Kallelse

Miljö och hälsoskyddsnämnden

MHN 2017/5447

Sammanträdesdatum 2018-02-06
Sekreterare Lisa Tunegård

Kallelse till miljö och hälsoskyddsnämndens sammanträde
6 februari 2018, klockan 09.00–12.00
Konferensrum Rügen
lisa.tunegard@gotland.se

Föredragningslista
Förslag på justerare: Björn Dahlström

Ärende
1

Kommentar

Information från förvaltningschef
Johan Åberg

2

Presentation av nya medarbetare

Presentation av Amanda Andersson kommunikatör och Fredrik Gustafsson
miljöskyddsinspektör.
3

TN-Remiss Parkeringsstrategi och parkeringsnorm
MHN 2017/5427

Christian Hegardt

4

Verksamhetsberättelse 2017
MHN 2018/140

Johan Åberg

5

Beslutsattestanter 2018
MHN 2018/62

Johan Åberg

6

Verksamhetsplan 2018
MHN 2017/3207

Andreas Larsson

7

RS Remiss. Revisionsrapport. Personal- och kompetensförsörjning 2017
MHN 2017/4874

Pia-Maria Larsson

8

Övrigt - Fördjupning. Kompetensförsörjning och HR

9

BN remiss. Samråd om detaljplan. Sotaren 1-3 med flera
MHN 2018/139

10

11

Projektrapport 2017 - Riskklassning av potentiellt
MIFO 2 m m
MHN 2017/5424

Pia-Maria Larsson
Claudia Castillo

förorenade områden enligt
Claudia Castillo

Information - kretsloppsstrategi
Mattias Edsbagge

12

Datum för inspektioner
MHN 2018/153

Lisa Tunegård

13

Aktivitetsplan - Förebyggande räddningstjänst
MHN 2018/327

Anders Buskas

14

Förändringar i delegationslistan på grund av personalförändringar
MHN 2017/3277

Anders Buskas

15

Uppföljning Räddningstjänst
MHN 2017/2203

Anders Buskas

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Miljö och hälsoskyddsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2018-02-06

Ärende
16

Kallelse
MHN 2017/5447

Kommentar

Uppföljning Team Miljö
MHN 2017/2206

Mattias Edsbagge

17

Uppföljning Team Vatten
MHN 2017/2205

Mattias Edsbagge

18

Uppföljning Team Livsmedel
MHN 2017/2204

Andreas Larsson

19

Delegationsbeslut
MHN 2017/2207

20

Övrigt

Isabel Enström
Ordförande

2 (2)

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

MHN 2017/1573
10 januari 2018

Christian Hegardt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Remiss ”Parkeringsstrategi och parkeringsnorm”
Förslag till beslut

•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 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
att minska spannen och komplettera med en tydlig hänvisning till vilka kriterier som
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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.

o:\sto2\str\2016\1320022837\3_projekt\parkeringsstrategi gotland 171107.docx

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.

6 av 39

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.
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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
31 av 39

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

37 av 39

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

38 av 39

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.

39 av 39

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

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
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

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-01-23

MHN AU § 3 TN-Remiss Parkeringsstrategi och
parkeringsnorm
MHN 2017/5427

Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
som sitt eget.

Arbetsutskottets beslut

Bedömning

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.
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.
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-01-23

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
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-01-23

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.

Ärendets behandling under mötet

Stadsarkitekt Christian Hegardt föredrar remissyttrandet för arbetsutskottet.
Arbetsutskottet diskuterar avsnittet som rör bilpooler och föreslår att en bredare
diskussion kan tas upp vid nämndsammanträdet.
Skickas till
Tekniska nämnden
Sökande
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-01-23
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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

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har genomfört aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse
emot Regions Gotlands styrkort. Vilket vidare belyses i avsnitt 4.
Kvalitet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har genomfört aktiviteter som bidragit till hög 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 MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

Ekonomi

Budget jan dec, tkr
Intäkter
Driftkostnader
Netto

21 044
- 32 074
- 11 030

Utfall jan-dec,
tkr
18 334
- 29 358
- 11 024

Avvikelse
jan - dec, tkr
-2 710
2 716
6
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Kommentar

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fick inför 2017 en besparing som innebar en minskad
budgetram på 1,5 miljoner. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bidrar väl 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 Miljö och hälsoskydd

Under 2017 har bemanningsfrågan varit central. Enheterna har haft omsättning på personal, vilket har påverkat verksamheten negativt i form av färre tillsyner och högre arbetsbelastning. Enheten har tidvis haft vakanser som inom vissa områden inneburit betydande
kompetenstapp.
Mot slutet av året sågs effekter av att ett utskick till fastighetsägare inom Klart Vatten
ströks år 2015. Utskicket ställdes in pga. att ärendebalanserna inte gick att hålla och långa
handläggningstider som följd. Effekterna under 2017 är att ärendeinströmningen avtagit.
Resurs har istället lagt på uppföljning och tillsyn inom andra arbetsområden.
Enhet Livsmedel och alkoholtillstånd

Både Enhet Livsmedel och Enhet Alkoholtillstånd hade svårt att rekrytera sommarvikarier.
Enheten livsmedel hade en vikarie under sommaren istället för som planerat tre stycken
sommarvikarier. Konsekvens av detta är att målen i tillsynsplanen för år 2017 inte uppfylls
inom enheten livsmedel. I september tillträdde enhetschefen för förvaltningsstöd som TF
enhetschef för enhet livsmedel och alkoholtillstånd och detta permanentades i december
vilket medförde en besparing motsvarande en chefstjänst.
Enhet Förebyggande brand

Trots att det under stora delar av året var vakanser i personalbemanningen så har nästan
målet med det antal tillsyner som var angett i tillsynsplanen uppnåtts, endast 17 tillsyner
färre än planerat har genomförts.
En ny plan för hantering av automatlarm har godkänts i nämnden, under 2018 så påbörjas
implementeringen.
Enhet förvaltningsstöd

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

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.
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.
Inom vattenteamet kan en förväntad utveckling vara att ärendeinströmningen är fortsatt
svag under första delen av året för att ta fart under våren. Bemanningen är planerad så att
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enheten har två vakanser under första kvartalet. Inom Klart Vatten-arbetet finns ett fortsatt
arbete med uppföljning.
I takt med att bygglovsenheten växer och fler bygglovsärenden handläggs behöver resursen
för va-prövningen förstärkas. Det finns en risk för att detta moment annars kan stoppa upp
ärendeflödet inom bygglovsprövning.
En ny tobakslag införs från och med 1/1 2018 som kan innebära nya utmaningar. Även arbetet med att få ner berusningsnivån på serveringsställen kräver fokuserade insatser. Tillsynen av rökfria miljöer gällande skolgårdar kommer att utföras av enhet miljö och hälsoskydd.

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

Inom Enhet förebyggande brand är utmaningen att de två tjänster som arbetar med myndighetsutövning skall hitta balansen mellan tillsyner som ger inkomst och att svara på framförallt interna remisser vilket tar mer och mer tid i anspråk. Detta skall ses över för att hitta
arbetssätt som är mer förvaltningsövergripande och försöka hitta former som gör att antalet interna remisser ska minska.
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2

Händelser av väsentlig betydelse

Enhet Miljö och hälsoskydd

Under 2017 har bemanningsfrågan varit central. Enheten har haft omsättning på personal,
vilket har påverkat verksamheten negativt i form av färre tillsyner, högre arbetsbelastning.
Enheten har tidvis haft vakanser som inom vissa områden inneburit betydande kompetenstapp.
Miljö och hälsoskyddsnämnden har under andra hälften av året arbetet med att ta fram ett
åtgärdsprogram för luftkvalitet i Visby. Arbetet har delvis utförts av extern konsult. Enhet
miljö och hälsoskydd har fått lägga resurser på upphandling, framtagande av underlagsmaterial mm inför framtagande av åtgärdsprogrammet. Under 2018 kommer åtgärdsprogrammet behandlas politiskt för antagande.
Inom Klart vatten-arbetet planerades och genomfördes ett nytt arbetssätt för momentet
beslut om förbud. Arbetet innebar att resurs fick tas från handläggning vilket fick till följd
att ärendebalansen inte gick att upprätthålla. På sikt förväntas dock det nya arbetssättet vara
tidsbesparande och mer kundvänligt.
Mot slutet av året sågs effekter av att ett utskick till fastighetsägare ströks år 2015. Utskicket
ställdes in pga. att ärendebalanserna inte gick att hålla och långa handläggningstider som
följd. Effekterna under 2017 är att ärendeinströmningen avtagit. Resurs har istället lagt på
uppföljning och tillsyn inom andra arbetsområden.
Enhet Förvaltningsstöd

Enheten har rekryterat ytterligare en medarbetare med erfarenhet och kompetens i miljöoch hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde. Detta har givit en omedelbar effekt på det
stöd som kunnat lämnas till arbetsuppgifter inom verksamhetsområdet. Viktiga händelser
under året har varit arbetet med verksamhetsplan 2018, lokalöversyn Visborgsområdet
samt färdigställandet av förstudien om digitaliserad samhällsbyggnadsprocess som följdes
av en fullständig ansökan om medel till projekt DISA. Förarbetet till DISA har varit den
enskilt största arbetsuppgiften för enheten och en stor del av medarbetarna har arbetat mer
eller mindre heltid med ansökan. Resultatet lät dock inte vänta på sig utan i december tilldelades förvaltningen cirka 26 miljoner i projektmedel. Rekrytering av kommunikatör har
genomförts under hösten och kommunikatören påbörjar sin anställning januari 2018.

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

Enhet Livsmedel och alkoholtillstånd

Både Enhet Livsmedel och Enhet Alkoholtillstånd hade svårt att rekrytera sommarvikarier,
enheten livsmedel hade en vikarie under sommaren istället för som planerat tre stycken
sommarvikarier. Konsekvens av detta är att målen i tillsynsplanen för år 2017 inte uppfylls
inom enheten livsmedel. I september tillträdde enhetschefen för förvaltningsstöd som TF
enhetschef för enhet livsmedel och alkoholtillstånd och detta permanentades i december
vilket medförde en besparing motsvarande en chefstjänst. I samarbete mellan team livsmedel och enhet förvaltningsstöd har en planering påbörjats för att tidigt under 2018 genomföra en behovsutredning liknande den som enhet miljö och hälsoskydd gör. Detta på grund
av att team livsmedel har haft svårt att lyckas nå målen för antal kontroller under flera år.
Orsakerna till att team livsmedel inte når kontrollmålen kommer att genomlysas grundligt
och lämpliga åtgärder vidtas, vilket också tydliggjorts i Verksamhetsplanen 2018 som ett
prioriterat uppdrag från nämnden.
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Enhet Förebyggande brand

En tillsyn har genomförts med handräckning av polismyndigheten. Tillsynen gick bra och
inget överraskande hände. En ingenjör har sagt upp sig och slutade sin anställning i månadsskiftet april/maj. En brandinspektör har varit sjukskriven till 50% under året, medarbetaren planerar att gå i pension i oktober. Nyrekryteringen är genomförd och enheten har
fått in två nya inspektörer, en med mycket erfarenhet och en med mindre erfarenhet. Båda
började i september.
Trots vakanser i personalbemanningen under stora delar av året har nästan målet med det
antal tillsyner som var angett i tillsynsplanen uppnåtts, endast 17 tillsyner färre än planerat
har genomförts.
Vid tillsynen från Länsstyrelsen under hösten så fick Region Gotland bra betyg på handlingsprogrammet inom Lagen om skydd mot olyckor. Vi måste dock jobba med entreprenören för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) på ett tydligare sätt vad det gäller
planering och uppföljning.
Räddningstjänsten Gotland har varit värd för det jämförelseprojekt som vi är delaktiga tillsammans med andra kommuner.
För att lösa helheten i räddningstjänstens två nämnder så har en inspektör från MHN fått
ändrade arbetsuppgifter fram till september 2018. En vikarie på inspektörtjänsten börja 8/1
2018.
En ny plan för hantering av automatlarm har godkänts i nämnden, under 2018 så påbörjas
implementeringen.

3

Förväntad utveckling

Enhet Miljö och hälsoskydd

Förväntad utveckling inom enheten är att bemanningsfrågan fortsatt kommer att vara utmanande. Omsättningen på personal gör att det uppkommer avbrott i den planerade verksamheten. Viktiga områden att jobba med är t ex att förenkla introduktion, löneläget, arbetet med attraktiv arbetsgivare.

