Gotland idag och i framtiden är
beroende av en säkrad kompetensförsörjning för att klara av att leverera tjänster
med kvalitet till medborgare och brukare. Detta kommer ställa höga krav på ett väl
utvecklat personalstrategiskt arbete integrerat med övrig verksamhetsplanering,
utveckling och uppföljning. I årsredovisningen 2015 anges vidare att rekrytering av
chefer på alla nivåer är fortsatt svårt.
Regionens revisorer har i sin risk- och väsentlighetsanalys funnit skäl att genomföra en granskning av regionens personal- och kompetensförsörjning. PwC har fått i
uppdrag att genomföra granskningen. År 2015 genomfördes en granskning av regionens arbete när det gäller kompetensförsörjning av chefer. Denna granskning
följer till delar upp de rekommendationer som lämnades då. Rekommendationerna
från tidigare granskning framgår av bilaga 1.

1.2.

Revisionsfråga

Granskningen syftar till att besvara revisionsfrågan:
Säkerställer regionstyrelsen och nämnderna en tillfredsställande personal- och
kompetensförsörjning?

1.2.1.

Kontrollmål

För att besvara revisionsfrågan har följande sju kontrollmål formulerats:
1. Det finns en av regionstyrelsen fastställd strategi/styrdokument för regionens kortsiktiga och långsiktiga personal- och kompetensförsörjning
som är känd i organisationen.
2. Det bedrivs ett strategiskt arbete med regionens arbetsgivarvarumärke.
3. Det finns dokument och analyser som tydliggör det framtida personaloch kompetensförsörjningsbehovet.
4. Nämnderna bedriver ett aktivt arbete för att säkra personal- och kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.
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5. Det genomförs medarbetarundersökningar för att undersöka och ta till
vara på medarbetarnas åsikter, synpunkter och idéer.
6. Avslutningssamtal genomförs när anställda avslutar sin anställning och
dessa samtal sammanställs i syfte att få en bättre kunskap om varför anställda väljer att lämna sin anställning.
7. Samtliga chefer inom regionen har aktuella ledarkontrakt som skapar en
tydlighet i chefsuppdraget och vad som förväntas av cheferna.
Revisionskriterierna i denna granskning utgörs av lokalt styrande dokument och
jämförbar praxis kopplat till personal- och kompetensförsörjning. Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisorernas analyser,
slutsatser och bedömningar. Kontrollmålen bedöms på en tregradig skala: ej uppfyllt, delvis uppfyllt eller uppfyllt. Bedömningen av kontrollmålen ligger till grund
för den sammanfattande bedömningen och svaret på revisionsfrågan.

1.3.

Avgränsning

Granskningen avgränsas till att omfatta regionstyrelsens och samtliga nämnders
personal- och kompetensförsörjningsarbete med undantag för valnämnden, patientnämnden och överförmyndarnämnden. Kultur- och fritidsnämnden berörs inte
av granskningen då det vid tidpunkten för granskningens genomförande pågår en
utredning om nämndens framtid.

1.4.

Revisionsmetod

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, enkät och intervjuer. Dokumentförteckning framgår av bilaga 2. Enkäten gick ut till Region Gotlands samtliga chefer. Totalt bevarade 177 chefer enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 71
procent. Bortfallet kan till del förklaras av tjänstlediga, föräldralediga eller semesterlediga chefer. Enkätfrågorna återfinns i bilaga 3.
Inom ramen för granskningen har intervjuer genomförts på både regionövergripandenivå och på förvaltningsnivå. Förteckning över intervjuade personer framgår av
bilaga 4.
De intervjuade har givits möjlighet att sakgranska innehållet i rapporten.
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2.

Granskningsresultat

2.1.

Organisation och styrning

2.1.1.

Ansvarsfördelning för regionens personal- och kompetensförsörjning

I Region Gotland har regionstyrelsen enligt reglemente det övergripande ansvaret
för regionens personalpolitik. Regionstyrelsen är även anställningsmyndighet1 för
samtliga av regionens förvaltningschefer och personal vid den egna förvaltningen.
Regionstyrelsens arbetsutskott ansvarar för beredning av personalärenden till styrelsen. Därefter utgör respektive nämnd inom regionen enskilda anställningsmyndigheter för personal i underordnad förvaltning. Reglementen framhåller att nämnderna var och en ska verka för att medarbetare inom sitt ansvarsområde genomgår
fortbildning och ges andra möjligheter till kompetensutveckling.
Det operativa arbetet med personal- och kompetensförsörjning hanteras på övergripande nivå av avdelningen för HR inom regionsstyrelseförvaltningen. Avdelningen för HR har sedan årsskiftet2 det samordnande ansvaret för personalpolitik, kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke under ledning av regionens HRdirektör. Avdelningen är indelad i enheterna HR-stöd samt lön. HR-stöd omfattas
av 13 HR-specialister och utgörs av tre team varav ett för kompetensförsörjning. Det
finns även två administratörer inom enheten HR-stöd. Enheten ska fungera som
centralt stöd till samtliga förvaltningar gällande personalfrågor. I syfte att underlätta tillgänglighet gentemot förvaltningarna har även en supportfunktion inrättats.
Sedan årsskiftet 2016/2017 har den centrala HR-organisationen förändrats från att
ha varit en köp- och säljorganisation till att numera vara anslagsfinansierade. HRdirektören lyfter fram att den centrala HR-organisationen numera arbetar mer proaktivt, med köp- och säljorganisationen väntade HR-funktionen inom beställningar
från förvaltningarna.
Av genomförda intervjuer förstås att tidigare organisation av personalfrågor karaktäriserades av att verksamheterna genomförde personalpolitiken var för sig. Under
de senaste åren har nämnderna noterat ökande utmaningar när det kommer till
chefs- och personalförsörjningen, och därmed också ett större behov av strategiskt
kompetensförsörjningsarbete. Ett mål med den nya ansvarsfördelningen är att
stärka samordningen av personal- och kompetensförsörjningsfrågor som är gemensamma för regionen.
Bland annat genom att enheten HR-stöd frigör resurser till den lokala HRfunktionen att inriktas mot mer strategiskt arbete med förvaltningsspecifika perDet är anställningsmyndigheten som har det primära personalansvaret, till exempel avseende anställning, arbetsmiljö, medbestämmande och diskrimineringsfrågor.
2 Regionstyrelseförvaltningen står under direkt ledning av regionstyrelsen och inrättades vid
årsskiftet 2016/2017 genom en sammanslagning av det före detta ledningskontoret och serviceförvaltningens verksamheter.
1
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sonalförsörjningsfrågor samtidigt som ett tydligare samordningsansvar underlättar
en enhetlig utveckling. Den lokala HR-funktionen ska även fungera som en brygga
mellan de centrala personalfunktionerna och övriga verksamheter.
Sammansättningen av den lokala HR-funktionen varierar mellan förvaltningarna,
men består i huvudsak av en HR-chef. Även uppdraget för den lokala HRfunktionen skiljer sig åt i de olika förvaltningarna, men av intervjuerna framgår att
den huvudsakliga uppgiften består av strategiskt arbete nära förvaltningsledningen
gällande personalfrågor. Enligt HR-direktören pågår ett arbete med att tydliggöra
och likställa uppdraget för förvaltningarnas lokala HR-funktion, bland annat i syfte
att tydliggöra gränsdragningen mellan det lokala och centrala HR-stödet.

2.1.2.

HR-närverk för intern samverkan

Det finns ett HR-nätverk inom regionen som arbetar med strategiska frågor inom
HR-området. Nätverket utgörs av HR-direktören, HR-strateger samt representanter
från förvaltningarnas HR-funktion. Nätverket sammanträder månadsvis. Under år
2017 har träffarna främst inriktas mot att ta fram, genomföra och följa upp aktiviteter inom ramen för det regiongemensamma kompetensförsörjningsarbetet. HRnätverket beskrivs underlätta och stärka det proaktiva kompetensförsörjningsarbetet, men bidrar även till en samsyn kring frågorna och strategierna framåt. Eftersom personalfrågor har en väsentlig koppling till andra verksamheter kan andra
relevanta funktioner involveras i diskussionerna, till exempel ekonomifunktionen.
De intervjuade beskriver att HR-nätverket fungerar väl. Nätverket beskrivs vara
nödvändigt för en sammanhållen koncernstyrning samtidigt det möjliggör att kunskap om förvaltningarnas behov och arbetssätt rörande personalförsörjningsfrågor
sprids.

2.1.3.

Strategisk kompetensförsörjningsplan för Region Gotland
2017-2021

Under granskningens genomförande pågick ett arbete med att ta fram en regiongemensam strategisk kompkompetensförsörjningsplan. Det var främst HR-direktör
tillsammans med HR-strateg som arbetade fram planen. Under arbetets gång fanns
även en dialog med HR-nätverket. Den regiongemensamma kompetensförsörjningsplanen beslutades av regionfullmäktige i september 2017 (2017-09-25 § 119)
och avser bidra till en tydlig styrning och riktning för regionens samlade kompetensförsörjningsarbete. Syftet med den strategiska kompetensförsörjningsplanen är
att klargöra gemensamma strategier för att säkra kompetensbehovet på kort och
lång sikt. Planen gäller för år 2017-2021. I beslutet som fattades av regionfullmäktige anges även att förvaltningarnas specifika kompetensförsörjningsplaner ska
kopplas till den strategiska planen.
Vi har inom ramen för denna granskning inte tagit del av den slutgiltiga planen,
däremot har vi tagit del av ett arbetsutkast. I utkastet till den strategiska kompetensförsörjningsplanen har en kompetensförsörjningsprocess utformats i fem delmoment. Processen ska ligga till grund för det gemensamma arbetet. Processen
sammanfattas i figur 1 på nästa sida.
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Figur 1. Kompetensförsörjningsprocess
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Övergripande strategier har formulerats till respektive delmoment. Tanken är att
varje förvaltning ska kunna utveckla och genomföra aktiviteter kopplade till de
övergripande strategierna efter de verksamhetsspecifika behoven.
Under de intervjuer med chefer på förvaltningsnivå som genomfördes framkommer
att det finns olika åsikter om en gemensam strategisk kompetensförsörjningsplan
som del i regionens personal- och kompetensförsörjningsarbete.3 En del anser att
en sådan plan visserligen bör hållas generell, men att den ändå kan fungera som
styrinstrument eftersom liknande utmaningar råder på flera arbetsplatser. Andra
att kompetensbehoven skiljer sig så pass mycket mellan de olika förvaltningarna att
en gemensam kompetensförsörjningsplan inte blir ett tillämpligt styrmedel för
verksamheten.

2.2.

Nämndernas personal- och kompetensförsörjningsarbete

2.2.1.

Målstyrning och uppföljning

I juni 2016 beslutade regionfullmäktige om en ny styrmodell för regionen. Den nya
styrmodellen bygger på ett gemensamt styrkort för koncernen där regionfullmäktige
fastställer olika målområden utifrån regionens långsiktiga vision. För perioden
2016-2019 har fullmäktige beslutat att medarbetare är ett prioriterat målområde.4
Till målområdet finns prioriterade mål med indikatorer som avser kompetensförsörjning. En sammanställning av målområdet och prioriterade målen finns i figur 2.
Regionstyrelsen har samordningsansvar för fullmäktigemål, men de adresseras till
samtliga nämnder. Det innebär att samtliga nämnder förväntas bidra till måluppfyllelsen genom att via sina respektive verksamhetsplaner bryta ned målen till genomförandeplaner och aktiviteter.
Figur 2: Prioriterade mål inom målområdet medarbetare
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Notera att intervjuerna genomfördes innan planen blev antagen av fullmäktige.
Av beskrivning till målområdet beskrivs att engagerade medarbetare är avgörande för att
nå resultat och vara en attraktiv arbetsgivare som klarar framtidens kompetensförsörjning.
3

4
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Av intervjuerna framgår att samtliga verksamheter arbetar med regionfullmäktiges
prioriterade målområde och mål, men i varierade utsträckning och på olika sätt.
Denna bild bekräftas av att förvaltningarnas respektive verksamhetsplaner innehåller nedbrutna mål avseende kompetensförsörjning, även om det saknas en enhetlig
struktur.
Intervjuer med förvaltningschefer och HR-chefer visar att det upplevs som positivt
att det finns utrymme för verksamheterna att själva välja hur de ska arbeta med
kompetensförsörjning. Detta eftersom verksamheternas utmaningar och behov ser
olika ut. Däremot anses det viktigt att regionfullmäktiges mål och indikatorer tolkas
på ett likartat sätt. Ett led i detta arbete är koncernledningsgruppen5 som har till
uppgift att få hela organisationen att arbeta efter regionfullmäktiges antagna mål.
Koncernledningsgruppen arbetar efter ett dokument benämnt ”Koncernledningens
prioriterade områden 2017”. Under år 2017 har kompetensförsörjning varit ett prioriterat område (där bland annat ledarskap, lönebildning, rekryteringsutmaningar,
organisationskultur och arbetsmiljö/sjuktal ingått). Istället för att direkt rikta kompetensförsörjningsarbetet mot de fyra mål som fullmäktige bestämt avseende kompetensförsörjning har koncernledningsgruppens arbete utgått från gemensamma
utvecklingsområden vad gäller lönebildning, arbetsmiljö, rekrytering, ledarskap och
organisationskultur med aktiviteter som ska leda till en bättre personal- och kompetensförsörjning för regionen.
Uppföljning av fullmäktiges prioriterade mål sker i samband med delårs- och årsbokslut, både inom respektive nämnd och på övergripande regionnivå, och inkluderar utfall av utvalda indikatorer. Indikatorernas värden kopplade till målen för
kompetensförsörjningsarbetet erhålls i huvudsak genom medarbetarundersökningar. Under år 2016 genomfördes ingen medarbetarundersökning, vilket innebär att
det saknas uppgifter till uppföljningen av tre av de fyra prioriterade målen.
Eftersom uppföljningen av verksamheternas kompetensförsörjningsarbete inte ingått i nämndernas ordinarie verksamhetsuppföljning har det inte heller funnits en
struktur för hur återrapportering av det kvalitativa kompetensförsörjningsarbetet
ska se ut. Under intervjuer framkommer att nämnderna generellt sett är intresserade av personalfrågor och att det löpande informeras om exempelvis sjukfrånvaro
och arbetsmiljö, men att det inte sker någon strukturerad uppföljning av genomförda aktiviteter kopplade till kompetensförsörjningsarbetet. HR-direktören lyfter
dock fram att den centrala HR-funktionen, i samband med årsbokslutet, frågar förvaltningarna ifall de har en egen kompetensförsörjningsplan och vilka aktiviteter
som genomförts inom området. Denna uppföljning beskrivs vara mer kvantitativ,
snarare än kvalitativ.

2.2.2.

Handlingsplan för lönebildning

Lönebildningsstrategier framhålls av de intervjuade som en betydande faktor i
kompetensförsörjningsarbetet. Intervjuade lyfter också att Region Gotlands lönenivåer, och löneutveckling, inte är i linje med rikets nationella lönenivåer eller löneutKoncernledningsgruppen leds av regiondirektören och består av förvaltningarnas respektive förvaltningschef, HR-direktör, kommunikationsdirektör, ekonomidirektör, kvalitetsoch digitaliseringsdirektör samt näringslivsdirektör.
5
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veckling. Enligt de intervjuade märks detta bland annat genom svårigheterna med
att kunna rekrytera och behålla medarbetare inom konkurrensutsatta yrkeskategorier.
För att komma till rätta med regionens löneläge och till delar icke konkurrenskraftiga löner har regionstyrelsen beslutat6 om en om en handlingsplan för lönebildning
inklusive handlingsplan för jämställda löner 2017-2019. Regionstyrelsen gör bedömningen att de åtgärder som föreslås i handlingsplanen är nödvändiga för att
Region Gotland ska kunna rekrytera och behålla medarbetare för att klara kompetensförsörjningen. Åtgärderna avser bland annat att årligen avsätta en summa för
ökat löneutrymme utöver ordinarie lönekostnader för att kunna rekrytera bristyrken. Det ökade löneutrymmet är tänkt att bidra till att såväl hela yrkesgrupper som
enskilda funktioners löner ska kunna höjas i syfte att öka attraktiviteten för Region
Gotland som arbetsgivare. Socialsekreterare är ett exempel på en yrkesgrupp vars
löner har diskuterats och höjts i detta syfte.

2.2.3.

Medarbetarkontrakt

I Region Gotland ska samtliga medarbetare ha ett medarbetarkontrakt med tillhörande individuell kompetensutvecklingsplan som ska upprättas och regelbundet
följas upp av närmsta chef. Syftet med medarbetarkontraketen är att tydliggöra det
enskilda uppdraget och knyta samman det förvaltningsövergripande uppdraget.
Den individuella kompetensutvecklingsplanen förväntas säkerställa att medarbetaren får den hjälp den behöver för att klara sitt uppdrag.
Under intervjuer med chefer på de respektive förvaltningarna framkommer att det
finns utvecklingspotential kopplade till medarbetarkontrakt. Framför allt eftersom
flera medarbetare saknar aktuella kontrakt och individuella kompetensutvecklingsplaner. De individuella kompetensutvecklingsplanerna uppges av flera chefer vara
en viktig del att skapa engagemang hos medarbetare, bland annat genom att synliggöra karriärvägar. När detta saknas påverkas kompetensförsörjningsarbetet negativt.

2.3.

Analys av framtida personal- och kompetensbehov

Överlag menar de som intervjuats att kartläggning och analys av befintligt och
framtida personal- och kompetensbehov inte sker strukturerat och samordnat inom
regionen eller på förvaltningen.
Av intervjuerna framgår att många chefer i verksamheterna har god kännedom om
vilka kompetenser som finns och kommer behövas framåt i den specifika verksamheten, men att denna kunskap inte formaliseras i systematiska och dokumenterade
kartläggningar och analyser. Vidare framkommer synpunkter på att det är svårt att
värdera hur personalförändringar utöver pensionsavgångar kommer att påverka det
framtida kompetensbehovet. Sjukskrivning, föräldraledighet och byte av arbetsplats
nämns som exempel på oförutsedda händelser som är svåra att kalkylera för. I
sammanhanget lyfts att det inte är tillräckligt att endast kartlägga antalet tjänster
Regionstyrelsen 2016-06-02 § 119. Ett nytt beslut om lönemedel som åtgärd för jämställdhet och bristyrken togs av regionstyrelsen (2017-05-30 § 132).
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utan att ytterligare analysverktyg krävs för att även kartlägga kompetens. Till exempel har en senior medarbetare större erfarenhet och kunskap än en nyutexaminerad
medarbetare, vilket är viktigt att beakta. Genom kompetenskartläggning ökar möjligheterna till kompetensväxling och samnyttjande av personella resurser.

2.3.1.

Regionstyrelseförvaltningen

Regionstyrelseförvaltningen ansvarar för strategisk planering och ärendeberedning,
regional utveckling, koncernstyrning och koncernsamordning samt internt stöd och
service till regionens övriga förvaltningar. Vid en mätning i februari år 2017 arbetade 577 medarbetare, varav 542 tillsvidareanställda, i förvaltningen.
Regionsstyrelseförvaltningen har upprättat en kompetensförsörjningsplan för åren
2017-2021 i syfte att säkerställa tillräcklig kompetens för verksamheten. Planen
inkluderar ett avsnitt om det framtida rekryteringsbehovet vad gäller chefer och
medarbetare, givet förväntade pensionsavgångar. Erfarna IT-specialister, upphandlare, HR-konsulter samt handläggare till överförmyndarnämndens kansli har identifierats som svårrekryterade yrkesgrupper med anledning av hög konkurrens, få
kvalificerade sökanden och svårigheter att möta lönekrav.
Regionsstyrelseförvaltningens kompetensförsörjningsplan infattar en handlingsplan som är utformad kring strategier med aktiviteter för kompetensförsörjningsarbetet. Exempel på aktiviteter är att erbjuda praktikplatser för grundskole- och gymnasieelever samt för personer i behov av arbetsmarknadsinsatser, definiera vad karriärsutveckling kan innebära för olika befattningar samt prioritera svårrekryterade
grupper i kommande lönerevision. Genomförd enkätundersökning visar dock att
majoriteten av chefsrespondenterna endast till viss del upplever att det bedrivs ett
strategiskt arbete med att säkra en tillräcklig personal- och kompetensförsörjning
inom sin verksamhet på lång sikt. Intervjuad HR-direktör påtalar att kompetensförsörjningsplanen nyligen är framtagen och därmed inte fullt ut implementerad i
verksamheten.

2.3.2.

Teknikförvaltningen

Teknikförvaltningen utför tjänster inom det kommunaltekniska området och utgörs
av drygt 300 anställda. Under intervjuer med chefer inom teknikförvaltningen
framkommer att det finns allt större utmaningar i att rekrytera chefer, högskoleutbildade ingenjörer och specialinriktade tekniker till verksamheten. Antalet sjukskrivningar har ökat och under delar av år 2016 och 2017 fanns vakanta avdelningsoch enhetstjänster. En konsekvens av detta är att verksamheten inte genomförts i
önskad utsträckning. Även HR-chefen vid förvaltningen lyfter fram att projekt försenas på grund av personalbristen, särskilt inom VA-området.
En anledning till rekryteringsutmaningarna uppges vara det konjunkturella läget på
Gotland som medför att konkurrensen om kvalificerad personal ökar bland arbetsgivarna. Det svårrekryterade läget innebär att externa konsulter hyrs in för att bedriva delar av verksamheten. Enligt intervjuade chefer är extern arbetskraft inte en
optimal lösning eftersom det vanligtvis leder till ökade personalkostnader samtidigt
som det blir svårare att upprätthålla kontinuiteten i organisationen och verksamheten.
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Enligt teknikförvaltningens intervjuade chefer finns det en kännedom om den förvaltningsspecifika kompetensförsörjningsplanen. Den senaste planen blev klar i
februari år 2017 och sträcker sig till år 2023. Planen kartlägger och beskriver det
framtida personal- och kompetensförsörjningsbehovet givet pensionsavgångar vid
65 års ålder och personalomsättning. Det framgår att den sammanlagda bilden av
pensionsavgångar och personalrörlighet visar att förvaltningen kommer att behöva
ersätta ett stort antal medarbetare inom redan idag svårrekryterade grupper. Däremot har det inte upprättas någon övergripande handlingsplan för hur personaloch kompetensutmaningarna ska hanteras.
Av intervjuer framgår däremot att flera aktiviteter pågår för att säkra kompetensförsörjningen. Bland annat har förvaltningen varit del i framtagandet av en yrkeshögskoleutbildning inom drift- och underhållsteknik i syfte att underlätta för teknisk utbildning på Gotland. Vidare erbjuds terminsvisa praktikplatser till personer
med gymnasieexamen i syfte att motivera till vidareutbildning inom teknikområdet.

2.3.3.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med livsmiljö och består av ca 140 medarbetare. Representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen beskriver under intervjuer den nuvarande personalsituationen som ansträngd och att det finns vakanta
tjänster. Det gäller bland annat miljöinspektörer och bygglovshandläggare, vilket
bland annat innebär påfrestningar att hantera bygglovsärenden inom lagstadgad
tid. Utmaningarna förklaras delvis av svårigheter att attrahera personer med rätt
kvalifikationer liksom att få personal att stanna kvar inom förvaltningen.
Samhällsbyggnadens kompetensförsörjningsplan upprättades år 2012 och har inte
uppdaterats sedan dess. Det finns inte någon sammanställning av kartläggning och
analys av befintligt eller framtida kompetensbehov. Detta arbete har fått stå tillbaka
med anledning av att omorganisationer och chefsbyten krävt att andra arbetsuppgifter prioriterats. Till exempel har förvaltningen satsat resurser för förbättrad arbetsmiljö och sett över möjligheter till chefsstöd.

2.3.4.

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen utgörs av drygt 1 950 medarbetare och har verksamheter inom
äldreomsorg, omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och hemsjukvård. Under intervjuer beskrivs att sjuksköterskor, fysioterapeuter och socionomer är särskilt svårrekryterade grupper. Under de senaste åren
har sjukskrivningar ökat, både sett till antal och längd och uppgår till de högsta i
regionen. För att klara av att bedriva verksamheten har förvaltningen i ökande utsträckning tagit hjälp av extern personal/konsulter.
Förvaltningen upplever viss konkurrens med hälso- och sjukvårdsförvaltningen vad
gäller sjuksköterskor och undersköterskor. I vissa fall kan hälso- och sjukvårdsförvaltningen erbjuda bättre anställningsvillkor (t.ex. lön) än socialförvaltningen, och i
vissa fall råder det omvända förhållandet. Enligt socialdirektör och HR-chef på socialförvaltningen lyfts det fram att det pågår ett arbete för att få till en gemensam
syn kring dessa frågor för att undvika en intern konkurrens mellan förvaltningarna.
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Det upprättades en kompetensförsörjningsplan för socialförvaltningen år 2012 som
uppdaterades år 2015. I planen finns viss analys av framtida behov till följd av pensionsavgångar, men dessa uppgifter är inte helt aktuella. Det finns inte heller någon
annan dokumenterad kartläggning av det framtida personal- eller rekryteringsbehov inom förvaltningen.
Socialförvaltningen vidtar flera åtgärder för att hantera kompetensförsörjningsfrågan. Kompetensväxling för de svårrekryterade grupperna har varit prioriterat och
medarbetare har identifierat vilka delar av deras arbetsuppgifter som kan överföras
till någon annan, vilket resulterat i kravprofiler och rekrytering av annan kompetens
så som socialassistenter och undersköterskor. För att stärka kompetens för omvårdnad- och vårdpersonal uppmuntras anställda att läsa eftergymnasial utbildning
under tiden de tjänstgör med viss ekonomisk kompensation som ersättning.
Socialdirektör och HR-chef vid socialförvaltningen lyfter också fram att ett effektivt
kompetensförsörjningsarbete kräver rimliga ekonomiska förutsättningar. Att ha
rimliga ekonomiska förutsättningar menar de har en stor påverkan på möjligheten
att nå målen i kompetensförsörjningsplanerna.

2.3.5.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ansvarar för grund- och gymnasial utbildning samt vuxenutbildning och förskoleverksamhet. Förvaltningen har ca 1 900
anställda. Flera yrkesgrupper beskrivs som svårrekryterade. Förskolelärare, olika
kategorier av grundskollärare, lärare i fritidshem och elevhälsopersonal nämns som
exempel.
Utbildning- och arbetslivsförvaltningens kompetensförsörjningsplan för åren 2017 2020 innehåller analysavsnitt om framtida personal- och kompetensbehov per yrkeskategori. Analyserna grundas på förväntade pensionsavgångar, behöriga lärare,
ämnesbehörighet och särskilt svårrekryterade grupper och sträcker sig till år 2029.
Analyserna tar hänsyn till befolkningsprognoser. Det konstateras att förvaltningen
står inför utmaningar att rekrytera legitimerad personal och annan kvalificerad personal till merparten av de olika verksamhetsområdena, särskilt eftersom lärare och
annan pedagogisk personal är nationella bristyrken.
Kompetensförsörjningsplanen beskriver fortsatta inriktningar för hur kompetensförsörjningsfrågan ska hanteras. Bland annat genom att nyttja statliga stimulansmedel, strategisk lönebildning, öka kompetensväxlingsarbetet och tillsätta kompletterande yrkesroller samt stärka intern och extern samverkan.
Under intervjuer lyfts att samarbetet med Campus Gotland, som är en del av Uppsala universitet, är en viktig del i kompetensförsörjningsarbetet för att öka den kvalificerade arbetskraften på Gotland. Förvaltningen har löpande dialog med företrädare för Campus Gotland i syfte att tydliggöra behovet av olika lärarutbildningar
förlagda på ön. Idag finns förskoleprogrammet och grundskoleprogrammet upp till
årskurs 6. Under år 2016 utvecklades samarbetet till att omfatta så kallade partnerskolor. Genom att utse vissa skolor till partnerskolor underlättas möjligheter att få
forskare till regionen, med förhoppningen att minska tröskeln till akademiska studier inom utbildningsområdet på Gotland.
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2.3.6.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för offentlig finansierad sjukvård i regionen och har ca 1 300 anställda med ett 60-tal olika befattningar.
På aggregerad nivå ser förvaltningen svårigheter att rekrytera personal till verksamheten och är beroende av hyrpersonal. Det påverkar verksamheten negativt
avseende patientkontinuitet, förbättringsarbete och utvecklingsarbete. Under intervju med verksamhetschef lyfts att den påfrestande personalsituationen får konsekvenser för patientsäkerheten men att den inte riskeras på bekostnad av medarbetarnas arbetsmiljö. Arbetssituationen på vissa arbetsplatser beskrivs som tungt belastad med anledning av underbemanning. Intervjuade menar också att det inte är
något unikt för Region Gotland utan att liknande personalsituation finns inom stora
delar av rikets sjukvård.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har upprättat en kompetensförsörjningsplan för
åren 2016-2020. I planen analyseras det befintliga och framtida kompetensbehovet
för olika yrkesgrupper. Flera aktiviteter och moment beskrivs för att bedriva ett
strategiskt personal- och kompetensförsörjningsarbete. Exempel på aktiviteter är
ökat intag av AT-läkare, styrning av ST-utbildning, avsätta budgetmedel för studielön i syfte att kompetensutveckla sjuksköterskor samt arbetsmiljöförbättrade åtgärder. Utifrån intervju med HR-chef beskrivs att kompetensförsörjningsplanen inte
används strategiskt i verksamheterna utan främst kartlägger förvaltningens personalbehov.

2.4.

Region Gotlands arbetsgivarvarumärke

I intervjuerna lyfts det fram att ett strakt arbetsgivarvarumärke ses som en grundförutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare, och därmed även regionens
kompetensförsörjning. Arbetsgivarvarumärke handlar om hur organisationen uppfattas som arbetsgivare av potentiella, nuvarande samt tidigare anställda. Arbetsgivarvarumärket uppges vara en strategisk fråga som berör hela organisationen. Under intervjuer uppmärksammas ett behov av att stärka Region Gotlands arbetsgivarvarumärke och det strategiska arbetet kring detta. Tidigare medarbetarundersökningar har visat att cirka varannan medarbetare inte skulle rekommendera Region Gotland som arbetsgivare. I den inom granskningen genomförda enkäten ställdes en fråga hur cheferna upplever Region Gotlands arbetsgivarvarumärke i dag.
Svaren visar att cirka 25 procent anser att arbetsgivarvarumärket är starkt, medan
resten anser att det är neutralt eller svagt.
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Tabell 1. Chefers upplevelse av Region Gotlands arbetsgivarvarumärke

Hur upplever du Region Gotlands arbetsgivarvarumärke
idag?
60%

54%

50%
40%
26%

30%
20%

18%

10%

2%

0%
Starkt

Neutralt

Svagt

Vet ej/osäker

Bland förbättringsområden kopplat till arbetsgivarvarumärket framkommer bland
annat ett behov av att tydliggöra vad regionen står för som arbetsgivare. Otydlighet i
vad arbetsgivarvarumärket förmedlar medför utmaningar i att skapa och påverka
associationer till organisationen. Av genomförda intervjuer framgår viss slitning
mellan den enskilda arbetsplatsen i relation till Region Gotlands samlade arbetsgivarvarumärke. Intervjuade menar att flera anställda är stolta över sin arbetsplats,
men att de inte gärna förknippas med regionen som helhet. Det tros bland annat
bero på att det saknas gemensamma värderingar för regionens anställda att identifiera sig med. Under intervjuer framkommer att framgångsfaktorer gärna associeras
till specifika arbetsplatser medan negativa utmärkelser vanligen kopplas till Region
Gotland i stort. Denna föreställning förmodas också återspeglas utåt och att Region
Gotland har ett relativt dåligt anseende jämfört med enskilda verksamheter.
I dagsläget finns det inte någon strategisk plattform som ligger till grund för arbetet
med regionens arbetsgivarvarumärke. Enligt intervjuade finns behov av att utveckla
ett attraktivt arbetsgivareerbjudande som är regionsövergripande. Erbjudandet bör
tydliggöra vad som förenar regionen samtidigt som det kan anpassas efter verksamheternas särdrag. Det beskrivs vara viktigt dels för att bygga ett ambassadörskap
inifrån, dels för att medarbetare ska kunna uttrycka likvärdig stolthet för välfärdsjobben inom organisationen. I detta arbete betonas att arbetsgivarkommunikationen behöver ligga nära ett övergripande varumärke, även om det riktas mot olika
funktioner, yrkeskategorier och roller.
Av koncernledningsgruppens prioriterade mål för kompetensförsörjning framgår en
rad aktiviteter för ett stärkt arbetsgivarvarumärke. Bland annat genom att klargöra
regionens gemensamma värdegrund i relation till organisationskulturen. Definierade värderingar ska vara styrande för vad Region Gotland står för och vara ledstjärnan i agerande och beslutsfattande. Intervjuade beskriver att det då blir tydligare att samtliga medarbetare har ett ansvar att tillse att värderingarna efterlevs och
på så sätt bidrar till ett stärkt arbetsgivarvarumärke. Enligt HR-direktören har det
påbörjats ett arbete för att medvetengöra Region Gotland som arbetsgivare utifrån
Gotlands varumärke, bland annat genom att lyfta fram fördelarna med att arbetsplatsen är just på Gotland.
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Det finns exempel på hur de olika förvaltningarna arbetar med att synliggöra sin
arbetsplats utåt. Till exempel har ett konto på den sociala medieplattformen Instagram skapats för att visa upp dagliga sekvenser från olika arbetsplatser. Instagramkontot är ett regionövergripande stafettkonto där alla förvaltningar turas om att
visa upp sina olika verksamheter. Via mediekanalen YouTube förmedlas regelbundna filmer som synliggör enskilda arbetsplatser såväl som aktuella frågor för
regionen. Vidare deltar representanter från olika förvaltningar på mässor och arbetsmarknadsdagar. Enligt HR-direktör finns en övergripande strategi för deltagande i mässor där syftet är att förmedla en enhetlig bild av hela regionen. I en del
intervjuer lyfts dock behovet fram av en tydligare strategi för att säkerställa att insatser sker långsiktigt, ingår i ett sammanhang och förmedlar en enhetlig bild av
regionen som arbetsgivare bör utvärderas.

2.5.

Forum för medarbetarnas åsikter

Att det finns forum för medarbetarnas åsikter och att tillvarata medarbetarnas idéer
är ett sätt att skapa engagemang och få verksamheten, men även organisationen i
sig, att utvecklas och förbättras. Genomförd enkätundersökning visar att det centrala verktyget för att fånga upp medarbetares åsikter och synpunkter är genom de
årliga medarbetar- och lönesamtalen. Vidare framhålls arbetsplatsträffar som ett
viktigt forum där medarbetare ges utrymme att lämna åsikter och föra dialoger
kring olika frågor. I intervjuer framkommer även att regionen har ett samverkanssystem som på ett strukturerat sätt tar till vara på medarbetares delaktighet. Även
medarbetarsamtal lyfts fram som ett forum för att tillvara ta medarbetares åsikter.
Tidigare år har det genomförts årliga medarbetarundersökningar där syftet varit att
ta reda på hur meningsfullt, utvecklande och engagerande medarbetarna upplever
sitt arbete. Det finns en samsyn hos de intervjuade cheferna att medarbetarundersökningar är ett viktigt komplement till medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar
eftersom svaren är anonyma. Anonymiteten uppges vara ett incitament för de anställda att våga ge uttryck för såväl positiva som mindre positiva åsikter som kan
bidra till en positiv verksamhetsutveckling, så länge det finns tillräckliga förutsättningar för cheferna att arbeta med de synpunkter som framkommer. Med anledning
av den ekonomiska situationen bortprioriterades medarbetarundersökningen under
år 2016. Vid granskningstillfället pågår upphandling av en ny leverantör för att
kunna genomföra medarbetarundersökningar framöver. Enligt HR-direktör och
HR-strateg pågår det i samband med upphandlingen en diskussion kring upplägget
och utformningen av medarbetarundersökningen. En ny medarbetarundersökning
planeras att genomföras i november 2017 enligt HR-direktören.
Det tidigare upplägget innebar att varje förvaltning tog fram en handlingsplan utifrån medarbetarenkätens resultat. Handlingsplanen i sig beskrivs som positiv men
att det inte fanns tillräckliga förutsättningar att förverkliga och följa upp handlingsplanen innan nästa medarbetarundersökning skulle genomföras. På en förvaltning
beskrivs att påföljden blev tilltagande missnöje med anledning av att medarbetare
uppfattade att deras åsikter inte togs på allvar. Detta intryck delas delvis av chefer
inom andra förvaltningar som också menar att mandatet för personalpolitik i huvudsak hanteras på höge nivåer och att långa beslutsvägar hämmar handlingskraft
utifrån medarbetarundersöknings resultat.
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En förvaltning lyfter i intervju att en god idé vore att framgent införa mindre omfattande medarbetarundersökningar mer frekvent. Till exempel kan det handla om ett
mindre antal frågor som endast rör den specifika arbetsplatsen där enhetschefer har
bättre möjlighet att självständigt vidta och följa upp åtgärder utifrån resultaten.
Under år 2016 har en psykosocial skyddsrond utifrån strukturerade frågor utförts
vid alla arbetsplatser inom Region Gotland. Arbetsmiljö, arbetsbelastning och samverkan var exempel på frågor som diskuterades.

2.6.

Avslutningssamtal

En arbetstagare som är på väg att sluta sin anställning har ofta värdefull insikt kring
vad som fungerat bra och mindre bra i verksamheten. Ett sätt att få kunskap om
detta är genom avslutningssamtal, det vill säga ett samtal mellan arbetsgivare och
arbetstagare i samband med att anställningen avslutas. Avslutningssamtal kan till
exempel hållas vid pensionsavgång eller vid byte av arbetsplats eller arbetsgivare.
I Region Gotland finns en rutin7 som innebär att närmsta chef eller arbetsledare ska
genomföra avslutningssamtal och dokumentera dessa. I samband med samtalet ska
berörd medarbetare erhålla tjänstgöringsintyg. Av rutinen framgår att syftet med
avslutningssamtal är att ge chef/arbetsledare information om hur medarbetaren
upplevt arbetsplatsen och att såväl positiva som negativa omdömen är viktiga för
möjligheter till förbättrad arbetsmiljö. I personalhanboken finns förslag på innehåll
och frågeställningar att utgå från under samtalen.
Genomförd enkätundersökning tyder på att kännedom om att avslutningssamtal
ska utföras och dokumenteras är relativt låg. Var femte respondent uppger att det är
upp till varje chef att avgöra om huruvida ett sådant samtal ska hållas och ytterligare en femtedel är osäkra på om det är uttalat att avslutningssamtal ska genomföras eller ej. Enkätresultaten visar dock att Region Gotlands chefer oftast håller avslutningssamtal när en medarbetare avslutar anställning, men att det finns variationer i de olika förvaltningarna. En sammanställning av resultatet finns i tabell 2.8
Tabell 2. Enkätresultat avseende genomförande av avslutningssamtal
Alltid

Oftast

Regionstyrelseförvaltningen

58 %

32 %

5%

5%

0%

Teknikförvaltningen

78 %

17 %

0%

0%

6%

Samhällsbyggnadsförvaltningen

50 %

33 %

17 %

0%

0%

Socialförvaltningen

45 %

31 %

10 %

8%

6%

41 %

56 %

0%

0%

3%

50 %

35 %

7%

8%

0%

Utbildning- och arbetslivsförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Ibland Sällan Aldrig

Personalhandboken, avsnitt 5.5 Avgångssamtal.
Enkätfråga: ”Jag genomför eller säkerställer att någon annan genomför ett avslutningssamtal när någon i min personal avslutar sin anställning eller går i pension.”
7
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Det har arbetats fram en avslutningsenkät som samlar in synpunkter på aggregerad
nivå som började användas sommaren 2017, se mer i avsnitt 2.6.7.

2.6.1.

Regionstyrelseförvaltningen

Majoriteten (90 %) av regionstyrelseförvaltningens chefer anger att avslutningssamtal alltid eller oftast utförs när personal avslutar anställning. Av genomförda
intervjuer framgår att chefer vanligtvis för anteckningar under samtalen men att
dokumentationen är för egen skull. Det finns inte någon rutin för att sammanställa
informationen och det som framkommer under samtalen stannar i huvudsak hos
berörd chef.
Huruvida informationen bör ackumuleras råder delade meningar om. Samtliga intervjuade menar däremot att det är viktigt att ta reda på varför personal inte stannar i förvaltningen, framförallt i syfte att urskilja faktorer som gör att medarbetare
söker en annan arbetsgivare men också för att tydliggöra det positiva som Region
Gotland erbjuder som arbetsgivare.
Enligt regionstyrelsens intervjuade chefer förmodas att den främsta anledningen till
att någon byter arbetsplats beror på bättre lönevillkor hos annan arbetsgivare.

2.6.2.

Teknikförvaltningen

78 procent av teknikförvaltningsens chefsrespondenter anger att avslutningssamtal
alltid genomförs och 6 procent anger att de aldrig utför sådana samtal. Under intervjuer med såväl avdelningschefer som förvaltningschef framhålls att det är uttalat
att avslutningssamtal alltid ska erbjudas och att förvaltningens HR-funktion ska
sammanställa informationen på övergripande nivå.
Enligt intervjuuppgifter har en sådan sammanställning emellertid inte utförts på
flera år. En anledning uppges vara att dokumentationen och samtalens innehåll
skiljer sig åt varpå det inte är möjligt att göra en användbar sammanställning. De
intervjuade upplever generellt att nuvarande rutin är tillräcklig för att genomföra
ett bra avslutningssamtal men att det krävs ytterligare dokumenterat stöd för att
skapa en mer likvärdig samtalsstruktur, vilket skulle underlätta uppföljning på aggregerad nivå. I sammanhanget lyfts även vikten av att klargöra hur informationen
från avslutningssamtalen ska återinföras i verksamheten och användas i utvecklingsarbetet. I dagsläget finns möjlighet att framföra information i vissa forum för
diskussion, till exempel arbetsplatsträffar. Däremot är det inte lika förekommande
att ledningsnivå involveras.
Enligt de intervjuade är personalomsättning inom verksamheten förhållandevis låg,
men det går att urskilja ett mönster vad gäller att personalomsättningen ökar med
kompetensnivå samt att rörligheten är högre bland chefspositioner. En anledning
bakom detta tros vara lönebildningen och att det inte erbjuds tillräckligt konkurrenskraftiga löner jämfört med andra arbetsgivare för kvalificerad personal med
ledarerfarenhet.
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2.6.3.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Genomförd enkätundersökning visar att ca 30 procent av chefsrespondenterna
inom samhällsbyggnadsförvaltningen är osäkra på eller inte vet att avslutningssamtak ska genomföras när medarbetare avslutar anställning. 50 procent uppger att de
alltid genomför avslutningssamtal, 33 procent att de oftast håller samtalen och ytterligare 17 procent att avslutningssamtal genomförs ibland. I intervju med förvaltningschef och lokal HR-ansvarig framkommer att chefskapet innefattar att genomföra avslutningssamtal men att någon uppföljning av detta inte har gjorts.
Det framgår av intervjuer att förvaltningen inte arbetar med att sammanställa informationen från samtalen och att det därför inte finns analyser kring varför medarbetare väljer en annan arbetsgivare eller vad som upplevts som positivt under
anställningen. Intervjuade verksamhetschefer instämmer i att det inte finns någon
tydlig systematik i avslutningssamtalen. Det som framkommer under samtalen
stannar hos den som utfört samtalet, och syftet uppges i första hand inte vara att
vidareutveckla arbetsplatsen snarare syfta till att avsluta anställningen på ett bra
sätt. Intervjuade ser behov av att utveckla rutinen för avslutningssamtal och dess
genomförande för att kunna använda information på ett mer värdefullt sätt.
Vid intervju med förvaltningens chefer framkommer en föreställning om att löneläget är orsaken till flera avslut tillsammans med att vakanta chefspositioner medfört
en orolig arbetsplats.

2.6.4.

Socialförvaltningen

För socialförvaltningen visar enkätundersökning att drygt 30 procent inte vet eller
är osäkra på att avslutningssamtal ska hållas. Vidare visar enkäten att 75 procent av
cheferna alltid eller oftast genomför avslutningssamtal medan ca 18 procent genomför samtalen ibland eller sällan och att 6 procent aldrig genomför avslutningssamtal.
Vid intervjuer med förvaltningschef och HR-chef lyfts att rutinen i personalhandboken ska vara känd för samtliga chefer och att samtalen därav alltid bör genomföras.
En intervjuad chef uppger att sammanställning av samtalens information har genomförs när det funnits avvikande personalomsättning inom en specifik enhet. Men
generellt aggregeras inte avslutningssamtal på verksamhets- eller förvaltningsnivå.
Bland annat eftersom det saknas tillämpliga mallar och riktlinjer för hur arbetet ska
utföras och dokumenteras.
Enligt intervjuade representanter från socialförvaltningen är anledningen bakom
flera avslut att andra arbetsplatser erbjuder bättre lönevillkor tillsammans med
stressrelaterade orsaker (arbetsmiljörelaterade frågor).

2.6.5.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Enkätresultatet för utbildning- och arbetslivsförvaltningen visar att 41 procent av
cheferna uppger att de alltid genomför avslutningssamtal, 56 procent att de oftast
genomför avslutningssamtal och 3 procent att avslutningssamtal aldrig genomförs.
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Av intervjuer med representanter från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
framkommer att det finns utvecklingsmöjligheter kring att avslutningssamtal ska bli
en naturlig del i verksamhetsutvecklingen. Idag stannar informationen hos närmsta
chef eftersom det saknas metoder för en samlad uppföljning och analys. Intervjuade
avdelnings- och enhetschefer framhåller att det bör utvecklas arbetssätt för att
sammanställa informationen i syfte att använda underlaget till att stimulera personalpolitiken.

2.6.6.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

I hälso- och sjukvårdsförvaltningen uppger hälften av chefsrespondenterna att avslutningssamtal alltid genomförs, 35 procent att avslutningssamtal oftast hålls och
15 procent att de genomför avslutningssamtal ibland eller sällan.
Av enkätens fritextsvar förstås att spridningen i huruvida avslutningssamtal hålls
delvis förklaras av att flera chefer inte helt upplever att avslutningssamtal är givande för båda parter. Bland annat eftersom informationen inte sammanställs och
tas vidare i organisationen, varför det upplevs bättre och mindre tidskrävande att
genomföra mer informella samtal när tjänstgöringsbetyget överlämnas.
Av genomförda intervjuer med representanter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen framgår att det inte finns några riktlinjer eller rutiner som reglerar hur information från avslutningssamtal ska användas utan att personalhandboken är det stöd
som finns att tillgå. För att få chefer att mer aktivt arbeta med avslutningssamtal
när personal avslutar sin anställning behöver syftet med samtalen tydliggöras samtidigt som redskap bör tas fram för att underlätta sammanställning, analys och
återanvändning i verksamheten.

2.6.7.

Gemensam avslutningsenkät

Ett arbetsgivarinitiativ har tagits för att arbeta fram en standardiserad webbaserad
avslutningsenkät som från och med juni 2017 sickas till medarbetare som slutar sin
anställning inom regionen. Syftet är att få ökad kunskap om hur de anställda upplevt sin anställning på en övergripande nivå. Enkäten administreras av den centrala
HR-avdelningen.
Under genomförda intervjuer framhålls varierande åsikter om enkätens tillämplighet som komplement till avslutningssamtalen. Det råder relativt stor samsyn kring
att enkäten kan underlätta analys på aggregerad nivå och upptäcka generella motiv
till varför personal väljer en annan arbetsgivare eller andra gemensamma faktorer
som utmärker Region Gotland som arbetsgivare. Samtidigt lyfter en del intervjuade
att enkäten är för allmänt hållen och att resultaten blir aningen kraftlösa. Vid tidpunkten för granskningen har ingen uppföljning gjorts och det pågår ett arbete
kring hur resultaten från enkäten ska användas.

2.7.

Ledarkontrakt

År 2010 fastställde koncernledningsgruppen en ledarstrategi. Ledarstrategin syftar
till att tydliggöra arbetssätt och riktlinjer som ska vara gemensamma för alla chefer
inom regionen och påvisar vilka värderingar som gäller för chefer i Region Gotland.
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För att förverkliga ledarstrategin ska det för upprättas ett ledarkontrakt för varje
chef inom regionen.
Ledarkontraket är ett individuellt anpassat dokument där åtaganden för det aktuella ledarskapet uttrycks. Åtagandena är kopplat till regionens vision, styrmodell
och verksamhetens mål liksom till det generella uppdrag som förväntas på chefskap
inom Region Gotland. Ledarkontraktet och chefens uppdrag ska följas upp och utvärderas vid behov, minst en gång per år i samband med medarbetar- och lönesamtal. Indirekt förväntas ledarkontrakten vara ett led i att attrahera, rekrytera och behålla rätt chefskompetenser och därmed bidra till den långsiktiga chefsförsörjningen.
Revisonens tidigare granskning9 av regionens arbete med chefsförsörjning visade
att det fanns utvecklingsområden gällande ledarkontrakten. Bland annat eftersom
vissa chefer saknade aktuellt ledarkontrakt och att utformningen av ledarkontrakten inte helt bidrog till att skapa tydlighet för chefsuppdraget och vad som förväntades av chefsrollen. Sedan granskningen år 2015 har mallen för ledarkontraktet reviderats.
Av intervjuer förstås att de nya mallarna syftar till att underlätta för ett mer individuellt anpassat ledarkontrakt och därigenom bidra till ökad tydlighet och förväntningar på det enskilda chefsuppdraget.
Genomförd enkätundersökning visar att det fortfarande finns variationer i vilken
utsträckning ledarkontrakt upprättats. Endast 67 procent av cheferna uppger att de,
vid genomförandet av enkäten, har ett aktuellt ledarkontrakt. En sammanställning
av resultat finns i tabell 3 nedan.
Tabell 3. Enkätresultat avseende frågan om ledarkontrakt

Jag har ett aktuellt ledarkontrakt
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

83%

84%
67%

63%

60%
35%

5%

Ja

Nej

32%
17%

5%

68%

0%

12%
4%

21%
12%

27%
5%

Vet inte

Under våren 2015 genomförde revisionen en granskning av regionens arbete med kompetensförsörjning av chefer. Syftet med granskningen var att besvara om regionstyrelsen arbetar med kompetensförsörjning av chefer på ett ändamålsenligt sätt.
9
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Av genomförda intervjuer förstås att förvaltningarna arbetar på olika sätt med att
upprätta ledarkontrakt. Inom en del förvaltningar görs det i samband med det årliga medarbetarsamtalet, inom andra i samband med att chefstjänsten tillträd. Vissa
arbetsplatser saknar en systematik för när ledarkontrakt ska upprättas. Det görs
generellt sett inte någon uppföljning av att chefer har ett aktuellt ledarkontrakt på
individnivå, utan det uppges vara berörd chefs samt överordnad chefs ansvar att det
finns. Från centralt håll efterfrågas varje år uppgift om antal ledarkontrakt på avdelnings- och enhetschefsnivå enligt HR-direktören.
Genomförd enkätundersökning visar att enbart 2 av 10 chefer med ett aktuellt ledarkontrakt helt instämmer i att det bidrar till att skapa en tydlighet i chefsuppdraget och förväntningarna på chefskapet. Under intervjuer påtalas att de nya mallarna
för ledarkontrakt inte är fullt implementerade ännu, men att de nya mallarna förväntas bidra till att ytterligare tydliggöra uppdrag och förväntningar på chefskapet.
Detta eftersom kontraktet ska utgöra underlag för utvärdering vid medarbetarsamtal där en individuell utvecklingsplan upprättas. Genom den nya utformningen av
den individuella utvecklingsplanen kommer fler mjuka värden av ledarskapet kunna
utvärderas än tidigare, vilket ses som en förbättring gentemot den äldre processen.
Den nya utformningen av ledarkontraktet beskrivs också bidra till en tydligare
koppling mellan chefsuppdraget och regionens styrkort.
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3.

Revisionell bedömning och rekommendationer

Granskningsobjekt i denna granskning utgörs av regionstyrelsen (RS), byggnadsnämnden (BN), miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN), tekniska nämnden (TN),
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN), barn- och ungdomsnämnden
(BUN), socialnämnden (SN) samt hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN).
För att besvara revisionsfrågan finns sju kontrollmål uppsatta, varav de två första
kontrollmålen enbart berör regionstyrelsen utifrån regionstyrelsens samlade ansvar. De övriga fem kontrollmålen är tillämpbara för såväl regionstyrelsen som för
de granskade nämnderna.
I kapitel 4.1. framgår den sammanfattande bedömningen utifrån revisionsfrågan.
I kapitel 4.2. görs avstämning mot respektive kontrollmål. Kapitlet inleds med en
sammanfattande tabell där bedömning av respektive kontrollmål för respektive
nämnd framgår. Därefter motiveras bedömningarna. Vid avvikande bedömningar
mellan nämnderna förtydligas detta, i övrigt gäller motiveringen för samtliga
nämnder.
I kapitel 4.3. framgår rekommendationer utifrån de iakttagelser och bedömningar
som gjorts inom ramen för granskningen.

3.1.

Sammanfattande bedömning

Granskningens syfte är att besvara revisionsfrågan:
Säkerställer regionstyrelsen och nämnderna en tillfredsställande personal- och
kompetensförsörjning?
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och revisionsfråga är
att regionstyrelsen och nämnderna inte säkerställt att arbetet med personal- och
kompetensförsörjningen är tillräckligt tillfredsställande.
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3.2.

Avstämning mot kontrollmål

I tabell 4 nedan framgår bedömning av respektive kontrollmål för regionstyrelsen
och nämnderna. Bedömningen har kodats med en färg:


Grön ruta

= Kontrollmålet är uppfyllt.



Gul ruta

= Kontrollmålet är delvis uppfyllt.



Röd ruta

= Kontrollmålet är inte uppfyllt.



ET

= Ej tillämpligt.

Tabell 4. Bedömning av kontrollmål
Kontrollmål

RS

BN

MHN

TN

GVN

BUN

SN

HSN

1

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

2

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

3
4
5
6
7

I det följande ges en motivering och kommentar till bedömningarna. Vid samma
bedömning av ett kontrollmål för nämnderna gäller kommentaren samtliga nämnder.
1. Det finns en av regionstyrelsen fastställd strategi/styrdokument
för regionens kortsiktiga och långsiktiga personal- och kompetensförsörjning som är känd i organisationen.
Iakttagelser
Som ledande politiskt förvaltningsorgan har regionstyrelsen det samordnande ansvaret för regionens personalpolitik. Idag har Region Gotland drygt 6 500 anställda.
Att säkerställa en systematisk kartläggning och analys av befintligt och framtida
kompetensbehov är väsentligt om regionstyrelsen ska uppfylla kommunallagens
krav på ledning och samordning av verksamheten. Vid brist på kompetens riskerar
regionen att inte kunna bedriva verksamheten i enlighet med regionfullmäktiges
beslut och lagstiftningens krav.
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Granskningen visar att det vid granskningstillfället inte fanns någon politiskt beslutad eller fastställd strategi för hur regionen ska säkerställa kompetensförsörjning på
kort eller lång sikt. Regionstyrelsen har visserligen beslutat om en handlingsplan för
lönebildning i syfte att möjliggöra strategisk lönebildning för att öka attraktiviteten
av svårrekryterade yrkesgrupper och bristyrken. Vi ser dock utmaningar att förverkliga handlingsplanen när det saknas sammanställd analys av vilka yrkesgrupper
som avses eller utifrån vilka grunder handlingsplanen ska aktiveras. I granskningen
framgår det att i stort sett alla förvaltningar har utmaningar med personal- och
kompetensförsörjningen.
Vi ser däremot positivt på att regionfullmäktige har beslutat om att anta den regiongemensamma strategiska kompetensförsörjningsplan som regionstyrelseförvaltningen arbetat fram. Beslutet fattades av regionfullmäktige 2017-09-25 och vi har
inom ramen för denna granskning inte tagit del av den slutgiltiga versionen. Vid
granskningstillfället var det inte helt klarlagt hur planen avses implementeras i
verksamheterna och hur den ska svara upp mot de skilda behoven förvaltningarna
har.
Bedömning
Vi bedömer att regionstyrelsen bör stärka det strategiska arbetet för regionens personal- och kompetensförsörjning. I granskningen har det tydliggjorts att det finns
ett behov av en strategi eller plan för regionens kortsiktiga och långsiktiga personaloch kompetensförsörjning som kan vara styrande och vägledande för förvaltningarna. Då det vid tidpunkten för granskningen inte fanns en fastställd och politiskt
beslutad strategi/plan för regionens kortsiktiga och långsiktiga personal- och kompetensförsörjning gör vi bedömningen att kontrollmålet ej är uppfyllt. Däremot noteras att regionfullmäktige den 25:e september 2017 antog den regiongemensamma
personal- och kompetensförsörjningsplan som regionstyrelseförvaltningen arbetat
fram. Detta ser vi som positivt.
2. Det bedrivs ett strategiskt arbete med regionens arbetsgivarvarumärke.
Iakttagelser
I Region Gotland utgör respektive nämnd enskild anställningsmyndighet för direkt
underordnad personal med undantag för förvaltningschefer, för vilka regionstyrelsen är anställningsmyndighet. Att uppfattas och arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare ligger således i ett gemensamt intresse för kompetensförsörjningsarbete
även om det samordnande ansvaret åvilar regionstyrelsen.
Regionstyrelsen och granskade nämnder har genom koncernledningsgruppen tillsett en rad initiativ till arbete kring arbetsgivarvarumärket. Till exempel att tydliggöra regionens gemensamma värderingar i relation till organisationskulturen, och
på så sätt stärka arbetsgivarvarumärket genom ambassadörskap. Det finns också
exempel på hur förvaltningarna arbetar med arbetsgivarvarumärket genom att synliggöra enskilda arbetsplatser på arbetsmarknadsdagar och olika mässor. Via social
medier förmedlas regelbundet händelser som har positiv inverkan på arbetsgivarvarumärket.
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Granskningen visar dock att det inte finns någon strategisk plattform för arbetet
med arbetsgivarvarumärket att utgå från och det finns behov av att klargöra vad
Region Gotland vill förmedla via ett gemensamt arbetsgivarvarumärke.
När det råder otydligheter kring vad Region Gotland står för som arbetsgivare uppstår utmaningar att påverka associationer till organisationen. Av genomförda intervjuer och enkätundersökning framgår även behov av att utveckla ett attraktivt arbetserbjudande som är gemensamt för regionen samt att medvetengöra Gotlands
varumärke tillsammans med arbetsgivarvarumärket för att attrahera personal och
kompetens från fastlandet.
Bedömning
Vår bedömning är att regionstyrelsens strategiska arbete för att Region Gotland ska
uppfattas en attraktiv arbetsgivare av nuvarande, potentiella och tidigare anställda
kan stärkas. Till exempel genom att ta fram en strategi för hur aktiviteter kopplade
till ett stärkt arbetsgivarvarumärket sker långsiktigt, ingår i ett sammanhang och
förmedlar en enhetlig bild av Region Gotland som arbetsgivare. Bedömningen är att
kontrollmålet är delvis uppfyllt.

3. Det finns dokument och analyser som tydliggör det framtida
personal- och kompetensförsörjningsbehovet.
Iakttagelser
Att kartlägga och analysera det framtida personal- och kompetensbehovet är väsentligt för att säkerställa att det finns tillräcklig kompetens att bedriva verksamhet.
Utifrån systematiska analyser och kartläggningar av personal- och kompetensbehovet kan sedan strategier och insatser utarbetas från de behov som framkommer för
att tillse en tillfredställande personal- och kompetensförsörjning.
Granskningen visar att nämnderna inte ställer krav på att verksamheten ska analysera personal- och kompetensförsörjningen. Nämnderna efterfrågar inte heller någon rapportering kring det nuvarande eller framtida behovet.
I de förvaltningsspecifika kompetensförsörjningsplanerna ingår vanligtvis ett avsnitt om rekryteringsbehov givet förväntade pensionsavgångar men uppgifterna
skiljer sig i aktualitet och följs inte upp i nämnd. Överlag görs inga analyser av rekryteringsbehov till följd av volymskillnader, demografisk utveckling eller personalomsättning. Av intervjuer framgår dock att många chefer har god kännedom om
vilka kompetenser som finns och kommer behövas framåt i den specifika verksamheten, men att denna kunskap inte formaliseras i systematiska och dokumenterade
analyser.
Bedömning
Vi anser att regionstyrelsen och nämnderna bör stärka arbetet med systematiska
analyser och kartläggningar av det framtida personal- och kompetensförsörjningsbehovet. Med denna kunskap ökar möjligheterna till att ta fram effektiva strategiska
åtgärdsplaner, där åtgärderna planeras och utförs utifrån verksamheternas nuvarande och framtida behov på kort och lång sikt.
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För byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden gör vi bedömningen att
kontrollmålet inte är uppfyllt. Detta grundar sig att det inte finns någon dokumenterad och aktuell kartläggning eller analys av framtida personal- och kompetensförsörjningsbehov. För övriga nämnder gör vi bedömningen att kontrollmålet är delvis
uppfyllt.

4. Nämnderna bedriver ett aktivt arbete för att säkra personal- och
kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.
Iakttagelser
Regionfullmäktige har beslutat om mål för kompetensförsörjningen åren 20162019. Regionstyrelsen har samordningsansvar för fullmäktigemål, men de adresseras till samtliga nämnder och innebär att samtliga nämnder förväntas bidra till
måluppfyllelse. Granskningen visar att nämnderna genom förvaltningarnas verksamhetsplaner arbetar med fullmäktigemålen, men på olika sätt. Någon samlad
uppföljning har inte gjorts år 2016 och kommer troligtvis inte att göras år 2017 eftersom indikatorerna inte kan fås fram. Huruvida nämndernas kompetensförsörjningsarbete bidrar till måluppfyllelsen är således oklart i dagsläget.
På förvaltningsnivå samverkar de olika verksamheterna genom koncernledningsgruppen och HR-nätverket för att öka samordning och proaktiviteten av de gemensamma kompetensförsörjningsfrågorna. Vidare genomför förvaltningarna en rad
aktiviteter inom ramen för personal- och kompetensförsörjningsarbetet. På till exempel socialförvaltningen har man sett över möjligheter till kompetensväxling och
därefter inrättat nya yrkesroller efter identifierade kravprofiler. För flera förvaltningar finns aktiviteterna kopplade till personal- och kompetensförsörjningsarbetet
uttrycka i handlingsplaner. Dessa handlingsplaner följs inte upp på ett strukturerat
sätt av nämnderna. Effekter av genomförda aktiviteter finns därför inte sammanställt eller har rapporterats till nämnd/styrelse. Utan denna uppföljning ser vi utmaningar i hur nämnderna säkerställer att vidtagna åtgärder är tillräckliga för att
säkra personal- och kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.
Det finns kompetensförsörjningsplaner upprättade för respektive förvaltning, men
dessa skiljer sig i innehåll och aktualitet. Av genomförda intervjuer framgår också
att kompetensförsörjningsplanerna endast i begränsad utsträckning används som
ett styrmedel i verksamheterna i det faktiska kompetensförsörjningsarbetet.
Bedömning
Vår bedömning är att regionstyrelsen och nämnderna genom de funktioner och arbetssätt som finns på plats bedriver ett aktivt arbete för personal- och kompetensförsörjningen på kort och lång sikt, men att nämnderna inte har säkerställt att genomförda aktiviteter är tillräckliga. Detta eftersom det saknas en tydlig styrning och
uppföljning av kompetensförsörjningsarbetet. Av intervjuer förstås att Region Gotland har svårigheter i att attrahera, rekrytera och behålla vissa yrkesgrupper. Vi
anser därför att regionstyrelsen och nämnderna bör stärka styrningen av kompetensförsörjningsarbetet i syfte att säkerställa att förvaltningarnas arbete är tillräckOktober 2017
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lig. Detta kan till exempel göras genom att ta fram och följa upp handlingsplaner
med strategiskt koppade åtgärder för hur kompetensförsörjningsfrågan ska hanteras efter de olika verksamheternas behov.
Vidare är vår bedömning att regionstyrelsen och nämnderna bör öka samordningen
av arbetet med fullmäktiges prioriterade mål vad gäller kompetensförsörjning och
hur de olika verksamheterna kan bidra till och mäta måluppfyllelse. Sammantaget
bedöms kontrollmålet vara delvis uppfyllt.

5. Det genomförs medarbetarundersökningar för att undersöka
och ta till vara på medarbetarnas åsikter, synpunkter och idéer.
Iakttagelser
Tidigare har det genomförts årsvisa medarbetarundersökningar i syfte att ta reda på
hur meningsfullt, utvecklande och engagerande medarbetarna upplever sitt arbete.
Någon sådan undersökning har inte genomförts år 2016 med anledning av ekonomiska prioriteringar. Under intervjuer framförs att tidigare upplägg för medarbetarundersökningar inte fungerade optimalt eftersom flera chefer upplevde att de
inte hade tillräckliga förutsättningar att arbeta med de handlingsplaner som togs
fram utifrån undersökningens resultat. En ny medarbetarundersökning planeras att
genomföras i november 2017.
Under intervjuer och i enkätundersökningen framkommer att arbetsplatsträffar och
de årliga medarbetarsamtalen är andra viktiga forum för medarbetarnas synpunkter
samtidigt som flera intervjuade chefer ser att medarbetarundersökningar bidrar
med viktig information eftersom den är anonym. Regionen har även ett samverkanssystem som på ett strukturerat sätt tar till vara på medarbetares delaktighet.
Bedömning
Vår bedömning är att regionstyrelsen och nämnderna genom de befintliga forum
och metoder som finns delvis har sett till att medarbetare åsikter, synpunkter och
idéer lyfts fram. Det genomfördes inga medarbetarundersökningar eller tempusmätningar under år 2016, men det finns planer på att genomföra detta framåt.
Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt.
6. Avslutningssamtal genomförs när anställda avslutar sin anställning och dessa samtal sammanställs i syfte att få en bättre
kunskap om varför anställda väljer att lämna sin anställning.
Iakttagelser
Det finns en rutin i regionens personalhandbok som reglerar att avslutningssamtal
ska genomföras och dokumenteras av närmsta chef/arbetsledare när en medarbetare avslutar anställning. Det saknas riktlinjer och rutiner för hur informationen
från samtalen ska sammanställas, analyseras och återinföras i organisationen.
Granskningen visar att förekomsten av avslutningssamtal varierar mellan de olika
förvaltningarna, men även mellan verksamheternas chefer inom en förvaltning. När
samtalen genomförs stannar informationen som framkommer i huvudsak hos
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närmsta chef och används inte som en del i regionens strategiska personal- och
kompetensförsörjningsarbete. I dagsläget sker ingen strukturerad uppföljning eller
analys av den information som framkommer i avslutningssamtalen på en aggregerad nivå inom förvaltningarna.
Bedömning
Vi bedömer att regionstyrelsen och nämnderna bör stärka processen kring avslutningssamtal. Bland annat behöver syftet med avslutningssamtalen tydliggöras ytterligare, framförallt avseende hur informationen är tänkt att användas. Det är också
viktigt att säkerställa att regionens rutin för avslutningssamtal efterlevs, bland annat eftersom avslutningssamteln kan bidra till att ge medarbetaren en värdig avslutning och erkänsla för hans/hennes arbetsinsats, och därmed bidra till ett stärkt
arbetsgivarvarumärke.
Vidare bedöms det finans ett behov av dokumentationsmall/-stöd eller liknande i
syfte att underlätta möjligheterna till en samlad analys utifrån vad som framkommer i avslutningssamtalen. Genom att bättra tillvarata och utnyttja avslutningssamtalen kan värdefull information aggregeras inom enheter, verksamheter och förvaltningar som ger underlag för att stimulera personalpolitiken, arbetsmiljön och verksamheten i stort. Sammantaget är bedömningen att kontrollmålet inte är uppfyllt,
främst utifrån att avslutningssamtalen inte dokumenteras eller sammanställs.

7. Samtliga chefer inom regionen har aktuella ledarkontrakt som
skapar en tydlighet i chefsuppdraget och vad som förväntas av
cheferna.
Iakttagelser
Granskningen av regionens chefsförsörjning år 2015 visade på brister avseende ledarkontrakten, bland annat eftersom en del chefer saknade ledarkontrakt och att
kontrakten inte fullt ut bidrog till en ökad förståelse för chefsuppdraget och förväntningarna på chefskapet.
Efter genomförd granskning kan vi konstatera att dessa förbättringsområden kvarstår. Detta eftersom enkätundersökning påvisar att flertalet chefer saknar aktuella
ledarkontrakt och att en del av de chefer som har ett aktuellt ledarkontraket inte
helt upplever att ledarkontraketen skapar tydlighet kring chefsuppdraget.
Vi ser positivt på arbetet med att uppdatera mallarna för hur ledarkontrakten utformas och att det förväntas bidra till en ökad tydlighet för chefsuppdraget. Vi anser
dock att det är en brist att samtliga chefer inte har ett ledarkontrakt, eftersom det
påverkar förutsättningarna i chefskapet men även i utvärdering av ledarskapet.
Koncernledningsgruppen har fastställt att samtliga regionens chefer ska ha ett ledarkontrakt, bland annat eftersom det är ett led att säkra den långsiktiga chefsförsörjningen.
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Bedömning
Vi konstaterar att flertalet chefer saknar aktuella ledarkontrakt och att en del av de
chefer som har ett aktuellt ledarkontraket inte helt upplever att ledarkontraketen
skapar tydlighet kring chefsuppdraget. Den sammantagna bedömningen är därmed
att kontrollmålet ej är uppfyllt.