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

Inom miljöteamet finns risk att inte rätt kompetens lyckas rekryteras, främst inom hälsoskyddsområdet.
Inom vattenteamet kan en förväntad utveckling vara att ärendeinströmningen är fortsatt
svag under första delen av året för att ta fart under våren. Bemanningen är planerad så att
enheten har två vakanser under första kvartalet. Inom Klart Vatten-arbetet finns ett fortsatt
arbete med uppföljning. Uppföljning är mycket viktigt för verksamhetens fortsatta trovärdighet.
Beroende av hur utvecklingen med ärendeinströmningen och uppföljningen är kan resurs
från vattenteamet komma att användas inom andra delar av nämndens verksamhetsområden.
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Inom vattenteamet utförs idag va-prövning i samband med bygglovsprövning. I takt med
att bygglovsenheten växer och fler bygglovsärenden handläggs behöver resursen för vaprövningen förstärkas. Det finns en risk för att detta moment annars kan stoppa upp ärendeflödet inom bygglovsprövning. Förnärvarande arbetar två heltidstjänster med VA-prövning under byggnadsnämnden
Enhet Förvaltningsstöd

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. En medarbetare är tillbaka från föräldraledighet
men kommer att vara huvudansvarig för att uppdatera verksamhetssystemet Miljöreda till
Vision Miljö vilket väntas ta en stor del av tjänsten. Återstående delar av enheten kommer
att behöva tydliga prioriteringar från både enhetschef och förvaltningsledning gällande vilket stöd som ska ges till enheterna i SBF.
Enhet Livsmedel och alkoholtillstånd

En ny tobakslag införs från och med 1/1 2018 som kan innebära nya utmaningar. Även arbetet med att få ner berusningsnivån på serveringsställen kräver fokuserade insatser. Tillsynen av rökfria miljöer gällande skolgårdar kommer att utföras av enhet miljö och hälsoskydd.
Livsmedelsverket har beslutat om nytt gemensamt nationellt fokus vilket medför att 17
operativa mål har tagits fram. Detta innebär att kontrollen styr mot mer avgränsade områden. För 2017 kommer en extra rapportering krävas för varje specifikt mål. Livsmedelsverket tror sig kunna införliva denna rapportering i den ordinarie årliga rapporteringen fr.o.m.
2018.
En viktig fråga för team livsmedel kommer också att vara den behovsutredning som ska
göras under 2018 för att utvärdera uppdraget i förhållande till resursbehovet och resurstillgången.
Enhet Förebyggande brand

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

Det börjar bli dags för utbyte av besiktningsfordon inom planperioden. I den nya organisationen som beslutades i februari 2017 bör även de besiktningsfordon som förebyggande
brand använder sig av vara utrustade för att fungera som första insatsfordon Detta är en ny
post för Miljö- och hälsoskyddsnämnden, den låg inte på nämnden innan samhällsbyggnadsförvaltningen bildades 2010.
Utmaningar är att de två tjänster som arbetar med myndighetsutövning skall hitta balansen
mellan tillsyner som ger inkomst och att svara på framförallt interna remisser vilket tar mer
och mer tid i anspråk. Detta skall ses över för att hitta arbetssätt som är mer förvaltningsövergripande och försöka hitta former som gör att antalet interna remisser ska minska.
Enheten får också fler beställningar på spridningsyttrande från polismyndigheten, och här
medger lagen inte att man får fakturera dessa.
Verksamheten har återigen en minskad bemanning, en inspektör är tjänstledig för studier
under en treårsperiod. Rekrytering kommer att påbörjas under 2018.
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Övergripande

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

Verksamheterna inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens område kommer framåt att genomföra en uppgradering av ärendehanteringssystem och faktureringssystem. Detta påbörjas i början av år 2018.
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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 MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

Direkt 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

Prioriterade utvecklingsområden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens 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
Prioriterade aktiviteter

Utifrån de bestämda målen har miljö- och hälsoskyddsnämnden tagit fram prioriterade aktiviteter för att bidra till måluppfyllelse.
Aktiviteter

Låg påverkan

Hög påverkan

Utveckling av ytterligare digitala tjänster

X

Utveckla våra e-tjänster

X

Workshop ” förenkla helt enkelt ”

X

Trappa upp marknadsföringen av e-tjänster

X

Tillsynsplaner

X

Kommentar
Prioriterade aktiviteter inom miljö- och hälsoskydd

Enhet Förvaltningsstöd har varit ansvarig för att driftsätta e-tjänster, dessa har initialt lanserats inom Byggnadsnämndens områden, men är fortsatt prioriterat och kommer framöver
att bidra även till Miljö- och hälsoskyddsnämnden verksamhets områden. 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 alla enheter.
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.

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

Enheternas kontroll- och tillsynsplaner följs upp i samband med nämndssammanträden.
Planernas innehåll och medarbetarnas arbete utifrån nämndens beslutade tillsynsplaner bidrar framför allt till 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).
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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 Miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamheter och nämndmålet säkra livsmedel samt kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet,
är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta hanteras i enheternas kontrollplaner.

5.1

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.
5.1.1

Prioriterade aktiviteter

Utifrån det bestämda målet har Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutat om prioriterade
aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelse.
Aktivitet

Låg påverkan

Hög påverkan

Hanteras i respektive enhets aktivitets / kontrollplan (tillgänglighetsmål)

X

Utveckla våra e-tjänster

X

Processkartläggning

X

5.1.2

Insikt

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

”Insikt” är en nationell undersökning som genomförts i SKL:s regi 2011, 2013, 2015, 2016
och 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 0-100. 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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Miljö- och hälsoskyddsnämnden myndighetsområden är brandtillsyn, livsmedelskontroll,
serveringstillstånd och miljö- och hälsoskydd. NKI är ett index som är lämpligt att använda
för att göra jämförelser över tid. I mätningen 2016 hade brandtillsyn högt betyg, NKI 70,
livsmedelskontroll högt betyg NKI 70, serveringstillstånd högt betyg NKI 78 och miljöoch hälsoskydd hade ett godkänt betyg, NKI 69.
I nedanstående tabell åskådliggörs betygsindex 2017 fördelat per myndighets- och serviceområde (perioden januari till och med augusti)
Myndighets område

Information

Tillgänglighet

Bemötande

Kompetens

Rättssäkerhet

Effektivitet

NKI

Antal
svar

Brandtillsyn

74

72

82

80

74

79

79

29

Bygglov

52

51

60

57

58

36

50

21

Miljö- och hälsoskydd

69

70

77

69

71

68

69

33

Livsmedelskontroll

69

70

80

73

71

76

72

85

Serveringstillstånd

76

79

83

79

78

80

79

62

Snitt

68

68

76

72

70

68

70

230

Kommentar

Genom de prioriterade aktiviteterna har de olika myndighetsområdena ökat eller bibehållit
NKI på godkänt betyg samt hög betyg vilket bidrar till måluppfyllelse för koncernen.
Enhet Förvaltningsstöd har varit ansvarig för att driftsätta e-tjänster, dessa har lanserats
och digitaliseringsarbetet är även fortsättningsvis prioriterat för enheten. Enhetens arbete
har haft hög påverkan på målet i koncernstyrkortet samt förvaltningens prioriterade områden.
E-tjänsterna uppdateras och förbättras kontinuerligt av verksamhetsutvecklare med stöd av
personal inom alla enheter.

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

Förvaltningen kartlägger processer när det gäller enheternas arbete, för att hitta synergier
emellan enheterna men också områden som kan utvecklas för att öka kvaliteten.
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Verksamhetsmått

Tjänster

Volymer
Mått

Resultat
2017

Resultat
2016

Resultat
2015

Resultat
2014

Inkomna/upprättade
ärenden
Tillsyn enligt Miljöbalken och Livsmedelslagen

Totalt antal ärenden

6106

5100

5046

4624

Livsmedelsrörelser, inspektioner/besök
Miljöfarlig verksamhet, inspektioner/besök

1069

982

848

927

479

559

536

1390

Enskilt avlopp
Tillsyn Förebyggande
brand

Antal beslut

581

807

627

742

Tillsyn LSO

154

121

156

Tillsyn LBE

28

22

43

Samplanerad tillsyn
(LSO+LBE)

19

21

30

5.2.1

Bidrag emot måluppfyllelse

Enhet miljö och hälsoskydd har under året haft som primärt mål att genomföra den tillsynsplan som miljö och hälsoskyddsnämnden antog i december 2016. Planen anger företrädesvis kvantiteter av tillsynsinsatser och ärendehandläggning. Redovisning av tillsynsplanen
har skett löpande under året i samband med nämndmöten.
Av redovisningen framgår att team vatten uppnått ca 80 % måluppfyllelse inom Klart Vatten-arbetet och övrig handläggning av enskilda avloppsanläggningar. Kommentar till resultatet är att förhandsuppskattning av antalet ärenden som kommer in över ett år är svår att
göra. 2017 fick nämnden in färre ansökningar är vad som uppskattades i samband med
framtagande av tillsynsplanen och därmed fanns inte tillräckligt med ärenden för att uppnå
målet.
I övrigt har teamet utfört planerat arbete inom byggnadsnämndens ansvarsområde, med
Vatten och avloppsgranskning samt övrig handläggning inom MHN´s ansvar.

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

För team miljö är måluppfyllelsen 86 % där differensen härrör från vakanser. Inom hälsoskydd genomfördes t ex inte ett projekt om tillfälliga boenden och inom miljöskydd uteblev
ett antal inspektioner inom avfallsområdet. I de fall verksamheter omfattas av årsavgifter
kommer tillsynen utföras under 2018.
Av verksamhetsplanen 2017(VP17) framgår att en översyn av enhetens organisation skulle
utföras. Detta är nu genomfört. Resultatet innebar att enheten har kompletterats med en
biträdande enhetschef som är anställd sedan 20180101. I samband med tillsättningen avskaffas teamledarfunktionen.
Enligt VP17 skulle Klart Vatten jobba bort ärendebalanser och uppnå snabbare handläggningstid. Detta är genomfört och handläggningstiden är ca 3-4 veckor.
Tillsynen enligt livsmedelslagen når inte upp till uppsatta mål och har inte gjort så på några
år. Detta föranleder en noggrann genomgång av arbetssätt, bemanning och andra saker
som kan påverka måluppfyllelsen. En behovsutredning ska göras och redovisas i miljö- och
hälsoskyddsnämnden för vidare diskussion kring tillsynsarbetet och målsättning för detsamma.
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Inom Enhet förebyggande brand når man nästan målen i tillsynsplanen för 2017, vilket var
218 stycken planerade tillsynsbesök. Enheten har genomfört 201 stycken tillsynsbesök vilket endast är 17 tillsyner färre än planerat.

5.2.2

Servicemätning

Identifierade styrkor
Korta svarstider på mail
Information ut emot kund
Intresse och engagemang
Identifierade förbättringsområden

Åtgärder

Tillgänglighet

Tydligare information kring kundtjänst, tider etc.

Svar på frågan

Ökad kunskap hos kundtjänst.

Tabell 1: Sammanställning analys servicemätning 2017

5.2.3

Synpunkter

Områden med positiva synpunkter

Områden med negativa synpunkter

Åtgärder

Buller innerstaden

Förvaltningen informerar verksamheten. Svårt att följa upp då
uppgiftslämnare oftast är anonyma.

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

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)

Nämnden 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

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

☐

☒

☐

Kartlägga orsak till korttidsfrånvaro, upprätta handlingsprogram

☒

☐

☐

Utbildning av medarbetare hur nämnderna fungerar och är organiserade

☐

☒

☐

Kommentar

Särskild lönesatsning - De enheter som kommer att prioriteras inom MHNs verksamhet
2018 är, Miljö- och hälsoskydd, 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.
Utbildning av medarbetare om nämnd – nämndsekreterarna har utbildat på de enheter som
önskat det. Förvaltningen kommer att följa upp under 2018 om det finns ytterligare behov.
För nyanställda så finns utbildningen med som en punkt i introduktionsprogrammet.

6.2

Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

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

Förvaltningen har tagit fram en ny kompetensförsörjningsplan under året som beslutades i
BN, som anställningsnämnd, 2017-12-20. Även MHN har behandlat planen i dialog med
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förvaltningen. 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 det tagits fram ett traineesystem för räddningstjänstpersonal i beredskap
som innebär att vi har möjlighet att rekrytera löpande på ett annat sätt än tidigare. Förvaltningen kommer att fortsätta med det arbetet framåt och utvärdera det efter hand.
Förvaltningen har under året haft en pågående dialog för att se över möjlighet till att bygga
upp samarbete med yrkeshögskolor för bygglovhandläggare och byggnadsinspektörer. Man
har dock inte kommit i mål med detta men arbetet fortsätter framåt.
Förvaltningen ser att den särskild lönesatsning avseende bristyrken 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.
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.

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

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
sina kollegor och chefer. Få känner sig diskriminerade. Förvaltningen har en stor andel
högt engagerade chefer. Som utvecklingsområde ser man 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.
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Ledarskap

Det är viktigt att cheferna har förutsättningar för att kunna ha ett hållbart ledarskap. Förvaltningen kommer att upprätta ledarkontrakt för samtliga chefer och följa upp dem i samband med medarbetarsamtalet i slutet av 2017 och början av 2018.
Man 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. Förvaltningen 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. Man ser också att det är viktigt att cheferna har
ett administrativt stöd och stöd i vissa specialistfunktioner. Utifrån det så har förvaltningen
bland annat valt att rekrytera en kommunikatör på heltid som börjar i januari 2018 samt utökning av HR-chefens tid från 40% till heltid från och med våren 2018.
Ledningsgrupp har genomfört en stresscreening för samtliga chefer under hösten genom
en enkät via företagshälsovården, 6 av förvaltningens 7 enhetschefer 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

Lönesatsning kommer att göras under 2018 emot enheterna Miljö- och hälsoskydd samt förebyggande brand inom Räddningstjänsten.