3.3.

Rekommendationer

Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till regionstyrelsen:


Stärk det strategiska kompetensförsörjningsarbetet genom att säkerställa att
den strategiska plan för kompetensförsörjning 2017-2021 som regionfullmäktige antagit implementeras fullt ut i verksamheterna.



Fortsätt det pågående arbetet med arbetsgivarvarumärket och att vara en attraktiv arbetsgivare genom att fokusera på insatser för ökad samsyn kring
vad regionen vill förmedla som arbetsgivare, samt genom att ta fram ett attraktivt regiongemensamt arbetserbjudande.

Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till regionstyrelsen och nämnderna:


Anta och årligen följa upp strukturerade handlingsplaner för kompetensförsörjningsarbetet i syfte att säkerställa att tillräckliga åtgärder vidtas för en
tillfredställande personal- och kompetensförsörjning på kort och lång sikt.
Vidare bör regionstyrelsen och nämnderna upprätta en tydlig struktur för
uppföljning av personal- och kompetensförsörjningsarbetet.



Utveckla processen för avslutningssamtal och säkerställa att samtliga medarbetare som avslutar sin anställning erbjuds ett sådant samtal och att värdefull information dokumenteras, analyseras och tillvaratas i utvecklingsarbetet av personal- och kompetensförsörjningen.

2017-10-12

Micaela Hedin

Carin Hultgren

Projektledare

Uppdragsledare
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Bilaga 1 – Rekommendationer från
tidigare granskning


I det fortsatta utvecklingsarbetet behöver behovet av en regionövergripande
kompetensförsörjningsplan övervägas mot bakgrund av det stora antalet
pensionsavgångar de närmaste tre åren och svårigheten redan idag att rekrytera chefer till socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. I en regionövergripande plan bör strategierna för att attrahera nya chefer tydliggöras
samt mål och stödjande riktlinjer utarbetas för att öka det förvaltningsövergripande samarbetet kring chefsförsörjning.



Säkerställ att samtliga chefer har aktuella ledarkontrakt för att skapa tydlighet i chefsuppdraget och vad som förväntas av cheferna. Utformningen av
mall för kontrakten bör ses över och antalet mål begränsas och fokuseras.



Uppföljningen av ledarkontrakten behöver utvecklas för att säkerställa att
cheferna får det stöd de behöver för att utvecklas som chefer och ledare i
linje med Region Gotlands ledarstrategi. Kriterier för hur ledarskapet skall
utvärderas behöver utvecklas och tydliggöras.



Fortsätt dialogen med cheferna i regionen om vad i ledarprogrammen som
behöver utvecklas för att möta chefernas utbildningsbehov för att klara sitt
uppdrag.



Tydliggöra gränsdragningen mellan förvaltningarna och serviceförvaltningens stödfunktioner.
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Bilaga 2 –Förteckning över granskad
dokumentation


Årsredovisning Region Gotland år 2016



Strategisk plan och budget 2017-2019



Beskrivning av styrkortsmodell



Verksamhetsplan 2017 hälso- och sjukvårdsförvaltningen



Verksamhetsplan 2017 regionstyrelseförvaltningen



Verksamhetsplan 2017 socialförvaltningen



Verksamhetsplan 2017 teknikförvaltningen



Verksamhetsplan 2017 utbildnings- och arbetslivsförvaltningen



Strategisk kompetensförsörjningsplan för Region Gotland 2017-2021 [arbetsutkast, ej beslutad]



Kompetensförsörjningsplan hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2016-2020



Kompetensförsörjningsplan regionstyrelseförvaltningen 2017-2021



Kompetensförsörjningsplan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-2017



Kompetensförsörjningsplan socialförvaltningen 2014-2018



Kompetensförsörjningsplan teknikförvaltningen 2018-2023



Kompetensförsörjningsplan utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 20172019



Jobba hos oss i framtiden [HR-avdelningens redovisning av bristyrken nu
och framåt, rapporterade från förvaltningarna]



Plan för HR utifrån koncernledningsgruppens prioriterade områden [personalavsnitt i budgetberedning]



Personalpolicy för ledare och medarbetare



Ledare och medarbete – personalpolicy för Gotlands kommun [diskussionoch dokumentationshäfte]



Rekrytering [riktlinjer från personalhandboken avsnitt 2.2]



Chefsrekrytering [rutin]



Anställningsvillkor för chefer [riktlinje]



Ledarkontrakt/uppdrag för chef/ förvaltningschef [mall för upprättande av
ledarkontrakt]



Ledarstrategi



Avgångssamtal [rutin från personalhandboken avsnitt 5.5]
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Bilaga 3 –Frågor i genomförd
enkätundersökning
1. Jag är chef inom följande förvaltning…
2. Jag har följande chefsbefattning…
3. Jag uppskattar att jag har ett direkt personalansvar för…
4. Har du ett aktuellt ledarkontrakt idag?
5. Har du en individuell kompetensutvecklingsplan i ditt ledarkontrakt?
6. Jag upplever att ledarkontraktet bidrar till att skapa tydlighet i mitt chefsuppdrag och vad som förväntas av mig som chef.
7. Min förvaltning har en aktuell kompetensförsörjningsplan/strategi.
8. Min verksamhet har en aktuell kompetensförsörjningsplan/strategi.
9. Jag upplever att det bedrivs ett strategiskt arbete för att säkerställa en tillräcklig personal- och kompetensförsörjning inom min verksamhet/förvaltning på kort sikt?
10. Jag upplever att det bedrivs ett strategiskt arbete för att säkerställa en tillräcklig personal- och kompetensförsörjning inom min verksamhet/förvaltning på lång sikt?
11. Jag upplever att det bedrivs ett strategiskt arbete med Region Gotlands arbetsgivarvarumärke för att attrahera, rekrytera och bibehålla personal.
12. Hur upplever du Region Gotlands arbetsgivarvarumärke idag?
13. Jag upplever att jag i min roll som chef systematiskt undersöker och tar tillvara på min personals åsikter, synpunkter och idéer.
14. Jag genomför eller säkerställer att någon annan genomför ett avslutningssamtal när någon i min personal avslutar sin anställning eller går i pension.
15. Är det uttalat att det ska hållas avslutningssamtal eller är det upp till respektive chef?
16. Det finns stödmaterial för avslutningssamtal (t.ex. en mall med frågor att
ställa).
17. Jag upplever att avslutningssamtalet är givande för båda parter och att det
som kommer fram tas vidare i organisationen.
18. Används avslutningssamtalen för att på en aggregerad nivå genomföra
sammanställningar/analyser för hur förvaltningen/regionen kan bli en mer
attraktiv arbetsgivare?
I enkäten fanns även möjlighet att lämna fritextsvar och övriga kommentarer eller
synpunkter utifrån granskningsområdet.
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Bilaga 4 – Förteckning över
intervjuade personer
Övergripande


Regiondirektör



HR-direktör, enhetschef för enheten HR-stöd vid avdelningen för HR samt
HR-strateg vid enheten HR-stöd vid avdelningen för HR

Regionstyrelseförvaltningen


Förvaltningsdirektör och HR-chef vid förvaltningen



Chef för avdelningen måltid



Enhetschef för ekonomi och upphandling



Enhetschef för lön

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen


Förvaltningsdirektör och HR-chef vid förvaltningen



Avdelningschef för avdelningen Service och diagnostik

Teknikförvaltningen


Förvaltningsdirektör och HR-chef vid förvaltningen



Avdelningschef för planerings- och utvecklingsavdelningen



Avdelningschef för VA



Avdelningschef för fastighetsförvaltningsavdelningen



Avdelningschef för hamnen

Samhällsbyggnadsförvaltningen


Förvaltningsdirektör och HR-chef vid förvaltningen

 Chef för miljö- och hälsoskydd
 Enhetschef för tillstånd- och tillsynsenheten
 Enhetschef för enheten förvaltningsstöd
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen


Förvaltningsdirektör och HR-chef vid förvaltningen



Chef för grundskola och fritidshem



Avdelningschef och ansvarig för förskolor och pedagogisk omsorg



Avdelningschef för kvalitets- och utvecklingsavdelningen

Socialförvaltningen


Förvaltningsdirektör och HR-chef vid förvaltningen



Avdelningschef för hemtjänst dag



Avdelningschef för individ- och familjeomsorg



Avdelningschef för hemsjukvård och hemtjänst natt
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Regionens revisorer
Region Got:'and
Reception Visborg

Revisionsskrivelse
Datum 2017-10-17

2017 -10- 3 1
Sign:
Regionstyrelsen
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymn.- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Personal- och kompetensförsörjning
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC
genomfört en granskning av regionstyrelsen och nämndernas arbete med personal- och kompetensförsörjning.
Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att regionstyrelsen och nämnderna inte säkerställt att arbetet med personal- och kompetensförsörjningen är tillräckligt tillfredsställande.
Granskningen visar att det vid granskningstillfället inte fanns någon politiskt
beslutad eller fastställd strategi för hur regionen ska säkerställa kompetensförsörjning på kort eller lång sikt. I samband med sakgranskningen framkommer
dock att regionfullmäktige har beslutat om att anta den regiongemensamma
strategiska kompetensförsörjningsplan som regionstyrelseförvaltningen arbetat
fram under året. Beslutet fattades av regionfullmäktige 2017-09-25. Vi har
inom ramen för denna granskning inte tagit del av den slutgiltiga versionen,
men vi ser det positivt att planen nu är antagen.
Bedömningen är trots detta att det finns ett fortsatt behov av strategiskt arbete
för att säkerställa en samsyn i personal- och kompetensförsörjningsfrågor inom
regionen. Det finns inte någon övergripande kartläggning och analys av personal- eller kompetensförsörjningsbehovet inom de större yrkeskategorierna som
grundar sig på personalomsättning, befolkningsprognos eller demografisk utveckling. Beräkning av kommande pensionsavgångar görs dock på respektive
förvaltning, även om aktualiteten i beräkningarna varierar.
Regionfullmäktige har i regionens budget fastställt ett prioriterat målområde
avseende kompetensförsörjning. Målet adresseras till samdiga nämnder.

Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46
0< 00 vxl
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269090
E-post regiongotland@gotland.se

Org nr 212000-0803
Webbplats www.gotland.se
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Regionens revisorer

Granskningen visar att nämnderna har brutit ned målet i förvaltningsspecifika
genomförandeplaner, men att det finns variationer i hur långt de olika verksamheterna kommit i sitt kompetensförsörjningsarbete.
Med anledning av att kompetens- och personalbehov ser olika ut mellan regionens verksamheter är det särskilt viktigt att kompetensförsörjningsåtgärder
utformas med hänsyn till verksamheternas skilda förutsättningar och behov.
Samtidigt är det viktigt att det finns en samsyn och samordning kring de strategiska och övergripande frågorna i personal- och kompetensförsörjningsarbetet.
Positivt är att det bedrivs ett arbete med att öka samordningen inom regionen.
Den regiongemensamma strategiska kompetensförsörjningsplanen kan styra
riktningen för det strategiska arbetet, medan förvaltningarna och verksamheterna har sina specifika handlingsplaner som tar sin grund i den regiongemensamma planen.
De specifika kompetensförsörjningsplaner som i dagsläget finns upprättade för
respektive förvaltning skiljer sig åt i innehåll och aktualitet. Planerna används i
begränsad utsträckning som styrmedel för att säkra kompetensbehovet inom
förvaltningarna. Det finns exempel på hur de olika verksamheterna hanterar
kompetensförsörjningsutmaningarna. Vidare har regionstyrelsen och nämnderna inte upprättat en tydlig struktur för att följa upp om de insatser som genomförs är tillräckliga för att säkra det kortsiktiga och långsiktiga personal- och
kompetensbehovet.
Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till regionstyrelsen:
•

Stärk det strategiska kompetensförsörjningsarbetet genom att säkerställa att den strategiska plan för kompetensförsörjning 2017-2021 som
regionfullmäktige antagit implementeras fullt ut i verksamheterna.

•

Fortsätt det pågående arbetet med arbetsgivarvarumärket och att vara
en attraktiv arbetsgivare genom att fokusera på insatser för ökad samsyn kring vad regionen vill förmedla som arbetsgivare, samt genom att
ta fram ett attraktivt regiongemensamt arbetserbjudande.

Följande rekommendationer lämnades till regionstyrelsen och nämnderna:
•

Anta och årligen följa upp strukturerade handlingsplaner för kompetensförsörjningsarbetet i syfte att säkerställa att tillräckliga åtgärder vidtas för en tillfredställande personal- och kompetensförsörjning på kort
och lång sikt. Vidare bör regionstyrelsen och nämnderna upprätta en
tydlig struktur för uppföljning av personal- och kompetensförsörjningsarbetet.

* Regionens revisorer

Utveckla processen för avslutningssamtal och säkerställa att samtliga
medarbetare som avslutar sin anställning erbjuds ett sådant samtal och
att värdefull information dokumenteras, analyseras och tillvaratas i utvecklingsarbetet av personal- och kompetensförsörjningen.

Med anledning av granskningens resultat överlämnas rapporten till regionstyrelsen och samtliga i granskningen ingående nämnder för yttrande. Revisionen
förutsätter att relevanta åtgärder vidtas med anledning av granskningens resultat och önskar svar på rapporten senast 14 februari 2018.
Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registratorrs@godand.se med kopia till sakkunnigt biträde carin.hultgren@pwc.com

För Region Gotlands revisorer
c

Carin Backlund
Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/1573
10 januari 2018

Christian Hegardt

Byggnadsnämnden

Remiss ”Parkeringsstrategi och parkeringsnorm”
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden antar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget.

Bakgrund
Tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått i
uppdrag av regionfullmäktige att ta fram ett förslag på parkeringsstrategi och en ny
parkeringsnorm för Gotland. Strategin har tagits fram av Ramböll som konsult och
arbetet har letts av Teknikförvaltningen. Tjänstepersoner från planenhet,
stadsarkitektenhet och byggenhet har deltagit vid workshoptillfällen och ett separat
möte har hållits mellan konsult och samhällsbyggnadsförvaltningen gällande Visby
innerstad och erfarenheter från tillämpning av gällande parkeringsnorm där.
Vid tre tillfällen har workshops hållits med berörda interna och externa parter. När
förslaget till parkeringsstrategi och parkeringsnorm var sammanställt i ett första
utkast hölls ytterligare två möten med berörda parter.
Förslaget till strategi togs upp vid tekniska nämndens sammanträde 14 december
2017 och det beslutades att strategin skulle skickas på remiss till byggnadsnämnden
och miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande.
Strategin slår fast att en parkeringsstrategi skall vara en grund för den långsiktiga
planeringen i en kommun. Det innebär att den skall vara ett bra stöd även om 10-20
år. För att detta skall fungera är det viktigt att dokumentet hålls på en strategisk nivå
och inte hanterar frågor och åtgärder på kort sikt. Exempel på sådana frågor är
avgiftsnivåer, tidsregleringar eller väldigt lokala parkeringsåtgärder.
Parkeringsstrategin är tänkt att antas av regionfullmäktige efter att synpunkter från
berörda nämnder vägts in i det slutliga förslaget.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen har via workshops och möten tagit del i och kunnat
påverka framtagandet av strategin. I huvudsak anser förvaltningen att
parkeringsstrategin är framåtriktad och kan bli ett välfungerande verktyg för en
hållbar samhällsbyggnad på Gotland. I några avseenden bör strategin kompletteras
men specifikt har samhällsbyggnadsförvaltningen framförallt synpunkter på förslaget
till parkeringsnorm.
Parkeringsstrategi, synpunkter:
Kantstensparkering på allmän gata kan bidra till att ge en tom gata innehåll, samtidigt
som det ger en hastighetsdämpande effekt. Strategin bör kompletteras med text om
gatuparkering.
Under kapitlet Implementering, punkten 8.1 ”Förtätning av Visby” anges att
samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för uppföljning gällande befintlig
markparkering och gemensamhetsanläggningar i kommande detaljplaner i Visby.
Byggandet av gemensamma parkeringar och parkeringshus i strategiska lägen är en
övergripande frågeställning som oftast rör kommunalt ägd mark och behöver
hanteras utifrån ett strategiskt mark- och exploateringsansvar. Då vilar ansvaret
snarast på regionstyrelsen.
En digital kartläggning och presentation av publika parkeringsplatser och
handikapplatser mm kan eventuellt lyftas in som del i
samhällsbyggnadsförvaltningens digitaliseringsprojekt DISA.
Strategin kan tydligare ange eller sammanfatta hur de föreslagna insatsområdena och
aktiviteterna bidrar till att uppnå de nationella och kommunala miljömålen.
Parkeringsnorm, synpunkter:
I normen bör det föras ett resonemang kring om parkeringstalen kan sänkas om pplatserna samutnyttjas i områden som är funktionsblandade.
Accepterat avstånd mellan boende och parkering bör höjas till 400 meter, eftersom
det är det vedertagna största bekväma avståndet till kollektivtrafik.
Överväg om normen bör kompletteras med krav på laddningsmöjligheter för elbil.
Förenklad zonindelning
Zonindelningen i normen bör omformuleras för att göra den enklare att tillämpa vid
planläggning och följa upp vid bygglovsgivning. Vi föreslår därför istället en helt
geografiskt indelad zonering:
• Zon A omfattar riksintresset Visby Innerstad, som förslaget redan redovisar.
• Zon B omfattar hela Visby tätort. När tätorten växer kommer även Zon B att växa.
• Zon C omfattar tätorter (med undantag för Visby tätort).
• Zon D omfattar landsbygden. Alternativt kan typområde D strykas som kategori då
det är tveksamt om det behöver regleras.
Zon A
En ny parkeringsnorm för Visby innerstad bör följas upp och detaljeras i arbetet med
handlingsplan för Visby världsarv.
Rabattspann istället för normspann
Spannen i parkeringstalen för skola och verksamheter är stora. Risken är att
uppföljningen blir komplicerad och beslutet upplevs som godtyckligt. Det är bättre
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att minska spannen och komplettera med en tydlig hänvisning till vilka kriterier som
gäller för att välja olika tal i spannet så det blir lätt att motivera sitt beslut. Ett annat
och kanske tydligare alternativ är att arbeta med fasta p-tal i kombination med
rabattspann. Det borde vara den högsta nivån som gäller initialt, med möjlighet till
rabatt om man gör någon av åtgärderna på rabattlistan på sista sidan i normen.
Tydligare indelning av norm för verksamheter
Hotell, stugbyar, camping och fritidsanläggningar är vanliga typer av projekt på
Gotland. Om dessa typer av verksamheter är tänkta att ingå under ”övriga
arbetsplatser / inrättningar” bör det förtydligas, annars bör detta specificeras i
separat kategori. Det bör också förtydligas hur parkeringsnorm för kategoriboenden
som äldreboende, vårdboende och trygghetsboende ska beräknas.
Ljus BTA
Parkeringsnormen bör utgå från ljus bruttoarea (BTA) så att inte parkering under
mark medför ytterligare parkeringsbehov.
Övergripande synpunkter:
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att förslaget till parkeringsstrategi har
progressiva inslag som kan bidra till en mer hållbar samhällsplanering. Den
föreslagna parkeringsnormen förbättrar möjligheten att hushålla med mark och ge
mer plats för människor. Strategin mynnar ut i ett antal implementeringspunkter där
handlings- eller aktivitetsplaner bör följa i nästa steg. Exempelvis bör en
handlingsplan för laddinfrastruktur följa i enlighet med strategin och med motionen
”klimatinvestera i laddinfrastruktur för elfordon” som nämnderna redan har yttrat sig
om.



Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är avgörande att handlingsplaner i anslutning
till en antagen strategi hålls ihop samordnat och regionövergripande med tydligt utsett
ansvar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att ett slutligt förslag till parkeringsnorm för vidare
antagande i regionfullmäktige bör beslutas av byggnadsnämnden och inte tekniska
nämnden då det är byggnadsnämndens verksamheter som främst påverkas av en ny
parkeringsnorm.

Hur gången fram till antagande praktiskt hanteras bör diskuteras i dialog mellan
nämnderna och förvaltningarna efter denna remissomgång.
Beslutsunderlag

Förslag till parkeringsstrategi Gotland med bilaga parkeringsnorm, daterad
2017.11.07
Protokoll TN 2017.12.14, ärende 306, Parkeringsstrategi och parkeringsnorm

Christian Hegardt
Stadsarkitekt

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Tekniska nämnden
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Sammanfattning
Region Gotland har flera tydliga mål där parkeringsåtgärder är ett kraftfullt
verktyg. Många av dessa mål rör miljöfrågor och ett hållbart resande. Biltrafiken
ska minska i Visby och cykeltrafiken ska öka. Detta kräver åtgärder inom
parkeringspolitiken samtidigt som Gotland måste vara tillgängligt för alla. Denna
parkeringsstrategi beskriver hur Gotland ska nå målen samt vilka åtgärder som
bör genomföras, både på kort och på lång sikt. I samband med framtagandet av
denna parkeringsstrategi har flera workshops hållits i syfte att få input till
strategin men också för att berörda parter ska få ett forum att mötas och få
förståelse för varandras intressen.
Tillsammans med parkeringsstrategin finns också en parkeringsnorm framtagen.
Detta ersätter den tidigare normen från 1990 och kommer underlätta planeringen
i detaljplanearbetet. Parkeringsnormen är en bilaga till denna parkeringsstrategi.
Strategin och parkeringsnormen bedöms kunna gälla fram till år 2030, men har
ingen begränsning i tid så länge den är aktuell, accepterad och tillämpbar.
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Detta dokument är framtaget av Ramböll i ledning av Andreas Samuelsson. Från
Regionens sida har Jenny Iversjö (avdelningschef Planerings- och
utvecklingsavdelningen) och Lennart Klintbom (trafikplanerare) varit beställare
och de huvudsakliga kontakterna under projektets gång.
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1.

Bakgrund
I juli 2016 fick Ramböll i uppdrag att ta fram en parkeringsstrategi för Region
Gotland. Hela Gotland ingår i uppdraget men fokus ligger på Visby. Uppdraget
innefattade att föra dialog med berörda parter med syfte att få ett gediget
kunskapsutbyte. Rambölls uppdrag i stort bestod av följande moment:
•
•
•
•
•

1.1

Ta fram en parkeringsstrategi för Gotland
Inventera parkeringar (översiktligt)
Utbilda/engagera berörda parter
Formulera mål och visioner
Ta fram en parkeringsnorm för bil och cykel

Syfte

Gotland utvecklas och förändras kontinuerligt och planeringsarbetet är ibland ett
resultat av denna utveckling och ibland direkt styrande för hur regionen ska
utvecklas. Liksom i all form av stadsplanering behövs planer för både kort och
lång sikt. På Gotland har parkering de senaste åren hanterats på kort sikt, med få
styrande dokument att luta sig emot.
En parkeringsstrategi är ett övergripande dokument som har till syfte att fungera
som underlag för planarbete under lång tid. Strategin ska också kunna vara ett
underlag för mer specifika parkeringsutredningar där avgifter, regleringar och
byggnadsåtgärder utreds. Alla framtida utredningar och planer bör med andra ord
ha en förankring i parkeringsstrategin.

Figur 1 Parkeringsstrategin och parkeringsnormen är två dokument som hör ihop
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1.2

Avgränsningar

1.3

Metod

En parkeringsstrategi ska vara en grund i det långsiktiga planerandet i en
kommun. Det innebär att den ska vara ett bra stöd även om 10-20 år. För att
detta ska fungera väl är det viktigt att dokumentet hålls på en strategisk nivå och
inte hanterar frågor och åtgärder på kort sikt. Exempel på sådana frågor hade
varit avgiftsnivåer, tidsregleringar eller väldigt lokala parkeringsåtgärder. Fokus
för strategin ligger på mark som kommunen råder över samt mark som ingår i
detaljplanearbete.

Parkeringsfrågor är något som engagerar och det finns mycket viktig input att få
från allmänhet, tjänstemän, fastighetsägare, företagarföreningar med flera. Denna
input har varit en central del i parkeringsstrategin. Utöver detta har befintliga
kommunala mål utgjort ett underlag. Ytterligare mål har även tagits fram i dialog
med Region Gotland.
1.3.1 Workshop
Vid tre tillfällen under hösten 2016 och våren 2017 har workshops hållits med
berörda parter. Dessa genomfördes innan något arbete med strategin hade
påbörjats. Syftet med dessa tillfällen har varit att i ett tidigt skede få input till
parkeringsstrategin men även ge möjlighet till berörda parter att höra varandras
åsikter. Alla tre tillfällen har varit väldigt givande, men har också visat på att det
finns många olika åsikter och uppfattningar. Ett mål med dessa tillfällen har också
varit att skapa en gemensam problembild kring parkering samt att få deltagarna
att få förståelse för varandras olika intressen. Det är dock viktigt att liknande
dialoger hålls även i fortsättningen, gärna med en oberoende part som moderator.
1.3.2 Inventering
Att inventera hur parkeringssituationen ser ut idag har en funktion. Denna
funktion är att få en grov bild över beläggningar och standarder av parkeringar
samt att identifiera eventuella brister. Det är dock viktigt att fokusera på
framtiden och inte fokusera för mycket på hur det ser ut idag. I startfasen av
parkeringsstrategin gjordes en översiktlig inventering med fokus på Visby. Övriga
orter som inventerats var Vibble, Roma, Hemse, Klintehamn och Slite.
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Figur 2 Parkerade bilar intill Vibble gård
När det gäller cykelparkeringar så är det tydligt att parkeringar av hög standard
saknas på många ställen. Visby håller högre standard på sina cykelparkeringar än
övriga Gotland. Bra cykelparkeringar har ramlåsning, väderskydd,
pumpmöjligheter och bra belysning. Största bristen som har identifierats på
många ställen är avsaknad av ramlåsning. Resultatet av detta är att cyklister ofta
låser fast sina cyklar i stolpar, staket och andra konstruktioner istället för att
använda cykelparkeringar.

Figur 3 Äldre cykelställ i Klintehamn utan möjlighet till ramlåsning
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1.4

Tidigare arbete

1990 togs en parkeringsutredning fram som hanterade parkeringstal för Visby och
övriga orter på Gotland. Parkeringstalen var statiska och baserades på prognoser
av nuläget. Vid tidpunkten hade Gotland en biltäthet på 407 personbilar per 1000
invånare (33 procent färre än idag). Dåvarande Vägverket hade då gjort en
prognos om att detta skulle öka med 1,25 procent per år. Det skulle innebära 570
personbilar per 1000 invånare år 2017 vilket är lite i underkant mot det faktiska
608 personbilar per 1000 invånare som finns idag.

Figur 4 Utdrag av parkeringstal från parkeringsutredning från 1990
Parkeringstalen hade en flexibilitet för samutnyttjande men var i övrigt fasta
minsta nivåer. Det fanns inga parkeringstal för cykel och heller ingen rabattlista
för åtgärder som bidrog till ett hållbart samhällsbyggande.

1.5

Ordlista
Angöring
Biltäthet
Mobility Management
Parkering
Parkeringsnorm
Parkeringstal
Parkeringsköp

Kortare uppställning av fordon för på- och avstigning
eller på- och avlastning av gods
Antal bilar per 1000 invånare i en kommun eller stad
Effektivisering av resandet med syfte att påverka
resan innan den börjat
Längre uppställning av fordon där fordonet i regel
lämnas och låses
Kommunens regelverk för att ta fram behovstal för
parkering vid nybyggnation
De tal som bestämmer behovet av antalet
parkeringsplatser i parkeringsnormen
Fastighetsägarens möjlighet att köpa sig fri från
kravet att ordna parkering
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2.

Styrande dokument och mål
Parkeringsstrategin avser att stödja styrande dokument och bidra till att uppfylla
framtagna mål som i någon mån berör parkeringsfrågor. I detta kapitel
presenteras befintliga styrande dokument samt de mål som har tagits fram på
såväl kommunal som nationell nivå. Förslag till nya mål hanteras sist i
dokumentet.

2.1

Styrande dokument

Vision Gotland 2025 - Regionalt utvecklingsprogram för Gotland
Vision Gotland 2025 är ett övergripande utvecklingsprogram som ska utgöra
basen för andra planer och program med bäring på utveckling av regionen. I
utvecklingsprogrammet är gång- och cykeltrafiken tätt följd av kollektivtrafiken
utpekade som de trafikslag som bör prioriteras i arbetet för en hållbar utveckling
på Gotland.
Bygg Gotland: Översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025
Översiktsplanen är ett planeringsunderlag för Gotlands framtida utveckling och ett
viktigt konkretiseringsprogram för att stödja Vision Gotland 2025. I
översiktsplanen ligger stort fokus på cykel- och kollektivtrafik. Bland annat lyfts
behovet av riktlinjer för cykelparkering.
Miljöprogram för Region Gotland
Miljöprogrammets huvuduppgift är att peka ut fokusområden och strategier för
arbetet med att nå Region Gotlands övergripande miljömål. Särskilt stor vikt läggs
vid hållbarhetsfrågor.
Hela Visby - Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025
Den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet är ett planeringsunderlag i det
gemensamma arbetet för Visbys framtida utveckling. I denna lyfts fram att:

·

Ingen mer mark tas i anspråk för permanent markparkering i Visbys
centrala delar.

·

Om parkeringssituationen inte anses möjlig att lösa inom beﬁntliga
parkeringsytor bör planering och byggande av parkering i garage
genomföras.
Även vikten av cykelparkering lyfts fram och en önskan om parkeringstal för
cykelparkering.
Cykelplan Visby 2015-2025
Region Gotland arbetar med framtagandet av cykelplaner för tätorter på Gotland.
Dessa syftar till att bidra till ett ökat cyklande enligt målbilden i flera av de
styrande dokument som presenterats ovan. Cykelplan Visby är en första etapp i
arbetet.
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Energiplan Region Gotland
Energiplanen beskriver vikten av att begränsa klimatförändringarna. Gotlands
goda förutsättningar till vindkraft och bioenergi. Kampanjer och information
beskrivs som viktiga metoder för att få till hållbara och energieffektiva lösningar.
Vidare beskrivs också att transportbehovet måste minska samt att transporterna
måste göras med energieffektiva

2.2

2.3

Kommunala mål
·
·

Gotland ska vara ett ekologiskt hållbart samhälle senast år 2025, (ÖP).

·

De lokala transportsystemen ska vara säkra och tillgängliga för alla,
(Vision 2025).

·

Cykelåkandet ska öka med 30 procent över en 15-årsperiod, (Vision
2025).

·

Genom att 140-vägarna utvecklas till snabba och säkra matarvägar och
kollektivtrafikens stomlinjer byggs ut, krymps avstånden på Gotland,
(Vision 2025).

·
·
·

Minska biltrafiken i Visby, (ÖP).

Alla människor på Gotland ska ha möjlighet att effektivt, säkert och på
miljömässigt långsiktigt hållbart vis förflytta sig mellan bostad, arbete,
skola och fritidsaktiviteter, (Vision 2025).

Ett samhälle tillgängligt för alla, (FÖP Visby).
Ha en tätortsplanering som bygger på tillgänglighet istället för mobilitet
och underlättar för att ersätta resor i egen bil till gång, cykel eller buss för
dagliga förflyttningar mellan hem, arbets-platser, förskolor/skolor,
fritidsaktiviteter och dagligvaruhandel, (Energiplan för Region Gotland)

Nationella mål
2.3.1 Nationella miljömål
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljöoch hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Målet är vägledande för miljöarbetet
på alla nivåer i samhället. Det övergripande generationsmålet stöds av 16
miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som
miljöarbetet ska leda till. Många av miljökvalitetsmålen är direkt eller indirekt
kopplade till trafik och transporter, inte minst begränsad klimatpåverkan, frisk luft
och god bebyggd miljö.
2.3.2 Transportpolitiska mål
Det övergripande målet för transportpolitiken i Sverige är att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgarna och näringslivet i hela landet. Det övergripande målet stöds av ett
funktionsmål och ett hänsynsmål och antagna av Riksdagen.
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Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till en
grundläggande tillgänglighet för alla och dessutom vara jämställt, det vill säga
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets
utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen dödas eller skadas
allvarligt i trafiken. Det ska även bidra till det övergripande generationsmålet för
miljö samt till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.
De transportpolitiska målen syftar bland annat till att utgöra ett stöd för och
kunna inspirera regional och kommunal planering.
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3.

Kunskapsunderlag parkering

3.1

En kommuns skyldigheter

3.2

Fastighetsägarens skyldigheter

3.3

Parkering som ett planeringsverktyg

En kommun har det övergripande ansvaret för parkeringsplanering enligt planoch bygglagen. Det innebär dock inte att en kommun är skyldig att anordna
parkering. Kommunen anger dock det parkeringsbehov som fastighetsägaren
måste rätta sig efter. Detta görs huvudsakligen med hjälp av en parkeringsnorm.

Fastighetsägaren måste visa att parkeringsbehovet löses vid nybyggnation. Ofta
används kommunens parkeringsnorm som ett verktyg för att komma fram till rätt
parkeringsantal. Detta gäller vid detaljplanering och bygglovsprövning.
Fastighetsägaren behöver inte ordna parkering på egen tomt utan kan köpa in sig
i en gemensamhetsanläggning på en tomt i närheten. Det kan exempelvis vara i
en gemensam parkeringsanläggning som flera aktörer delar på. Detta är vanligast
i städer där det är stor konkurrens om markytan.

Parkering är ett resultat av människors behov att transportera sig. Det är därför
viktigt att i viss mån även analysera transportbehovet vid parkeringsplanering.
Det är lätt att bilen blir en norm och att parkeringsplatser alltid är en
nödvändighet. I själva verket finns det flera åtgärder på vägen som kan minska
parkeringsefterfrågan.

Figur 5 Kopplingen mellan resbehov och parkeringsbehov
Historiskt har parkering setts som en service som ska se till att alla som behöver
parkering får sina behov tillgodosedda. De senaste decennierna har parkering
blivit mer av ett verktyg för att uppnå mål och visioner som en kommun har.
Enkelt förklarat innebär det att parkeringsplanering har gått från att anpassa sig
till det framtida behovet till att vara med och utforma den framtida efterfrågan på
parkeringsplatser. Det kan vara miljömål, näringslivsmål, transportpolitiska mål
eller andra mål som rör stadsplanering. För att planera parkering på rätt sätt är
det viktigt att identifiera vilken typ av stadsbebyggelse det rör sig om. En tät
kommun måste hantera parkering på ett visst sätt och en gles kommun måste
hantera det på ett annat sätt. Ju mer generösa parkeringsförutsättningar en
kommun har, desto glesare riskerar den att bli på sikt. En kommun som vill
förtätas bör satsa hårt på bra förutsättningar för gång och cykel samt att bygga
parkeringshus istället för öppna parkeringsytor.
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Figur 6 Koppling mellan en kommuns täthet och parkeringsplanering
Planering av parkeringsåtgärder får inte bli för drastisk för snabbt. Handeln är
viktig för en centrumkärna och för hårda restriktioner kan urholka handeln och på
lång sikt flytta centrumkärnan i en stad. Detsamma kan också hända ifall
planeringen gynnar bilen för mycket. Då blir öppna parkeringsplatser normen,
staden kan bli oattraktiv för gående och cyklister och det blir svårt att bygga nytt i
centrala lägen.

3.4

Reglering och avgifter

Reglering och avgifter av parkering tenderar att få väldigt stort fokus. Justeringar
av dessa påverkar inte bara parkeringsbeläggningar utan också trafikströmmar
och i långa loppet hur stadsbilden förändras. Exempelvis kan hårdare regleringar
och högre avgifter skapa ökad omsättning som i sin tur innebär högre trafikflöden.
Det är med andra ord inte alltid bra ur miljösynpunkt att höja parkeringsavgifter.
Blir regleringarna ännu hårdare och avgifterna ännu högre kan dock parkeringen
bli så oattraktiv att den får låg beläggning och trafiken minskar i området.
Sannolikt har den då bara flyttats till andra delar av staden. Hårdare regleringar
och högre avgifter kan också medföra positiva effekter, till exempel kan
söktrafiken minska i takt med att omsättningen ökar. En ökad omsättning kan
också gynna handeln. Det är dock tydligt att efterfrågan på parkeringsplatser och
avgifter hänger starkt ihop. Införs avgifter eller om befintliga avgifter justeras så
påverkar det också efterfrågan på parkeringsplatser.
En vanlig regleringstyp i mindre städer är parkeringsskiva. Det innebär att
parkering kan ske under en kortare tid, vanligtvis 1-4 timmar utan kostnad.
Fördelen med parkeringsskivan är att den är vedertagen och lättförståelig.
Nackdelen är att den kräver relativt regelbunden övervakning vilket blir dyrt om
den tillåtna parkeringstiden är kort. Eftersom parkering med parkeringsskiva i
regel inte ger några intäkter i form av parkeringsavgifter så är det också ett dyrt
system. Det är också ett system som är lätt att manipulera. På delar av Gotland
kombineras parkeringsskiva med avgift vilket kan vara svårförståeligt för de som
parkerar och tidskrävande för de som övervakar. Kombinerade regleringssystem
bör undvikas. Digitala betalningsslösningar blir vanligare och vanligare. På sikt är
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det sannolikt så att digitala betalningslösningar kommer att bli en norm och
parkeringsplaneringen bör därför anpassas till det.

Figur 7 På Gotland kombineras parkeringsskiva och avgift

Figur 8 Avgiftsbelagda parkeringar samt motorcykelparkeringar i Visby
3.4.1 Marknadsanpassad parkering
En trend inom parkeringspolitik är att låta parkering stå för sina egna kostnader.
Detta har främst tillämpats i storstadskommuner, men börjar sprida sig även till
mindre kommuner. Med detta menas att all kostnad som kopplas till parkering ska
betalas av dem som nyttjar den. Det betyder att markvärde, underhåll, bevakning
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och andra kostnader ska täckas av parkeringsavgifter. I extremfallen innebär
detta avgifter dygnet runt samt boendeparkering som inte är subventionerad.
Detta är inte något som fungerar i varje enskilt fall, men kan vara något som är
bra att sträva efter i de områden där markytan är attraktiv. Det blir också
kontroversiellt då parkeringshus skulle få mycket högre avgifter då de är dyrare
att bygga.

Figur 9 Exempel på vilka kostnader som bör täckas av parkeringsavgifter
Alternativet till detta är att låta kostnaden täckas på andra sätt. När det gäller
parkering på gatumark så blir det skatteintäkter som får täcka kostnaden. Det
betyder att alla skattebetalare får betala för parkering oavsett om de har bil eller
inte. Det blir med andra ord subventionerade parkeringsavgifter. Principen är
vanlig även i kommersiella sammanhang då exempelvis handelsområden har
gratis parkering för kunder. I slutändan får alla som handlar också betala för
parkeringen, men genom de varor de handlar. Denna subventionerade
bilparkering får negativa konsekvenser för de som väljer att ta cykeln eller att gå i
stället för att åka bil. Detta gör att diskussioner kring avgifter och reglering berör
alla, oavsett om de nyttjar parkering eller ej. Frågan är dock inte så enkel att det
bara går att sätta en avgift som motsvarar alla kostnader. Parkeringsreglering och
avgifter måste också vara det styrmedel som gör att beläggning och trafikflöden
fungerar tillfredställande. Följden blir att det finns många områden i en kommun
där marknadsanpassade parkeringsavgifter inte kan tillämpas.

3.5

Mobility Management

Det finns ofta flera sätt att lösa problem på. När det gäller problem som rör
parkering är det väldigt lätt att i första hand tänka på byggnadsåtgärder. Detta
behöver inte vara fel, men det är i regel kostsamma åtgärder som inte alltid ger
mest valuta för pengarna. Mobility Management motsvarar de första två stegen i
Fyrstegsprincipen som trafikverket tagit fram. Tanken är att hitta så effektiva och
kostnadssnåla lösningar som möjligt innan större åtgärder planeras.
11 av 39

Figur 10 Fyrstegsprincipen
Mobility Management går att tillämpa inom många områden som rör
samhällsplanering och parkering är ett av dessa. När det gäller parkering är det
lätt att tänka att en fullbelagd parkering måste byggas ut för att beläggningen ska
minska. Åtgärder enligt Mobility Management skulle exempelvis kunna vara att
justera avgifter eller regleringar (steg 1), eller att optimera parkeringen i fråga
(steg 2). Ett annat sätt är att göra om en parkering så att det kan utnyttjas av fler
ärendetyper. Det kan exempelvis betyda att en arbetsplatsparkering öppnas upp
så att boende kan parkera där nattetid. Detta kallas samutnyttjad parkering. I den
bästa av världar innebär detta att en parkeringsyta har någorlunda jämn
beläggning över hela dygnet. En förutsättning för att detta ska fungera väl är att
staden har en blandad bebyggelse. Det måste finnas en blandning av bostäder,
arbetsplatser och handel för att det ska fungera väl. En blandad stad ökar ofta
möjligheterna till en levande stadskärna.
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Figur 11 Exempel på vinst med en samutnyttjad parkeringsanläggning
En parkering med 100 procent beläggning är misslyckad i ett avseende,
åtminstone om det är ett återkommande fenomen. En fullbelagd parkering innebär
att tillgängligheten brister. Med rätt planeringsverktyg bör en parkering aldrig
uppnå full beläggning. En parkering med väldigt låg beläggning är också
misslyckad i ett avseende då tomma parkeringar inte gör någon nytta. Vanligaste
anledning till att parkeringar har låg beläggning är att de antingen är låsta till ett
visst behov såsom exempel vid handel eller arbetsplatsparkering. En annan
anledning kan vara att de ligger i ett område som saknar blandad bebyggelse
vilket gör att efterfrågan på parkering är låg delar av dygnet.
Ytterligare en effektiviseringsåtgärd är så kallade multifunktionella ytor. Det kan
betyda att en yta är en parkering en del av året och något helt annat en annan
del. Det vanligaste varianten av detta är att låta grusade fotbollsplaner bli
parkering vid större evenemang, men det kan också handla om att låta skolgårdar
bli parkeringar på sommarlovet eller låta parkeringar som främst behövs
sommartid bli snöuppläggningsplatser vintertid.
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4.

Nulägesanalys
Ingen beläggningsanalys är gjort för Visby inom ramen för denna strategi, men en
diskussion hålls här för att ungefärligt beskriva hur situationen ser ut. Under
lågsäsong går det dock att konstatera att det egentligen inte råder parkeringsbrist
någonstans. De parkeringar som stundtals är fulla har kringliggande parkeringar
inom en radie på 500m med lediga platser. Parallellt med framtagandet av denna
strategi har en inventering av beläggningen genomförts av parkeringsvakter i
centrala Visby under sommaren 2017. Inventeringen visar på ett högt tryck mitt
på dagen under högsäsong.
Gotland är Sveriges biltätaste kommun med 608 fordon per 1000 invånare. Detta
har sina förklaringar. Till att börja med är Gotland relativt stort till ytan och har
många småorter. Det saknar också spårbunden kollektivtrafik vilket ofta är den
starkaste konkurrenten till bilen. Det är lätt att trilla in i fällan att börja anpassa
alla planeringsåtgärder efter det istället för att fundera kring om det är ett fortsatt
mål att vara så biltätt.

4.1

Visby

Visby med kringområden är till viss del dimensionerad för att klara
sommarmånadernas turism även om brist på parkeringar då uppkommer i flera
områden. Under perioden 12 juni till 4 september höjs parkeringsavgifterna i
Visby. Detta bidrar till att hålla beläggningen på centrala parkeringar på en rimlig
nivå och en ökad omsättning på parkeringsplatser. Turister är ofta mer flexibla
och anpassningsbara än vad de är i sin egen hemkommun, vilket betyder att de är
beredda på högre parkeringsutgifter under semestern. Eventuell parkeringsbrist
för turister är sannolikt inte ett så stort problem för dem, men kan påverka
handeln negativt om de går miste om bilburna kunder. Under övriga året är
beläggningen på många parkeringar låg. Parkeringsavgifterna, om än lägre än
under högsäsong, fyller fortfarande en viktig funktion under lågsäsong genom att
styra trafiken ut ur Visby världsarv, vid skolor, etc.

Figur 12 Parkering intill Visby busstation 160621 klockan 15
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Figur 13 Parkering på Stora Torget i Visby
Vid diskussioner om parkeringsåtgärder är det lätt att glömma bort
cykelparkeringar. Det beror dels på att cykeln är mindre synlig än bilen, men
också för att cyklar är svåra att avgiftsbelägga och tidsreglera. Det är viktigt att
stort fokus läggs på cykeln som transportmedel för att uppnå kommunala mål. I
Vision Gotland nämns att cykeltrafiken ska öka med 30 procent. Detta är knappast
rimligt utan kraftfulla satsningar på cykelåtgärder. Även om Gotland är stort till
ytan så finns inga större höjdskillnader vilket gör förhållandena för cyklande
väldigt goda. Satsningar som ofta bidrar till ökad cykling är gena och säkra
cykelvägar med bra belysning. Andra satsningar är cykelparkeringar med bra
service såsom tak, ramlåsmöjligheter, cykelpumpar och platser för
transportcyklar. Det är också av stor vikt att cykelparkeringar finns på strategiska
ställen så att det är lätt att byta transportslag mellan exempelvis cykel och
kollektivtrafik, men också mellan cykel och bil i vissa fall. Region Gotland arbetar
med framtagandet av cykelplaner för att bidra till att målbilden i Vision Gotland
uppnås. Cykelplan Visby är en första etapp som ska följas av cykelplaner även för
andra tätorter på Gotland.
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Figur 14 Parkerade cyklar med ramlåsmöjligheter vid busstationen i Visby

4.2

Övriga Gotland

Tätorterna utanför Visby lider inte av någon parkeringsbrist varken för bilar eller
cyklar även om vissa parkeringar med generös reglering kan vara fullbelagda. I
samtliga dessa fall har det då funnits tillgängliga parkeringsplatser inom en radie
av 300 meter. Någon tydlig brist på antalet parkeringsplatser för cyklar har heller
inte kunnat identifieras. Däremot tenderar parkeringarna för cyklar vara av
betydligt lägre standard än i Visby. Detta är vanligt för mindre orter, speciellt när
det gäller orter med större utflyttning än inflyttning.

Figur 15 Hög beläggning på parkering vid Roma bibliotek
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5.

Omvärldsanalys

5.1

Parkering i andra kommuner

Det är vanligt att kommuner jämför sig med varandra när det gäller åtgärder för
parkering. Det finns både för- och nackdelar med detta. Risken finns att alla
kommuner följer efter varandra och ingen vet vem som leder utvecklingen. Två
kommuner som ligger nära varandra kan inte ha väldigt olika parkeringspolitik då
det riskerar att få oönskade effekter. Detta gäller framförallt till ytan små
kommuner med hög befolkningstäthet. Vatten skiljer Gotland från alla andra
kommuner vilket gör att Gotland inte påverkas av hur kringliggande kommuner
för sin parkeringspolitik.
Det är vanligt att kommuner som är relativt olika varandra och har varierande
förutsättningar jämförs. Parkeringsåtgärder är i stor utsträckning ett styrmedel för
att planera en stad eller kommun. Beroende på vilka mål och visioner en kommun
har så bör parkeringsåtgärder vara anpassade på ett sådant sätt att de gynnar
dessa mål. En omvärldsanalys måste därför ses som just en omvärldsanalys som
kan användas som inspiration eller för att läras sig av andra kommuners misstag.
Det som fungerat bra i en kommun kan vara direkt olämpligt i en annan.
Flera kommuner i Sverige har syskonkommuner som kan jämföras i flera
avseenden. Dessa kan vara kommuner som ligger i närheten eller i en helt annan
del av landet. Region Gotland har egentligen ingen sådan kommun. Detta beror
dels på att kommunen är stor till ytan, men också på enorma säsongsvariationer.
En av de viktigaste parametrarna som bör stämma överens i de fall kommuner
ska jämföras är befolkningstäthet. Befolkningstätheten (invånare per
kvadratkilometer) varierar kraftigt i Sveriges kommuner. Exempelvis har Arjeplog
en invånartäthet på 0,2 invånare per kvadratkilometer medan Sundbyberg har en
täthet på över 5 500 invånare per kvadratkilometer. Gotland ligger med andra ord
relativt långt ner på den skalan (gles kommun) även om sommarmånaderna
innebär en kraftig ökning av antalet människor på ön.
Tabell 1 Kommuner med liknande befolkningstäthet som Gotland
Kommun
Mellerud
Hedemora
Gotland
Älmhult
Herrljunga

Befolkningstäthet
18,3 inv/km2
18,5 inv/km2
18,5 inv/km2
18,8 inv/km2
19,1 inv/km2

Andra faktorer som är starkt knutna till vilken parkeringspolitik som bör införas är
kopplat till vilka alternativa transportsätt som finns. I regel innebär en tät
stadsstruktur att högre utbud av kollektivtrafik finns. En tät stad innebär också
ofta att infrastrukturen för gående och cyklister är bättre (dock inte alltid). En tät
stad innebär också att närheten till olika typer av service ofta är bättre.
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När dialog kring olika parkeringsåtgärder förs lyfts ofta den del av befolkningen
som inte har några alternativ till bil upp som en norm. Det finns alltid en del av
befolkningen som inte har något rimligt alternativ till bilen och denna grupp är
förstås svår att påverka. Däremot finns det så gott som alltid en del av
befolkningen som har möjlighet att påverka sina egna resor och val av
transportsätt. Det är denna grupp som bör ligga i fokus i de fall det finns tydliga
mål om att ändra färdmedelsfärdelningen eller mängden resor i en kommun.
Enkelt förklarat kan man dela upp en kommun i fyra olika grupper. En grupp
innefattar de som inte har någon möjlighet eller väldigt små möjligheter att ändra
sitt transportval från exempelvis bil till cykel eller kollektivtrafik (röd färg i figur
nedan). Sen finns det en grupp som med vissa svårigheter kan ändra sitt
transportval (orange färg i figur nedan). Detta kan exempelvis vara människor
som förlorar kraftigt i tid på att åka på alternativt sätt, behöver transportera varor
eller har begränsade möjligheter att röra sig. Den gula gruppen i figuren nedan är
den mest intressanta på flera sätt då det är den mest påverkbara. Detta är
människor som förlorar relativt lite i pengar och/eller tid på att byta till mer
hållbara transportsätt. Denna andel är betydligt större i tät bebyggelse där
resorna ofta är kortare och transportmedelsvalen många. Till större del består
Gotland av glesbygd, men Visby bör, framförallt under sommarmånaderna, kunna
jämföras mer med tät stad i figuren nedan.

Andelen resor i en kommun
100%
Kan avstå resan helt och
hållet eller kombinera den
med annan resa
Kan relativt lätt byta
transportsätt, speciellt om
incitament finns
Kan byta till mer hållbart
transportsätt med vissa
svårigheter
Har ingen möjlighet eller
mycket svårt att byta
transportsätt

0%
Glesbygd

Tät stad

Figur 16 Påverkbara resor i en kommun
Inte alltför sällan hamnar den röda gruppen i figuren ovan i fokus. För att en del
av befolkningen är beroende av bil innebär det inte att denna grupp ska vara
normen. Det är väldigt viktigt att påverka den gruppen som går att påverka. Den
gula gruppen i figuren är på gränsen till att kunna ändra sitt transportmedelsval.
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Beroende på kommun och andra förutsättningar så är det olika åtgärder som gör
att denna grupp kan tänka sig att byta transportmedel. Ofta handlar det om
åtgärder som påverkar service eller ekonomi för individen.
Tabell 2 Åtgärder som påverkar hållbart resande
Åtgärder som uppmuntrar till
hållbara transportsätt
·
Högre turtäthet i
kollektivtrafiken
·
Satsningar på gång- och
cykelvägar
·
Införande av låne/hyrcyklar
·
Bättre underhåll av gång- och
cykelvägar
·
Realtidsinformation i
kollektivtrafiken

Åtgärder som uppmuntrar till
mindre hållbara transportsätt
·
Mer generösa
parkeringsregleringar
·
Fler parkeringsplatser
·
Sänkta parkeringsavgifter
·
Bättre framkomlighet på
kommunala bilvägar
·
Låg standard på
cykelparkeringar vid
arbetsplatser
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6.

Strategi

6.1

Flexibla parkeringstal

Vid planering av nya verksamheter, bostäder och handel är det viktigt att de
parkeringstal som hanteras i parkeringsnormen är så pass flexibla att det
uppmuntrar fastighetsägare, byggherrar med flera att införa effektiviserande och
miljöförbättrande åtgärder så att hållbara transportsätt gynnas.
Flexibla parkeringstal kräver dock att planhandläggare och tjänstemän som
arbetar med planarbete är väl införstådda i parkeringsnormen och har en samsyn
kring hur den ska hanteras. En parkeringsnorm med för stort tolkningsutrymme i
kombination med en bristande samsyn riskerar att urholkas. Denna risk finns i alla
kommuner, särskilt på längre sikt. Därför är det viktigt med kontinuerlig
utbildning och dialog kring parkeringsnormen inom Region Gotland.
I den parkeringsnorm som tagits fram tillsammans med denna strategi
presenteras parkeringstalen som ett spann. Till en början bör ett parkeringstal i
detta spann fastslås baserat på verksamhet och område. Detta parkeringstal kan
sedan ”rabatteras” om olika typer av miljöförbättrande åtgärder införs. Det
innebär att aktören kan spara pengar på att bygga färre kostsamma parkeringar
samtidigt som att möjligheten till förtätning ökar.

6.2

Parkeringsköp

Begreppet parkeringsköp är något vilseledande och betyder att fastighetsägare
köper sig fria från skyldigheten att ordna parkering. Det innebär att denne istället
bidrar ekonomiskt till en gemensam parkeringsanläggning som drivs av annan
part, exempelvis kommunen. Det finns två olika typer av former av
parkeringsköp, friköp eller avlösen. Vid friköp betalar fastighetsägaren ett
engångsbelopp. Den andra formen är ett avtal där fastighetsägaren betalar en
årlig avgift under ett visst antal år, vanligtvis 10-25 år. Avtal på längre tid än 25
år är i dagsläget inte juridiskt möjligt. Parkeringsköp kan vara fullt
implementerbart på Gotland.
Parkeringsköp har funnits under lång tid, men på senare år har något som kallas
gröna parkeringsköp blivit vanligare. Detta innebär att fastighetsägaren åtar sig
påverka resebeteendet genom olika åtgärder. Exempel på gröna parkeringsköp
kan vara att fastighetsägaren ordnar medlemskap i bilpool för boende eller betalar
pengar till en kollektivtrafikfond som ger hyresgäster rabatt på busskort. I gengäld
ställer kommun lägre krav på parkeringstal. Frågor kring gröna parkeringsköp ska
tas upp under detaljplaneprocessen och avtal ska tecknas innan bygglov ges.
Gröna parkeringsköp kan vara juridiskt komplicerat och bör därför tas fram
tillsammans med en jurist. Dialog kring gröna parkeringsköp bör föras i varje
planprocess för Gotland framöver.
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6.3

Cykelstrategi

Få kommuner i Sverige har en så platt och cykelvänlig geografi som Gotland. Även
om avstånden kan vara långa så är det viktigt att infrastrukturen fungerar väl
både för korta och långa avstånd. Cykeln är ett väldigt yteffektivt transportmedel,
framförallt när det gäller parkering. Figuren nedan visar vilka ytor olika färdmedel
kräver för parkering. I dessa ytor är inte internvägar och andra ytor medräknade.

Figur 17 Olika parkeringars ytbehov
Ytterligare ett sätt att tydliggöra cyklars ytbehov är att skapa cykelparkeringar
längs med kantsten där det tidigare stått bilar parkerade. Det blir då tydligt hur
många cyklar som får plats på samma yta som en bil kräver. Dessa
cykelparkeringar är lätta att montera ner vilket innebär att platserna kan vara
bilplatser om cyklandet minskar en del av året. I exemplet nedan står sju cyklar
parkerade på samma yta som en bil annars hade behövt. En husbil har ett
ytbehov (parkering) motsvarande ca 1-2 bilar.

Figur 18 Exempel på cykelparkeringar som tidigare varit bilparkeringar
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De cykelplaner som är under framtagande för tätorter på Gotland utgör ett viktigt
verktyg för att säkerställa att målsättningen med ökad cykling uppfylls. Gotlands
tydliga mål om att öka antalet cykelresor kommer sannolikt kräva att den del av
befolkningen som vanligtvis inte cyklar kommer behöva börja cykla. Det kan bland
annat ske genom olika kampanjer och informationssatsningar till företag.
Exempelvis bör företag uppmuntras till att skaffa lånecyklar till de anställda eller
till och med införa personliga tjänstecyklar som förmån. Det kan också ske genom
införande av ett hyr- eller lånecykelsystem i Visby. Detta innebär att människor
kan låna eller hyra cyklar vid enstaka tillfällen utan att de behöver bo i närheten.
Det ökar möjligheterna till smarta byten mellan olika transportslag. Visbys
begränsade storlek kan dock innebära att systemets underhållskostnader blir
väldigt höga per användare. Elcyklar är något som ökar stadigt i antal. Dessa
möjliggör längre reser till en mindre ansträngning för den som cyklar. En nackdel
med dessa cyklar är att både cyklarna och batterierna är stöldbegärliga. Det
ställer höga krav på bra låsningsmöjligheter, men också möjlighet till laddning av
batteriet. Offentliga laddningsstationer av cykelbatterier är inte helt enkelt att
införa, men informationssatsningar till arbetsgivare bedöms ge stor effekt till liten
kostnad. Efterfrågan på att ladda cykelbatterier på olika ställen kommer att öka.
Detta kan i många fall liknas med dagens behov av att ladda mobiltelefoner.
Arbetsgivare tjänar ofta på att de anställda värnar om sin hälsa. Ett sätt att
uppmuntra cyklande till arbetsplatsen kan vara att tillåta att cyklandet får ske på
arbetstid (inom vissa gränser). Det är viktigt att lyfta fram goda exempel så att
fler och fler arbetsgivare vågar följa efter.

6.4

Handikapparkering

Parkering för människor med funktionsnedsättning är en förutsättning för ett
samhälle tillgängligt för alla. På Gotland får personer med tillstånd parkera gratis
på parkering där avgift annars tas ut. De får även parkera på ställen där
parkeringsförbud annars råder, dock inte på gångfartsområden. Gångavstånd till
viktiga målpunkter bör vara max 25 meter i enlighet med rekommendationer i
PBL1. I takt med fler och fler digitala betalsystem för parkering finns så har fler
kommuner börjat införa betalparkering även för handikapparkering. Argumenten
för att det är svårt att röra sig till och från en parkeringsautomat är med andra
ord inte lika tungt argument idag som för tio år sedan. Huruvida Gotland ska
införa detta eller ej är ingen akut fråga, men bör vara någonting som Gotland
inför då alla betalningar har blivit digitala.

1

Plan och bygglagen
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Figur 19 Två av Visbys handikapparkeringar
Enligt Region Gotlands tillgänglighetsstrategi2 ska parkeringsplatser för personer
med rörelsenedsättning finnas där behov finns, det vill säga i anslutning till de
flesta målpunkter. Parkering ska ordnas på allmän plats där det finns ett allmänt
mål. Handikapparkering för boende ska ordnas på kvartersmark. Enligt VGU3 ska
tvärställda handikapparkeringar vara minst 4,6 meter breda om inte angränsande
ytor kan användas för i- och urstigning. Det är också viktigt att kantstenen har en
generös avfasning (gärna ramp) så att det inte blir några höga kanter att ta sig
över. Generellt sett bör antalet handikapplatser vara mellan 2-5 procent av det
totala antalet platser i en parkeringsanläggning. Bevakning av
handikapparkeringar bör prioriteras och höga kontrollavgifter bör tas ut så att
missbruk minimeras. Flera parkeringsförseelser kan ske av misstag, men att
parkera på en handikapplats utan tillstånd är aldrig ett misstag. I de fall
handikapplatser ligger i anslutningar till service som inte är tillgänglig dygnet runt
så bör alternativt utnyttjande av platsen övervägas. Det skulle exempelvis kunna
gå att utnyttja handikapparkering utanför apotek till allmän parkering utanför
apotekets öppettider om det kan ske utan nackdel för de som är
rörelsebegränsade. Dialog med DHR4 förordas innan genomförande.

6.5

Parkering för husbilar

På sommaren kommer många husbilar och husvagnsekipage till Gotland.
Husvagnar bör hänvisas till parkeringar utanför innerstaden eller till
campingplatser. Husbilar är i regel mindre och smidigare och behöver hanteras lite
annorlunda. Vissa husbilar är lastbilsregistrerade och andra är
personbilsregistrerade vilket gör att det inte är helt självklart hur dessa ska
hänvisas. Sedan 2006 finns klassningen ”Personbil klass 2” som är bostadsinredda
personbilar. Detta är en svensk klassning och finns inte utanför Sveriges gränser.

2
3
4

Tillgänglighetsstrategi för en framkomlig fysisk utemiljö
Vägar och gators utformning
Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
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Generellt sett så är det inte helt enkelt att reglera en husbil som är
personbilsregistrerad, speciellt om den är registrerad utanför EU. Enklast är att
reglera parkering nattetid, eller begränsa fordon av en viss vikt eller höjd. På vissa
ställen på Gotland finns parkeringsplatser utmärkta för lastbilar vilket innebär att
husbilar som är lastbilsregistrerade kan parkera där, dock får personbilar klass 2
parkera på vanliga parkeringsplatser. Enligt Region Gotlands lokala
ordningsföreskrifter råder campingförbud på alla allmänna parkeringar på hela
Gotland. Ofta blandas begreppen parkering och camping ihop. Med camping avses
övernattning i fordon. Huruvida en husbil parkerar eller står uppställd för camping
kan dock vara svårt att kontrollera. Utrymmeskravet för camping är mycket större
än vad det är för parkering (bland annat av säkerhetsskäl) vilket gör att parkering
generellt sett inte ska användas för camping.

Figur 20 Parkering vid Söderport där lastbilsregistrerade husbilar kan parkera
Husbilar (och husvagnsekipage) är en viktig del av Gotlands turism. Många av
dessa gäster varierar sig mellan besök i stad och i glesbygd. När de besöker
glesbygd brukar inte reglering vara något större problem.
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Figur 21 Husbil parkerad i Herrvik på Östra Gotland

6.6

Parkering för motorcykel och moped

Motorcyklar och andra tvåhjuliga motorfordon är inte bara ett turistfenomen utan
även dagliga transportmedel för fler och fler människor. Fördelen med dessa är att
de tar upp betydligt mindre yta än vad bilar gör och bidrar på så sätt till ett
effektivt markutnyttjande. Parkeringsplats för motorcyklar och moped klass 1 kan
dessutom ofta skapas på ytor som är för små för bilar att få plats på (mopeder
klass 2 ska parkeras i cykelställ). I dagsläget betalas parkeringsavgift per fordon.
Det betyder att det inte finns någon ekonomisk vinst för motorcyklister att parkera
två fordon på en parkeringsruta. Det kan därför vara klokt att skapa en separat
motorcykelparkering nära målpunkter så att motorcyklister uppmanas till att
parkera tätt med sina fordon. På många ställen kan det dessutom vara klokt att
skylta så kallade säsongsparkeringar. Det betyder att en parkeringsplats är
motorcykelparkering en del av året och bilparkering resten av året. Liksom för
cykelparkering så bör det finnas något fast föremål att låsa fast motorcykeln för
att hindra stöld. I Visby finns det motorcykelparkeringar vid färjeläget samt vid
Österport. En beläggningsutredning måste göras innan beslut kan tas om nya
parkeringsplatser för motorcyklar behövs eller inte. Motorcykelparkering är
yteffektivt och det bör finnas gott om platser för motorcyklar sommartid.
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Figur 22 Exempel på säsongsreglerad motorcykelparkering (Stockholm)

6.7

Parkering för elfordon

6.8

Parkering för bussar

Gotland ligger i framkant när det gäller laddpunkter för elbilar. Det finns dock
ingen tydlig strategi kring hur utbyggnaden ska se ut framöver, men kommunen
bör sträva efter att fortsätta ligga i framkant för laddpunkter på allmän plats.
Samtliga nya och befintliga parkeringar som kommunen råder över bör därför
sträva efter att minst 10 procent av platserna är utrustade med laddpunkter. Det
bör också genomföras informationssatsningar mot hyres- och bostadsföreningar i
syfte att hjälpa dessa att införa laddpunkter. För att uppmuntra användande av
hållbara transportmedel kan laddning vara avgiftsfritt initialt, men bör på sikt
avgiftsbeläggas. Tydligare riktlinjer kring laddning kan tas fram i takt med att fler
laddpunkter skapas.

Parkering för bussar är viktigt, inte minst under sommarmånaderna. Parkering för
turistbussar ska i största möjliga mån hanteras på den mark som turistmålet äger.
Endast i undantagsfall ska bussparkering ordnas på allmän platsmark.
Bussparkering längs med kantsten bör vara säsongsanpassad så att platsen kan
upplåtas för bilparkering vinterhalvåret. Det bör också ställas ett krav på
handelsparkeringar att ha angöring och/eller parkering för bussar på tomtmark.
Detta krav bör ställas på de parkeringar som överstiger 100 parkeringsplatser.
Region Gotland bör ha en busskarta på sin hemsida för att underlätta planering av
bussresor innan resan påbörjats. En beläggningsutredning måste göras innan
beslut kan tas om nya parkeringsplatser för bussar behövs eller inte.
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Figur 23 Buss parkerad vid Gallerian vid Österport

6.9

Nyttoparkering

Nyttoparkering, även kallat företagsparkering, är till för yrkesutövare som har
bilen som förutsättning i sitt yrkesutövande. Ett nyttoparkeringstillstånd kan
fungera på olika sätt i olika kommuner men innebär att ett fordon får dispens från
vissa parkeringsbestämmelser. Det kan till exempel innebära att ett fordon, under
begränsad tid, får dispens från avgiftsplikt och/eller parkeringsförbud på
gatumark. Tillståndet ges främst till hantverkare och liknande yrkeskategorier,
men det förekommer även nyttoparkeringstillstånd för vårdpersonal med särskilda
behov av parkering.
På Gotland kan nyttoparkeringstillstånd idag sökas av hantverkare eller andra med
särskilda behov av att parkera i närheten av sitt arbete. Tillståndet ger
innehavaren rätt att parkera i tre timmar i följd på parkeringsplatser där kortare
parkeringstid gäller, samt på plats där parkeringsförbud råder. Att förenkla
parkering för näringsidkare och andra med särskilda behov av att parkera i
arbetet bidrar positivt till Gotlands företagsklimat då det gynnar företagande.
Nyttoparkering fyller dock störst funktion i kombination med höga
parkeringsavgifter.

6.10

Pendlarparkering

En del av arbetet med att uppnå högre andel hållbara resor är att föra över
biltrafik till kollektivtrafik. Utmaningen med detta är ofta att boende kanske har
långt till en busshållplats eller att bussen inte går så ofta. Att öka turtätheten är
viktigt men också kostsamt. Att skapa möjligheter till att kunna kombinera
bilresor och cykelresor med kollektivtrafik är däremot en billigare åtgärd. Ett sätt
att göra detta på är att se till att det finns pendlarparkeringar intill busshållplatser.
Detta är speciellt viktigt vid orter utanför Visby. Om möjligt bör dessa förläggas i
lägen där samhällsservice och handel finns. Det gör att det totala resbehovet kan
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minska. Det är viktigt att cykelparkering inte glöms bort och att denna är förlagd
närmare busshållplatsen än vad bilparkeringen är.

Figur 24 Parkering i Slite med intilliggande busshållplats
De parkeringar som identifierats som pendlarparkeringar/samåkningspunkter eller
som möjliga sådana är listade nedan. Exakt i vilken omfattning parkeringarna
används som detta är inte utrett. En framtida pendlarparkering i Visby är svår att
utreda, dels för att utpendlingen är relativt liten och går i många olika riktningar.
Den beror också på i vilket utsträckning Visby kommer tillämpa parkeringsavgifter
eller ej. I de fall avgifter kommer tillämpas i centrala Visby så kan en
pendlarparkering vid Korsningen av väg 143 och väg 148 vara lämplig.
Tabell 3 Tänkbara Pendlarparkeringar på Gotland

6.11

Ort

Beskrivning

Kollektivtrafik

Cykelparkering

Handel

Visby

Ica Maxi, v143

Ja

Ja

Ja

Slite
Klintehamn

Centrum
Vid Marknadsg.

Ja
Ja

Ja, ej ramlåsning
Nej

Ja
Ja

Roma

Centrum

Ja

Nej

Ja

Vibble

Vibble kapell

Ja

Ja, vid ICA

Ja

Hemse

Nyg./Järnvägsg.

Nej

Nej

Ja

Kollektivtrafik

Kollektivtrafikens koppling till parkering kan tyckas vag, men eftersom
parkeringsefterfrågan är en följd av ett resbehov så är det viktigt att även
diskutera kollektivtrafik. Satsningar på kollektivtrafik kan leda till att färre väljer
att åka bil och istället väljer kollektivtrafiken. Med förutsättning att detta ger en
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högre beläggningsgrad på bussar och lägre efterfrågan på parkeringsplatser så är
det i regel något positivt för miljön och bidrar till kommunala mål. I värsta fall
stjäl istället kollektivtrafiken resenärer från de som går eller cyklar. Då är
resultatet det helt omvända och andelen hållbara resor minskar istället. Det är
därför viktigt att satsningar i kollektivtrafiken görs på rätt sätt. Hur detta ska ske
är något som bör utvärderas kontinuerligt och beskrivs inte närmare i denna
parkeringsstrategi

6.12

Gotlands säsongsvariationer

Gotlands kanske största utmaning är hur parkering ska hanteras under
sommarmånaderna då turismen ökar kraftigt. Det är viktigt att turismen frodas
och inte hämmas av parkeringsbrist samtidigt som en stor del av Gotland fungerar
som vanligt. Det är av stor vikt att det finns lediga parkeringsplatser på hela
Gotland. Det enklaste sättet att säkerställa detta är genom en avgiftsnivå som gör
att omsättningen på parkeringsplatserna är tillräckligt stor. Det är också det som
sker när avgifterna höjs under sommarmånaderna.