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.

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

(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 %.
Det är en liten minskning under året. Förvaltningen arbetar aktivt med rehabiliteringsutredningar för de medarbetare som är sjukskrivna samt har en dialog om arbetsmiljön inom
förvaltningen. Man planerar att arbeta aktivt med sjuktalen under 2018 och bland annat ta
fram en strategi för att kartlägga korttidssjukfrånvaron. Förvaltningen kommer att fortsätta
arbetet med den handlingsplan som vi tagit fram utifrån resultatet i SAM-testet som ledningsgruppen genomförde i våras.
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Uppföljning av jämställdhetsplan

Det gjordes en lönekartläggning för 2016 i början av året och tog hänsyn till den i lönerevisionen i våras. Man kommer att följa upp och analysera den när förvaltningen nu ska göra
lönekartläggningen för 2017 i början av 2018.
Medarbetarundersökningen visar att 79 % av männen och 90 % av kvinnorna som har svarat tycker att det fungerar bra att förena arbete med föräldraskap på sin arbetsplats.
Förvaltningen har inte gjort någon kartläggning av hur det ser ut med uttag av föräldraledighet och vård av barn, detta är något man får se över framåt.
Under 2018 kommer samtliga enheter 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.
Förvaltningen har som mål att ha en jämn könsfördelning inom olika yrkeskategorier inom
förvaltningen. Förvaltningen ser att Räddningstjänsten och våra chefer är övervägande fler
män än kvinnor. Vid eventuell rekrytering av brandmän och nya chefer ska man ha det i
åtanke.
Förvaltningen har som mål att samtliga medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan kopplad till verksamhetens mål, detta följer man 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
2016-12-31

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

Tv

Visst

2017-12-31
Tot

Tv

4

3

33

34

5

39

= +6

1

12

=+2

10

= -1

Enhet Stadsarkitekt

4

Enhet Bygg

30

Enhet Geografisk Information

10

10

11

Enhet Plan

11

11

10

3

Visst

Tot
3

= -1
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11

1

12

10

Enhet Miljö- och 23
hälsoskydd*

2

25

21

9

10

41

50

2

10

=-2

23

= -2

10

= +1

52

=+11

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

* Enheter under MHNs ansvarsområde
Till detta kommer cirka 120 brandmän i Räddningstjänst i beredskap.
Väsentliga händelser
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.
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.

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

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)
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December 2016

December 2017

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0

0

0

0

Tabell 3: Oönskade deltidsanställningar (%)

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

Kommentar
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.

21 (32)

Region Gotland
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Verksamhetsberättelse 2017

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

Ekonomisk uppföljning och prognos

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fick inför 2017 en besparing som innebar en minskad budgetram på 1,5 miljoner. Utfallet visar ett överskott på 6 tkr. Justering har gjorts för upplupna
och förutbetalda intäkter och kostnader.
Budget jan dec, tkr
Intäkter
Driftkostnader
Netto

Utfall jan-dec,
tkr

21 044
- 32 074
- 11 030

Avvikelse
jan - dec, tkr

18 334
- 29 358
- 11 024

-2 710
2 716
6

Kommentar

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bidrar väl till Region Gotlands mål inom ekonomi, genom
att nämnden har en ekonomi i balans. Nämnden har under året lägre intäkter till följd av
lägre ärende inströmning samt i början av året några vakanta tjänster vilket leder till färre
tillsyner vilket i sin tur genererar mindre intäkter. Nämndens lägre kostnader beror bland
annat på att verksamheter haft vakanta tjänster, minskade overheadkostnader under hösten
till följd av att en befintlig enhetschef på förvaltning erhållit utökat ansvarsområde. Därmed
har att man tagit bort en chefstjänst inom nämndens ansvarsområde.
7.2

Nettokostnadsutveckling

I nedanstående tabell redovisas miljö- och hälsoskyddsnämndens nettokostnader för perioden jämfört med motsvarande period 2016.
Periodens
utfall 2016, tkr

Periodens
utfall 2017, tkr

Utveckling %
( heltal )

19 782

18 334

-7

Driftkostnader

- 31 753

- 29 358

-7

Netto

- 11 971

- 11 024

-8

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

Intäkter

Kommentar

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bidrar till de finansiella mål som är av betydelse för god
ekonomisk hushållning.
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Självfinansieringsgrad

I nedanstående tabell visas självfinansieringsgraden inom respektive enhetsområde, samt
självfinansieringsgrad för Miljö-och hälsoskyddsnämnden totalt. Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål enligt verksamhetsplan är att uppnå en total självfinansieringsgrad på 65 % .
Tjänst

Självfinansieringsgrad

Utfall jan-dec

Team miljöskydd

54 %

68 %

Team hälsoskydd

57 %

53 %

Team Vatten

60 %

66 %

Team Lantbruk

56 %

59 %

Team Livsmedel

52 %

53 %

100 %
22 %

92 %
22%

62 %

63 %

Team alkoholtillstånd
Förebyggande brand
Självfinansieringsgrad
totalt
7.4

Prognos (delår 2)
2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Investeringar

Miljö- och hälsoskyddsnämndens totala investeringspott är 200 tkr per år. Tilläggsanslag
på 300 tkr har gjorts under året för införande av nytt verksamhetssystem. Periodens utfall
för investeringsutgifter är 405 tkr.
Budget Investeringsutgifter

2017, tkr

Investeringspott

500

Utfall perioden
Kontorsinventarier
IT-system
Summa perioden

15
390
405

2018, tkr

200

2019, tkr

200

2020, tkr

200

Totalt

1 100

Kommentar

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

Miljö-och hälsoskyddsnämnden ansökte om tilläggsanslag på 300 tkr för investering av
verksamhetssystemet Vision miljö. Medel togs ifrån miljö- och hälsoskyddsnämndens egna
kapital.
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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 MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

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 MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

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

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

Genomförd

X
X

Tillsynsplaner

X

Utvecklingsområde: Medarbetare / Sjuktal
Avser mål:






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

Aktivitet

Status
Ej påbörjad

En särskild lönesatsning avseende bristyrken, utveckla rutiner för introduktion,
handledning samt kompetensutveckling för medarbetare
Kartlägga orsak till korttidsfrånvaro, upprätta handlingsprogram
Utbildning av medarbetare hur nämnderna fungerar och är organiserade

Påbörjad

Genomförd

X
X
X

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

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.
Kartlägga orsak till korttidsfrånvaro – cheferna arbetar löpande med att följa upp korttidsfrånvaro, en plan för att kartlägga orsakerna tas fram inför 2018.
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Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

Utbildning av medarbetare om nämnd – nämndsekreterarna har hållit utbildning på de enheter som önskat det. Förvaltningen 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: Resultat av den interna kontrollen

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

Kontrollmetod

Resultat

Att de tertialvisa resultaten
av Löpande Insikt förmedlats till berörda enheter och
lyfts på förvaltnings- och
enhetsnivå.

Samtliga insikts resultat
under 2017

Överklaganden

Analys av överprövade beslut

Samtliga överprövade beslut 2016

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.

Att rätt avgift tas ut enligt
taxeregler

Stickprovskontroll 25 st
Genomgång taxeregler

Ekonomi
Taxor
Delegationsbeslut

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

Stickprovskontroll 25 st
beslut
Stickprovskontroll
25 st leverantörsfakturor

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 MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

Enligt Region Gotlands 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.
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Överklaganden

Uppföljning har skett av samtliga överprövade beslut under 2016. Rätt uppfattat och rätt
hanterat fungerar överklaganden som ett test av nämndens och förvaltningens kompetenser
och ger ett bra underlag för förbättringar av arbetssätt och bedömningar. Att påverka antalet överklagade 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.
Totalt antal överklaganden

53

Antal beslut som fastställdes (avslag)

Antal beslut som ändrades
(bifall)

37

16

Kommentarer

Det finns i princip två anledningar för en överprövande instans att ändra på ett beslut av
nämnden. Det ena är att nämnden har gjort något formellt fel, ett formellt fel kan vara att
ange felaktig laghänvisning eller att inte kommunicera berörd part, det andra att den överprövande instansen inte är överens med nämnden i själva sakfrågan, ett så kallat materiellt
fel.
Formella fel
 Av 16 bifall beror 9 av dessa på formella fel i besluten.
 Av dessa 9 bifall härrör alla till klart vatten.
 Av dessa 9 bifall härrör 7 till förbud av enskilt avlopp.
Förbuden av enskilt avlopp brister främst i utredningen på varför avloppet ska förbjudas.
Avloppets ålder eller att det saknar tillstånd räcker inte som utredning utan ett besök på
plats måste göras för att styrka uppgifterna. Nämnden ändrade följaktligen sina rutiner under 2016 och gör numera ett besök på plats. Se även under åtgärder.
Övriga formella fel gäller att nämnden inte motiverat i beslutet varför en avloppsanläggning
ska vara förhöjd. I ett annat ärende har nämnden missat att pröva de förslag till ändringar
en sökande anfört.
Materiella fel
Bland de 7 bifallen finns det inget återkommande skäl till att den överprövande instansen
gör en annan bedömning än nämnden.
Åtgärder
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Alla domar som rör miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamheter, både bifall och
avslag gås igenom på enhets möten. För att snabbare kunna åtgärda återkommande
fel och kunna nyttja framgångsrika metoder.
Bifall gällande formella fel tas även tas upp på andras enhets möten. Detta för att
förhindra att andra enheter gör liknande fel.
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Taxor

Uppföljningen har kontrollerat att rätt avgift tas ut enligt gällande taxeregler. Uppföljningen
baseras på 25 stickprovskontroller av kundfakturor avseende miljö- och hälsoskyddsnämndens avgifter. Resultatet av granskningen redovisas i nedanstående tabell.
Antal granskade
kundfakturor

25

Kundfakturan är
rätt uträknad
Ja
Nej

Momsredovisningen
är rätt
Ja
Nej

25

Verifikationen är
komplett
Ja
Nej

25

25

Kommentarer

Granskningen visar att rätt avgift tagits ut för tillsynsavgifter. Samtliga kundfakturor är korrekta.
Leverantörsfakturor

Uppföljningen har kontrollerat att leverantörsfakturor redovisas på rätt verksamhet. Totalt
25 slumpmässigt utvalda leverantörsfakturor har kontrollerats i uppföljningen. Resultatet av
granskningen redovisas i nedanstående tabell.
Antal granskade
fakturor

Rätt belopp

25

25

Rätt moms

Rätt kontering

25

Rätt attest

25

25

Kommentarer

Samtliga leverantörsfakturor är korrekt konterade. Samtliga verifikationer uppfyller kraven i
Momslagen och Redovisningslagen.
Delegationsbeslut

Uppföljningen har kontrollerat att delegationsbesluten 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

Är expedierade

25

Rapporterade till
nämnd

Ja
25

Nej
0

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

Kommentarer

Vid kontroll om samtliga delegationsbeslut är rapporterade till nämnden uppdagades att
vissa månaders delegationsbeslut saknas i kallelserna till nämnden. Nämndsekreteraren
uppger att detta beror på att vid vissa nämnd sammanträden lämnas listan över delegationsbesluten vid sittande bord då det inte är möjligt att dra ut listan för föregående månads delegationsbeslut innan kallelsen går ut.
Vid kontrollen framkom att ett delegationsbeslut från Räddningstjänstens gällande beviljande av dispens om sotning på egen fastighet, inte kan anses följa delegationsordningen.
Enligt delegationsordningen har tillsynsförättare efter samråd med skorstensfejarmästaren
delegation på att bevilja eller återkalla dispens om sotning på egen fastighet. Det framgår
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inte i beslutet eller bland övriga handlingar i ärendet att tillsynsförättaren varit i kontakt
med skorstensfejarmästaren. Vid kontakt med en tillsynsförättare på Räddningstjänsten
framkom att rutinen är att samråda med skorstensfejarmästaren men att det inte alltid framgår i ärendet.
Det är av särskilt viktigt att det vid ett beslut om återkallande av dispens om sotning på
egen fastighet framgår att Räddningstjänsten samrått med skorstensfejarmästaren, Samrådet
bör framgå via en handling eller i beslutet. Annars är sannolikheten stor att beslutet återsänds till miljö- och hälsoskyddsnämnden vid en överprövning.
Åtgärder





För att kunna följa upp att delegationsbesluten redovisas till nämnden bör utdraget
av tidigare månads delegationsbeslut senast göras dagen innan kallelsen går ut. De
delegationsbeslut som inte medföljer får tas med vid nästa nämnd / eller så framgår
delegationsbesluten i nämndensprotokoll.
Räddningstjänsten bör upprätta rutiner så att det framgår i ärendena att de samrått
med skorstensfejarmästaren.