Figur 25 Gotland växer kraftigt under sommaren
Att dyrare parkering skulle hämma turismen är osannolikt. Det är snarare så att
låga parkeringsavgifter och generösa regleringar kan skapa större problem än vid
höga avgifter då färre parkeringsplatser kommer finnas tillgängliga. Många
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turistorter runt om i världen har begränsade, dyra, eller inga parkeringsplatser
alls. Eventuell parkeringsbrist sommartid bör med andra ord inte byggas bort på
bekostnad av att Gotlands förtätningsmål. Under sommarmånaderna finns en
parkering utan avgift i Visby. Parkeringen vid S.t Göran vid Lummelundsväg
rymmer ungefär 60 parkeringsplatser. Detta innebär drygt en km promenad för de
ska in till Visby centrum. Parkeringen har busshållplats relativt nära men inte så
att den kan ses direkt från parkeringen.
En stor gratis parkering med shuttle bus in till centrum är något som kommit upp
som önskemål vid de workshops som hållits. Detta är en god idé med kräver
sannolikt höjda parkeringsavgifter och utökat avgiftsområde i centrala Visby för
att det ska bli lockande för turister att utnyttja. En sådan parkering bör ligga väl
synlig från de större trafiklederna, exempelvis längs med Färjeleden, Visbyleden
eller väg 140 söder om Färjeleden. Parkeringsytan bör förläggas på sådant sätt att
den kan få ett alternativt användningsområde under lågsäsong. Detta skulle
kunna vara fritidsaktiviteter av något slag. Parkeringsytan behöver inte vara ett
nybygge utan skulle kunna vara på befintlig mark. Informationssatsningar och
skyltning för denna parkering är vitalt för att det ska fungera väl. Att färdas med
en shuttle bus bör vara gratis samt gå med hög turtäthet för att parkeringen ska
fylla sin funktion. Exakt placering av parkeringsyta och upplägg för sådan shuttle
bus bör utredas mer noggrant i separat utredning. Flera kommuner har gjort
liknande satsningar med bristande undersökningar i planeringsstadiet vilket
resulterat i dåligt utnyttjande. Kostnaden för detta är ofta svår att finansiera och
får sättas i proportion till minskade trafik- och parkeringsproblem i
centrumkärnan. I de fall behovet är kopplat till något event eller arrangemang bör
kostnaden läggas på arrangören.
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7.

Parkeringsnorm
Parkeringsnorm för Gotland finns som en separat bilaga till denna strategi. Detta
avsnitt beskriver parkeringsnormen i stora drag samt bakgrunden till den. En
parkeringsnorm är ett mycket starkt styrmedel på lång sikt. Rätt utformad hjälper
en parkeringsnorm till att nå de visioner och mål som en kommun satt upp.
Region Gotlands tydliga mål om att öka antalet cykelresor innebär att
parkeringsnormen måste vara anpassad efter det. Figuren nedan är ett ungefärligt
maxavstånd för bil och cykel för olika typer av resor. Vid nybyggnation bör
busshållplats läggas närmare målpunkter än bilparkering i det fall där det är
möjligt.

Figur 26 Gångavstånd till parkeringsplats för olika typresor
Parkeringsnormen tillhörande denna strategi är utformad med parkeringstal i ett
spann. Spannet kan ses som ett minimum och ett maximum där det ska finnas
goda skäl att överskrida eller underskrida.
Tabell 4 Utdrag från parkeringsnorm (se bilaga)

Bilplatser
Cykelplats
er

Typområ
de A
1-5 (0-1)

Typområ
de B
6-8 (1-2)

Typområ
de C
8-10 (1-2)

35 (60)

35 (60)

35 (60)

Typområde D
10-12 (2-3)
35 60)

Strategi:
Se bilaga Parkeringsnorm
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7.1

Boendeparkering

Behovet av parkering vid bostaden beror dels på vilken typ av bostad det är, men
också vilken bebyggelsetäthet som råder. Villaägare som bor utanför tätorter har
nästan alltid behov av minst en bil. Detta behöver sällan regleras då de flesta
villaägare löser parkering på sin egen mark. Människor som bor i lägenhet i
centrala lägen har större benägenhet att klara sig utan bil, samtidigt som de som
har bil kommer behöva ta värdefull mark i anspråk för parkering.
Kantstensparkering har en viktig funktion för angöring, korttidsparkering och
handikapparkering och bör i tät stadsbyggnad användas som boendeparkering i
minsta möjliga utsträckning. I de fall då flerbostadshus har parkering i
parkeringshus eller i bottenplan på huset blir byggkostnaderna i regel så höga att
det inte går att ta ut parkeringsavgifter som täcker kostnaderna. Detta betyder att
kostnaden måste täckas genom hyresintäkter. Det betyder i sin tur att alla som
bor i huset får hjälpa till att betala för parkering oavsett om de nyttjar bil eller ej.
I vissa fall parkerar boende flera dagar på parkeringar som är attraktiva för
handelskunder. Det kan bidra till att handeln utarmas och att målet om en
levande stadskärna blir svårare att uppnå.

Figur 27 Parkering längs Ängsgatan i Hemse

Strategi:
Boendeparkering ska hanteras på kvartersmark vid
nybyggnation
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7.2

Arbetsplatsparkering

En stor del av alla resor som sker är till/från arbete. Dessa resor är sannolikt de
resor som är lättast att påverka. Utöver påverkansåtgärder som kommunen
ansvarar för så är det otroligt viktigt att arbetsgivare ser att de har stor möjlighet
att påverka sina anställdas resor. Här är det viktigt att Regionen föregår med gott
exempel. Att ha väldigt hög service för de som åker bil till arbetet kommer inte att
bidra till ett ökat cyklande. Det är därför bra om cyklister kommer närmare sin
målpunkt än vad bilister gör. I vissa fall har boende parkeringsavgift dagtid vid
hemmet och avgiftsfri parkering vid arbetsplatsen. Detta betyder att det kan vara
direkt lönsamt för anställda att ta bilen till arbetet. Arbetsgivare bör därför gå i
bräschen för avgiftsbelagd parkering i syfte att påverka hållbara
transportmedelsval men också för att minska sina egna kostnader. Kommunens
möjlighet att påverka är begränsad men inte försumbar. Samtidigt är det få av
arbetsresorna som sker från hemmet till arbetet och tillbaka hem igen. Ofta
kombineras resorna med fritidsaktiviteter, inköp eller hämtning och lämning av
barn. Det är då svårare att påverka färdmedelsval enbart genom åtgärder vid
arbetsplatsen. Ett antal åtgärder som kan minska andelen arbetsresor med bil
listas i figur nedan
Tabell 5 Förslag till åtgärder som gynnar hållbara transportsätt till/från arbetet
Åtgärder som kan gynna hållbara transportsätt till/från arbetet
Avgiftsbelagd parkering
Digital lösning som underlättar för anställda att samåka
Cykelparkering inomhus med omklädningsrum, dusch och låsbara skåp
Införande av tjänstecyklar som förmån istället för tjänstebil
Gratis busskort som tjänsteförmån
Lånecyklar
Lasarettsområdet bedöms ha stor andel anställda som bor inom cykelavstånd till
arbetet. Det kan innebära att det kräver ganska liten insats för att föra över en del
av resorna från bil till cykel. Kampanjer och uppmuntrande insatser kan därför ge
stor effekt.
Strategi:
Arbetsplatsparkering ska ske på kvartersmark och bör alltid
ha avgifter i linje med eller högre än omkringliggande
områden. Cykelparkering bör alltid ligga närmare entréer
jämfört med bilparkering.
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7.3

Besöksparkering

Besöksparkering eller korttidsparkering som det också brukar kallas syftar till
parkering som varar upp till ett par timmar. Typiska ärenden som brukar klassas
in här är inköp, fritidsaktiviteter och olika typer av service. Denna parkeringstyp
är viktig för att ett samhälle ska fungera väl och för att centrumkärnan inte ska
utarmas. Vanligtvis sker denna parkering längs med kantsten eller på privat mark
typ handelsparkeringar. Största hotet för denna typ av parkering är
boendeparkering, men även till viss del arbetsplatsparkering. Det innebär att
exempelvis boende kan parkera långa stunder på platser som annars är väldigt
värdefull för många individer och affärsidkare.

Strategi:
Besöksparkering till större målpunkter ska hanteras på
kvartersmark. I undantagsfall kan besöksparkering ordnas vid
kantsten, då parkering på kvartersmark inte är möjligt.
Reglering bör sättas så att annat utnyttjande än för besök
undviks.

7.4

Prioritering mellan boende, arbetande och besök

I vissa fall finns inga konflikter mellan parkeringsefterfrågan för boende,
arbetande och besökande, men i de fall det finns är det viktigt att ha en
prioriteringsordning. Denna prioriteringsordning ska inte ses som något strikt
regelverk som gäller i alla situationer, men ska ändå vara en riktlinje kring hur
mark för parkering ska prioriteras mellan olika intressegrupper. Denna riktlinje är
speciellt viktig i och kring Visby där det är viktigt med en levande stadskärna.

Figur 28 Prioriteringsordning av parkering i de fall konflikt finns
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8.

Implementering
Ett antal åtgärder presenteras under detta kapitel. Samtliga åtgärder är kort
sammanfattade samt beskriver vem som är ansvarig och när det bör genomföras.

8.1

Förtätning av Visby

Flera av Regionens mål innebär att andelen hållbara transporter måste öka. En
viktig hörnsten för att lyckas med detta är att förtäta tätorter så att möjligheter till
kollektivtrafik, cykeltrafik och gångtrafik förbättras. För Gotland gäller detta i
huvudsak Visby. Ett förtätat Visby innebär kortare avstånd mellan målpunkter
Detta är en mycket långsiktig aktivitet, men bör starta omgående med att inga
fler markparkeringar byggs i Visby samt att de som redan finns till viss del kan
byggas in i nya fastigheter eller i större gemensamhetsanläggningar.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att detta följs upp i
detaljplanearbetet
Tidplan: 2018-2030

8.2

Utbildning och information kring parkeringsnormen

Det finns tyvärr flera fall där en parkeringsnorm i en kommun har blivit en
skrivbordsprodukt och inte använts i detaljplanearbetet. Detta kan dels bero på
att den aldrig blivit riktigt accepterad, men också på brist på utbildning för de
handläggare som behöver förhålla sig till den. Det är därför av stor vikt att
kontinuerliga utbildningar sker internt inom Region Gotland så att normen fyller
sin funktion.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen/Teknikförvaltningen
Tidplan: Löpande runt vartannat år eller efter behov

8.3

Utförliga beläggningsstudier av parkeringar i Visby

Vid de workshops som hölls i samband med framtagandet av denna strategi var
det tydligt att det fanns olika uppfattningar kring parkeringssituationen i Visby. En
övergripande beläggningsstudie över de större parkeringarna i Visby skulle
underlätta arbetet med att skapa en gemensam grund kring
parkeringsplaneringen. Viktigt är dock att studien görs av oberoende part.
Ansvar: Teknikförvaltningen
Tidplan: 2018-2019 och sedan vart 5-10e år

8.4

Digital karta över handikapparkeringar

I nuläget är det svårt för de med funktionshinder att ta reda på vart det finns
handikapparkering utan att åka ut och titta på plats. En karta på kommunens
hemsida skulle underlätta detta.
Ansvar: Teknikförvaltningen
Tidplan: 2018
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8.5

Utbyggnad av laddinfrastruktur

Gotland är i framkant när det gäller laddpunkter för elbilar och elhybrider. Det är
dock ingen anledning att bromsa in. I skrivandets stund har Gotlands kommun
drygt 130 laddpunkter vilket gör att det bara är Göteborg och Stockholm som
ligger före. Region Gotland bör ansvara för denna satsning, men också se till att
utbilda fastighetsägare, arbetsgivare och andra tänkbara investerare.
Ansvar: Regionstyrelseförvaltningen
Tidplan: 2018-2025

Figur 29 Laddpunkt i Roma

8.6

Utredning av extern parkering med shuttle bus in till Visby
centrum

En separat utredning kring möjligheterna till att införa en gratis parkering i externt
läge bör utredas vidare. Denna parkering förses med en shuttle bus som
regelbundet trafikerar ett fåtal hållplatser i Visby. Parkeringen bör ha till syfte att
minska biltrafiken i Visby under sommarmånaderna och bör bara utredas i det fall
då parkeringsavgifterna i Visby planeras att höjas.
Ansvar: Teknikförvaltningen
Tidplan: 2020

8.7

Tydligare information kring husbilsparkering

Informationen kring parkering för husbilar är bristfällig på kommunens hemsida.
Det bör finnas en husbilskarta med rekommendationer kring camping och
information kring vad som är tillåtet och inte. Detta är viktigast i och utanför Visby
där önskan att kunna parkera och övernatta är stor, men övriga Gotland bör
hanteras. Dialog kan med fördel föras med olika husbils- och
campingorganisationer innan större åtgärder genomförs.
Ansvar: Teknikförvaltningen
Tidplan: sommaren 2018
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8.8

Förenkla parkeringsreglering där P-skiva och avgift gäller

Parkeringsskivan fyller en stor funktion då investeringar i parkeringsautomater ska
undvikas. På flera ställer i Visby kombineras dock parkeringsskivan och avgift
vilket dels skapar ett otydligt system och kräver omständlig bevakning. På de
ställen där parkeringsautomater redan finns bör därför parkeringsskivan helt tas
bort. Regleringen om ett antal timmars gratis parkering kan fortfarande hanteras
av parkeringsautomaten. Med andra ord bör betalsättet för parkering bli enklare
och mer lättförståeligt även om avgifterna kan variera över året.
Ansvar: Teknikförvaltningen
Tidplan: Snarast

8.9

Cykelkampanjer

Cyklingen måste uppmärksammas i större utsträckning än vad den gör idag om
den ska kunna öka med 30 procent. Teknikförvaltningen bör arbeta gemensamt
med bl.a. Visby Centrum men bör också göra riktade informationssatsningar till
arbetsgivare kring hur de kan bidra till ökad cykling. Åtgärder bör framförallt vara
uppmuntrande och utbildande. Detta kan göras i form av tävlingar samt utdelning
av utrustning och service. Vintercykling är ett område som bedöms ha stor
utvecklingspotential.
Ansvar: Teknikförvaltningen samt Visby Centrum
Tidplan: Löpande

8.10

Satsningar på kollektivtrafik

Satsningar i kollektivtrafiken bör ske på sådant sätt att resenärer förs över från
biltrafik till kollektivtrafik. Det är lätt att göra misstaget att resenärer istället tas
från de som annars cyklar och går och då får satsningen direkt oönskad effekt.
Utveckling och utvärdering kring satsningar i kollektivtrafiken måste ske
kontinuerligt.
Ansvar: Teknikförvaltningen
Tidplan: Löpande
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9.

Förslag till fortsatt arbete

9.1

Detaljerade parkeringsutredningar

På de workshops som hållits har många frågor som rör särskilda områden och
åtgärder på kort sikt ofta kommit upp. Det tyder på att det finns ett behov av
detaljstudier av områden, speciellt olika handelsområden i Visby. Dessa
detaljstudier gynnas av att ha en parkeringsstrategi att kunna hänvisa till vilket
varit bidragande till att de ännu inte genomförts. Dessa detaljstudier bör
framarbetas på ett sådant sätt att
Ansvar: Dessa utredningar bör utföras av regionen men kan med fördel tas fram
tillsammans med aktörer i det studerade området, exempelvis kommersiella
intressenter och föreningar.
Tidplan: Så fort parkeringsstrategin är antagen och beläggningsstudier är gjorda

9.2

Fortsatt dialog mellan berörda parter

De parkeringsworkshops som hållits inom ramen för denna strategi visade på ett
tydligt behov av fortsatt dialog mellan berörda parter. Därför bör liknande tillfällen
genomföras årligen i syfte att upprätthålla gemensamma mål och förståelse för
olika intressen. Dessa tillfällen hålls förslagsvis en gång per år
Ansvar: Region Gotland sammankallar
Tidplan: Årligen
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10.

Mål och vision
Under detta kapitel beskrivs mål som rör parkering. Vissa mål grundar som på
befintliga kommunala mål och andra är nya.

·

·

·
·
·

·

·
·

·
·

10.1

Parkeringsplatser på allmän mark ska prioriteras i ordningen
1. Korttidsparkering (besöksparkering)
2. Arbetsplatsparkering
3. Boendeparkering
Gotland ska vara en tillgänglig region med regleringar och
avgifter så att det alltid finns lediga parkeringsplatser för bil
och cykel inom en radie av 400 m (bil) respektive 100 m
(cykel) till målet
Parkeringsplaneringen ska ske på sådant sätt att hållbara
transportsätt uppmuntras
Under högsäsong ska tillgänglighet av bilparkeringsplatser
lösas genom justeringar av regleringar och avgifter
Byggnation av nya parkeringsanläggningar ska främst ske där
byte till andra transportmedel lätt kan ske, så som till cykel
och kollektivtrafik
Förtätning av Visby ska ske genom att nya parkeringar byggs i
parkeringshus eller under fastigheter, samt att en blandad
stadsstruktur eftersträvas
Samutnyttjande av parkeringsanläggningar ska alltid
eftersträvas i syfte att effektivisera markutnyttjandet.
Alla offentliga parkeringsytor ska ha laddpunkter för elfordon
samt vara förberedda för utökning av dessa platser i
framtiden.
Alla nya cykelparkeringar på Gotland ska vara försedda med
ramlåsning
Parkeringsplaneringen ska genomföras på sådant sätt att en
levande stadskärna i Visby eftersträvas året runt

Måluppfyllnad av befintliga mål

Samtliga förslag till mål är förankrade med Region Gotlands befintliga mål om att
minska biltrafiken i Visby samt att öka antalet cykelresor. Eventuella negativa
effekter av målen är att ett ökat antal cykelresor skulle kunna sänka målet om att
transportsystemet ska vara säkert då cyklister är en utsatt grupp
trafiksäkerhetsmässigt. Utöver detta bedöms inga av målen säga emot redan
tidigare uppsatta mål.
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Parkeringsnorm (bilaga till parkeringsstrategi)
En parkeringsnorm bör vara flexibel och anpassningsbar så att fastighetsägare och byggherrar
uppmuntras till åtgärder som gynnar hållbara transporter. Detta kan vara byggnadsåtgärder eller
mobilitetstjänster av olika slag. Syftet med dessa mobilitetsåtgärder är att minska krav på
bilägande, minska bilberoende och främja klimatsmarta transportval som minimerar negativa

de som bor inom rimlig tid uppmuntras till att välja
andra alternativ och lämnar plats åt dem som behöver ta bilen. Vidare handlar det om att vidta
miljöeffekter och trängsel. Där är det viktigt att

åtgärder som ger god ekonomi i bostadsbyggande, attraktiva livsmiljöer och en ökad transparens
av samhällsekonomin. Dessutom ges såväl bilägare som de utan tillgång till bil nya möjligheter till
mobilitet och därigenom en enklare vardag. Oavsett hur tydlig en parkeringsnorm är så är det
dialogen mellan berörda parter som spelar störst roll.

Parkeringsnormen är baserad på fyra typområden, kallade A, B, C och D. Gränserna för område A
är en exakt gräns. Gränserna för område B, C och D är inte exakta vilket kan vara såväl positivt
som negativt. Vid flytande gränser finns risken att tolkningssvårigheter uppkommer samtidigt som
det gör att parkeringsnormen stämmer bättre om delar av kommunen utvecklas. Eventuellt kan
det finnas områden som hamnar mellan två typområden men kan då hanteras som det hela vägen
till dess att parkeringstal fastställs. Detta är viktigt för att inte låsa fast förutsättningar för tidigt i
processen.
Typområde A
·
Beskrivs i figur 1

Figur 1 Typområde A

Typområde B
·
Stadsdelar med varierade bostadsformer men även verksamheter och mindre
grönområden.
·
Lite längre gångavstånd (upp till 2km) till varierad och tät stadsmiljö med handel och
kulturutbud eller direkt närhet till mindre centrumkärna.
·
Max 750 m till kollektivtrafik med god turtäthet (minst 2 turer/timme i högtrafik).
·
Max 500 m till cykelväg.
Exempel: En radie av ca 1,5-3 km från centrala Visby alternativt samhällen på övriga Gotland med
handel och visst serviceutbud i centrum.
Typområde C
·
Glesare stadsdel där huvudsaklig bostadsform är villor.
·
Cykelavstånd (max 5 km) till varierad stadsmiljö med handel och samhällsservice
alternativt gångavstånd till mindre centrum med begränsat utbud.
·
Max 1 km till kollektivtrafik med varierad turtäthet (minst 1 tur/timme i högtrafik).
·
Möjlighet till trafiksäker cykling på cykelbana eller i blandtrafik.
Exempel: Centrumnära stadsdelar eller samhällen med mindre centrumkärnor
Typområde D
·
Övriga delar av kommunen där typområde A-C inte stämmer in
Exempel: Gles bebyggelse med bostäder och/eller arbetsplatser utan handel
Förutsättningarna är unika för varje fastighet och parkeringstalen behöver hanteras enligt de
premisserna. Parkeringstal för bilar redovisas med en min- och maxnivå och ska ej frångås om inte
mycket särskilda skäl finns. Parkeringstalen för cykel bör dock ses som en min-norm för att
underlätta för ett mer hållbart resande på Gotland. Vid tydliga åtgärder som gynnar ett hållbart
resande kan parkeringstalet för bil ”rabatteras” enligt rabattlistan i slutet på denna bilaga.
Generellt sett är Gotland en region där möjligheten till cyklande är goda i avseende på topografi
även om avstånden kan vara långa. Cykelmöjligheterna är bättre i centrala lägen även om
turismen bidragit till cykelvägar på stora delar av ön. En tydlig koppling till högre cykelinnehav i
centrala lägen finns därför inte. Det gör att ingen variation av parkeringstal för cykel gjorts för de
olika typområdena. Vid planarbete blir det ibland aktuellt att diskutera hur långt avstånd som är
rimligt att gå mellan parkering och målpunkt. Nedan listas de avstånd som bör ses som riktlinjer
för att en parkering ska ”tillhöra” målpunkten. Avstånden avser faktiskt gångavstånd mellan
parkeringsplats och entré (ej fågelvägen). Vid nya detaljplaner bör kollektivtrafikhållplats ligga
närmare viktiga målpunkter än vad bilparkeringen gör.

Bostad
Arbete
Handel
Angöring
Funktionshindrade (handikapplats)

Maximalt gångavstånd
till bilparkering
300 m
400 m
300 m
25 m
25 m

Maximalt gångavstånd
till cykelparkering
100 m
100 m
100 m
-

De parkeringstal som redovisas nedan baseras på ett antal faktorer som storlek, struktur, topografi
och kommunikationsmöjligheter samt kommunala mål. Parkeringstal baseras ej på kommunens
bilinnehav då detta skulle innebära en planering för en situation som på sikt ska förändras.
Cykelparkeringstal för flerbostadshus bör vara fördelade så att hälften av platserna är
stöldskyddade parkeringar inomhus. Grundprincipen för cykelparkeringar utomhus är att de ska
vara väderskyddade. Om möjligt ska tak till parkeringarna vara sedum-ört-grästak, belagda med

solceller eller ha annan lösning som blir en positiv miljöaspekt. De ska även vara anpassade för
ramlåsning. Minst fem procent av platserna bör även vara utformade så att transportcyklar får
plats. Om möjligt bör laddning av elcykelbatterier i låsbara skåp övervägas.
Parkeringstalen i denna bilaga baseras i många fall på bruttoarea (BTA).
Flerbostadshus (studentbostäder inom parentes), antal platser per 1000 kvm BTA inkl. besök
Typområde A
Typområde B
Typområde C
Typområde D
Bilplatser

5 (0-1)

8 (1-2)

10 (1-2)

12 (2-3)

Cykelplatser

35 (60)

35 (60)

35 (60)

35 (60)

Om möjligt bör antal platser per lägenhet användas före antal platser per area. Om detta görs kan
tabellen ovan användas för motsvarande 15 lägenheter (en genomsnittlig yta på 67 kvadratmeter
per lägenhet).
Villor, radhus och parhus, antal platser per bostad
Typområde A
Typområde B

Typområde C

Typområde D

Bilplatser

2

2

2

2

Cykelplatser

Regleras ej

Regleras ej

Regleras ej

Regleras ej

För boenden med privat tomt (villor, radhus och parhus) bedöms det rimligt med 2 bilplatser per
bostad oavsett placering i kommunen. Detta för att besökande inte ska tvingas parkera på gatan.
Antal cykelplatser bedöms inte nödvändigt att reglera i detta fall.
Skolor, antal platser per 1000 kvm BTA
Typområde A

Typområde B

Typområde C

Typområde D

Bilplatser

1-2

2-3

4-6

6-8

Cykelplatser

60

60

60

60

Skolverksamheter har olika transportbehov där föräldrar ofta följer med yngre barn till skolan
medan äldre elever tar sig själv till skolan, ibland även med egen bil. Skolor för de lägre åldrarna
bör ha fler korttidsparkeringar och stoppmöjligheter men mindre långtidsparkeringar. För
verksamheter med äldre elever gäller i regel lite fler parkeringsplatser. När förskolor/skolor
planeras är det viktigt att utrymme ges till att hämta/lämna elever så att behovet av
besöksparkering kan minimeras.
Kontor, antal platser per 1000 kvm BTA
Typområde A

Typområde B

Typområde C

Typområde D

Bilplatser

2-5

5-11

7-16

12-18

Cykelplatser

35

35

35

35

Spannet för kontorsplatser varierar relativt mycket. Detta beror på att det blir allt vanligare med så
kallade flexibla arbetsplatser som är en form av samutnyttjande. Detta innebär att det finns färre
arbetsplatser än anställda och att ingen har en dedikerad plats. Ett tätare kontor genererar ett
större antal resor per ytenhet. Dessa typer av kontor bör således hamna i det högre spannet
medans de kontor som ej är flexibla bör hamna i det lägre spannet.
Övriga arbetsplatser/inrättningar, antal platser per 100 anställda/besökare
Typområde A
Typområde B
Typområde C
Typområde D
Bilplatser

0-15

5-25

10-40

20-70

Cykelplatser

70

70

70

70

Övriga arbetsplatser och inrättningar inkluderar flera olika typer av verksamheter. Allt ifrån större
industriverksamheter med få anställda per yta till mindre personaltäta vårdcentraler.
Parkeringstalen har därför baserats på antal anställda inklusive besökare istället för yta. Detta är
dock mindre exakt då antalet anställda kraftigt kan variera över tid vilket skulle göra
parkeringstalen inaktuella. Spannen är därför stora och mer exakta analyser kan krävas.
Handel (dagligvaror), antal platser per 1000 kvm BTA
Typområde A
Typområde B

Typområde C

Typområde D

Bilplatser

15-20

20-25

23-28

27-33

Cykelplatser

30

30

30

30

Behovet av parkeringsplatser för handel ökar vid sommarsäsongen, men att bygga väldigt stora
parkeringsytor för att ta emot alla bilburna kunder vid alla tidpunkter på året bedöms inte rimligt.
Om detaljerad och tillförlitlig statistik över relevanta referensområden finns kan detta fungera som
underlag. Det bör då kunna påvisas att parkeringsbeläggningen är över 90 procent minst 20 dagar
om året för att ytterligare parkeringsplatser ska kunna motiveras. Vid väldigt små
handelsetableringar (mindre än 100 kvm BTA) kan parkeringstal 0 för bil accepteras.
Handel (sällanköp), antal platser per 1000 kvm BTA
Typområde A
Typområde B

Typområde C

Typområde D

Bilplatser

5-12

12-15

14-18

20-25

Cykelplatser

10

10

10

10

Sällanköp bedöms inte påverkas lika mycket som dagligvaror och bör därför inte frångås om inte
mycket speciella skäl finns.
Byggherrarna eller fastighetsägarna kan arbeta med flera av nedanstående åtgärder och behöver
då inte bygga lika många parkeringsplatser. Nedanstående lista kan ses som en rabattlista där
kravet på antalet bilparkeringsplatser minskas med ett antal procent (gäller endast bilparkering).
Rabattsatserna är uppskattningar som är gjorda för Gotland och inget som har en vetenskaplig
grund. De ska därför ses som riktlinjer och eventuellt justeras om tydligt behov finns.
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Bilpool på fastighetsmark ger 20 procent rabatt på parkeringstal
Cykelpool med lastcykel ger 5 procent rabatt på parkeringstal
Parkering som är öppen för allmänheten minst 10h per dygn ger 15 procent rabatt på
parkeringstal
Låne- eller hyrcyklar på fastighetsmark ger 10 procent rabatt på parkeringstal
Rabatterade (minst 50 procent) eller helt subventionerade kollektivtrafikkort till
anställda/boende ger 20 procent rabatt på parkeringstal
Prioriterade cykelparkeringar med väderskydd, pumpmöjlighet och placering närmast
målpunkt ger 5 procent rabatt
Kylda förvaringsboxar för matleveranser i flerbostadshus ger 5 procent rabatt
Parkeringsavgifter som täcker alla kostnader för en parkeringsanläggning ger 10 procent
rabatt
Bilfritt boende (med avtal mellan fastighetsägare och boende) ger 90 procent rabatt.

Maximal möjlighet till rabatt
Typområde A
Procent

80

Typområde B

Typområde C

Typområde D

30

30

30

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-12-14

TN § 306

Parkeringsstrategi och parkeringsnorm

TN 2017/3410
TN AU § 234

Tekniska nämndens beslut

•

Godkänna förslagen till parkeringsstrategi och parkeringsnorm för remiss till
byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Sammanfattning

Tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått i
uppdrag av regionfullmäktige att ta fram ett förslag på parkeringsstrategi och en ny
parkeringsnorm för Gotland.
En parkeringsstrategi skall vara en grund för den långsiktiga planeringen i en
kommun. Det innebär att den skall vara ett bra stöd även om 10-20 år. För att detta
skall fungera är det viktigt att dokumentet hålls på en strategisk nivå och inte hanterar
frågor och åtgärder på kort sikt. Exempel på sådana frågor är avgiftsnivåer,
tidsregleringar eller väldigt lokala parkeringsåtgärder.
Parkeringsfrågor engagerar och det finns mycket viktigt input att få från allmänhet,
tjänstemän, fastighetsägare, företagarföreningar, intresseorganisationer med flera.
Utöver detta har befintliga regionala mål utgjort ett underlag.
Vid tre tillfällen har workshops hållits med berörda parter. När förslaget till
parkeringsstrategi och parkeringsnorm var sammanställt hölls ytterligare två möten
med berörda parter. Efter detta har strategin och parkeringsnormen varit utskickad
på remiss till de parter som deltagit i dessa workshops. Det har inkommit 4 yttranden
i den remissrundan.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att parkeringsstrategin och parkeringsnormen är så pass
genomarbetad att den nu kan skickas på remiss till byggnadsnämnden och miljö- och
hälsoskyddsnämnden för yttrande.
Yttrande har inkommit från Visby Innerstadsförening,
Samhällsbyggnadsförvaltningen planenheten, Visby Centrum AB och Stefaan De
Maecker. (bifogas)
När yttrande inkommit från byggnadsnämnd och miljö- och hälsoskyddsnämnd
kommer förvaltningen att gå igenom alla inkomna synpunkter och göra en
bedömning om vad som behöver ändras eller göras om i materialet. Tekniska
nämnden kommer sedan att få ett beslutsunderlag för att besluta om
parkeringsstrategi och ny parkeringsnorm som sedan skall framläggas för
Regionfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag

Parkeringsstrategi Gotland och parkeringsnorm Gotland
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

2017-11-07

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-12-14

Tjänsteskrivelse 2017-12-07
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.
Claes Nysell (L) påpekade att strategin inte rimmar med den fördjupade
översiktsplanen för Visby 2009. Normen för ½ bil per lägenhet är offensivt.
Eva Gahnström (C) tycker att ½ bil per lägenhet istället ska skrivas i kvadratmeter så
att det kan jämföras.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Arbetsutskottet godkänner informationen. En tjänsteskrivelse kommer i kallelsen till
tekniska nämndens sammanträde 14/12.
Skickas till
Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3410
7 december 2017

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Parkeringsstrategi och parkeringsnorm
Förslag till beslut

•

Godkänna förslagen till parkeringsstrategi och parkeringsnorm för remiss till
byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Sammanfattning

Tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått i
uppdrag av regionfullmäktige att ta fram ett förslag på parkeringsstrategi och en ny
parkeringsnorm för Gotland.
En parkeringsstrategi skall vara en grund för den långsiktiga planeringen i en
kommun. Det innebär att den skall vara ett bra stöd även om 10-20 år. För att detta
skall fungera är det viktigt att dokumentet hålls på en strategisk nivå och inte hanterar
frågor och åtgärder på kort sikt. Exempel på sådana frågor är avgiftsnivåer,
tidsregleringar eller väldigt lokala parkeringsåtgärder.
Parkeringsfrågor engagerar och det finns mycket viktigt input att få från allmänhet,
tjänstemän, fastighetsägare, företagarföreningar, intresseorganisationer med flera.
Utöver detta har befintliga regionala mål utgjort ett underlag.
Vid tre tillfällen har workshops hållits med berörda parter. När förslaget till
parkeringsstrategi och parkeringsnorm var sammanställt hölls ytterligare två möten
med berörda parter. Efter detta har strategin och parkeringsnormen varit utskickad
på remiss till de parter som deltagit i dessa workshops. Det har inkommit 4 yttranden
i den remissrundan.
Ärendebeskrivning

Region Gotland har flera tydliga mål där parkeringsåtgärder är ett kraftfullt verktyg.
Många av dessa mål rör miljöfrågor och ett hållbart resande. Biltrafiken ska minska i
Visby och cykeltrafiken ska öka. Detta kräver åtgärder inom parkeringspolitiken
samtidigt som Gotland måste vara tillgängligt för alla.
Parkeringsstrategin beskriver hur Gotland ska nå målen samt vilka åtgärder som bör
genomföras, både på kort och lång sikt.
Tillsammans med parkeringsstrategin finns en parkeringsnorm framtagen. Den
ersätter den tidigare normen från 1990 och kommer att underlätta planeringen i
detaljplanearbetet.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3410

Bedömning

Förvaltningen bedömer att parkeringsstrategin och parkeringsnormen är så pass
genomarbetad att den nu kan skickas på remiss till byggnadsnämnden och miljö- och
hälsoskyddsnämnden för yttrande.
Yttrande har inkommit från Visby Innerstadsförening,
Samhällsbyggnadsförvaltningen planenheten, Visby Centrum AB och Stefaan De
Maecker. (bifogas)
När yttrande inkommit från byggnadsnämnd och miljö- och hälsoskyddsnämnd
kommer förvaltningen att gå igenom alla inkomna synpunkter och göra en
bedömning om vad som behöver ändras eller göras om i materialet. Tekniska
nämnden kommer sedan att få ett beslutsunderlag för att besluta om
parkeringsstrategi och ny parkeringsnorm som sedan skall framläggas för
Regionfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag

Parkeringsstrategi Gotland och parkeringsnorm Gotland
Tjänsteskrivelse 2017-12-07

2017-11-07

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Byggnadsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/1573
10 januari 2017

Christian Hegardt

Byggnadsnämnden

Remiss Riktlinjer uteservering
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden antar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget.