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
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Rutin tas fram för hur enheterna återkopplar vidtagna åtgärder till ledningsgruppen/förvaltningschefen.
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Bilaga 4: Ekonomiska rapporter
27WBL4
Kod

Text

Årsbudget
Jan 17 - Mån 13
17

Utfall
Jan 17 - Mån 13
17

Avvikelse

23100

IT-system

400

390,1

9,9

23110

Kontorsinventarier

100

15,4

84,6

500

405,5

94,5

Totaler

27WBL2
Kod

Verksamhet

Intäkter
Årsbudget
Jan 17 Mån 13 17

Kostnader
Årsbudget
Jan 17 Mån 13 17

Intäkter
Utfall
Jan 17 Mån 13 17

Kostnader
Utfall
Jan 17 Mån 13 17

Nettoavvikelse

11

0

965

-305

289,8

980,2

1

Nämnd- och styrelseverksamhet
Politisk verksamhet

0

965

-305

289,8

980,2

27

Miljö- och hälsoskydd

-17451

25416,7

-14282,6

23463,7

-1215,4

28

Räddningstjänst

-780

2879,3

-647,4

2924,4

-177,7

29

Övrig infrastruktur

-2813

2813

-3098,5

2680,1

418,4

2

Infrastruktur, skydd
mm

-21044

31109

-18028,5

29068,2

-974,7

-21044

32074

-18333,5

29358

5,5

Totaler
27WBL3
Text

Årsbudget
inkl TA, OM
Jan 17 - Mån 13 17

Utfall
Jan 17 - Mån 13 17

Avvikelse

Verksamhetens totala intäkter

21044

18333,6

-2710,4

Verksamhetens totala kostnader

-31954

-29238,4

2715,6

Avskrivningar

-112

-111,5

0,5

Internränta

-8

-8,1

-0,1

Verksamhetens nettokostnader

-11030

-11024,4

5,6

Kommunbidrag

11030

11030

0

Årets resultat

0

5,6

5,6

Kontrollrad konto 30-88

0

5,6

5,6
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Resultatrapport på nämndnivå, tkr
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Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

MHN 2018/140

Martin Ekepil Ringelid

31 januari 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Överföring av ekonomiskt resultat Miljö- och
hälsoskyddsnämnden 2017
I region Gotland gäller regler om att överföra resultat mellan budgetår avseende
driftredovisningen. Av förhandlat överskott överförs 75 %.
Härmed hemställes om överföring av verksamhetens resultat 2017 med totalt
0 tkr till år 2018.

Isabel Enström
Ordförande

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

MHN 2018/62

Martin Ekepil Ringelid

9 januari 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Beslutsattestanter 2018

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner beslutsattestanter för 2018.

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 1510
Ersättare

Andreas Larsson, Enhetschef
Mattias Edsbagge, Enhetschef

Beslutsattestant för ansvar 1561, 1566-1569
Ersättare

Mattias Edsbagge, Enhetschef
Andreas Larsson, Enhetschef

Beslutsattestant för ansvar 1570-1573
Ersättare

Andreas Larsson, Enhetschef
Mattias Edsbagge, Enhetschef

Beslutsattestant för ansvar 6650
Ersättare

Dick Svennefelt, Enhetschef
Andreas Larsson, Enhetsschef

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. Information i samband med detta sker till miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
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Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland
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MHN 2018/62

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Martin Ekepil Ringelid
Ekonomichef

Bilagor:

Bilaga MHN 2015/4427 Namnunderskrifter

Samhällsbyggnadsförvaltningen
MHN 2015/4427

Region Gotland

Bilaga Namnunderskrifter
…………………………………….. Johan Åberg
…………………………………….. Andreas Larsson
……………………………………... Mattias Edsbagge
……………………………………... Dick Svennefelt
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Besöksadress Visborgsallén 19
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Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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MHN 2017/3207

Andreas Larsson

19 januari 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Verksamhetsplan 2018

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar verksamhetsplan 2018.

Sammanfattning

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

2
2.1

Verksamhetsbeskrivning
Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag

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

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

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

Figur 1: Organisationsskiss

2.2

Nulägesbeskrivning

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en ekonomi där verksamheten under byggnadsnämnden och tekniska nämnden går med ett underskott och verksamheten under miljö- och hälsoskyddsnämnden går med ett överskott. Totalt så är prognosen ett underskott för 2017.
Om man däremot räknar med erhållen byggbonus för 2017 så ser ekonomin mycket ljus ut
med ett stort överskott. Byggbonusen ger oss en trygg plattform för att fortsatt utveckla vår
verksamhet med sikte mot en högre servicegrad och rättssäkerhet och en ekonomi i balans
utan riktade statsbidrag. En stor utmaning för förvaltningen är även fortsättningsvis kompetensförsörjningen. Vi har under de senaste åren haft en stor personalomsättning men i
december 2017 har vi få vakanser. Utmaningen består främst i att behålla befintlig personal
men även att lyckas rekrytera rätt kompetens då rekryteringsbehov uppstår. Vi har även
fortsatt en ”ung” organisation.
Vi har sökt och fått beviljat ett stort projekt inom digital samhällsbyggnad för de närmaste
tre åren. DISA har beviljats 26 miljoner kronor innebär att vi står inför en omfattande digitaliseringsprocess med en helt digitaliserad samhällsbyggnad som mål. DISA innebär också
att vi kommer att behöva rekrytera ett tiotal medarbetare inom kort.
Då förvaltningen aviserat ett stort behov av arbetsplatser till framförallt enhet bygg, kommer vi att få ta hus 124 på Visborgsområdet i anspråk. Enhet bygg, förebyggande brand
och stadsarkitektenheten kommer att flytta dit efter genomförd renovering. Förväntad flytt
sker i slutet av kvartal ett 2018. Förvaltningschefen kommer att ha arbetsplats både i hus
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Graip och i hus 124. En flytt kommer förmodligen att påverka hela förvaltningens arbete
vilket ställer stora krav på en väl förberedd och genomförd process inte minst utifrån det
faktum att byggnadsnämnden har prioriterat bygglovshandläggningen. Utifrån det prioriterade området medarbetarskap så är det också viktigt att vi säkerställer en god arbetsmiljö
för både de som flyttar och de som blir kvar i hus Graip.
2.3

Uppdrag

2.3.1

Uppdrag från regionfullmäktige

Besparingsbeting
Efter uppdrag i Regionfullmäktige (Rf § 90 160620) Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att redovisa förutsättningarna att minska sin skattefinansiering med 10
miljoner kronor fördelat under perioden 2017-2019. I uppdraget ska principerna för och nivån på olika
taxor ses över liksom möjligheterna till effektivisering av myndighetshanteringen.
Efter beslut av samhällsbyggnadsdirektör har en projektplan upprättats för arbetet med
besparingar för SBF. Under tre år ska förvaltningen spara motsvarande 10 miljoner kronor och denna besparing är fördelad enligt:
2017 – 1,5 miljoner MHN och 2,5 miljoner BN
2018 – 0,5 miljoner MHN och 2,5 miljoner BN
2019 – 3 miljoner förvaltningsövergripande oavsett nämndtillhörighet

Nämndernas reglementen
I reglementena beskrivs nämndernas arbetsområden såsom givna av regionfullmäktige.
2.3.2

Prioriterade uppdrag från nämnd

Byggnadsnämnden
Nämnden anser att det är viktigt att förvaltningen prioriterar bygglovsprocessen och tillsynsarbetet då dessa två områden historiskt sett är eftersatta och inte uppfyller lagstadgade
krav på exempelvis handläggningstid. Förvaltningen åläggs att presentera aktiviteter som
ska syfta till att korta köerna för bygglovs- och tillsynsärenden.

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att prioritera följande områden:


Utveckla samverkan mellan nämnd och förvaltning
En framgångsfaktor i samspelet mellan politik och förvaltning är att det finns en
god förståelse för varandras uppdrag och roller. I syfte att utveckla detta kommer t
ex gemensamma utbildningar genomföras och arbetet med teman under nämndmöten bibehållas. Handläggare kommer i större utsträckning redogöra för ärenden.



Bullerstörningar
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Bullerstörningsproblematiken, sommartid är påtaglig i Visby innerstad. Ett arbete
med att se över nuvarande riktlinjer har initierats och kommer att färdigställas 2018.
Nämnden kommer att bidra med kunskapshöjning i branschen och se över tillsynsmetodiken


Luftkvalitet
Efter mätningar i Visby har resultaten visat att nivåerna av partiklar (PM10) överskrider de halter som anges som gränsvärden av nationell/EU-lagstiftning. Nämnden kommer att ta fram ett åtgärdsprogram för luft, PM10. Åtgärdsprogrammet
kommer fastställas av Regionfullmäktige.



Vatten
Vattenfrågan är kanske den mest centrala frågan i nämndens verksamhet. Nämnden
kommer fortsatt prioritera området bl. a via satsningar på arbetet Klart Vatten. Fokus kommer också läggas på att sprida kunskap om vattnets sårbarhet i samband
med anläggande av vattentäkter mm



Nedskräpning
Nedskräpningsproblematiken har ökat på Gotland. Förvaltningen har uppmärksammat att fler ärende gällande nedskräpning har kommit in. Nämndenkommer
under året genomföra förebyggande aktiviteter i form av att delta i s.k. Skräpplockardagar. Samarbetet med Teknikförvaltningen och ”Håll Sverige rent” kommer att
utvecklas.



Livsmedelskontrollen
Förvaltningen behöver utreda livsmedelskontrollen utifrån att vi inte klarar av uppdraget i kontrollplanen. Det behöver göras en utredning liknande den behovsutredning som enheten miljö- och hälsoskydd gör enligt miljöbalken. Vilken bemanning
krävs för att fullgöra uppdraget och vad kan om möjligt effektiviseras i nuvarande
arbetssätt?

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och tekniska nämnden
Räddningstjänst
Såsom beskrivet under övergripande inriktning i handlingsprogrammet för skydd mot
olyckor:


Region Gotlands arbete med att verka förebyggande mot olyckor och stärka de
enskildas och andra aktörers förmåga att förebygga och agera är av enskilda och
andra aktörer känt, efterfrågat och uppskattat.



Räddningstjänstens grundorganisation består av 3 distrikt med stationer i Visby,
Fårösund, Slite, Kräklingbo, Klintehamn, Hemse och Burgsvik kompletterat med
räddningsvärn på Fårö, i Garda och Dalhem. Region Gotland ska aktivt verka för
att bibehålla, utveckla och säkra en bra bemanning på hela Gotland där RIBpersonal främst på landsbygden utgör en viktig grund. I detta ingår också
samverkan med andra aktörer (både inom och utom Region Gotlands
verksamheter) att agera som första insatspersonal på Gotland.
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Räddningstjänsten är förberett för att snabbt och effektivt ingripa när de enskilda
inte själva kan hantera en olycka.
Koncernledningens gemensamma prioriteringar

Nedan är några av våra arbetsområden som har bäring på koncernledningens gemensamma
prioriteringar.
Styrning
Produktionsmål, tillgänglighetsmål och ekonomiska mål.
Samspel med politiken.
Stärkt samverkanskultur.
Systematiskt kvalitetsarbete
Digitalisering
Utveckling av ytterligare digitala tjänster
Geodata
DISA
Kompetensförsörjning
Personalomsättning
Sjuktal
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Service
Företagsklimat
Tillgänglighet och bemötande

2.5

Ekonomi

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

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Summa

Intäkter
40 417
20 558
2 351

Kostnader
55 492
31 857
53 576

Netto
-15 275
-11 299
-51 225

-77 799

Tabell 1: Budget 2018

Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämnden
Investeringar

Budget 2018
2 000
750
3 000
5 750

Tabell 2: Investeringsram
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Medarbetare

Personal

2016

2017

Antal anställda

150

158

63
87
8

56
102
12

varav
-

kvinnor
män
tidsbegränsat anställda

Tabell 3: Medarbetare, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Till detta kommer cirka 102 brandmän i Räddningstjänst i beredskap.
Kommentarer:

Vi ser en ökning av antal anställda inom förvaltningen under 2017. Under våren genomfördes en organisationsförändring inom Räddningstjänsten. 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.
Under året har vi fortsatt med satsning på enhet Bygg då antalet ärenden har ökat samt rekryterat en grupp för att kunna utföra mer tillsyn.
Vi har haft en ökning i antal ärenden på enhet Geografisk information vilket har gjort att vi
har utökat antal tjänster på enheten.
Ökningen av totalt antal anställda beror även på vikarier som ersätter tjänstlediga och föräldralediga som är tillfälliga.