Bakgrund

Riktlinjerna för uteserveringar är en del i arbetet med nytt stads- och
utemiljöprogram som pågår under 2017 och 2018.
I arbetet har tekniska nämnden, byggnadsnämnden, teknikförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen, FUNKISAM och näringslivet deltagit i workshops
och dialogmöten. Arbetet har letts av konsulter från Aktiebolaget
Ångpanneföreningen (ÅF)
Riktlinjerna avser allmän plats, men kan även fungera som ett rådgivande dokument
för uteserveringar på privat mark.
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genom primärt stadsarkitektenheten varit
delaktiga i framtagandet av riktlinjerna och därför är många synpunkter redan
inarbetade i remissförslaget. Syftet med arbetet har varit att i bred dialog ta fram ett
så kommunicerande och illustrativt riktlinjeverktyg som möjligt. Följande ansatser
har varit vägledande i arbetet:


Riktlinjerna ska kunna följas både för markupplåtelse och bygglov.

Det är av vikt att de riktlinjer som antas av tekniska nämnden också kan omfattas av
byggnadsnämnden, dvs att det råder en samsyn mellan nämnderna om hur
riktlinjerna ska tillämpas. Enklast görs detta genom att de bygglovriktlinjer som anges
i dokumentet antas som en egen bygglovsriktlinje i byggnadsnämnden. Alternativt
antas dokumentet i sin helhet även i byggnadsnämnden efter antagande i tekniska
nämnden.

1 (3)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland



Tjänsteskrivelse
BN 2017/1573

Riktlinjerna skall tydligt skilja på rådgivning och krav

Förslaget till riktlinje för uteserveringar ska kunna fungera rådgivande för den som
söker markupplåtelse, men det måste också tydligt klargöras vad som är råd
respektive krav. I dokumentet är detta löst genom tydlig rubriksättning ”Råd och
rekommendationer” samt en tydlig kravruta under varje avsnitt.


Estetisk samordning på en rimlig nivå

Riktlinjerna anger en viss grad av estetisk samordning i kraven vad gäller
uteserveringens fasta delar och tak, framförallt i Visby innerstad, men det har inte
ansetts nödvändigt att detaljstyra exempelvis möbler och andra lösa delar.

Bygglovsplikt /riktlinjer för bygglov
Byggnadsnämndens ansvar för riktlinjerna rör i princip den bygglovsplikt och de
riktlinjer för bygglov som anges i dokumentet. Byggnadsnämnden ansvarar för att
riktlinjerna efterlevs avseende bygglovsplikt. Nämnden har också ett svar för tillsyn
enligt PBL samt enligt Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder (HIN) på
allmänna platser och bevakar därmed hur tillgängligheten efterlevs.
Bygglovsplikten framgår i riktlinjernas olika avsnitt under ”Krav” och säger följande:


Inramning av uteservering som är högre än 1,1 m över mark är bygglovspliktig.
Riktlinjerna föreskriver att endast vindskydd i glas på inramningarnas kortsidor får
överstiga denna höjd. Övriga bygglovspliktiga inramningskonstruktioner bör nekas bygglov.



Som tak över uteservering är parasoll och markis samt solsegel tillåtna. Om markis eller
parasoll fästs i vägg är dessa bygglovspliktiga. Solsegel kräver alltid bygglov. Andra
bygglovspliktiga takkonstruktioner bör nekas bygglov.



Montering av uppvärmingsanordningar på fasad är bygglovspliktigt och inte tillåtet enligt
riktlinjerna.



Fasta, bygglovspliktiga konstruktioner på uteserveringarna bör nekas bygglov.



Då markupplåtelse alltid är tidsbegränsad ska säsongslov eller tidsbegränsat lov prövas för
alla bygglovspliktiga åtgärder.

Synpunkter


Begreppet "dov färgskala" angående parasoll- och markiskulörer i Visby
innerstad är diffust och kravet kan ersättas med skrivningen: "I Visby
innerstad godkänns ljusa eller dämpade kulörer på parasoll, solsegel och
markiser. Kulörer som överensstämmer med fasadfärgen är lättast att passa in
i Visby innerstad"



Under avsnittet om uppvärmning kan texten om att ”Vid montering kan
bygglov krävas…etc” utgå då bygglovspliktiga väggfästa
uppvärmningsanordningar ej är tillåtna enligt kravrutan.



Vad gäller riktlinjer angående skyltning, exempelvis menyskyltar och reklam,
bör avstämning mot skrivningar i det pågående arbetet med skyltriktlinjer
göras innan riktlinjen antas.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/1573



En generell och kortfattad text om Byggnadsnämndens tillsynsansvar enligt
PBL samt text om Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder (HIN)
bör arbetas in i dokumentet.



Förtydligande i dokumentet om att eftersom markupplåtelse alltid är
tidsbegränsad ska säsongslov eller tidsbegränsat lov prövas för alla
bygglovspliktiga åtgärder.



Eftersom det ibland kommer att göras två prövningar, en mot PBL och en
för markupplåtelse, behöver riktlinjerna kompletteras med en intern rutin
som säkerställer en smidig process och intern samsyn i bedömning.

Beslutsunderlag

Remissförslag ”Riktlinjer och bestämmelser för Uteservering på Gotland”, daterat
17.10.31
Protokollsutdrag TN 301, Riktlinjer uteservering. TN 2017.12.14

Christian Hegardt
Stadsarkitekt

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Tekniska nämnden
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Riktlinjer och bestämmelser för

Uteservering på Gotland

Antagen av Tekniska nämnden.

Utkast
Datum: 2017-10-31

Förord
Gotland är en unik plats med en fantastisk historia. Här
skapar vi idag tillsammans en plats där många intressen
ska samverka och både boende och besökare ska kunna
ta del av vad denna magiska plats kan erbjuda. I vår
gemensamma stadsmiljö är uteserveringar ett verkligt
positivt inslag. De är en viktig del i vårt gemensamma
arbete att göra stads- och utemiljön på Gotland till en
attraktiv miljö för alla.
Ön har ett levande kulturarv, och i Visby innerstad är
omsorgen om vårt gemensamma världsarv vägledande
för hur vi vill utforma och ta hand om vår stadsmiljö.
Stads- och utemiljön får sin karaktär av husfasader,
utformningen av gator, torg och parker och hur det
offentliga rummet möbleras.

Innehåll
Sammanfattning				3
Om riktlinjer för uteserveringar			4
Uteserveringens mått och placering 		
5
Inramning					6
Möbler och möblering				7
Parasoll och markis				8
Uppvärmning och el				9
Bar och serveringsdisk				9
Tillståndsanpassad uteservering			10
Så ansöker du om tillstånd			
10
Checklista					11

Uteserveringar som tar plats i det offentliga,
gemensamma rummet är en viktig del av innehållet
och utformningen betyder mycket för helhetsintrycket.
Därför är det viktigt att serveringarnas staket, bord
och stolar, parasoller och skyltar samspelar med
omgivningen.
I Riktlinjer för uteserveringar har vi sammanställt råd
och regler som gäller för dig som driver uteservering.
Det har vi gjort för att stads- och utemiljön ska bli så
bra som möjligt, för boende, besökare och näringsliv.
Uteserveringar i det offentliga rummet ska inte inkräkta
på kraven om god framkomlighet för fotgängare,
tillgänglighet för personer med funktionsvariationer,
trafik, transporter och räddningstjänst.
Riktlinjerna är utformade för att vara ett bra stöd till dig
i planering och ansökan om tillstånd. De bygger på de
lagar som styr hur det offentliga rummet ska utformas
och hur vi ska arbeta med vårt gemensamma kulturarv.
Riktlinjerna är utformade så att om du följer de råd och
regler som listas, blir din ansökningsprocess enklare.
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Sammanfattning

Parasoll och markiser ska vara
enfärgade. I Visby innerstad
ska de vara i en dov färgskala.
Efter tillståndsperioden ska de
monteras ner.

Fri höjd under markiser
ska vara minst 2,3 m över
uteserveringen.

Hantering av gasol kräver
tillstånd av
räddningstjänsten.

Möbler ska stå direkt på
markytan. Upphöjt trägolv
godkänns endast
undantagsvis.

Bord och stolar bör vara
tillgängliga för alla och bör
inte ha färger eller material
som bländar.

Möbler, skyltar, markiser
och utsmyckning ska
rymmas inom avgränsad
yta.

Inramningen ska vara
mellan 0,9-1,1 m hög, lätt
att flytta och ha en entré
som är minst 1 m bred.

Fri passage för fordonstrafik
ska vara minst 3,5 m.
Framkomlighet för
transport och
räddningstjänst ska säkras.

Ingen reklam får förekomma
på inramning, parasoll eller
möbler.
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Om riktlinjer för uteservergar
I det offentliga rummet samsas många olika intressen.
Boende, besökare, näringsliv och tillfälliga evenemang
delar platsen. Rummet ska rymma både vardag och
fest, och ge plats åt lek, rekreation och umgänge. Det
offentliga rummet ska fungera dygnet runt, året runt.
Det ska vara intressant att besöka Gotlands allmänna
platser, samtidigt som det ska vara tryggt och säkert och
ge plats åt alla oavsett vilka behov och intressen som
finns.
Region Gotland äger den allmänna platsmarken och
anvisar riktlinjer och regler så att den förvaltas väl i
det allmännas intresse. Uteserveringar är viktiga och
ska ges utrymme i vårt gemensamma offentliga rum.
Samtidigt är det viktigt att även andra intressen visas
hänsyn - bland annat världsarvets kulturhistoriska
värden, boendes välbefinnande, räddningstjänstens
framkomlighet och tillgänglighet för personer med
funktionsvariationer.
Riktlinjer för uteserveringar finns till för att reglera
användningen av de allmänna ytorna vid upplåtelse
till näringsverksamhet. Riktlinjerna ger råd och stöd
och sammanställer de krav som gäller. Riktlinjerna tar
hänsyn till kraven som ställs i Ordningslagen, Planoch Bygglagen, Miljöbalken och Kulturmiljölagen.
Världsarvskonventionen uppfylls genom att
ovanstående lagkrav beaktas. Världsarvskonventionens
riktlinjer framhåller hållbar användning, “Sustainable
use”.

Efterlevnad och konsekvenser
Riktlinjerna för uteserveringar ska följas. Det är en
grund- förutsättning för att få upplåtelse för allmän
platsmark eller för servering på annan mark som Region
Gotland äger.
Polismyndigheten utövar tillsyn av uteserveringarna.
Om villkoren för markupplåtelsen inte följs kan Polisen
återkalla tillståndet. Om mindre avvikelser från villkoren
görs kommer rättelse att krävas. Om problemen kvarstår
kan vite eller böter utgå. Om utrustning eller möbler
som hör till uteserveringen inte tas bort när tillståndet
upphör kan Tekniska nämnden forsla bort dem på
sökandes bekostnad. Om en tillståndshavare bryter mot
riktlinjer kan Tekniska nämnden välja att inte tillstryka
framtida ansökningar.

Läsanvisningar
Varje avsnitt i riktlinjerna inleds med en allmän notering
om vad riktlinjerna syftar till. Under rubriken Råd och
rekommendationer finns beskrivning av vad
uteserveringen bör ta hänsyn till, samt tips kring hur
uteserveringen kan utformas. Ofta finns en stor frihet i
utformning av uteserveringen.
Uppdelningen där allmänna råd och rekommendationer
skiljs från krav har kommit till efter dialog med branschrepresentanter.

Var gäller riktlinjerna och vem ska använda dem?
Riktlinjerna gäller på gator, torg och i parker som är
allmän platsmark och på kvartersmark som ägs av
Region Gotland. Riktlinjerna vänder sig till café- och
restaurangägare som vill ansöka om tillstånd för
uteservering.
Riktlinjerna är också ett underlag för tjänstepersoner på
regionens Teknikförvaltning som använder dem i
bedömningen av ansökningar, samt för tjänstepersoner
på Samhällsbyggnadsförvaltningen som handlägger
bygglovsärenden och alkoholtillståndsärenden.

Stads- och utemiljöprogram för Region Gotland
Råd och riktlinjer för uteserveringar har tagits
fram i dialog med branschrepresentanter och
i samverkan med företrädare för regionens
näringsliv, lokala företagarföreningar, boende,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Funkisam
(funktionsnedsatta i samverkan) och övriga berörda
intressenter.
Riktlinjer för uteserveringar är en del av Region Gotlands
Stads- och utemiljöprogram. Programmet som omfattar
hela Gotland är antaget av Tekniska nämnden med
Byggnadsnämnden som remissinsats.

Krav
Varje avsnitt avslutas med en ruta där krav har
samlats
Kraven ska följas för att tillstånd ska ges
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Uteserveringens mått och
placering
Fri passage kan antingen säkras mot gatan utanför
serveringsytan, eller mellan serveringsytan och fasad.
Varje plats är unik och ska bedömas utifrån dess
förutsättningar. God framkomlighet är av största vikt
vid utformningen av en uteservering. Uteserveringen
skall inte placeras så att den försvårar framkomlighet
för fotgängare cykel- och biltrafik, räddningstjänst eller
andra transporter.

Råd och rekommendationer
Där marken lutar mer än 5 %, kan du ansöka om att
bygga ett upphöjt golv av obehandlat FSC-märkt virke.
Golvet bör oljas eller målas i mörk kulör (svart, mörkgrå
eller mörkgrön). Det är särskilt viktigt att trafiksäkerhet
och framkomlighet för passerande inte försämras vid
uppförande av golv.

Exempelplacering

Svagt lutande markplan med möbler
som kan höjdjusteras

Exempelsektion

Krav
Uteserveringen som ansluts till fasad ska vara lika bred
som restaurangen är inne. Minsta tillåtna bredd på
gångyta är 1,5 meter.
Är cykeltrafik tillåten är minsta tillåtna bredd 2,5 meter.
När tillstånd ges tas hänsyn till att snöröjning ska kunna
ske. Ledstråk får inte täckas för och den som arrenderar
marken är ansvarig för att miljön är säker.
Till upphöjda golv måste ramp finnas. Rampen får ha
en maximal lutning om 8 % och måste vara placerad
inom upplåten yta. Vid upphöjda golv och på ramper
skall kanter tydligt märkas ut, sidor skall märkas ut med
tvärslå strax ovanför mark så att det är möjligt att känna
sig fram.
Uteserveringen är en del av stadsmiljön, och ska bestå
av samma markunderlag som omgivningen. Möbler,
skyltar, blomlådor och utsmyckning ska rymmas inom
avgränsad yta och ska inte sticka ut förbi avgränsningen.
Möbler ska placeras direkt på marken.

Krav
Uteserveringen ska vara lika bred som restaurangen
är inne
Fri passage vid gata med fordonstrafik, 3.5 m
Fri passage vid gångbana, minst 1,5 m
Fri passage vid cykelbana eller gång- och cykelbana:
minst 2,5 m
Fri höjd under markiser och parasoll ska vara
minst 2,3 m
Vid anläggning av upphöjt trägolv ska ramp
anläggas inom upplåten yta
Upphöjt trägolv ska tas bort vid tillståndsperiodens
slut
Ramper får max luta 8%
Hela uteserveringen ska rymmas inom upplåten yta
Golv och rampers kanter skall tydligt märkas ut,
tvärslån skall vara 0,1-0,3 m över mark
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Inramning
Det finns många sätt att rama in uteserveringar och
möjlighet att anpassa avgränsningen efter omgivningen
och verksamheten. De krav som ställs på utformningen
utgår ifrån Alkohollagstiftningen samt lagar om
tillgänglighet för människor med funktionsvariationer
En avgränsning bidrar också till att både gäster och
förbipasserande tydligt kan se vilket område som är
avsett för uteservering.

Råd och rekommendationer
Om endast caféverksamhet bedrivs på uteserveringen
och inget alkoholtillstånd ska sökas, behövs inramning
endast på kortsidorna. Inramningen kan då vara av
enklare karaktär, med staket eller växtkrukor.

Olika typer av staketlösningar.

Krav
En uteserverings sidor ska avgränsas av staket eller
annan lösning som underlättar för personer med
nedsatt synförmåga att känna sig fram. En tvärslå strax
ovanför marken gör det möjligt att känna sig fram och
är viktig även då avgränsningen utformas med rep.
Avgränsningar ska utformas i en mörk kulör (t.ex. svart,
mörkgrå eller mörkgrön nyans) som har en god kontrast
för synsvaga.

Staket principutformning med vindskydd på kortsida.
För den här konstuktionen krävs bygglov.

Eftersom uteserveringen ska kunna upplevas av
förbipasserande, och serveringens gäster ska kunna
se omgivningen, ska inramningen vara luftig i sin
utformning (se exempel bilder). Inramning får vara
högst 1,1 m hög med undantag för vindskydd.
Vindskydd kan godkännas på kortsidorna om de är
genomsiktliga, det krävs bygglov om de är högre än
1,1 m. Högre konstruktioner, t.ex. plank, kräver bygglov
vilket generellt inte godkänns för uteserveringar på
allmän plats.

1m

Servering, staket och vegetation i lådor
som inramning

Krav
Inramningen ska ha en öppning som är minst 1 m bred
Inramningen ska vara lätt att flytta och inte begränsa
sikt för förbipasserande
Reklam får inte förekomma på inramningen
Verksamhetens logotyp får dock finnas, liksom skyltar
med meny och annan information
Avgränsningen ska vara 0,9-1,1 m hög och ha en nedre
tvärslå 0,1-0,3 m över mark
Vid alkoholtillstånd krävs tydlig avgränsning av
serveringsytans alla sidor
Avgränsningar ska utformas i en mörk kulör med god
kontrast
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Möbler och möblering
Uteserveringens möbler kan varieras i det oändliga
och väljas så att de passar verksamhetens syfte och
stil. För att leva upp till tillgänglighetslagar och
fungera väl i stads- och utemiljön finns dock både
rekommendationer och vissa krav att förhålla sig till. Vi
har samlat dem här:

Råd och rekommendationer
Genom att möblera med stabila möbler av god kvalitet
och i hållbara material som metall, smide eller lättare
träkonstruktioner, blir uteserveringen mer inbjudande.
Dämpad eller neutral färgskala ger ett harmoniskt
uttryck, och ger utrymme för att andra detaljer bidrar
med det färgstarka.
Olika typer av möbler.

Både stolar med och utan armstöd bör finnas för att
underlätta för människor med funktionsvariationer.
Likaså bör möbler som är tunga och klumpiga, eller
där stolar och bord sitter ihop, undvikas då de minskar
tillgängligheten för människor med funktionsvariationer.
På samma sätt kan material som bländar, t.ex. ren
aluminium eller vita ytor, skapa problem för synsvaga
och bör även de undvikas. Om trämöbler används bör
de vara av ett certifierat virke.

Krav
Tillgänglig bordsplats

Möbleringen ska göras med hänsyn till framkomlighet
och tillgänglighet. Plastmöbler av lättare typ ska
undvikas då de är vingliga och har låg hållbarhet. På
uteserveringen skall det finnas bord som är tillgängliga
för rullstol.
Ett bord tillgängligt för rullstol kräver att det är minst
0,8 m mellan bordsbenen eller att bordsskivan sticker
ut minst 0,6 m från bordsbenen. Mellan bord ska finnas
ett röreslsestråk så att både gäster och personal kan
röra sig. Gången skall ej blockeras av t ex parasoller eller
värmare.

Krav
Plastmöbler av lättare typ ska undvikas
Bord och stolar skall stå löst på marken och vara
enkla att flytta

Parasoll, solsegel och markiser skyddar mot både sol
och regn och är därför viktiga för uteserveringar. Deras
påverkan på stads- och utemiljön kan dock vara stor,
och därför finns krav för utseende och färgsättning. En
harmonisk och koordinerad färgskala ger utrymme för
Gotlands ofta spektakulära miljöer att framträda.

Bord som är tillgängliga för rullstol skall finnas.
Dessa bord har minst 0,8 m mellan bordsbenen eller
en skiva som sticker ut 0,6 m från bordsbenen
Mellan borden ska en 1 m brett rörelsestråk finnas.
Reklam är ej tillåten på möblerGångar mellan bord
får ej blockeras
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Parasoll och markis
Råd och rekommendationer

10 cm

Med fördel bör modeller som är enkla att fällas upp och
ner väljas beroende på väderlek och öppettider. På vissa
platser kan omgivningen kräva särskild samordning
av färgsättningen på uteserveringarnas parasoll,
solsegel och markiser för att lyfta fram spektakulära och
historiska miljöer.
Kontakta gärna Teknikförvaltningen inför inköp eller
planering av parasoll eller markiser. Då kan du få besked
om vad som kräver bygglov eller annat godkännande,
vilka lösningar som kommer att godkännas, och råd
kring placering och modeller.

Servering med fristående parasoll

10 cm

Servering med solsegel.

Krav
Alla parasoll, solsegel och markiser ska monteras ner
när tillståndet har löpt ut. Om solsegel används skall
alla infästningar plockas bort efter tillståndets slut.
Parasoll, solsegel och markiser ska vara enfärgade. I
Visby innerstad skall det vara dova färger. Matchande
färger till fasaden är önskvärt. Övriga fasta takliknande
konstruktioner kräver bygglov och kommer inte att
godkännas på allmän plats.
Reklam får inte förekomma på parasoll, solsegel och
markiser. Verksamhetens namn eller logotyp är dock
tillåten. Alla parasoll, solsegel och markiser ska ha minst
2,3 m fri höjd över uteserveringen. Väggfasta markiser
ska i höjd och längd följa fasaden. Bygglov krävs om
markis eller parasoll behöver fästas i vägg. Likaså krävs
bygglov för solsegel men inte för vanliga parasoll och
markiser.
Krav
Alla parasoll, markiser och solsegel ska vara

10 cm

enfärgade
Bygglov krävs om markis eller parasoll behöver fästas
i vägg
Likaså krävs bygglov för solsegel men inte för vanliga
parasoll och markiser
I Visby innerstad godkänns endast dova färger på
parasoll, solsegel och markiser. Matchande färger till
fasaden är önskvärt
På andra platser på Gotland tillåts andra färger

Servering med fristående markis.

Varumärkesreklam godkänns inte på parasoll,
markiser eller solsegel
Alla parasoll, solsegel och markiser ska ha minst 2,3
m fri höjd över mark samt avslutas minst 10 cm från
uteserveringens avgränsning
Alla parasoll, solsegel och markiser ska monteras ner
när tillståndsperioden har löpt ut
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Uppvärmning

Bar och serveringsdisk

När det gäller uppvärmning är brandsäkerhet centralt,
i världsarvsområdet Visby innerstad ställs särskilt höga
krav på säkra lösningar.

I vissa fall behöver en uteservering kompletteras med
en bar- eller serveringsdisk. De ska utformas så att
de överensstämmer med den omgivande stads- och
utemiljön i omgivningen.

Råd och rekommendationer
För att underlätta framkomligheten bör värmare
monteras på parasoll eller markis. Kom ihåg att
placera värmare så att parasoll och markiser kan fällas
ihop. Vid montering kan bygglov krävas – kontakta
Samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsansvariga för
besked.

Råd och rekommendationer
Likt stolar, bord och markiser ska även bardisken vara
en lös möbel som kan monteras ner efter säsongens
slut. Eventuellt tak över bardisk bör utgöras av parasoll,
solsegel eller markisväv och information om hur dessa
utformas hittar du under kapitlet: Parasoll och markis.
Kom ihåg att inte placera bardisken så den skymmer
sikten för viktiga sevärdheter eller utsikter.

Krav
Uteserveringar kan värmas med el eller gas,
för hantering av gasol krävs alltid tillstånd av
räddningstjänst. Efter tillståndsperiodens slut ska all
utrustning tas bort eller monteras ner. Värmeenheter får
aldrig monteras på fasader.

Serveringsdisk med olika höjder.

Krav
Likt stolar, bord och markiser ska även bardisken vara
en lös möbel. Barer och serveringsdiskar ska redovisas i
ansökan, med ritningar över placering, utformning och
material. Vid tillståndsperiodens slut ska all utrustning
tas bort eller monteras ner.
Uteservering på vintern.

Sidan mot kunderna på bardisken ska vara max vara
1,20 m hög. En del av bardisken bör ha en lägre höjd,
max 0,9m som är anpassad för rullstolsburna. Högre
konstruktioner kräver bygglov och kommer inte att
godkännas. Bar- och serveringsdiskar får inte skymma
viktiga siktstråk för att kunna ge en överskådlighet för
att hitta utrymningsvägar på uteserveringen.

Krav
Hantering av gasol kräver tillstånd av
räddningstjänsten

Krav

Placering av värmare skall ej försvåra tillgänglighet
och framkomlighet.

Sidorna ska vara högst 1,2 m höga

Inga infästningar av värmeenheter får ske på fasad

Utformning och placering ska redovisas i ansökan

Likt stolar, bord och markiser ska även bardisken vara
en lös möbel som kan monteras ner efter säsongens
slut

Fasta konstruktioner godkänns inte

Varumärkesreklam godkänns inte

Alla barer och diskar ska monteras ner efter
tillståndets slut
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Tillståndsanpassad uteservering

Så ansöker du om tillstånd
Ansökan om tillstånd att använda allmän platsmark görs
till Polismyndigheten. Polisen ger tillstånd att använda
allmän
platsmark för uteservering efter godkännande av Region
Gotlands Teknikförvaltning. I samband med ansökan tar
polisen ut en ansökningsavgift. Teknikförvaltningen tar
ut en avgift för markhyra, enligt en taxa som är antagen
av Regionfullmäktige.
I vissa fall kan bygglov komma att krävas. Bygglov sökes
hos Region Gotlands Samhällsbyggnadsförvaltning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en avgift
för bygglov enligt en taxa som är antagen av
regionfullmäktige.

Uteservering på vintern.

Råd- och rekommendationer
Du som vill bedriva uteservering på allmän platsmark
kan söka för ett år i taget. Till ansökningstillfället kan
du ange olika utformning av uteserveringen för olika
tidsperioder, t.ex. att kunna ansöka om olika ytor under
olika tidsperioder.
Möjligheten att ha en servering under vintern bedöms
från fall till fall, bland annat utifrån hur det funkar med
vinterväghållningen och om uteserveringen aktivt
används.

Innan du skriver ansökan kan Teknikförvaltningen hjälpa
dig att se om platsen är lämplig för uteservering. Ring
Region Gotlands växel (0498-26 90 00) och fråga efter
handläggare för uteserveringar.
Om du är osäker på om det behövs tillstånd kan du
kontakta polismyndigheten på telefon 114 14.
Ansökningsblankett för tillstånd till uteservering heter
”Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter”. Den hittar du enklast på www.polisen.se.
Där står också vart du skickar eller var du lämnar ifylld
blankett.

Du kan söka för uteservering för nästkommande år när
som helst under innevarande år, handläggningstiden
är som mest en månad från det att komplett ansökan
inkommit.

Krav
I din ansökan anger du mellan vilka datum du söker
tillstånd för. Observera att det ska innefatta byggnation
och nedmontering av uteservering.
För att tillstånd skall kunna ges är det ett krav att
restaurangen är öppen och att uteserveringen används
aktivt, det är möjligt att ändra ytan utifrån bedömt
behov. Om utrustning inte plockas ner i tid kan tillstånd
nekas nästa år.

Krav
Datum för mellan vilka tillstånd som sökes ska anges,
samt ytan för respektive period
Tillstånd ges för tid som saökande anger
Vid ansökan ska ritning bifogas
Restaurangen skall vara öppen och uteserveringen
ska vara aktiv för att få upplåtelse för uteservering
Om villkoren för tillståndet inte följs kan extra
kostnader bli följden eller i allvarliga fall nekat
tillstånd påföljande tillståndsperiod
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Checklista
Det är mycket du ska tänka på när du ska ansöka om tillstånd för uteservering. Här hittar du en enkel checklista
som hjälp på vägen.

Uteserveringens utformning
Innan ansökan genomförs behöver du försäkra dig om
att din uteservering följer Region Gotlands riktlinjer.
Stäm av så din uteservering följer riktlinjer för:









Mått, placering och storlek
Inramning
Markyta/underlag
Möbler och möblering
Parasoll och markis
Uppvärmning och el
Bar och serveringsdisk
Tillståndsanpassad utformning

Teknikförvaltningen
Kontakta Teknikförvaltningen om du har frågor kring
uteserveringens utformning, markupplåtelse, hur du kan
förankra staket och markiser i marken, trafiksäkerhet,
framkomlighet eller tillgänglighetslagar. Hör gärna av
dig om du vill ha tips och råd kring just din uteservering
i förhållande till stads- och utemiljön.
Teknikförvaltningen
0498-26 90 00
offentligplats@gotland.se

Polisen
Tillstånd för uteservering ska förnyas varje år. Ansökan
om
tillstånd för uteservering ska innehålla
 Ifylld ansökningsblankett: www.polisen.se/

Service/Blanketter/Tillstand/Vanliga-blanketter/
Ansokan-tillstand-ordningslagen
 Ritning över uteserveringens storlek och
placering (gärna i skala 1:50 eller 1:100) med
omgivande hus och ytor inritade.
Ansökan inlämnas digitalt på www.polisen.se, eller
skickas till:
Polismyndigheten
Region Stockholm
106 75 Stockholm
Polisen står för ordning och säkerhet och kontaktas även
vid frågor gällande detta.

Brandfarlig vara
Ansökan om tillstånd för brandfarlig vara, till exempel
gasolvärmare, inlämnas till räddningstjänsten.
 Informationen finns på www.gotland.se/

sakraevenemang

Bygglov
Kontakta Region Gotland,
Samhällsbyggnadsförvaltningen om du har frågor
som rör bygglov eller om lokal byggnadsordning,
kulturminneslagar eller särskilda regler gällande
världsarvet. Följer du riktlinjerna för uteserveringar
behöver du i regel inte söka bygglov.
Om Polisen i samråd med
Samhällsbyggnadsförvaltningen finner att
utformningen kräver bygglovsansökan, kommer du som
sökande att informeras om detta. Du får då ytterligare
information kring vilka kompletteringar som krävs.

Alkoholtillstånd
Ansökan om alkoholtillstånd
 Informationen finns på www.gotland.se/

alkoholtillstand

Tillgänglighet
Regler om tillgänglighet
 Informationen finns på www.boverket.se/

tillganglighet

Om livsmedel och buller
För att bedriva uteservering kan du också behöva
komplettera med tillstånd rörande livsmedelshantering
eller störningar från uteserveringar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
 Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för

frågor om vad som gäller för din verksamhet,
0498-269000
Livsmedel, 0498-263210
Miljö- och hälsoskydd, 0498-269000
Alkoholinspektion, 0498-269000
All information och länkar till ansökningsblanketter
hittar du på www.gotland.se
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PRODUKTION 2016 Kommunikationsteamet, Region Gotland

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Tel 0498-26 90 00 vxl
Webbsida www.gotland.se

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-12-14

TN § 301

Riktlinjer uteservering

TN 2017/3330
TN AU § 227

Tekniska nämndens beslut

•
•

Tekniska nämnden godkänner riktlinjerna för uteserveringar och remitterar dem
till Byggnadsnämnden.
Tekniska nämnden godkänner riktlinjerna för uteserveringar att användas i
yttranden till sökande interimistiskt under våren 2018.

Sammanfattning

Riktlinjerna för uteserveringar är en del i arbetet med nya riktlinjer och regler för
utemiljöer som pågår under 2017.
I arbetet har tekniska nämnden, byggnadsnämnden, teknikförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen, FUNKISAM och näringslivet deltagit i workshops
och dialogmöten. Arbetet har letts av konsulter från Aktiebolaget
Ångpanneföreningen (ÅF).
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att byggnadsnämnden inte kommer ha några allvarliga
synpunkter på riktlinjerna varför de bör kunna användas interimistiskt för att
möjliggöra snabb handläggning av sökande för uteserveringar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-11-17.
Riktlinjer för uteserveringar 2017-10-31.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
• Tekniska nämnden godkänner riktlinjerna för uteserveringar och remitterar dem
till byggnadsnämnden.
• Tekniska nämnden godkänner riktlinjerna för uteserveringar att användas i
yttranden till sökande interimistiskt under våren 2018.
Skickas till
Byggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3330
17 november 2017

Björn Wallentin

Tekniska nämnden

Riktlinjer uteservering
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden godkänner riktlinjerna för uteserveringar och remitterar dem
till Byggnadsnämnden.
Tekniska nämnden godkänner riktlinjerna för uteserveringar att användas i
yttranden till sökande interimistiskt under våren 2018.

Sammanfattning

Riktlinjerna för uteserveringar är en del i arbetet med nya riktlinjer och regler för
utemiljöer som pågår under 2017.
I arbetet har tekniska nämnden, byggnadsnämnden, teknikförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen, FUNKISAM och näringslivet deltagit i workshops
och dialogmöten. Arbetet har letts av konsulter från Aktiebolaget
Ångpanneföreningen (ÅF)
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att byggnadsnämnden inte kommer ha några allvarliga
synpunkter på riktlinjerna varför de bör kunna användas interimistiskt för att
möjliggöra snabb handläggning av sökande för uteserveringar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-11-17.
Riktlinjer för uteserveringar 2017-10-31.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Byggnadsnämnden
1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2018/137
17 januari 2017

Christian Hegardt

Byggnadsnämnden

Förstudie Arkitekturstrategi för Region Gotland
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden godkänner förstudien samt beslutar att föreslå regionstyrelsen
att upprätta ett förslag till arkitekturstrategi för Region Gotland.