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Inför 2018 har förändringar skett i chefsledet. En biträdande enhetschef till miljö- och hälsoskydd har rekryterats och enhetschefen för förvaltningsstöd tar chefsansvaret även för
enhet livsmedel- och alkoholtillstånd.
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Mål
Mål från koncernstyrkort

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Figur 2: Region Gotlands koncernstyrkort

9 (21)

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Verksamhetsplan 2018

Samhälle
Social Hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

1. God folkhälsa

7. Ingen bostadsbrist

14. Utveckla Gotland som ekokommun

2. Gotlänningar känner sig delaktiga

8. Alla elever fullföljer gymnasieskolan

15. Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar energi

3. Ett jämställt och jämlikt Gotland

9. Hög andel gotlänningar i arbete eller
studier

16. Säkra tillgången till vatten av god
kvalitet

4. Alla barn har goda uppväxtvillkor

10. God tillgång till vuxenutbildning

17. Gotlands klimatavtryck ska minska

5. Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

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

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

12. Ett gott näringslivsklimat

13. Ökad folkmängd (också ett visionsmål)

Verksamhet
Kvalitet

Medarbetare

Ekonomi

19. God tillgänglighet till Region Gotland

23. Medarbetare har förutsättningar att
bidra till verksamhetsutveckling

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

20. God kvalitet i skolan

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

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

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för
medarbetaren att bibehålla god hälsa

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

21. God kvalitet i vården

22. God kvalitet i omsorgen

29. Soliditeten ska vara minst 45 procent

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

Indirekt tillämpliga mål

Ej tillämpliga mål

Figur 3: Målen från styrkortet ur Samhällsbyggnadsförvaltningens perspektiv

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

3.2

Mål från övergripande program

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

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

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

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

Översiktsplan/Fördjupad översiktsplan
Regionen har genom plan- och bygglagen både möjlighet och skyldighet att utöva inflytande över utvecklingen i Region Gotland. Översiktsplanen sammanfattar regionens intentioner avseende hur mark- och vattenområden i regionen bör användas för att på
lämpligast sätt stödja regionens strävanden och målsättningar inom olika områden. Den
översiktliga planeringen handlar inte bara om att lokalisera mark- och vattenområden för
olika exploateringsändamål. Det handlar i lika stor utsträckning om att på bästa sätt
skydda och säkerställa värdefulla natur- och kulturområden på Gotland. En viktig faktor
för Gotlands välstånd är att befolkningen ökar. Idag är det framför allt Visbyområdet
som står för befolkningsökningen. För att möjliggöra en utveckling av landsbygden krävs
en strategi. Översiktsplanen anger därför att fördjupade planer tas fram för de olika serviceorterna utifrån sina unika förutsättningar.
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Tillväxtprogrammet
Det övergripande syftet med tillväxtprogrammet är att styra ett utmanings- och
resultatinriktat genomförande av det regionala tillväxtarbetet som stärker det gotländska
näringslivets förutsättningar, liksom förutsättningarna för nya och växande företag.
Tillväxtprogrammet ska även bidra till det nationella målet med den regionala
tillväxtpolitiken; utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.
Programmet ska vägleda insatser av aktörer på såväl lokal, regional som nationell nivå
liksom samordning mellan dessa aktörer.
Internationell strategi för Region Gotland
Syftet med den internationella strategin är att klargöra hur Region Gotlands
internationella arbete ska bidra till att uppnå de strategiska mål som finns i det regionala
utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025, vilket är Region Gotlands övergripande
styrdokument för hur Gotland vill möta framtidens utmaningar tillsammans med
näringslivet, myndigheter, civilsamhället, akademi och andra aktörer.
Strategin syftar även till att tydliggöra hur Region Gotlands samtliga nämnder och
förvaltningar i större utsträckning kan integrera det internationella arbetet i sina
verksamheter för att kunna förstärka, förbättra och utveckla Gotland.
De övergripande målen för Region Gotlands internationella strategi är:
• att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och
tillväxt på Gotland, samt

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

•

att utveckla Region Gotlands verksamheter.

Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020
Syftet med strategin är att ange övergripande mål och strategisk inriktning för det
gotländska integrationsarbetet. Strategin är ett övergripande styrdokument för Gotlands
arbete med integration och en delstrategi i den kommande regionala utvecklingsstrategin
(RUS).
Under området ”Boende” anges som strategiskt vägval för samhällsplaneringen att
”verka för områden med blandade bostadsformer”. Utöver att låta helt nya områden utvecklas med bostäder i olika upplåtelseformer är även strategisk förtätning av befintliga
bostadsområden av betydelse för möjligheter till integration. Strategisk förtätning kan exempelvis innebära komplettering med nya upplåtelseformer eller bostadstyper inom ett
homogent bestånd för att motverka en ökad segregation. Det kan också innebära, som
beskrivs inom området ”Socialt sammanhang”, att etablera och planera för mötesplatser i
områden där möjligheten för ökad integration är som störst, i stad såväl som på landsbygd. Här bör, för att kunna planera för rätt åtgärder, också de samhällsplanerande verksamheterna verka nära civilsamhället. Det kan exempelvis ske genom utvecklade former
av medborgardialog som ligger utanför de formaliserade och lagstadgade samrådsprocesserna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser som en viktig uppgift att kunna fungera som en introducerande arbetsplats för nyanlända, gärna i samarbete med andra organisationer och
myndigheter. Ett exempel på en sådan introducerande samverkan är Stockholms universitets program ”Korta vägen”, där Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016 tog emot en nyanländ syrisk arkitekt som sedan fått fortsatt arbete på förvaltningen.
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Nämndmål

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


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



Tillsyn
Senast 31 december 2018 ska samtliga ärenden inkomna till 2015 ha granskats av
tillsynsgruppen.



Översiktsplan och Detaljplaner
Enhet plans aktivitetslista redovisar vilka planaktiviteter som enheten önskar prioritera och vara delaktiga i under 2018. Denna aktivitetslista redovisas i nämnd för prioritering och beslut samt eventuell målsättning.

4 Prioriterade utvecklingsområden
De prioriterade utvecklingsområdena är områden som förvaltningen behöver utveckla eller
bevara i syfte att öka måluppfyllelsen avseende de direkt tillämpliga målen från koncernstyrkortet respektive nämndernas egna mål. Områdena har valts ut utifrån förvaltningens
resultat, nuläge samt ett omvärldsperspektiv, och bedöms för 2018 vara de viktigaste områdena för organisationen som helhet. Under respektive utvecklingsområde finns de mål från
styrkortet samt nämndmål som är direkt berörda av att förvaltningen arbetar med utvecklingsområdet.

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Effektivisera förvaltningens interna processer
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en organisation som gått igenom flera omorganisationer på relativt kort tid. Vi behöver utveckla ett mer gemensamt tänk och de olika enheterna behöver bli mer samspelta. I och med att delar av förvaltningen hamnar i olika
byggnader behöver vi även arbeta med vår interna kommunikation där exempelvis tekniska lösningar kan underlätta samarbetet mellan enheterna. Vi behöver med förnyad
kraft fortsätta sträva mot att bli ”en” förvaltning. Våra interna processer behöver effektiviseras och likriktas där möjligt eftersom en effektiv och likvärdigt arbetande förvaltning
gynnar våra kunder och har en direkt effekt på många av våra mål.

Figur 4: Utvecklingsområdet interna processer och dess koppling till styrkortet och nämnduppdrag.
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Medarbetarskap/sjuktal
Även om Samhällsbyggnadsförvaltningen inte tillhör de prioriterade förvaltningarna när
det gäller Region Gotlands övergripande insatser mot sjuktalen så har vi förhållandevis
höga sjuktal. Förvaltningen prioriterar aktiviteter knutna till medarbetarskap, ledarskap
och sjuktal.

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

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Digitaliserad samhällsbyggnad (DISA)
Region Gotland vill underlätta för företag, boende och besökare på Gotland i kontakten
med Regionen. Detta genom ett projekt som digitaliserar samhällsbyggnadsprocessen. Det
digitala flödet underlättar ärendehantering, och bidrar till en jämställd, öppen och hållbar
planerings- och byggprocess, vilket hjälper till att utveckla företagen och underlätta vardagen.
Projektet omfattar 8 huvudaktiviteter, framtagna i en förstudie. En sömlös digital samhällsbyggnadsprocess skapas genom att digitalisera översiktsplaner och detaljplaner, arbeta med
3D-visualisering, upprätta en kartportal, förbättra kvaliteten på fastighetsgränser, utveckla
regionens e-tjänsteplattform, integrera Skatteverkets Mina meddelanden och anpassa data
för e-arkivering.
Projektet utförs i samarbete med myndigheter, andra kommuner, näringslivet, skolor och
universitet, som alla har intresse av eller är delaktiga i liknande projekt inom samhällsbyggnad.
Projektet bidrar till förbättrad tillgänglighet och transparens i ärendehanteringen samt en
snabbare handläggning. Tillgången till samhällsinformation har blivit mer jämställd och ett
mer långsiktigt hållbart arbetssätt har införts.
Projektet genomförs under 3 år, 2018-2020 och har tilldelats 26 miljoner kronor och i och
med detta står förvaltningen inför en fantastisk utmaning. Det är dags att låta verksamheten
genomsyras av den digitala agendan och att ta strategin från idé till verklighet!

Figur 6: Utvecklingsområdet DISA och dess koppling till styrkortet och nämnduppdrag.
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5 Prioriterade aktiviteter
Prioriterat
Aktivitet
område

Interna
processer

Ny rutin för delgivning
tas fram och verkställs.

Interna
processer

Kartläggning av interna
remisser och deras flöden genomförs.

Interna
processer

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

Interna
processer

Administrativa
arbetsuppgifter och administrativt stöd ses över
utifrån ett
förvaltningsövergripande
perspektiv.
Kundtjänstfunktioner utreds ur ett förvaltningsövergripande perspektiv.
Alla medarbetare har en
kompetensutvecklingsplan som utgår från förvaltningens och den enskildes behov.

Interna processer

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Medarbetarskap

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

Plan för uppföljning

Ansvarig

Följs upp på
enheternas
APT och i ledningsgrupp
senast 180630.

Enhetschef
förvaltningsstöd.

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

Följs upp i ledningsgrupp
senast 180630.

Enhetschef
förvaltningsstöd.

Följs upp i ledningsgrupp
senast 180330.

Enhetschef
förvaltningsstöd.

Följs upp i ledningsgrupp
senast 180630.

Enhetschef
förvaltningsstöd

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

Enhetschef
förvaltningsstöd.
Enhetschefer

Medarbetarskap

Avslutningssamtal genomförs då medarbetare
slutar.

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

Medarbetarskap

Ledarkontrakt upprättas Medarbetare: Följs upp i ledför samtliga enhetschefer Mål 23-26 ningsgrupp nov
och biträdande enhets2018.
chefer.

Förvaltningschef och berörda enhetschefer.
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Medarbetarskap

Kompetensförsörjningsplanen följs upp och revideras vid behov.

Medarbetarskap

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

DISA

Tillsyn

Tillsyn
Tillsyn

Tillsyn
Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Verksamhetsplan 2018

Tillsyn

Tillsynsgruppen är på
plats i sina lokaler och
fullt bemannad senast
180131.
Upprätta administrativa
rutiner och mallar för
tillsynsarbetet.
Med målsättning att fatta
beslut granskas äldre
ärenden enligt upprättad
rutin.
Berörda fastighetsägare
får informationsbrev och
ärenden gällande OVK,
hissar och andra motordrivna anordningar läggs
in i register.
Utreda ansvarsförhållanden gällande enkelt avhjälpta hinder samt upprätta arbetsrutiner.

Medarbetare: InformationsMål 23-26 punkt i MHN,
BN och TN
nov 2018.
Medarbetare: Följs upp i
Mål 23-26 samband med
deadline för
medarbetarsamtal.
KLGs
Följs upp enligt
gemensamma projektplan.
prioriteringar:
Digitalisering.
Social hållbarhet: Mål
6.
Ekonomisk
hållbarhet:
Mål 7, 12.
Ekologisk
hållbarhet:
Mål 14, 18.
Kvalitet:
Mål 19.
Medarbetare:
Mål 23-26.
Prioriterat
Följs upp i tilluppdrag från synsgruppen
nämnd.
180131.

HR-chef

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.
Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

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

Enhetschef
Bygg

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp i tillsynsgruppen
180201.

Enhetschef
Bygg

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp i tillsynsgruppen
180330.

Enhetschef
Bygg

HR-chef, förvaltningschef
och enhetschefer
Ansvarig projektledare.

Enhetschef
Bygg

Enhetschef
Bygg
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Tillsyn

Bygglov

Bygglov

Bygglov

Bygglov

Bygglov
Bygglov

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Bygglov

Bygglov

Bygglov

Verksamhetsplan 2018

I samarbete med kommunikatör sker informationsinsatser till allmänheten för att höja medvetenheten kring tillsynsfrågor. ”Det ska vara lätt
att göra rätt”.
Kategorisering av ärenden sker vid förgranskningen för en mer effektiv handläggning.

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp fortlöpande under
året.

Enhetschef
Bygg

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Enhetschef
Bygg

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

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

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

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp i ledningsgrupp
senast 180630.

Förvaltningschef

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp kontinuerligt under
2018.

I samarbete med kommunikatör ses informationen på webben över.
Som ett led i att förbereda för en digital bygglovsprocess så prioriteras
att granskning av bygglovsritningar sker digitalt
i Bluebeam.
Våra digitala tjänster förbättras kontinuerligt i
enlighet med egna och
inkomna synpunkter.
Utbildningsinsatser sker
riktat för att i högre grad
kunna få spetskompetenser inom enheten.
Kontinuerlig förbättring
av ärendedokumentation.

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.
Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp kontinuerligt under
2018.
Följs upp kontinuerligt under
2018.

Biträdande
enhetschef
Bygg, Enhetschef Förvaltningsstöd
Bitr enhetschef Bygg

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp kvartalsvis.

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp kvartalsvis.

Enhetschef
Bygg, Enhetschef Förvaltningsstöd.
Enhetschef
bygg

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp kontinuerligt.

Enhetschef
Bygg

Enhetschef
Bygg

Enhetschef
Bygg
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Plan

Aktivitetsplan för enheten tas fram för beslut
och prioritering samt
eventuell målsättning på
byggnadsnämnden.
Tre grupper har bildats
och påbörjat arbetet med
flytt av delar av förvaltningen till hus 124. Under 2018 arbetar grupperna vidare med sina
tre områden: Placering i
hus 124, placering av
kvarvarande delar av
SBF i hus Graip samt information.
Förvaltningen tar fram
en plan för hur nya
nämndledamöter introduceras. Detta synkas
med liknande uppdrag i
nämndsekreterarnätverket.
Datum tas fram för när
ledamöter kan följa med
på tillsyner och kontroller.

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Livsmedel

Räddningstjänsten

Lokalfrågan

Samverkan
nämnd och
förvaltning

Samverkan
nämnd och
förvaltning

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01
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Miljö och
hälsoskydd

På BN 180207

Enhetschef
Plan

Kontinuerligt i
takt med gruppernas arbete.

Förvaltningschef leder informationsgruppen,
stadsarkitekten leder hus
124-gruppen
och enhetschef förv.
Stöd leder
graipgruppen.
Enhetschef
förvaltningsstöd

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Redovisas senast i MHN
180613 och
BN 180627.

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Redovisas i
nämnd med
start 180207.

En översyn av livsmedelskontrollen sker under 2018 för att utreda
arbetssätt, bemanning
och ekonomi med målsättningen att enheten
ska klara sitt uppdrag.

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Genomföra översyn av
beslutsmallen för att säkerställa att besluten gällande förebyggande
brand är rättssäkra.
Revidera bullerriktlinjer
för Visby innerstad

Social Hållbarhet: Mål
2.
Medarbetare:
Mål 25
Prioriterat
uppdrag från
nämnd
Social hållbarhet:
Mål 6

Klart 180630
och nämnden
ska ha kontinuerliga uppdateringen kring
hur arbetet
fortskrider
fram till dess.
Klart 180630

Förslag till beslut redovisas
för nämnden
senast 180430

Enhetschef
livsmedeloch alkoholtillstånd, enhetschef
miljö och hälsoskydd
Enhetschef
livsmedeloch alkoholtillstånd med
stöd av förvaltningsstöd.
Enhetschef
förvaltningsstöd med
stöd av Räddningstjänsten.
Enhetschef
miljö och hälsoskydd

18 (21)

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö och
hälsoskydd

Miljö och
hälsoskydd
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Ekonomisk
hållbarhet:
Mål 12
Arrangera utbildning an- Prioriterat
gående bullerproblemati- uppdrag från
ken i Visby innerstad.
nämnd
Social hållbarhet:
Mål 6
Ekonomisk
hållbarhet:
Mål 12
Tillskapa ett åtgärdspro- Prioriterat
gram för luft (PM10)
uppdrag från
nämnd
Social hållbarhet:
Mål 1
Medverka i att tillskapa
Prioriterat
ett strategiskt arbete för uppdrag från
minskad nedskräpning
nämnd

Miljö och
hälsoskydd

Driva arbetet med Klart
Vatten.

Miljö och
hälsoskydd

Revidera riktlinjer för
enskilda avlopp inom
Region Gotland

Prioriterat
uppdrag från
nämnd
Ekologisk
hållbarhet:
Mål 16
Prioriterat
uppdrag från
nämnd
Ekologisk
hållbarhet:
Mål 16

Utbildning ska
vara genomförd och information om
kursen ska redovisas för
nämnden senast 180630

Enhetschef
miljö och hälsoskydd

Förslag till beslut redovisas
för nämnden
senast 181231

Enhetschef
miljö och hälsoskydd

Information
om projektet
redovisas för
nämnden senast 181231
Följs upp kontinuerligt.

Enhetschef
miljö och hälsoskydd

Förslag till beslut redovisas
för nämnden
senast 181231

Enhetschef
miljö och hälsoskydd

Enhetschef
miljö och hälsoskydd
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Uppföljning
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Bilagor
Bilaga 1: Indikatorer för löpande nämndinformation

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

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-01-23

MHN AU § 7 Verksamhetsplan 2018
MHN 2017/3207

Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar verksamhetsplan 2018.
Arbetsutskottets beslut

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Samhällsbyggnadens verksamhetsplan

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2018-01-19
2018-01-01

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-01-23

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av enhetschef Andreas Larsson. AU ger förvaltningen i uppdrag
att till nämndmötet göra några mindre justeringar av tider för ”Plan för uppföljning”
av aktiviteter.
Skickas till
Regionstyrelsen
Registrator-rs@gotland.se

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärende MHN 2017/4874
10 januari 2018

Pia-Maria Larsson

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Yttrande
Revisionsrapport – Personal- och kompetensförsörjning 2017
Förslag till beslut

•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
som sitt eget.

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 och Miljö- och hälsoskyddsnämnden. 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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bibehålla god
hälsa

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
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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

8
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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
+46(0)498
(0)49826
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

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-01-23

MHN AU § 4 RS Remiss. Revisionsrapport. Personal- och
kompetensförsörjning 2017
MHN 2017/4874

Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget.

Arbetsutskottets beslut

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.
Ärendets behandling under mötet

Förvaltningschef Johan Åberg föredrar yttrandet för arbetsutskottet.
Skickas till
Registrator-rs@gotland.se
carin.hultgren@pwc.se
Sökande
Region Gotlands revisorer, Carin Backlund

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

MHN 2018/139

Claudia Castillo

19 januari 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

VISBY SOTAREN 1, VISBY SOTAREN 3
BN remiss Samråd om detaljplan. Yttrande över förslag till
detaljplan Sotaren 1-3 med flera
Remiss från samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan, dnr: BN 2015/661.
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att erinra över förslag till detaljplan.
Synpunkter lämnas under Bedömning.

Bakgrund

Av samrådshandlingarna framgår bl a följande:
- Syftet med planen är att länka samman staden och möjliggöra ett verksamhetsområde. 74 500 m2 ny verksamhetsmark planeras vilket blir totalt
117 100 m2 verksamhetsmark (befintligt + nytt).
- Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
- Planen möjliggör verksamheter som enligt Boverkets definition kan vara:
ytkrävande verksamheter med begränsad miljöpåverkan, lokaler för serviceverksamhet, tillverkning, lager och verkstäder, lokaler för material och
utrustning (t. ex. el- byggföretag), partihandel och handel med skrymmande
varor, utbildning inom t ex bygg- eller fordonsteknik.
- Verksamheter möjliggörs i närheten av bostäder och djurhållning varför
verksamheterna inte får vara störande för omgivningen. Inom användningen
Z (= verksamheter) ryms endast verksamheter som har en begränsad omgivningspåverkan. Bullriga, dammiga eller starkt luktande verksamheter är inte
lämpliga inom planområdet. Inga verksamheter tillkommer direkt i anslutning
till befintliga bostäder. Det är minst 50 m mellan bostadshusen och byggrätter för verksamheter vid Terra Novavägen. Det är viktigt att MHN samråds
vid lovgivning.
- Området ligger inom sekundärt vattenskyddsområde. Inom den största delen
är sårbarheten i mark låg.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

-

-

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/139

Målsättningen är att avrinningen från området inte ska öka efter exploateringen. En mark- och dagvattenutredning ska utföras där det ska föreslås en
möjlig lösning som inkluderar avledning till befintlig damm/våtmark.
Föreslagna dagvattenåtgärder får inte riskera att förorena grundvattnet.
Dagvattnet ska tas omhand lokalt och genom öppen avledning. Det avledda
dagvattnet ska renas och fördröjas innan det kopplas till dagvattensystemet.
För att möjliggöra lokalt omhändertagande av dagvatten ska minst 20 % av
fastighetsytan vara genomsläpplig. Tak/dräneringsvatten ska inte blandas
med förorenat dagvatten från parkeringsplatser och vägar. Oljeavskiljare ska
finnas vid parkeringar med mer än 50 platser.
Det är viktigt att verksamheterna får information om skyddsområdet och
vilka försiktighetsmått som är aktuella.

Bedömning

Såsom har påtalats i förslaget är området avsett för verksamheter som har begränsad
omgivningspåverkan. Denna avgränsning är lämplig då området ligger inom sekundärt vattenskyddsområde samt ganska nära bostadsområde och område med mycket
hästar. Det är viktigt att detta om möjligt framgår redan i planbestämmelserna. Det är
vidare bra att det på plankartan framgår att samråd ska ske med MHN i bygglovsskedet. Ändra dock till Miljö- och hälsoskyddsnämnden ( i s f Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen).
I den södra delen av föreslaget verksamhetsområde ska noggrann bedömning ske av
tillkommande verksamheter dels på grund av att marken här är mer sårbar och dels
för att det här är relativt nära till bostäder.
Då hela planområdet ligger inom sekundärt vattenskyddsområde kommer det att vid
etablering av nya verksamheter, i varierande grad finnas behov av särskilda skyddsåtgärder för att minimera risk för förorening av mark och grundvatten. Vidare finns
det i vattenskyddsföreskriften krav på anmälan eller ansökan för olika åtgärder. T ex
är större schaktningsarbeten och hantering av mer än 250 l petroleumprodukter
anmälningspliktigt. I det fall det blir aktuellt med en miljöfarlig verksamhet för vilken
det råder anmälningsplikt enligt 9 kap miljöbalken mm krävs det enligt föreskriften
tillstånd (jfr bensinstation). Anmälan/ansökan ska ske i god tid innan åtgärd/verksamhet avses påbörjas (6 veckor).
Inom föreslaget planområde finns 2 befintliga verksamheter som finns med i
Länsstyrelsens register över potentiellt förorenade områden. Det är f d Samhall resp.
nuvarande Sweprod, Visby Sotaren 3, där fastigheten har riskklassats till riskklass 3
enligt MIFO fas 1 samt Växthuset Linds, Visby Sotaren 1 som har branschklass 2. I
det fall markföroreningar eller liknande skulle uppdagas på dessa fastigheter har nuvarande och tidigare verksamhetsutövare ansvar för att utföra nödvändiga åtgärder.
Det finns risk för att det ibland luktar terpener från GEABs bränslelager på andra
sidan Visbyleden. I det fall tillkommande verksamheter är känsliga för lukt får
särskilda åtgärder vidtas av dessa (kolfilter mm) för att säkra inomhusmiljön.
Föreslagna åtgärder för att åstadkomma lokal dagvattenhantering är mycket positiva.
Såsom det även har angetts så måste renings/fördröjningsåtgärder utformas så att
grundvattnet inte riskerar att förorenas.
.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/139

Beslutsunderlag

Handling

Datum

Tjänsteskrivelse

2018-01-19

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Claudia Castillo
Miljöskyddsinspektör

Beslut ska delges:
Registrator-bn@gotland.se

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Ärendenr. 2015/661

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handlingstyp Underrättelse
Datum 10 januari 2018

SAMRÅD
Detaljplan för Visby Sotaren 1-3
m.fl. Region Gotland
Byggnadsnämnden har uppdragit åt
samhällsbyggnadsförvaltningen att
samråda med ett förslag till detaljplan
för rubricerat område. Syftet med
samrådet är dels att förbättra
beslutsunderlaget genom att samla in
den kunskap och de synpunkter som
finns inom det aktuella området, dels
att ge de intressenter som berörs insyn i
förslaget och möjlighet att påverka det.
Planförslaget möjliggör ett tillskott av
verksamheter. Nya gatukopplingar möjliggörs mellan Terra Nova och Stenhuggaren
samt bakom verksamhetskvarteren Smeden och Vagnmakaren. Ett sammanhängande
grönområde sparas centralt i området. Detaljplanens gränsdragning skiljer sig från
gränsdragningen i den fördjupade översiktsplanen Hela Visby.
Planförslaget finns tillgängligt i Region Gotlands entré, Visborgsallén 19 i Visby samt
på www.gotland.se/detaljplan fr o m 10 januari t o m 4 februari 2018. Synpunkter på
planförslaget lämnas skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby eller e-post:
registrator-bn@gotland.se, senast den 4 februari 2018. Ange namn, postadress och
ärendenummer (2015/661). När tiden för samrådet gått ut kommer inkomna
synpunkter redovisas för byggnadsnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av
ärendet.
Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller annan
inneboende som berörs.
Upplysningar lämnas av Sara Lindh, planarkitekt, tfn 0498-26 9254, eller e-post
sara.lindh@gotland.se
Med vänliga hälsningar
BYGGNADSNÄMNDEN

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

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

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Förslag till detaljplan för

Visby Sotaren 1-3 mfl
Region Gotland

Till planförslaget hör följande handlingar:
Planbeskrivning
Plankarta

Samrådshandling
Ärendenr: BN 2015/661
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-12-06