Bakgrund

Byggnadsnämnden gav i februari 2017 uppdrag till
samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en förstudie för att utreda olika
tillvägagångssätt att ta fram en kommunal arkitekturstrategi.
I uppdraget har ingått att utreda vilka olika former av styrdokument som kan vara
aktuella, att jämföra med motsvarande arbeten i andra kommuner och att ange
avgränsning och omfattning för en arkitekturstrategi. Under förstudiearbetet har
det varit tydligt att två huvudsakliga vägval kan göras. Arkitektur och gestaltning
kan ses som en fråga enbart för planering och myndighetsutövning under planoch bygglagstiftningen, och det är också just inom ramen för översiktsplanering
som flera kommuner arbetar med att ta fram arkitekturprogram. Där kommunen
agerar i roller som markägare och beställare är dock ett strategiskt förhållningssätt
till gestaltning av byggnader och miljöer lika viktiga. Slutsatsen i förstudien är
därför att en sådan övergripande strategi ger bättre förutsättningar för en
verkningsfull kommunal arkitekturpolitik.
Förslag:



I enlighet med detta föreslås därför att Region Gotland tar fram en
övergripande arkitekturstrategi med syfte att beskriva övergripande mål,
inriktning och aktiviteter utifrån ett antal insatsområden, förslagsvis: Aktiv
markpolitik, Regional utveckling, PBL, Offentligt byggande och Dialog.



Strategin tas fram i projektform och projektleds av Stadsarkitektenheten på
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2018/137



Arbetet ska vara brett förankrat och ett viktigt inslag är dialogmöten med
både interna och externa representanter utifrån de föreslagna
insatsområdena. Dialogmötena ska genomföras utifrån två perspektiv: Mål
och process.



Strategin ska förhålla sig till men inte överlappa eller motsäga andra
strategiskt antagna dokument eller pågående strategiska uppdrag.



Arkitekturstrategin ska inte vara geografiskt uppbyggd, som en
översiktsplan, utan ange generella arkitekturpolitiska mål samt aktiviteter
och processer kopplade till insatsområdena.



Denna förstudie är beställd av byggnadsnämnden, men beslut om
genomförande av strategi föreslås tas i regionstyrelsen eller i
regionfullmäktige. Framtagande av strategi ska budgeteras, resurs- och
tidsättas innan beslut om framtagande. Budget och tidplan tas fram i
samråd med regionstyrelseförvaltningen.
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Förstudie Arkitekturstrategi

Inledning
Gotland befinner sig, liksom många andra tillväxtregioner i landet, i ett skede av omfattande
förändring av den bebyggda miljön. Begrepp som hållbar stadsutveckling och gestaltad livsmiljö visar
på behovet av att förstå och förhålla sig till stads- och samhällsbyggandets mjuka kvalitetsaspekter vid
sidan av direkt kvantifierbara och ekonomiska förutsättningar. En hållbart gestaltad bebyggelsemiljö
är också en ur flera aspekter attraktiv miljö, vilket inte är oväsentligt för att i än högre grad förverkliga
visionsmål som kan kopplas till hälsoperspektivet, ökad inflyttning och Gotlands betydelse som
mötes- och besöksplats.
Arkitektur är inte bara byggnader och fasader, utan gestaltning av bebyggelsemiljöer innefattar också
våra gemensamma offentliga rum och platser, dess funktioner och användning. En genomtänkt och
hållbar arkitektur kan tillföra likväl sociala, ekologiska, kulturella och ekonomiska värden som
sinnliga upplevelser.
Byggnadsnämnden gav i februari 2017 uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en
förstudie för att utreda olika tillvägagångssätt att ta fram en kommunal arkitekturstrategi.
I uppdraget har ingått att utreda vilka olika former av styrdokument som kan vara aktuella, att jämföra
med motsvarande arbeten i andra kommuner och att ange avgränsning och omfattning för en
arkitekturstrategi. Under förstudiearbetet har det varit tydligt att två huvudsakliga vägval kan göras.
Arkitektur och gestaltning kan ses som en fråga enbart för planering och myndighetsutövning under
plan- och bygglagstiftningen, och det är också just inom ramen för översiktsplanering som flera
kommuner arbetar med att ta fram arkitekturprogram. Där kommunen agerar i roller som markägare
och beställare är dock ett strategiskt förhållningssätt till gestaltning av byggnader och miljöer lika
viktiga. Slutsatsen i förstudien är därför att en sådan övergripande strategi ger bättre förutsättningar för
en verkningsfull kommunal arkitekturpolitik.

Definitioner
Arkitektur och arkitektonisk kvalitet
Begreppet arkitektur kan definieras på flera sätt. Det är lätt att avgränsa begreppet till att endast
omfatta utformning av byggnader och då primärt dess fasader men i detta sammanhang bör all
utformning av vår byggda miljö förstås. När vi talar om arkitektur i ett större samhällssammanhang är
utformning av gatumiljöer, offentliga stadsrum, bostadsområden och resecentrum exempel på
arkitektur i begreppets vida mening. Arkitektonisk kvalitet kan definieras som de värden arkitektur kan
tillföra som hållbarhet, användbarhet, trygghet, tillgänglighet, identitet eller sinnlighet. Uppgiften för
en lokal arkitekturpolitik är att ange och beskriva de värden man anser är viktiga för att främja
utvecklingen av vår gemensamma byggda miljö.
Arkitektur- /politik /program / strategi / policy
Begreppet arkitekturpolitik syftar på den samhälleliga ambitionen att styra utformningen av den
byggda miljön i viss riktning. Den svenska plan- och bygglagstiftningen förutsätter underförstått att
kommunens egen arkitekturpolitik definierats, för att exempelvis rätt bedömning av en byggnads
inverkan på stads- eller landskapsbild ska kunna göras. När en kommun anvisar mark utifrån

gestaltningskriterier är detta ett uttryck för arkitekturpolitik. När skolförvaltningen på en kommun
beskriver sina behov för utformningen en ny skolbyggnad kan även dessa ställningstaganden ytterst
relatera till kommunala arkitekturpolitiska mål.
Nu är sällan den kommunala arkitekturpolitiska ambitionen tydlig uttryckt annat än, i bästa fall, i
översiktsplaner och detaljplaner. Om gestaltningsriktlinjer tas fram som ett eget tillägg till
översiktsplanen eller som riktlinjer till en specifik detaljplan eller ett område kan man kalla detta för
arkitekturprogram, gestaltningsprogram eller ibland kvalitetsprogram.
Ett exempel på annan sorts arkitekturpolitiskt dokument är Umeå kommuns ”Funktionsprogram för
förskolan” från 2010 som i detalj omsorgsfullt beskriver hur förskolebyggnader bör utformas för att bli
trygga och välfungerande miljöer för barnen och pedagogerna. Ett sådant program kan precis som
arkitekturprogram i en översiktsplan med fördel vara del av en övergripande arkitekturpolitisk idé eller
vision. Denna behöver i så fall beskrivas i ett politiskt antaget styrdokument. En arkitekturpolicy är ett
övergripande men kortfattat sådant arkitekturpolitiskt styrdokument, medan en arkitekturstrategi är ett
politiskt avsiktsdokument som också djupare kan beskriva aktiviteter och processer för att uppnå de
avsedda målen.
Gestaltning, egenskap och process
Begreppet gestaltning används oftast som en egenskap, exempelvis i påståendet ”huset har en god
gestaltning.” Ordet gestaltning är då synonymt med begreppet utformning. Men ordet gestaltning har
också en vidare innebörd som en beskrivning av själva den process som leder till det färdiga resultatet.
”Gestaltningen av området var en långsiktig process där både boende, exploatörer och arkitekter
deltog i arbetet.” I implementeringen av en kommunal arkitekturpolitik är det avgörande att kunna
kartlägga, utvärdera och utveckla de processer som leder till de avsedda målen. Att ”ta
gestaltningsfrågorna på allvar” handlar då alltså i det arkitekturpolitiska sammanhanget lika mycket
om att förstå och utveckla gestaltningsprocesser och dialogformer som att fokusera på den färdiga
utformningen av ett område eller en byggnad.

Umeå kommuns funktionsprogram för förskolan.

Byggnadsnämndernas roll och arkitektur: En kort historik
Regler kring hur och vad man får bygga har en lång tradition i Sverige. Den första byggnadsstadgan
från 1875 tillkom främst i syfte att förhindra brand och brandspridning men nämnde även andra
viktiga aspekter som exempelvis ”skönhetssinnets anspråk på fritt utrymme, omväxling och
prydlighet”. Idag är det plan- och bygglagen (PBL) som reglerar bygglov och planläggning. Den första
plan- och bygglagen trädde i kraft 1987. Innan dess var det byggnadslagen från 1947,
byggnadsstadgan från 1959 och lagen om påföljder och ingripande mot olovligt byggande från 1976
som tillsammans reglerade byggandet i Sverige. I och med införandet av PBL tydliggjordes kraven på
både anpassningen av bebyggelse samt byggnadens egenvärde. Ambitionen var att ge
byggnadsnämnden en aktivare roll i utformningen av ny bebyggelse istället för att enbart kunna
ingripa i efterhand vilket ansågs vara fallet med den tidigare gällande byggnadsstadgan.
I den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL) reglerades kraven på byggnaders utformning i 3 kap. 1 § på
följande sätt:
”Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller
landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och
färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god
helhetsverkan.”
Bestämmelsen infördes i plan- och bygglagen 1999 och var en del av det handlingsprogram,
Framtidsformer, som dåvarande regering tagit fram för att få en samlad politik för området arkitektur,
formgivning och design. Som ett led i handlingsprogrammet infördes ändringar i dåvarande plan- och
bygglag. Syftet var att tydliggöra att en estetisk tilltalande utformning ska kunna hävdas vid byggande
och planläggning. Uttrycket estetiskt tilltalande lades därför till i 2 respektive 3 kapitlet. I
propositionen framgick även tydligt det ansvar kommunen har för den byggda miljöns utformning och
gestaltning, att byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur samt en estetiskt tilltalande
stads- och landskapsmiljö.
Vid framtagande av den nya plan- och bygglag som trädde i kraft 2011 uppmärksammades en
problematik i tillämpningen av den äldre lagstiftningen vid bygglovsprövning. Ett problem som lyftes
var uttrycket ”estetiskt tilltalande” som ansågs lämna stort utrymme för bedömningar grundade på
personliga omdömen. För att ge stöd för mer sakligt underbyggda bedömningar valde lagstiftaren att ta
bort detta uttryck i den paragraf som är direkt kopplad till bygglovsprövningen och istället tydliggöra
direkt i lagstiftningen vilka komponenter som är väsentliga för bedömningen och på så sätt göra lagen
minde godtycklig. Uttrycket byttes därför ut mot formuleringen i nuvarande lagstiftning som lyder att
byggnader ska ha ”god form-, färg- och materialverkan”. Ändringen av bestämmelsen innebär således
ingen ändring i sak utan syftar enbart till att förenkla för den som ska tillämpa lagen. Uttrycket
”estetiskt tilltalande” tilläts däremot stå kvar i stort sett oförändrad form i 2 kap. 3 §.
Den 2 maj 2011 trädde nuvarande plan-och bygglag i kraft och i den finns i huvudsak fem paragrafer
som reglerar hur byggnader och bebyggelsemiljöer ska utformas. Den första, 2 kap. 3 §, reglerar
planläggning:
”Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och
klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja en ändamålsenlig struktur
och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder”.
Vidare följer bestämmelsen i 2 kap. 6 §:

”Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov
enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset av en god helhetsverkan”
Slutligen framgår av 8 kap. 1, 13 respektive 17 §§ att:
”En byggnad ska 1. vara lämplig för sitt ändamål, 2. ha en god form-, färg- och materialverkan”
”En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får inte förvanskas.”
”Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden”

Nacka och Gävle kommuners utredning om gestaltning och PBL.

Reflektion
Idag är det alltså inom ramen för ett antal PBL-paragrafer som kommunernas byggnadsnämnder
förväntas göra bedömningar om gestaltning och arkitektur i detaljplaner och bygglov. Som stöd i
detta arbete anger lagstiftningen att byggnadsnämnderna till sin hjälp ska ha arkitektkompetens.
Arkitektutbildningen i Sverige är idag flera femåriga högskoleutbildningar med inriktning mot
husbyggnad, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur och planering. Arkitekter arbetar i kommuner
både med detaljplaner och med bygglov. Stadsarkitektrollen är inte en lagstadgad befattning men
stadsarkitekten har ofta en speciell ställning som kommunens främsta sakkunniga tjänsteperson i
gestaltnings- och stadsbyggnadsfrågor. Arbetsbeskrivningen för en stadsarkitekt skiljer sig dock från
kommun till kommun, och ett stort antal kommuner i Sverige saknar idag stadsarkitekt.
Kommuner har på senare år har haft svårt att rekrytera arkitekter framför allt till bygglovssidan och
en av anledningarna är säkert att husarkitektutbildningen i stort saknar utbildningsinslag kring
kommunal myndighetsutövning. Planeringsarkitektutbildningen som finns på BTH i Karlskrona är
dock skräddarsydd för arbete inom samhällsplanering, och ger en bra förberedelse för arbete på
kommunala planavdelningar. I landets kommuner finns också en brist på byggnadsantikvarier med
specialkompetens att, med stöd i PBL, värna kulturmiljö och värdefull bebyggelse.

Byggnadsantikvariekompetensen kompletterar i den kommunala myndighetshanteringen
arkitekterna med kunskap om kulturmiljöer. Byggnadsantikvarieutbildning finns i Visby och i
Göteborg, därmed finns det på Gotland goda möjligheter att rekrytera antikvarier till kommunal
verksamhet.
Byggnadsnämndernas roll för arkitekturfrågorna är central, och det är oftast här som den
kommunala kompetensen kring arkitektur, gestaltning och kulturmiljö finns. Men det är inte bara
inom byggnadsnämndernas myndighetsutövning som kommuner har en viktig roll i gestaltningen av
vår gemensamma livsmiljö. Kommuner agerar i många olika roller i samhällsbyggnadsprocesser, och
en väldefinierad kommunal arkitekturpolitik kan få betydelse på långt fler områden.

Det statliga uppdraget och kommunernas roll
Med bakgrund i utredningen ”Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design” som
dåvarande borgerliga regeringen beställde 2014 lanserades i regeringsförklaringen 2016 att en
nationell arkitekturpolicy skulle tas fram. Boverket fick i uppdrag att ta utreda detta och presenterade
rapporten ”Underlag till nationell arkitekturpolicy” under våren 2017. Boverket har under hösten 2017
aviserat att man avser förstärka myndigheten med 50 anställda, nytt verksamhetskontor i Malmö och
en ny riksarkitekttjänst med syfte ”att stödja kommunerna och uppvärdera arkitekturen.” I början av
2018 förväntas en arkitekturpolitisk proposition läggas fram i riksdagen.
Boverket betonar i rapporten kommunernas avgörande roll för långsiktigt hållbara arkitektoniska
värden och listar de främsta framgångsfaktorerna:
-

Ett tydligt politiskt ledarskap.
En tydlig vision och målbild om vilka värden arkitekturen ska bidra med.
En utvecklad samverkan och dialog internt och externt
Att utifrån olika kommunala roller verka föredömligt inom området
En aktiv markpolitik

Vilka är då kommunens olika roller och inom vilka områden kan en tydligare kommunal
arkitekturpolitik få betydelse?


Den översiktliga planeringen är kommunens strategiska planeringsverktyg och ska ange
riktlinjer för de beslut som byggnadsnämndernas myndighetsutövning ska baseras på. Det är
troligt att ju tydligare en arkitekturpolitisk ambition är uttryckt i översiktsplanen, desto bättre
stöd finns för kommande beslut kring gestaltning inom detaljplanering och bygglov.



Kommunerna är de största markägarna och markanvisningsinstrumentet är ett avgörande
verktyg för att styra utformning och kvalitet i bebyggelse. Det kräver att det finns en tanke och
överenskommelse om vilka arkitektoniska kvaliteter som är avgörande vid markanvisning och
förädling av kommunal mark. Diffusa begrepp som ”hållbarhet”, ”stadsmässighet” eller ”god
utemiljö” är sällan tillräckligt tydliga för att ge god vägledning.



Kommunerna är beställare av byggnader, ombyggnader, torg- och parkprojekt och andra
byggda miljöer där den arkitektoniska ambitionen är av stor betydelse för helheten och det
färdiga resultatet. Ofta involveras flera förvaltningar då en verksamhet i kommunen kan vara
hyresgäst och en annan verksamhet fastighetsägare. I utformning av offentliga utemiljöer har
stadsträdgårdsmästaren en viktig roll som skulle stärkas av en övergripande arkitekturpolitisk
ambition.



De kommunalt ägda bostadsbolagen är landets största bostadsbyggare, och graden av
omsorgsfullhet i gestaltningen av nya bostadsområden och upprustning av befintliga får stor
betydelse för en kommuns bebyggda miljöer för lång tid framåt.



En kommun har också möjlighet att involvera medborgare på olika sätt i utformningen av och
dialogen kring byggda miljöer. En kommunalt antagen arkitekturpolitik kan ge riktlinjer för
medborgardialog och inslag kring arkitektur i exempelvis skolundervisningen kan ge ökad
medvetenhet om vår gemensamma stads- och landskapsmiljö.

Hur har andra kommuner arbetat med arkitekturpolitik?
Här redovisas de erfarenheter som gjorts i de kommuner som nyligen utvecklat egna övergripande
strategier för arkitektur och gestaltning, samt översiktligt hur gestaltningsambitioner uttryckts i
tidigare planeringsdokument framtagna av Region Gotland / Gotlands kommun. De kommunala
strategierna är alla nyligen antagna eller befinner sig fortfarande i framtagande. Någon riktig
utvärdering av deras användning har alltså ännu inte kunnat göras.
Stockholm
Inom ramen för Stockholms stads översiktsplan ”Promenadstaden” togs arkitekturstrategin ”Arkitektur
Stockholm-strategier för stadens gestaltning ” fram 2013 som ett tematiskt tillägg med syftet att ersätta
den då gällande byggnadsordningen för Stockholm. Dokumentet fick dock en oklar status då bara
godkändes i Stadsbyggnadsnämnden och alltså aldrig formellt antogs som ett tillägg till
översiktsplanen. Dokumentet kallas nu för planeringsunderlag och det sägs på Stockholms stads
hemsida att det ska arbetas in i kommande översiktsplan.
I ett antal kapitel som är rikt illustrerade med goda lokala exempel beskrivs strategier utifrån teman
som staden, stadsrummet, stadsdelen, byggnaden och processen. Varje kapitel åtföljs av ett antal teser
som ska vara vägledande, exempelvis: ”Permanenta och tillfälliga skol- och förskolelokaler utförs
med hög arkitektonisk kvalitet såväl interiört som exteriört och utformas med barnens behov i
centrum”.
I kapitlet om stadsrummet fastslås att ”I stadens planering prövas olika processer där tillfällig
arkitektur tillåts inspirera till ny användning och kunskap om stadens offentliga rum.”
Dokumentet har en ambition att ange en generell övergripande arkitekturpolitik för Stockholm, och
blir inte särskilt specifikt annat än i de bilagda bildexemplen. Dokumentet är grafiskt och visuellt
tilltalande, vilket inte ska underskattas när det ska kommuniceras internt och externt. Teserna är ofta
allmängiltiga vilket ställer krav på att de följs upp av en tydlig handlingsplan för implementeringen.
När dokumentet endast är antaget på byggnadsnämndsnivå kan detta vara svårt att genomföra.

Uppslag ur Arkitektur Stockholm.

Malmö
”Arkitekturstaden Malmö” är ett kommunalt arkitekturprogram i form av ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen för Malmö stad. Dokumentet är hösten 2017 fortfarande är under framtagande och
beräknas bli antaget 2018. Till upplägget påminner arkitekturprogrammet om Stockholms, med ett
tilltalade grafiskt gränssnitt med många lokala bildexempel. Arkitekturprogrammet beskriver Malmös
specifika förutsättningar väl och det finns en bra balans mellan generella ställningstaganden och ett
lokalt projekt som exemplifierar ställningstagandet. Exempelvis illustreras följande text med den nya
konferensanläggningen Malmö Live i Västra hamnen: ”Byggnader och stadsrum av betydelse för hela
staden eller regionen ska gestaltas med sådana arkitektoniska ambitioner att de blir besöksmål,
orienteringspunkter och identitetsskapare.”
Malmös arkitekturprogram lyfter också arkitekturens sinnliga kvaliteter samt ambitionen att skapa
hållbar och resurseffektiv arkitektur. Man kan läsa in ett starkt regionalpolitiskt anslag i programmet,
där arkitekturen lyfts fram som en avgörande faktor för Malmös attraktivitet.
Som del i dokumentet och som ett separat bilaga i form av ett laminerat kort som kan användas i olika
sammanhang finns ”Malmös nio teser om arkitektur” som i nio rutor beskriver arkitekturmålen för
staden, rummet och huset / platsen utifrån form, funktion och framtid. Detta är en intressant modell då
ett planeringsdokument som kan sammanfattas i ett antal teser som kan stoppas i fickan säkerligen blir
lättare att implementera och använda som verktyg för dialog, internt och externt med aktörer och
medborgare.

Malmös 9 teser om arkitektur.

Uppsala
I den höga byggtakt som råder i Sveriges fjärde största kommun väcktes frågan politiskt 2012 om att
ta fram styrdokument för arkitektur och gestaltning. Kommunfullmäktige beslutade att ta fram en
förstudie som underlag till beslut och den föreslog att Uppsala skulle ta fram en kommungemensam
arkitekturpolicy, Arkitektur Uppsala, som skulle vara bindande för alla kommunens förvaltningar. Till
skillnad från ett arkitekturprogram som utarbetas inom ramen för den översiktliga planeringen får en
antagen policy även inverkan inom fler områden i organisationen. Där kommunen själv exempelvis är
beställare av skolor eller vårdbyggnader ska den antagna policyn fungera som underlag för beslut. I
intervju av Boverket med Uppsalas stadsarkitekt Claes Larsson (i ”Underlag till nationell
arkitekturpolicy”) konstateras att för att policyn ska få långsiktig betydelse krävs ett aktivt samtal och
dialog om värdena som beskrivs i policyn. Den dialogen måste ske både internt inom den kommunala
organisationen och externt med berörda aktörer och medborgare. Policyn behöver aktivt arbetas in i
kommunens rutiner och processer. Det har också identifierats att den största utmaningen i att
implementera policyn har funnits i relation till de kommunalt ägda bolagen och dess ägardirektiv.
Arkitektur Uppsala är ett kortfattat dokument som anger och beskriver sju värdebegrepp som ska
uppnås: sammanhang, skala, grönt, befintliga värden, god livsmiljö, samverkan och tillgängligt.
Policyn beskriver sedan ett antal verktyg för att uppnå de beskrivna värdena: tillfällig arkitektur, testa,
tävlingar, debatt / dialog, markpolitik och uppföljning.
Arkitekturpolicyn är ett tydligt generellt styrdokument. Den beskriver inte annat än i enstaka passager
Uppsalas specifika förutsättningar, särart eller värden.
Policyn omfattar Uppsala stad men inte den omgivande landsbygden inom kommungränsen. Därför är
arkitekturpolicyn primärt ett styrdokument för stadens arkitektur och gestaltning.

Linköping
Linköpings kommun håller hösten 2017 på att ta fram en ny fördjupad översiktsplan,
”Arkitekturprogram för Linköpings innerstad”. Med ”innerstaden” förstås den utvidgade
kvartersstaden, alltså även den del av staden som bedöms kunna omvandlas till stadsmiljö. Arbetet
som är i utställningsfas har projektletts av Linköpings stadsarkitekt Johanna Wiklander.
Arkitekturprogrammet är ett omfattande dokument som beskriver Linköpings stadsbyggnadshistoria
och etablerar stadsbyggnadsprinciper för innerstadens utbyggnad, exempelvis ”byggnader placeras i
gatuliv” och ”flera fastigheter inom samma kvarter”. Programmet ägnar stor del åt fördjupning i
kapitel som behandlar arkitektur och ”arkitektonisk kvalitet i de kommunala processerna”. Den
sistnämnda fördjupningen är speciellt intressant då den beskriver kopplingen mellan den kommunala
markpolitiken, detaljplaneringen och bygglov utifrån begreppet arkitektonisk kvalitet. Programmet ger
här tydlig vägledning till hur kommunen bör använda markanvisningsintrumentet utifrån
kvalitetskriterier, och får då också i delar karaktären av övergripande arkitekturpolitiskt dokument.
Hur dessa ställningstaganden i översiktsplanen sedan ska förhålla sig till och få faktisk inverkan på
kommunens markanvisningspolicy framgår inte tydligt.
Parallellt med arkitekturprogrammet tas ett ytterligare program inom ramen för översiktsplanen fram,
”Linköpings mötesplatser- innerstadens torg och parker”. Dokumentet beskriver principer för de
offentliga utemiljöernas utveckling. Tillsammans ger de båda översiktplanedokumenten detaljerade
gestaltnings- och utvecklingsförutsättningar utifrån Linköpings specifika stadskaraktär. Programmen
är planeringsdokument med fokus på den täta stadens utveckling.
Region Gotlands styrdokument för arkitektur och gestaltning
Översiktsplanen Bygg Gotland, antagen 2010, med sina fördjupningar för Fårö, Storsudret och
Östergarnslandet, samt den tidigare antagna fördjupade översiktsplanen Hela Visby (2009) ligger till
grund för beslut i detaljplaner och bygglov, och anger också översiktliga riktlinjer för gestaltning och
arkitektur. En av utgångspunkterna för översiktsplanen är de nationella miljökvalitetsmålen. Det
nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö säger att ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö
skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö.”
Bygg Gotland beskriver generellt under kapitlet ”Bebyggelseutveckling” att en mer samlad
bebyggelsestruktur eftersträvas vid lokalisering av nya bostäder (på landsbygden) och under rubriken
”Hållbar stadsutveckling” att ”den byggda miljön i Visby ska utvecklas i samspel mellan bevarande
och nyskapande med utgångspunkt i stadens form, skala och uttryck”. Det sägs också att ”en attraktiv
boendemiljö ska vara tillgänglig och trygg för alla invånare.”
Under kapitlet ”Kulturvärden” anges också generella principer som ”vid lokalisering av ny bebyggelse
bör det traditionella bebyggelsemönstret följas” angående hur ny bebyggelse ska förhålla sig till
kulturlandskapet och värdefulla bebyggelsemiljöer.
I fördjupningarna till Bygg Gotland går man djupare in i bebyggelsestrategier. I kapitlet ”Riktlinjer för
bebyggelse och bygglov” i FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik (2017) anges principer för hur
ny bebyggelse ska förhålla sig till landskapsbildens olika karaktärer. Det anges också principer utifrån
tänkt bygglovsprocess, exempelvis att volymstudier och perspektiv kan behöva bifogas ansökan.
Hela Visby anger översiktliga stadsbyggnadsstrategier för utbyggnad och förtätning. Exempelvis slås
det fast att ”de vaga, delande och otrygga ”mellanrummen” ska överbryggas” och att ”attraktiva
stråk ska sammanbinda grönområden och bebyggelse.” Det anges också som viktigt att kvaliteten på
entréerna till Visby behöver förbättras då de har betydelse för både bilden av staden och stadens
identitet.

På detaljplanenivå sätts en del arkitekturprinciper i förstudie- eller planprogramskeden, eller som mer
detaljerade gestaltningsprogram som bifogas vissa detaljplaneområden som exempelvis för Bungenäs
och Vändburg. Gestaltningsprogrammen är ofta framtagna av exploatörernas egna konsulter i dialog
med regionen, medan principer i program och förstudier framförallt sätts inför mer komplexa
stadsbyggnadsområden som utbyggnader i Visby.
I ”Strukturplan Visborg”, som inte är ett PBL-dokument men en politiskt antagen avsiktsförklaring,
ges ganska långtgående instruktioner för hur den nya bebyggelsen kan organiseras i den nya
stadsdelen: ”Skalan ska hållas mänsklig, vara låg och relativt tät vilket ändå ger en hög
exploatering.(..). I den täta och låga staden uppnås goda boendekvaliteter och trafik och parkering
kan integreras på ett enklare sätt. Generellt bör våningshöjder hållas under trädnivå, där ofta tallarna
är ett starkt stadsbyggnadselement.”
Till detaljplanen för Visby innerstad är ”Byggnadsordning för Visby innerstad” bilagd som en
fördjupning av bestämmelserna i detaljplanen. Det är primärt ett dokument som anger principer för
bevarande och värnande om den värdefulla bebyggelsemiljön. Dokumentet anger dock några enkla
principer för ny bebyggelse som ”högsta kvalitet ska prägla hantverk, material och arkitektonisk
utformning” och ”byggande på exploaterade tomter kan ske med ett modernt arkitektoniskt
formspråk.”
Utöver de redovisade PBL-dokumenten ovan pågår också arbetet med framtagande av ett Stads- och
utemiljöprogram med tekniska nämnden som beställare. Syftet är att redovisa riktlinjer för gestaltning,
möblering och hantering av offentliga utemiljöer på Gotland.

Reflektion
De styrdokument som finns framtagna av Region Gotland / Gotlands kommun visar att det
framförallt är på fördjupad översiktsplanenivå och detaljplanenivå som arkitekturriktlinjer blir
specifika. De utgår dock sällan från arkitekturens innehåll och funktion utan framförallt från
bebyggelsens form och skala. De kan någon gång beröra gestaltningsprocesser, som i riktlinjer om att
volymstudier ska tas fram i bygglovsskedet. Det går också att se att gestaltningsriktlinjer även har
börjat tas fram utanför PBL-området, som i pågående arbete med utemiljöprogram.
De redovisade referensexemplen ovan är från stora stadskommuner, och de beskrivna
arkitekturprogrammen rör primärt stadens gestaltning. För en mindre kommun där
landsbygdsperspektivet är lika viktigt som stadsperspektivet behöver ett arkitekturprogram eller
strategiskt dokument se annorlunda ut.
Som Malmös exempel visar är arkitekturprogrammets betydelse som ett dialogdokument viktigt.
Därför bör man fundera på hur exempelvis ett arkitekturpolitiskt dokument kan tillgängliggöras,
grafiskt och på andra sätt, för att bli ett dokument som verkligen används och får spridning.
Exemplen visar att det i framtagandet av arkitekturdokument är lätt att hamna i mellanformer
mellan planeringsdokument (arkitekturprogram) och övergripande strategi eller policy. Oberoende av
vilken typ av dokument man väljer att ta fram är det avgörande att ställningstaganden på ett klart
sätt relaterar till syftet med dokumentet, annars riskerar det att bli svåranvänt och otydligt.
Därför finns det två tydliga vägval i framtagandet av kommunala arkitekturpolitiska dokument. Det
första alternativet är att se de arkitektoniska målen som helt avgränsade till översiktsplan och PBL.
De kan då på ett detaljerat och genomarbetat sätt vägas in i nya översiktsplaner, som i Linköping,
eller tas fram som tematiska tillägg inom ramen för en aktuell översiktsplan. I dessa
planeringsdokument kan det vara svårt att ta ställning till hur kommunen ska agera i arkitekturfrågor

utifrån sina andra roller. Det andra alternativet, att ta fram en kommunövergripande
arkitekturstrategi eller arkitekturpolicy, kan däremot få betydelse för en mer samordnad kommunal
syn på arkitekturfrågorna utifrån fler centrala områden än den fysiska PBL-planeringen och
myndighetsutövningen. Att inarbeta arkitekturstrategin i kommande planeringsdokument som
exempelvis översiktsplaner blir då en process bland flera.
En kommunal övergripande arkitekturpolicy kommer av nödvändighet att bli väldigt generell. Ett
dokument med allt för allmängiltigt beskrivna målsättningar riskerar att bli verkningslöst om det inte
följs upp med handlingsplaner. Därför är det viktigt att hitta en balans i beskrivning av arkitektoniska
värden och mål och ett stort fokus på utveckling av verktyg och processer för implementering av
dessa värden och mål. Då framstår framtagandet av en övergripande arkitekturstrategi som det
tydligaste vägvalet för ett arkitekturpolitiskt dokument som kan få reellt genomslag.
Uppsalas arkitekturpolicy framstår sammantaget som det av exemplen ovan som bäst motsvarar ett
kommunövergripande strategiskt dokument, även om aktiviteter och insatsområden beskrivs väldigt
översiktligt.

Vad kan en väldefinierad kommunal arkitekturpolitik betyda för Gotland?
Ovan har beskrivits att en kommuns arbete med arkitektur och gestaltning sker inom flera områden,
och att den arkitekturpolitiska ambitionen därför bör omfatta ett större sammanhang än enbart
byggnadsnämndens sakområde. För Region Gotland skulle en antagen arkitekturstrategi kunna få stor
betydelse framförallt inom följande områden:
Aktiv markpolitik
I Region Gotlands arbete med markanvisningsprocesser och tävlingar används gestaltningskriterier
ofta. Här saknas dock ett strategiskt förhållningssätt kring hur och när gestaltningskriterier ska viktas
relativt andra kriterier som ekonomi och hållbarhet. Att som idag särskilja exempelvis gestaltning och
hållbarhet som egna kriterier kan dessutom vara problematiskt då god gestaltning i sig kan vara en
konsekvens av en genomtänkt hållbarhetslösning. Gestaltningskriterier i markanvisningstävlingar
bedöms främst utifrån förutsättningar i översiktsplan och detaljplaner, men med en arkitekturstrategi
kan mer övergripande utgångspunkter för gestaltning tas fram. En arkitekturstrategi kan också ange
när andra instrument som exempelvis arkitekttävlingar eller medborgardialog bör användas för att
säkerställa arkitektonisk kvalitet i utvecklingen av ett område eller ett enskilt projekt. En aktiv
markpolitik kan också innebära markköp för att säkerställa en hållbar stadsbyggnad. För att kunna
göra rätt bedömningar i strategiska förvärv är en tydliggjord arkitekturpolitik en viktig komponent.
Regional utveckling
När en kommun eller region aktivt arbetar för en attraktivare bebyggd miljö kommer detta också att få
positiva konsekvenser för kommunens attraktivitet som bostadsort, besöksmål och etableringsort för
företag. Arkitektur är identitetsskapande, och Gotland är en region med goda förutsättningar att utifrån
de fantastiska kulturmiljöer och högklassiga samtida arkitekturprojekt som redan finns här bygga
vidare på arkitektur som en central faktor för regionens utveckling. En kommunal arkitekturstrategi
kan ange riktlinjer för hur Region Gotland kan stärka arkitekturområdet och involvera arkitekter och
formgivare på nya sätt i utvecklingen av våra fysiska miljöer. Främjande av innovativa
arkitekturprojekt kan exempelvis ge input till nya bostadsformer och fysiska mötesplatser.
Gränssnitten mot designområdet och offentlig konst kan också hanteras i en arkitekturstrategi som en
möjlighet att stärka de offentliga miljöerna på Gotland.