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2015/661
Sotaren 1-3 m.fl.
2017-12-06
____________________________________________________________________________________________

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

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

Till planförslaget hör:
Planbeskrivning
Plankarta
Övriga handlingar
Behovsbedömning
Utredningar
Naturvärdesbedömning, Croneborgworks, daterad 2017-09-03
Geoteknisk utredning, PentaCon, daterad 2017-07-04
Planerade utredningar
Dagvattenutredning
Arkeologisk utredning
Förprojektering

UTGÅNGSLÄGE

Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med utökat planförfarande då
samhällsbyggnadsförvaltningen anser att förslaget kan innebära
ekonomiska åtaganden för regionen samt omfattar ett relativt stort
område.
Beslut om planuppdrag fattades av Regionstyrelsen i Region Gotland 201606-16 i samband med godkännande av startpromemoria.
Planens huvuddrag
Planen möjliggör ett tillskott av verksamheter. En ny gatukoppling
möjliggörs mellan Terra Novavägen och Stenhuggaren samt bakom
verksamhetskvarteren Smeden och Vagnmakaren. Ett sammanhängande
grönområde sparas centralt i området.
Planens syfte
Syftet med planen är att länka samman staden och möjliggöra ett
verksamhetsområde som klarar förändringar.
Visionen är att den nya länken ska bidra till att Stenhuggaren och Terra
Nova knyts ihop och integreras i stadsväven. Byggnader, istället för
parkeringsplatser, ligger vid gatan och skapar småstadsatmosfär.
Strukturen bidrar till att det blir enkelt och trevligt att ta sig fram på cykel
eller till fots och till att det blir lättare att anpassa området efter
förändrade resmönster. Omhändertagande av dagvatten nära källan och
inslag av grönska bryter upp hårdgjorda ytor samt förbättrar områdets
motståndskraft mot klimatförändringar.
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Bedömning av miljöpåverkan
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
Byggnadsnämnden tog beslut att planen inte bedöms innebära betydande
påverkan 2017-12-20.
Planen bedöms medföra begränsad påverkan på miljö och människor och
liten total påverkan. Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas vid ett
plangenomförande.
Miljöförhållandena som är mest aktuella för bedömningen är områdets
betydelse för hälsa och säkerhet, friluftsliv, kultur- och naturvård. Påverkan
på miljöförhållandena är viktiga beakta i planprocessen, den är dock inte
av den grad att man kan tala om risk för betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsen delar inte kommunens bedömning i ett yttrande daterad
2017-11-29. Länsstyrelsen anser att planen kan innebära betydande
miljöpåverkan på naturmiljön om rakbanan förlängs söderut på alvarmark,
av den anledningen anser länsstyrelsen att detaljplanen ska miljöbedömas.
Det berörda markområdet ligger utanför planområdet, ett samråd enligt
miljöbalkens 12 kap 6§ pågår med länsstyrelsen om den specifika frågan.
Inom ramen för det separata samrådet kommer den eventuella åtgärden
att utredas och konsekvensbedömas. Förvaltningen bedömer att en
separat miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning inte är
motiverad.

PLANDATA
Läge och omfattning
Planen omfattar kvarteret Sotaren, som ligger längs Visbyleden kring Terra
Nova vägen och Silikatvägen. Planen omfattar även skogsmark innanför
verksamhetskvarteren Smeden och Vagnmakaren längs Terra Novavägen.
Planområdet omfattar ca 24 hektar.
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Planområdets läge

Ändamål

Area (m2)

Kvartersmark
Verksamhetsmark - ny
Verksamhetsmark- totalt
(befintligt + nytt)

74 500
117 100

Allmän plats
Natur
Gata

106 400
14 000

Markägoförhållanden
Den största delen av planområdet ägs av Region Gotland, Visby Terra Nova
1:1, Skrubbs 1:1 samt Skrubbs 1:2 ägs av regionen. Sotaren 1–3 ägs av
Linds växthus och Sweprod. En del av området som berörs är upplåtet med
tomträtt till Gotlands Travsällskap.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Utbyggnadsprinciperna för Visby enligt översiktsplan Bygg Gotland 2025 är
att staden ska byggas ut genom att bygga samman, länka ihop och ”hela”
staden.
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Området ingår i den fördjupade översiktsplanen för Hela Visby 2025,
(antagen av KF 2009-12-14 § 172). Marken är utpekad för verksamheter,
idrott, rekreation (travsport) och allmän mark.
Den fördjupade översiktsplanen pekar ut sammanlagt fyra
externhandelsområden, det intilliggande kvarteret Stenhuggaren är
utpekat som ett av dessa fyra handelsområden.

Utsnitt av FÖP Hela Visby, planområdet markerat med röd streckad linje

Delar av området berörs av översiktsplanen för del av Terra Nova området,
Skrubbs mm. (antagen av KF 1989-08-14 § 293). Områdets närhet till
Visbyleden lyfts fram vad gäller transporter liksom tillskottet av mark för
småindustri. Området för hästsportändamål är avsatt för att trygga
hästsportens utveckling för att öka dess standard och skapa en
ändamålsenlig ridsportsanläggning. FÖP Hela Visby 2025 aktualiserades
2014, då bedömdes Skrubbsområdet ha fortsatt aktualitet.
Bedömning av förenlighet med fördjupad översiktsplan
Förändrad markanvändning
Handel möjliggörs där växthuset Linds redan bedriver handelsverksamhet,
förändringen är liten och bedöms inte motverka intentionerna i FÖP hela
Visby.
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Avvikelse från gränsdragning
Gatan får en rakare dragning mot Silikatvägen och verksamhetsområdet
längs med Terra Nova vägen får en större utbredning i förhållande till det
allmänrättsliga området. Gränsdragningen ska inte tolkas som exakt
eftersom det är en översiktlig plan. Förändringen bedöms vara förenlig
med intentionerna i FÖP Visby.
Av trafiksäkerhetsskäl lokaliseras anslutningen till Silikatvägen längre
österut än vad som föreslås i FÖP Visby. Det medför att området för
travsporten minskar. Travets förlorade verksamhetsområde ska utökas
med motsvarande område och lösas genom avtal. Förändringen bedöms
vara förenlig med intentionerna i FÖP Visby och översiktsplanen för del av
Terra Nova området Skrubbs mm.
Detaljplanen medför att det område som FÖP Visby pekar ut som
allmänrättsligt område minskar i yta. En utökning av verksamhetsområdet
sker i ett område med utbyggd infrastruktur, vilket medför hushållning av
resurser. Den allmänt tillgängliga funktionen behålls genom att planen
säkerställer gröna kopplingar och ett naturområde. Ett genomförande av
detaljplanen bedöms kunna medföra att det allmänrättsliga området blir
mer tillgängligt. Avvikelsen bedöms inte vara av sådan karaktär att det
motverkar intentionerna i de översiktliga planerna med hänsyn till
allmänhetens intressen.

Avvikelser mot gränsdragningen i FÖP hela Visby
Överenstämmelse med översiktsplanen
Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplan Bygg Gotland 2025,
detaljplanen bidrar till att staden byggs samman och länkas ihop.
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Detaljplaner

Gällande detaljplaner som berörs av planförslaget
Området omfattas av Detaljplan för kvarteret Sotaren m m. (09-VIS-382),
antagen av KF 1981-06-09 § 209) och detaljplan för kvarteret
Kakelugnsmakaren m fl. (09-VIS-384), antagen av KF 1982-01-11 § 4). Även
en del av gatumarken i detaljplan för Glasmästaren (09-VIS-487) ingår i
detaljplanen. Kvarteret Sotaren ska användas till småindustri.
Byggnadshöjden får uppgå till sex meter i södra delen (där Linds har sin
verksamhet)och nio meter i resterande del, fördelat på två våningar. Norra
delen av området är prickat, dvs. får inte bebyggas. Ett område mellan
Visbyleden och verksamhetsområdet är planlagt som parkmark samt
skyddande plantering. Den delen av detaljplanen för Kvarteret
Kakelugnsmakaren som angränsar till planområdet ska användas för
småindustri med en högsta byggnadshöjd på sex meter.
Kommunala beslut i övrigt
En begäran om planbesked och förslag till utformning för kvarteret Sotaren
kom in under 2015. Byggnadsnämnden beslutade 2015-09-09 (§149) att
inte upprätta detaljplan enligt det inkomna förslaget eftersom framtida
trafiklösningar måste ses i ett större sammanhang. Byggnadsnämnden
beslutade att ge planchefen i uppdrag att hantera ärendet om framtida
trafiklösningar i samråd med ledningskontoret.
En startpromemoria, daterat 2016-05-17, togs fram i syfte att utreda
förutsättningarna för en exploatering. Regionstyrelsen beslutade 2016-0222 (§152) att godkänna startpromemorian och ge byggnadsnämnden i
uppdrag att med hög prioritet genomföra planläggningen av området.
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NATURMILJÖ
Mark och vegetation
Förutsättningar
Marken är relativt plan inom området, med undantag från skogen strax
öster om Sotaren, där ett sandtag har funnits.

Eroderad mark i anslutning till ett gammalt sandtag

En oberoende naturvärdesbedömning, daterad 2017-09-03, visar att det
inte finns några höga naturvärden inom planområdet.

Karaktäristisk skog vid skogsområdet öster om kvarteret Sotaren (delområde A).
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Delområden A-G
Alvarmarken söder om området har höga naturvärden (område G).
Planområdet omfattar inte någon alvarmark, men marken har inventerats
eftersom det kan bli aktuellt att förlänga travets rakbana söderut. Inom det
område som ligger cirka 100 meter direkt söder om rakbanan har flera
rödlistade arter påträffats. Eftersom området ligger utanför planområdet
ska ett samråd enligt miljöbalkens 12 kap. 6§ hållas med länsstyrelsen.
Dispens krävs för åtgärder som kan skada fridlysta arter.
Skogsområdet öster om kv. Sotaren består huvudsakligen av ung, gles
tallskog med inslag av lövträd (delområde A). Marken är sandig och torr.
Detta område är den mest tillgängliga delen av skogen (se kap Friytor).
Skogsområdet som ligger längre österut bakom kv. Vagnmakaren består av
ung blandskog (delområde E). Undervegetationen är tät och
ogenomtränglig. Området är något fuktigt.
Dammen har måttliga naturvärden (delområde C). Groddjur, förmodligen
padda, har påträffats. Ett lågstråk löper genom skogsområdet, som en
förlängning av dammen. En del av stråkets norra del utgörs av öppen
våtmark (område D).
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Förändringar
Inga av de rödlistade kärlväxterna som finns registrerade inne i skogen
sedan tidigare påträffades under inventeringen. Om de fortfarande finns
kvar kommer att kunna finnas kvar i den del som planläggs som naturmark.
Ett genomförande av detaljplanen medför att dammen kommer att
omformas något österut. Anläggningen ska ske succesivt så att den delen
av dammen som torrläggs har kontakt med den nya sträckningen, så
djurlivet kan flytta med. Region Gotland måste söka dispens hos
Länsstyrelsen för åtgärder som kan påverka paddorna.
Den gräsbevuxna, öppna våtmarken sparas. Den har inga höga
naturvärden, men bedöms kunna utgöra ett trevligt inslag för friluftslivet
och har en viktig funktion som fördröjare av dagvatten.
Geotekniska förhållanden
En geoteknisk utredning, daterad 2017-07-04, har utförts av PentaCon.
Jorden bedöms i områdets norra del bestå av ett grunt lager mullhaltig
jord, därefter sand på lermorän direkt på kalkstensberget. Sandens
mäktighet avtar åt söder och jorden här består av lermorän direkt på
kalkstensberget. Moränen är mycket tät och området är förhållandevis
flackt varför vatten bedöms kunna bli stående inom i huvudsak den södra
delen av undersökningsområdet efter nederbördsrika perioder.
Grundläggning bedöms kunna utföras enligt konventionella metoder med
hel kantförstyvad bottenplatta eller separata grundplattor direkt i naturlig
mark, på sand eller morän, på frostfri nivå. Det förutsätts att befintlig
mulljord, fyllningsjord tas bort innan grundläggning.
Radon
Planområdet ligger inom normalriskområde för radon.
Fornlämningar
Inom området för föreslagna verksamheter finns två kända fornlämningar
(boplatser) som har undersökts och tagits bort. Ett gravfält har påträffats
strax utanför planområdet, i befintligt verksamhetsområde längs Terra
Novavägen. En skärvstenhög har påträffats inom planområdet, strax söder
om befintligt verksamhetsområde. Skärvstenshögen bör slutundersökas.
I södra delen av planområdet finns ett större område som omfattas av
fornåkrar. Den största delen av fornåkern ska bevaras som natur. Inom den
planlagda naturmarken bör periodvis bete förekomma. Bete kan vara
positivt för att förtydliga de strukturer av fornåkrar som finns.
Det kan finnas ytterliga fornlämningar inom området. Arkeologiska
utredningar pågår inom ramen för planarbetet.
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Kända fornlämningar (utdrag ur fornsök, Riksantikvarieämbetet 2016-11-25)

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Bebyggelse
Förutsättningar
Området är delvis bebyggt, längs med Visbyleden ligger en
handelsträdgård (växthuset Linds) och en verksamhet (Sweprod). Längs
med Terra Novavägen finns ett område med mindre verksamheter av olika
slag.