PBL
Det är i verksamheterna under PBL-lagstiftningen, från översiktlig planering till bygglovsprocessen,
som avsikter gällande utformning av vår fysiska livsmiljö oftast uttrycks. Boverket identifierar i sin
”Underlag för nationell arkitekturpolicy” att en tydligare uttryckt ambition kring arkitektur i
översiktsplanen ger bättre grund för rättssäkra gestaltningsbedömningar i kommande skeden. En
arkitekturstrategi kan ange hur kommande översiktsplanerarbeten på bästa sätt kan integrera
arkitekturfrågorna, men den kan också identifiera hur gränssnitten mellan översiktsplan, detaljplan och
bygglov kan stärkas och utvecklas för att säkerställa att de interna processerna följer den
arkitekturstrategiska ambitionen.
Offentligt byggande
Region Gotland verkar som byggaktör och beställare i stora offentliga projekt inom vård, omsorg,
skola och infrastruktur samt verkar inom bostadssektorn genom sitt kommunala bostadsbolag AB
Gotlandshem. En arkitekturstrategi kan ge förutsättningar för hur Region Gotlands byggande och
beställande verksamheter kan ta hänsyn till och utveckla egna processer i relation till
arkitekturpolitiska mål. En sådan aktivitet kan vara att ta fram enklare funktions- och kvalitetsprogram
eller att säkerställa bred dialog utifrån arkitekturstrategin inför nya projekt.
Dialog
En arkitekturstrategi kan vara ett viktigt verktyg för kommunikation och dialog kring gestaltning och
arkitektur. Dialoger i samhällsbyggnadsprocesser är centrala för välfungerande resultat, och
kommunala gestaltningsprocesser bör i högre grad involvera olika former av medborgardialog och
gemensamma processer med byggaktörer. Arkitekturstrategin kan då bli en gemensam plattform som
också föreslår dialogformer som instrument för att uppnå arkitekturpolitiska mål.

Förslag till strategiskt vägval
Genomgången ovan visar att en kommun agerar utifrån många olika roller i
samhällsbyggnadsprocesser för vilka en tydligt arkitekturpolitisk inriktning kan få betydelse. Ett
arkitekturpolitiskt dokument bör vara övergripande och inte endast avgränsat till fysisk planering och
myndighetsutövning under PBL-lagstiftning.
En arkitekturstrategi bör fokusera på övergripande mål men även tydligt beskriva aktiviteter och
processer kopplade till insatsområden (exempelvis är ”bostadsområden ska planeras med gröna
gårdar och levande gatumiljö” ett övergripande mål medan ”ett kommunalt nybyggnadsprojekt ska
inledas med dialog där arkitektoniska mål formuleras” en aktivitet kopplat till ett insatsområde.)
För att ett strategiskt dokument ska få långsiktig betydelse behöver det vara kommunikativt och väl
avgränsat. Arbetet skall inte vara mer omfattande eller detaljerat än vad som krävs, men ska
genomföras som en inkluderande process med dialogmöten.
Förstudien har inte utrett budgetfrågan inför beslut i byggnadsnämnden då förslaget är att beslutet om
genomförande tas i regionstyrelsen eller i regionfullmäktige. Därför behöver dialog föras med
regionstyrelseförvaltningen om budgetering och tidplan för arbetet inför eventuellt beslut om
genomförande. Avstämning behöver göras med upplägg för liknande strategiarbeten.
Uppsalas arkitekturpolicy är det referensexempel som denna förstudie vill lyfta fram som den mest
intressanta modellen av de som studerats. Det finns dock risker i implementeringen av ett alltför

allmängiltigt och övergripande policydokument. Därför föreslås att Region Gotland tar ett djupare
strategiskt grepp och även identifierar handlingsplaner och aktiviteter inom ramen för en strategi.


I enlighet med detta föreslås därför att Region Gotland tar fram en övergripande
arkitekturstrategi med syfte att beskriva övergripande mål, inriktning och aktiviteter utifrån ett
antal insatsområden, förslagsvis: Aktiv markpolitik, Regional utveckling, PBL, Offentligt
byggande och Dialog.



Strategin tas fram i projektform och projektleds av Stadsarkitektenheten på
Samhällsbyggnadsförvaltningen.



Arbetet ska vara brett förankrat och ett viktigt inslag är dialogmöten med både interna och
externa representanter utifrån de föreslagna insatsområdena. Dialogmötena ska genomföras
utifrån två perspektiv: Mål och process.



Strategin ska förhålla sig till men inte överlappa eller motsäga andra strategiskt antagna
dokument eller pågående strategiska uppdrag.



Arkitekturstrategin ska inte vara geografiskt uppbyggd, som en översiktsplan, utan ange
generella arkitekturpolitiska mål samt aktiviteter och processer kopplade till insatsområdena.



Denna förstudie är beställd av byggnadsnämnden, men beslut om genomförande av strategi
föreslås tas i regionstyrelsen eller i regionfullmäktige. Framtagande av strategi ska budgeteras,
resurs- och tidsättas innan beslut om genomförande. Budget och tidplan tas fram i samråd med
regionstyrelseförvaltningen.

Förstudien är framtagen av Christian Hegardt, stadsarkitekt Region Gotland

Underlag:
”Underlag för nationell arkitekturpolicy” , Boverket 2017
”Får det lova att vara fult? God gestaltning inom ramen för plan- och bygglagen” Nacka kommun 2016
”Arkitektur Uppsala – arkitekturpolicy” Uppsala kommun, 2017
”Arkitekturstaden Malmö – utställningsförslag”, Malmö stad 2016
”Arkitekturprogram för Linköpings innerstad- utställningsförslag”, Linköpings kommun 2017
”Arkitektur Stockholm-strategier för stadens gestaltning”, Stockholms stad 2010
”Funktionsprogram förskola”, Umeå kommun 2010

Arkitektur
Uppsala
Arkitekturpolicy
Uppsala kommun

Förord
Uppsala växer och utvecklas snabbt och kan inom loppet av 40 år nästan
fördubblas i befolkningsmängd. För att vi ska få ett Uppsala som växer till en
levande, hållbar och vacker stad för alla behövs en samlad vilja och ambitionsnivå
för arkitektur och gestaltningsfrågor.
Liksom hos flera andra större städer och kommuner i Sverige har behovet av en
samlad syn på arkitektur- och gestaltningsfrågor även uppmärksammats i Uppsala.
Kommunfullmäktige i Uppsala beslutade 2012-09 -24 att uppdra till plan- och
byggnadsnämnden (PBN) att i samråd med gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN)
genomföra en förstudie för en sammanhållen arkitekturpolitik. Den 19 januari 2015
beslutade kommunfullmäktige att godkänna förstudien till en arkitekturpolitik för
Uppsala samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till Arkitektur
Uppsala – en arkitekturpolicy.
Målet är att alla aktörer får gemensamma riktlinjer och en plattform för den arkitektoniskt kvalitativa stadsutvecklingen i Uppsala. Detta ger i sin tur en förståelse för
gestaltingens och arkitekturens betydelse samt en förutsägbarhet för om det som
förväntas av alla som agerar i stadsbyggnadsområdet i Uppsala.
Med ledorden eftertanke, omsorg, engagemang och förtroende bygger Arkitektur
Uppsala en starkare bas för att gemensamt utveckla och höja nivån på den byggda
miljön.

Erik Pelling				Claes Larsson
Ordförande i 				Stadsarkitekt
plan- och byggnadsnämnden
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Östra Sala backe – projektet nominerat till Planpriset 2016.
(Illustration: Grontmij. Sweco.)
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Arkitekturen i Uppsala
ska kännetecknas av
hög kvalitet och väl
genomtänkt förhållningssätt. Den byggda miljön
ska utformas utifrån
väl definierade
arkitektoniska visioner.
Byggnader, gator, parker
och torg ses i sitt
sammanhang och
utformas med ett
tydligt förhållningssätt till den
mänskliga skalan.
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Parkeringshus Akademiska Sjukhuset – en enkel funktionsbyggnad med en tydlig och
omsorgsfull gestaltning som lyfter sig från baskraven. (Foto: Anders Morén. Arkitekt: Link Arkitektur.)
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Arkitektur är

viktigt
Ekonomi, teknik eller utformning får inte
var för sig suboptimeras utan ingår i helheten och ger tillsammans en långsiktigt
hållbar miljö. God arkitektur med väl
genomtänkta lösningar har kvaliteter som
kan vara svåra att direkt mäta rent ekonomiskt men ger andra långsiktiga värden,
exempelvis i form av bättre funktion, ökad
attraktivitet för fastigheter och varumärkesbyggande för staden.

Arkitektur Uppsala är en arkitekturpolicy
som ger alla aktörer en gemensam plattform för hur man utformar den byggda
miljön.
Målet är att skapa långsiktiga värden för
en attraktiv, vacker, hållbar och levande
stad.
Arkitektur påverkar alla vare sig man är
medveten om det eller inte. Det är därför
viktigt att de val vi gör nu, den planering
och den byggnation som utförs är resultatet av noggranna överväganden och med
ambitionen att skapa en långsiktigt hållbar
miljö av hög arkitektonisk kvalitet.

Det krävs både engagemang och vilja för
att uppnå kvalitet i projekt. En vilja att
hålla kvar vid tidiga visioner när projekt
ska förverkligas. Väl genomtänkta arkitektoniska lösningar riskerar att försvinna vid
genomförande av projekt om inte modet att
lyfta fram och argumentera för den arkitektoniska kvaliteten finns.

Arkitektonisk kvalitet är en omsorg om och
ett omhändertagande av allt i den byggda
miljön från helhet till detaljer.

Med vetskapen om vad arkitektur kan göra,
med gemensam målsättning och med engagemang för allt i vår byggda miljö skapar
vi ett levande och attraktivt Uppsala att
leva och verka i.

Arkitektonisk kvalitet ska alltid finnas med
från början av processen, som en given
del i hela sammanhanget och inte som
en fördyrande yta eller extra pålaga. Hög
arkitektonisk kvalitet är nödvändigt för att
skapa offentliga stadsrum och byggnader
som är hållbara över lång tid och som blir
värdefulla även i framtiden.

Kommunen ska vara förebild i sina egna
projekt och skapa möjligheter till ett kvalitativt samhälle för övriga aktörer.
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Uppsala Konsert & Kongress – en karaktärsbyggnad som med sin utformning och placering lyfter
hela området kring Vaksalatorg. (Fotot: Stewen Quigley. Arkitekt: Henning Larsen Architects.)

7

Åhlens Varuhus – en lekfull nutida tolkning av 60-talets Tempohus.
(Foto: Dan Thunman. Arkitekt: Arkitekt: Tham & Videgård Arkitekter.)
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Biotopia – ett modernt men ändå tidlöst tillägg i historisk miljö.
(Foto: Anders Morén. Arkitekt: White arkitekter.)
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Arkitektur gör

skillnad
Vi agerar idag väldigt sällan i helt opåverkade miljöer utan tar hänsyn till en rad
aspekter för att kunna skapa den stad vi
eftersträvar. Som utgångspunkt ska de
kvalitativa värdena i den befintliga miljön
tas tillvara och utgöra en bas för de tillägg
som görs.

Uppsala är en starkt växande stad med
långa historiska rötter. Spåren av olika
tiders planering och byggande är fullt avläsbara i nutidens Uppsala från den medeltida
staden via Drottning Kristinas stadsplan till
1960-och 70-talets omfattande förnyelse
och rivningar av byggnader i centrala delar.

Ny arkitektur ska möta befintlig bebyggelse
med ett medvetet förhållningssätt och en
tydlig vision om vad man vill åstadkomma.

Dagens snabba expansion av Uppsala
kommer i sin tur att göra avtryck inte bara
nu i närtid utan även på mycket lång sikt.

Eftersom vi ofta agerar i sammanhang med
restriktioner av olika slag är det nödvändigt
att våga utmana och ifrågasätta gängse
uppfattningar och förhållningssätt. För att
kunna gestalta god arkitektur i befintliga,
ofta känsliga, miljöer krävs att man vågar
tänka annorlunda och ta fram lösningar
som både respekterar och berikar.

Stor betydelse för Uppsalas karaktär har
Fyrisån och å-rummet, Uppsalaåsen och
omgivande slättland. Tillsammans med
kyrkans, kungamaktens och universitetets
kardinalbyggnader Domkyrkan, Slottet,
Carolina Rediviva och Universitetshuset
utgör de basen för Uppsalas stadsbild och
identitet.

Detta för att utveckla Uppsalas arkitektur
och motverka slentrianmässiga lösningar.

Det nya Uppsala ska ta avstamp i och
respektera det historiska arvet men
utveckla och forma staden till en arkitektonisk attraktiv och levande stad i samspel
med nya tekniska lösningar och långsiktig
hållbarhet.

I tider med efterfrågan på stora bostadsmängder krävs både mod och skicklighet
för att kunna skapa god arkitektur och
kvalitativa helhetsmiljöer.
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Psykiatrins Hus – en renodlad elegant byggnad som tar stöd i Åsen och passar som en pusselbit
på den begränsade ytan. (Foto: Dan Thunman. Arkitekt: Tengbom Arkitekter.)
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Arkitektur

Uppsala
tar sin utgångspunkt i sju begrepp som tillsammans
och var för sig definierar kvalitet i den byggda miljön:
• Sammanhang
• Skala
• Grönt
• Befintliga värden
• God livsmiljö
• Samverkan
• Tillgängligt
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Stadsbiblioteket – en omsorgsfull utformning och väl gestaltat i
helhet och detaljer. (Foto: Dan Thunman. Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor.)
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Dragarbrunnsgatan – genomgående och konsekvent hög kvalitet i det
offentliga rummet. (Foto: Anders Morén. Arkitekt: Tema Landskapsarkitekter.)

14

Vy från Stationsgatan över Resecentrum, slottet och domkyrkan.
(Foto: Ana Vera Burin Batarra. Arkitekt: White arkitekter.)
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Sammanhang
Allt i den byggda miljön ingår i en helhet
och ska alltid ses i hela sitt sammanhang,
hur det samspelar med både Uppsala i
stort och med den direkta närmiljön.

Alla projekt ska visa vilka arkitektoniska
värden som tillförs till omgivningen och hur
flöden och folkliv påverkas.
Alla aktörer inom stadsbyggnadssektorn,
såväl privata som offentliga har ett gemensamt ansvar att forma vår byggda miljö.

Inför alla åtgärder i den byggda miljön görs
en analys utifrån det befintliga och en arkitektonisk vision som beskriver vad man vill
åstadkomma.
I analysen av sammanhanget ska områdets karaktär och Uppsalas identitet
särskilt beaktas liksom förhållande till
Uppsalas siluett och siktlinjer.

Hur gör vi?
•
•
•
•

Hur ser sammanhanget och omgivningen ut? I det lilla och i det stora.
Vilka kvaliteter finns och hur samspelar de med nytt projekt?
Vilka nya mervärden tillförs?
Påverkas folkliv och flöden? Hur?
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Skandionkliniken (Foto: Anders Morén. Arkitekt: Link Arkitektur.)
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Skala

Skala handlar om att arbeta både i det
stora perspektivet med struktur och
densitet men även att visa omsorg i det
lilla med material, form och färg och
detaljbearbetning.

Långa fastigheter och byggnader riskerar
att ge en ensartad miljö och bör därför
delas upp i såväl mindre enheter som i
användning. Tydliga entréer, portiker,
öppningar och platsbildningar kan bidra till
att en variationsrik miljö.

Målet att skapa en levande och varierad
miljö kan hanteras med att arbeta med
skala i både höjd, bredd och djup.

I djupled kan tjocka byggnader äventyra
behovet av ljus och luft på gårdsmiljöer.
Det är av största vikt för en kvalitativ och
attraktiv miljö att möjligheten till ljus och
sol till bostäder, gårdar och vistelsemiljöer
skapas.

Höga hus ska kunna motiveras utifrån ett
verkligt behov och en analys av vad de kan
tillföra till stadsmiljön och stadssiluetten
och endast projekt av särskilt hög arkitektonisk kvalitet och som reellt tillför nya och
stora värden ska kunna prövas i centrala
Uppsala.

Hur gör vi?
•
•
•
•
•

Vilka skalförhållanden finns på plats?
Hur fungerar den föreslagna skalan i sammanhanget?
Hur hanteras helhet och detaljer? Vilka värden tillförs?
Hur hanteras balansen mellan täthet och ljus?
Hur är förhållandet mellan hushöjd och gårdsstorlek?
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Frodeparken (Foto: Dan Thunman. Arkitekt: Tema Landskapsarkitekter.)
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Grönt

Viktigt är att gårdsmiljöer utformas med
stor omsorg och med och stora vistelsevärden som mål.

I en tätare och växande stad är grönskan
ett likvärdigt element i stadsbyggandet
och det är viktigt att man utformar gröna
miljöer, stora som små, med hög kvalitet
och med långsiktigt hållbarhet.

Att använda sig av taken för att föra in
grönska har flera fördelar. Det kan fördröja
avrinningen från tak och minska trycket på
dagvattenledningarna vid häftiga regn och
översvämningar. Det kan reducera buller,
förbättra luftkvaliteten, balansera ökad
värme i staden och delvis hjälpa den biologiska mångfalden genom att vara en grön
korridor för viss flora och fauna.

Att förtäta och bygga urbant samtidigt som
gröna värden tillgodoses ska inte ses som
en motsättning utan som en möjlighet och
utmaning.
Uppsala ska innehålla en variation av
gröna inslag från parker och naturkilar till
alléer, enstaka träd, gårdar, gatugrönska,
planteringar, stadsodling samt gröna tak
och väggar.

Variationen är viktig då även små gröna
inslag gör stor verkan för trevnad och hälsa
samt för kvaliteten i vår levnadsmiljö.

Hur gör vi?
•
•
•
•

Vilka gröna värden tillförs?
Hur knyts det an till befintliga grönstråk?
Hur säkerställs kvaliteten i de gröna vistelseytorna?
Hur klarar de gröna miljöerna slitage över tid?
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Almtunakyrkan (Foto: Dan Thunman. Arkitekt: Peter Celsing.)
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Befintliga värden
Stora befintliga träd kan utnyttjas för att
minska blåst, skapa skugga och förbättra
luftkvaliteten. Befintliga träd kompletterar
nyplantering till en naturligt varierad miljö.
Vid renovering, utveckling och tillbyggnad
av både byggnader och offentliga platser
ska värdefulla, befintliga material och
byggnadsdelar bevaras och kompletteras i
första hand.

Inför varje projekt ska en analys och ett
ställningstagande göras av vilka kvaliteter i
den befintliga miljön som är värdefulla och
möjliga att bevara och utveckla.
Att bevara byggnader, träd och karaktärsmiljöer ger avläsbara årsringar samt en
varierad utformning och en blandad
användning. Detta skapar ett liv och
en variation i staden som ger möjlighet
till ett brett utbud av aktörer.

Material som natursten, tegel, metall, glas
och trä har ofta en lång livslängd och ur
ett livscykelperspektiv är bevarandet och
underhållet av redan befintliga material att
föredra framför utbyte mot nytillverkade.

Blandningen av gammalt och nytt ger
naturlig och välbehövlig differentiering i
den byggda miljön och kan möjliggöra en
successiv utveckling där boende och olika
verksamheter kan samsas sida vid sida.
Befintliga byggnader kan ge andra, unika
kvaliteter till ett område som både berikar
och ger möjligheter till en rikt varierad och
attraktiv stad.

Hur gör vi?
•
•
•
•

Vilka befintliga kvaliteter kan behållas?
Hur kan de utvecklas?
Har trädinventering gjorts? Slutsats av den?
Vilka delar av befintlig miljö kan berika helheten?
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Årummet (Foto: Anders Morén. Arkitekt: Håkan Qvarnström, A5 Arkitekter)
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God livsmiljö
skapar långsiktighet. Möjlighet till sol och
ljus till bostäder, gårdar och vistelsemiljöer
är mycket viktigt för vår livskvalitet och i
det växande Uppsala blir det ännu viktigare.

All arkitektur syftar till att skapa trygg, upplevelserik och stimulerande miljö för oss.
Den goda livsmiljön i Uppsala kännetecknas av hållbar arkitektur av hög
kvalitet och med material och metoder
som ger byggnader och stadsmiljöer lång
livslängd. Rätt valda material varar länge,
åldras vackert och kan underhållas.

Eftersom våra bostäder blir allt mer
yteffektiva kräver det möjlighet och utrymme för socialt liv utanför hemmet. Det
kan utföras med lättillgängliga platser för
samvaro och lek. Platser och lokaler som
förstärker det aktiva livet i gatumiljön och
som tillför något utanför bostadsväggarna
blir allt viktigare.

Viktigt är att vi gestaltar miljöer som är
mänskliga och som svarar mot alla livets
skeden och behov. Det gäller såväl bostäder som arbetsplatser, skolor och vårdmiljöer. Det gäller även våra offentliga rum,
vistelseytor och färdvägar.

Barnens lek- och uppväxtmiljöer ska
gestaltas med omsorg och med kvalitativa
värden som trygghet, grönska och upplevelseglädje i fokus.

I Uppsala ska goda, trygga och attraktiva
miljöer skapas. Bostäder som har stora
boendekvaliteter med ljusa gårdar och
utblickar. Attraktiva bostäder som erbjuder
något mer än tak över huvudet. Generella
bostäder blir mer flexibla över tid och

Kommunen ska agera som förebild vid
utformning av egna byggnader, skolmiljöer
och offentliga rum.

Hur gör vi?
•
•
•
•

Hur
Hur
Hur
Hur

bidrar projektet till en god livsmiljö?
utformas närmiljö och vistelseytor till attraktiva och trygga platser?
tillgodoses de mänskliga behoven i livets alla skeden?
möjliggör arkitekturen en aktiv, levande stadsmiljö?
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Södra Rosendal (Foto: Anders Morén. Arkitekt: Utopia Arkitekter.)
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Samverkan

Engagemang är avgörande för att nå en
hög arkitektonisk kvalitet.

Processer som verkar för en god bebyggd
miljö och arkitektonisk kvalitet kan bara
fungera i samverkan och samförstånd.
Gemensamma begrepp och ställningstaganden om vilka faktorer som leder till
kvalitativa resultat bildar en bas.

Att via ökad samverkan arbeta tvärsektoriellt och över gränser skapar en lärande
process som bidrar till gemensamma
synsätt.

Tidig samverkan om projektets förutsättningar och begränsningar ökar förutsägbarhet.

Debatt och dialog om arkitektur, kvalitet
och gestaltning tidigt i processerna ger en
bra grund till smidiga förlopp och goda, väl
förankrade och genomförbara projekt.

I arbetet med att forma vår byggda miljö
finns både privata och offentliga aktörer:
medborgare, byggbolag, fastighetsägare,
näringsliv, arkitekter, kommun, landsting
och stat. Insikt om varandras olika utgångspunkter i processen är viktig och
skapar dynamik.

Arkitekttävlingar är bra verktyg för debatt
och dialog om arkitektur samt för att
beskriva olika möjliga alternativ samtidigt
som nya idéer och fler aktörer förs in i
projekten.

Genom att hela tiden kommunicera med
varandra om vad målen är och hur man når
dit skapas engagemang och delaktighet.

Hur gör vi?
•
•
•
•

Kan tidiga workshops användas för att ta fram gemensam målbild?
Hur kan flera aktörer bidra med kunskap i projektet?
Vilka metoder för information och förankring av projektet används?
Gestaltnings- och kvalitetsprogram kan utgöra gemensam bas
för att säkra kvalitetsnivåer.
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Gunnar Leches park, Resecentrum (Foto: Dan Thunman. Arkitekt: White arkitekter)
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Tillgängligt

En förutsättning för att våra gemensamma
platser i Uppsala ska bli attraktiva att använda är att de utformas till inkluderande
och trygga miljöer.

Ett levande och attraktivt Uppsala är en
stad för alla. All byggd miljö i Uppsala, såväl privat som offentlig ska kännetecknas
av en inkluderande gestaltning. Särskilt i
våra offentliga rum parker, gator och torg
ska alla känna sig välkomna och deltagande.

Levande och tillgängliga stadsrum innehåller inte avskiljande och avståndstagande miljöer utan bjuder in till deltagande och användning.

Det innebär en gestaltning av vår miljö där
barriärer inte förekommer, varken fysiska
eller mentala.

I ett inkluderande Uppsala ska därför
långa slutna bottenvåningar mot allmänna,
offentliga rum undvikas.

Olika människor har olika behov och eftersom offentliga platser är allas gemensamma rum ska också utformningen av
dessa kännetecknas av tillgänglighet
såväl fysisk som social och ekonomisk.

Oavsett förmåga, tillhörighet eller ekonomi
ska man kunna använda sig av vår gemensamma miljö på sina egna villkor och från
sina behov.

Hur gör vi?
•
•
•
•

Hur bidrar arkitekturen till en tillgänglig, inkluderande miljö?
Hur utformas de gemensamma platserna till trygga platser?
Hur skapas en levande, upplevelserik miljö?
Vilka faktorer bidrar till att skapa hållbara miljöer ur alla aspekter.
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Allmäna Bastun Frihamnen, Göteborg – ”Svettekörka” som den också kallas, är en byggnad
med enkla och återvunna industrimaterial som starkt visat Frihamnens potential långt
innan andra såg områdets möjligheter. Nominerad till Kasper Salin-priset 2015.
(Foto: Beatrice Törnros/Göteborg & Co. Arkitekt: Raumlabor Berlin)
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Verktyg
Engagemanget hos beställare och arkitekt är utan tvivel absolut
avgörande för ett projekts arkitektoniska kvalitet. Man kan skapa
bra arkitektur med liten budget, på krångliga platser och inom
svåra program, men utan engagemang går det inte.
Sveriges Arkitekters Kasper Salinjury
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Bild på pallis

Pallis Pop Up-Park, Södermalm Stockholm, sommaren 2015. (Design: Mats Aldén. Fotograf: Nola.)
Allmäna Bastun Frihamnen, Göteborg – interiör och omklädningsrum.
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Tillfällig arkitektur

Testa

Tillfällig arkitektur kan användas för att
locka besökare till och pröva ny användning
för en plats. Tillfälliga åtgärder är både
kostnadseffektiva och tidsbesparande när
det gäller att temporärt pröva en ny användning eller att under en begränsad tid
sätta fokus på en plats eller ett event.

Utveckling, innovation och att testa nya lösningar ska vara en naturlig del i processerna kring den byggda miljön. För att kunna
möta nya utmaningar i ett samhälle som
hela tiden förändras och i samband med
de klimatförändringar vi ser nu och som vi
kan förvänta oss i framtiden krävs en vidareutveckling av de verktyg vi har idag.

Tillfällig arkitektur är ett bra verktyg att
skapa intresse och öppna för dialog.

Byggandet måste anpassas till ett förändrat klimat och att dess miljöpåverkan
minimeras.

Tillfällig arkitektur kan också innebära
experiment med tillfälliga stadsrum, parker
eller aktiviteter som kan bidra till social
samhörighet och gemensam kunskap.
Nya stadsdelar kan med utvärdering av
temporära aktiviteter utveckla en egen urban identitet utifrån unika förutsättningar.

Det krävs hög ambitionsnivå för att testa
och hitta nya lösningar som kombinerar
god arkitektur och intressant miljöteknik
med långsiktig hållbarhet i fokus.
Sätt att utveckla det som byggs är att testa
nya material och nya tekniker via livscykelanalyser, miljömanualer och miljömärkning
för produkter.

Temporära verksamheter och tillfällig användning av byggnader och tomter i väntan
på fastighetsutveckling kan bidra till en
värdeökning av områden.

En variation av traditionellt byggande med
andra former som exempelvis byggemenskap och självbyggeri är värt att prova.

Exempel på tillfälliga åtgärder är sommargågator där man utforskar vad som sker i
en specifik miljö om utrymme för biltrafiken
minskar. Små parker, stadsodling, utställningspaviljonger samt mötesplatser för
medborgardialog är andra typer av temporära aktiviteter.

Att testa nya processer och nya aktörer i
nya konstellationer utvecklar branschen.
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Juvelen (Utopia), Forumtorget (White) och Nya Stadshuset (Henning Larsen Architects).
Vinnande tävlingsförlag. Värmeverket (LIljewall arkitekter). Medborgardialog (Foto: Stewen Quigley)
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Tävlingar

Debatt/Dialog

En tävling ger en god genomlysning av
ett projekt med ofta oväntade och nya
perspektiv. Tävling kan fungera utmärkt
som underlag i debatt och dialog med
beslutsfattare och medborgare.

Debatt och dialog om behov, arkitektur,
kvalitet och utförande tidigt i varje förändrings- och byggprocess ger en bra grund för
lyckade och hållbara projekt. Kommunens
medborgardialog är ett viktigt inslag.

Tävlingsformen ger maximalt utrymme för
kreativa processer och ger djupgående
kunskap om ett projekts förutsättningar
och möjligheter. Att ha flera förslag att välja
mellan och jämföra ger dessutom ett brett
underlag för beslut och genomförande.

Gestaltnings- och kvalitetsprogram som tas
fram i samarbete kan utgöra en gemensam
bas för arkitektonisk kvalitet och kan vara
en utgångspunkt i dialogen om arkitektoniska värden.
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Förslag till utformning av Rosendals Torg. (Arkitekt: WSP Group/Tengbom arkitekter)
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Markpolitik
Genom medvetna riktlinjer för markanvisning kan man skapa underlag för
kvalitet och variation. Markpolitik som
medför att man får ett ökat antal olika
byggherrar ger möjlighet till en blandning
av bostadstyper, upplåtelseformer och
öppnar för att olika stora aktörer kan få
agera.
Markanvisningar för pilotprojekt kan
bli framgångsrika förebilder såväl för
arkitektoniskt nyskapande, för hållbart
byggande och mångfald i gestaltning.
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Uppföljning
Genom att följa upp genomförda projekt
och åtgärder ökas kunskapen om vad
som bidragit till god kvalitet eller vad som
skulle kunna ha förbättrats eller gjorts
annorlunda.
Med klara visioner om vad man vill uppnå
är det lättare att följa upp om de hållit hela
vägen och om projektets ursprungsidéer
går att hitta i det färdiga resultatet.
Gemensamma uppföljningar med alla
inblandade ger en bred kunskap om
genomförandeprocessen och förståelse
för vad som kan och ska vara förutsättningar i projekt.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/1573
18 augusti 2017

Christian Hegardt

Byggnadsnämnden

Motion ”Ej klara detaljplaner vid markanvisning”
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden anser motionen besvarad.

Bakgrund

Anna Hrdlicka (M) har till regionfullmäktige 2017-11-20 lämnat motion ”Ej klara
detaljplaner vid markanvisning”.
I motionen framförs att Region Gotland för att få fler intressenter till
markanvisningstävlingar bör arbeta fram detaljplaner till samrådshandling innan
markanvisningsförfarande för att sedan i samarbete med den valda exploatören
slutföra detaljplanen. Detta förfarande bör då underförstått ersätta ett där man
markanvisar med en antagen, och inte längre påverkbar, detaljplan som grund.
Motionären yrkar ”att vi vid markanvisningstävlingar och markanvisningar arbetat
klart detaljplanen tillsammans med exploatören för att dra nytta av deras kunskaper.”
Motionen har remitterats för synpunkter till byggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande

Synpunkterna och yrkandet i motionen beskriver i allt väsentligt den nuvarande
markanvisningsprocessen på Region Gotland så som den tillämpats för exempelvis
stora markanvisningar inom Kv Sergeanten, Kv Järnvägen, Kv Fiskmåsen och Kv
Kolgården, där detaljplaner i samrådsskede eller planprogram varit förutsättning för
markanvisningstävlingarna. Några markanvisningstävlingar som genomförts senaste
två åren, exempelvis för Kv Signallottan, har haft redan antagna detaljplaner som
underlag. I Kv Signallottan föll sig detta naturligt då den stora utbyggnaden på A7fältet inte möjliggjorde att hela området markanvisades samtidigt. Att
markanvisningsförfarandet genomförs efter samråd har identifierats som en bra
möjlighet att i dialog med exploatörer slutföra detaljplanearbetet. En antagen
detaljplan behöver trots detta kunna vara tillräckligt flexibel för att möjliggöra andra
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-bn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2017/1573

och framtida lösningar om det tänkta projektet inte genomförs. Detta ska inte förstås
som att stadsbyggnadsvisionen läggas åt sidan. Grundförutsättningar behöver
klargöras i detaljplanen, men en gemensam stadsbyggnadsvision kan bara etableras i
dialog. Region Gotland behöver bli ännu tydligare med vilka kvaliteter och värden
som bör finnas i förgrunden när regionen utvecklar och försäljer egen mark. Denna
ambition behöver möta enskilda exploatörers egna förutsättningar och visioner i tät
dialog under projektets gång.
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar motionärens synpunkt att hårt styrda krav i
markanvisningstävlingar kan vara hämmande för intresset att delta. Där behöver
Region Gotland hitta sätt att begära in enklare underlag utan att ge avkall på
kvalitetsbedömningen som ett grundkriterium i markanvisningstävlingen.
Det finns trots allt situationer där en antagen detaljplan kan vara bästa underlaget för
en markanvisningstävling. Inte alla exploatörer har den ekonomiska möjligheten att
vänta ut en detaljplaneprocess eller ta sig an en större markanvisning. En
kombination av mindre avgränsade markanvisningar och en redan antagen detaljplan
som underlag för anvisning kan då öka antalet intressenter snarare än tvärtom. Inom
ett stadsutvecklingsområde som helhet är förmodligen en blandning av både små och
stora markanvisningar en framgångsfaktor.
Sammanfattningsvis anser samhällsbyggnadsförvaltningen att motionen kan anses
besvarad då yrkandet beskriver en process som redan följs i
markanvisningsförfaranden.

Beslutsunderlag

Motion till regionfullmäktige ”Ej klara planer detaljplaner vid markanvisning”
2017.11.20
Christian Hegardt
Stadsarkitekt

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Visby 2017-11-20

Motion:

Ej klara detaljplaner vid markanvisning

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Region Gotland har en resa att göra när det gäller markanvisningar, mark- och fastighetsaffärer. Hårt
styrda tävlingar där mycket detaljerade detaljplaner och krav ligger till grund lockar inte lika många
intressenter och kommer många gånger att diskuteras efter att markanvisningstävlingen avgjorts.
Många kommuner i Sverige arbetar med att för markanvisningar och markanvisningstävlingar ta fram
detaljplaner men bara fram till samrådshandling för att kunna arbeta klart planen tillsammans med
exploatören. Ännu hellre att anvisa på ett planprogram. Diskussionerna kommer då innan planen antas
och politiken och exploatören kan vara med och påverka slutresultatet ur ett stadsbyggnadspolitiskt
perspektiv.
Detta ger också fler konkreta fördelar för organisationen. Bland annat kan Region Gotland få in ny
kunskap i de egna korridorerna - att arbeta med aktörer med andra erfarenheter är så gott som alltid
berikande.

Därför yrkar jag;
att vi vid markanvisningstävlingar och markanvisningar arbetat klart detaljplanen tillsammans med
exploatören för att dra nytta av deras kunskaper.

Anna Hrdlicka (M)