Z

Förändringar
Planen möjliggör verksamheter (Z). Enligt Boverkets definition är
verksamheter en generell användningsbestämmelse som tillåter en bred
användning. Här ingår olika typer av ytkrävande verksamheter som har en
begränsad omgivningspåverkan. Det ingår lokaler för serviceverksamheter,
tillverkning, lager och verkstäder. Även verksamheter med behov av
lokaler för material eller utrustning så som el- och byggföretag eller företag
som erbjuder hushållsnära tjänster ingår. Handel med varor som
produceras inom området kan ingå i användningen. Det handlar då framför
allt om partihandel. I mindre utsträckning får även försäljning till enskilda
förekomma med varor som producerats i området. Handel med
skrymmande varor ingår också i användningen. Utbildningar med behov av
stort utrymme eller med viss omgivningspåverkan, som utbildningar inom
bygg- eller fordonsteknik kan också inrymmas i användningen. I
användningen ingår även komplement till verksamheten, så som parkering
och kontor.
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G
H

K

Längs med den nya nordsydliga gatan möjliggörs även inslag av
drivmedelsförsäljning (G). Detaljhandel (H) möjliggörs där Linds växthus
bedriver sin verksamhet.
Kontor möjliggörs inom all kvartersmark (K). I användningen ingår kontor,
konferenslokaler och tjänsteverksamhet med liten eller ingen
varuhantering
Planen möjliggör två ”delområden” med olika karaktär (se bild nedan).

Delområde 1

p2

f1

p1

Delområde 2

Delområde 1, området längs huvudgatan och mot Visbyleden
Visionen är att verksamhetsområdet ska ha en mänsklig skala längs
huvudgatan. Byggnaderna ska placeras nära gatan för att definiera
gaturummet (p2). Bestämmelsen formuleras följande: Byggnader ska
placeras i byggrättslinje mot gata, med gata menas den planerade
nordsydliga huvudgatan. Byggnaderna placeras huvudsakligen i linje med
förgårdsmarken för att skapa stadsmässighet. Med huvudsakligen menas
att byggnader i första hand ska placeras längs med förgårdsmark,
ytterligare enstaka byggnader kan placeras längre in på tomten. Byggnader
kan placeras med antingen kort- eller långsida mot förgårdsmarken.
Entréer och fönster ska finnas mot huvudgatan så att bebyggelsen vänder
framsidor mot gatan (f1).
Byggnader ska placeras 4 meter från grannfastighet alternativt
sammanbyggas i fastighetsgränsen, vilken gäller generellt för hela området
(p1).

Exempel på placering av byggnader längs huvudgatan.
__________________________________________________________________________________
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Försvarets intressen medför att totalhöjden för alla eventuella
uppstickande byggnadsdelar inom planområdet begränsas till 40 meter.
f2

Byggnaderna ska utformas med särskilt hög arkitektonisk kvalité mot
Visbyleden, eftersom den utgör Visbys entré (f2). Bebyggelsen får inte
vända sin baksida mot Visbyleden, fönster ska finnas i sidan som vetter
mot Visbyleden.

e50

Byggnadernas fotavtryck får uppta högst 50 procent av fastighetens totala
area (e50).
Detaljplanen möjliggör byggnadshöjder på 8-10 meter kring huvudgatan,
vilket motsvarar cirka 2-3 våningar.

Skiss över gatumiljöns karaktär kring huvudgatan

p1

Delområde 2, området längs Terra Novavägen
Längs med Terra Novavägen finns ett befintligt verksamhetsområde.
Ytterligare verksamheter med liknande karaktär möjliggörs bakom de
befintliga verksamheterna och i deras förlängning söderut längs Terra
Novavägen. Byggnadshöjden uppgår till högst 6 meter närmast Terra
Novavägen av respekt till villabebyggelsen. De nya verksamheterna ska
placeras minst fyra meter från granne eller sammanbyggas (p1) och tre
meter från gatumark (prickmark).
Tillgänglighet
Området är idag kuperat inom några delar, en utbyggnad av området
medför att marken jämnas till. Planen medför att fler tillgängliga
kopplingar tillkommer.
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FRIYTOR

Friluftsliv
Förutsättningar
I skogen mellan Terra Novavägen och Stenhuggaren finns ett gångstråk
som binder ihop terra Nova med Stenhuggaren, stråket är inte är anlagt.

Det befintliga gångstråkets anslutning till Silikatvägen.

I det gamla sandtaget och skogen öster om Sotaren finns några stigar som
upphör innan våtmarken. Skogen vid fornåkern är igenväxt och otillgänglig,
inga synliga stigar finns i den delen av skogen.
Förändringar
Den nya huvudgatan följer det befintliga upptrampade stråket på ett
ungefär. Den nya gatan kommer att innehålla en gång- och cykelväg samt
en trottoar som gör att det befintliga stråkets funktion behålls och
tillgängliggörs. En motionsslinga som knyter ihop huvudgatan i väst och
Alvarmarken i öst ska anläggas inom naturmarken.

Anlagda gång- och cykelförbindelser (blå) och schematiska stigar (gröna) inom
området före exploatering (t.v.) och efter exploatering (t.h.).
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NATUR

Fornåkern planläggs som naturmark (NATUR) för att säkerställas som en
tillgång för allmänheten. Förutsättningarna för att synliggöra det
fornminnesrika södra området ska studeras tillsammans med
Länsstyrelsen. Kopplingen med det rörliga friluftslivet förutsättningar ska
studeras i sammanhanget. Inom den planlagda naturmarken bör bete
förekomma ur kultur- men även ur naturhänseende . Bete kan vara positivt
för såväl naturvärden samt för att förtydliga de strukturer av fornåkrar som
finns. Hästbete är dock intensivt så naturområdet bör inte betas hela tiden,
ett lägre betestryck än i de hagarna som hör till travbanan är att föredra
inom det planlagda naturområdet. Stängsling av hagar får inte hindra det
rörliga friluftslivet, passager måste säkerställas.
Strukturen är utformad så möjligheten att röra sig inom och mellan
området behålls och utvecklas. Från huvudgatan möjliggörs natursläpp
med möjlighet att anlägga enkla gång- och cykelvägar. Kvartersmarkens
bredd är begränsad för att möjliggöra ett sammanhängande naturområde
öster om Stenhuggaren.

n1

Mot Silikatvägen ska träd planteras i rad (n1), träden bildar sammantaget
karaktären av en allé. Syftet med träden är att tillföra grönska till en väldigt
hårdgjord miljö. Träden skapar även spridningsvägar för djur och växter,
förbättrar luftkvaliteten, avdunstar regnvatten och ger väderskydd.
Idrott
Området gränsar till travet. Inom planområdet berörs en del av
verksamheten. I och med att anslutningen mot Silikatgatan byggs kommer
mark tas i anspråk som i nuläget används till bl.a. rakbana, hästhagar och
stängsel. Ersättningsmark för dessa funktioner reserveras utanför
planområdet via avtal.
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TRAFIK

Förutsättningar
Verksamheterna längs Terra Novavägen och Stenhuggaren ligger nära
varandra och saknar direktförbindelse, båda områdena nås via Visbyleden.
I en principöverenskommelse med Trafikverket som utgjorde en del av
förutsättningarna för anläggandet av cirkulationsplatsen vid kvarteret
Stenhuggaren tog Region Gotland på sig att anlägga en ny gata mellan
Silikatvägen och Terra Nova vägen.
Förändringar
Planen möjliggör en ny gata mellan Silikatvägen och Terra Novavägen.
Gatan utgör områdets ryggrad och bidrar till att bygga samman Terra Nova
och Stenhuggaren. Gatan ger upphov fler alternativa rutter genom att
koppla ihop vägsystemet. Gatan ska utformas med stort fokus på gång- och
cykeltrafik och innehålla gång- och cykelbana på höger sida. GC-banan har
förutsättningar att bli vältrafikerad, särskilt om gatumiljön utformas tryggt
och tilltalande. En enklare gång- och cykelkoppling till Visbyleden bör
anläggas i natursläppet norr om Sweprod. Planen ger också utrymme för
en gång- och cykelkoppling längs Silikatvägen.
För att skapa en trafiksäker miljö och inte bidra till ökad köbildning i
cirkulationen lokaliseras korsningen mellan huvudgatan och Silikatvägen på
ett avstånd av ca 100 meter från cirkulationen vid Visbyleden.
Planen möjliggör ett gatuområde på 12 meter. Sektionen fördelas på 6
meter körbana, 3 meter gång- och cykelbana och 3 meter grönområde
mellan gata och gång och cykelbanan. Grönområdet kan användas för
dagvattenhantering och är även möjlig att nyttja för trädplantering. En
förprojektering av gatan ska göras i tidigt skede.
Planen möjliggör även en mindre gata i bakkant av verksamhetsområdet
längs Terra Novavägen. Gatan har en enkel utformning med en 5-6 meter
körbana och sidoområde för dagvattenhantering.

Kollektivtrafik
Bussen passerar området via Visbyleden. I och med planens genomförande
ska busstrafiken ledas om via den nya huvudgatan mellan Silikatvägen och
Terra Nova vägen. Den nya gatan möjliggör en genare väg för bussen.
Hållplatser finns i anslutning till planområdet vid Silikatvägen och Terra
Novavägen och trafikeras av linje 2. Det är cirka 400 meter mellan de
befintliga hållplatserna, vilket medför att det är högst cirka 200 meter från
mitten av huvudgatan till en hållplats. En eventuell framtida busshållplats
bör lokaliseras i mitten av sträckan och utformas med fokus på oskyddade
trafikanter. Exempelvis som en timglasformad hållplats med
övergångsställe.
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n3

Parkering, angöring och utfart
Förändringar
Utfartsförbud mot allmän plats gäller vid korsningar, mot Visbyleden och i
nära anslutning till Visbyleden (n3).
Gotlands aktuella parkeringsnorm vid tidpunkten för antagande ska
appliceras på området.
Angöring sker via kvartersmark. Planens intention är att parkering och
leveranser sker bakom bebyggelsen längs med huvudgatan.

STÖRNINGAR

Upplysning

Verksamheter möjliggörs i närheten av bostäder och djurhållning, därför
får verksamheterna inte vara störande för omgivningen. Inom
användningen Z ryms endast verksamheter som har en begränsad
omgivningspåverkan. Bullriga, dammiga eller starkt luktande verksamheter
är inte lämpliga inom planområdet. Inga verksamheter tillkommer i direkt
anslutning till befintliga bostäder. Terra Novavägen och en grön kil utgör
buffert mot bostäderna. Det är minst cirka 50 meter mellan bostadshusen
och byggrätter för verksamheter.
Eftersom verksamheterna ligger vid bostäder och inom
vattenskyddsområde är det viktigt att Miljö- och hälsoskyddsnämnden
samråds vid lovgivning.

TEKNISK
FÖRSÖRJNING
Dagvatten och vattenskyddsområde
Området ligger inom sekundärt vattenskyddsområde. Inom den största
delen är sårbarheten låg (klass 4, sårbarhetskartan), berggrunden är
överlagrad med tjockare jordtäcke med liten genomsläpplighet som i sin
tur överlagras med jordlager med hög genomsläpplighet. Det område som
utgörs av fornåker har sårbarhetsklass 3. Hällmarksområdet söder om
planområdet har hög sårbarhet (klass 1)
En utbyggnad enligt detaljplanen kommer att ge upphov till fler hårdgjorda
ytor. Målsättningen är att avrinningen inte ska öka efter exploateringen. En
översiktlig mark- och dagvattenutredning ska utföras inom ramen för
planarbetet. Utredningen ska föreslå en möjlig lösning som inkluderar
avledning tillbefintlig damm/våtmark. Utredningen ska också redovisa
flöden och föroreningar före och efter exploatering med föreslagna
åtgärder. Eftersom området ligger på vattenskyddsområde får föreslagna
dagvattenåtgärder inte riskera att förorena grundvattnet.
En markteknisk undersökning har utförts som bekräftar att marken har låg
genomsläpplighet vid våtmarken. Vattenytan i området bedöms
genomgående vara markvatten eller perkolationsvatten. Lermoränen
fungerar som ett tätande lager mot kalkstensberget. Grundvattenytan
bedöms ligga mer än 10 meter under markytan.
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n2

Dagvattnet ska tas om hand lokalt och genom öppen avledning. Det
avledda dagvattnet ska renas och fördröjas innan det kopplas till
dagvattensystemet. För att möjliggöra lokalt omhändertagande av
dagvatten ska minst 20 % av fastighetsytan vara genomsläpplig. Den
genomsläppliga utan ska utgöras av någon form av grönyta, som har
kapacitet att avdunsta och fördröja dagvatten (n2). Gröna tak med
tillräckligt djup växtbädd, vattenytor, planteringar och trädkronor är
exempel på grönytor. Träd ska anläggas i adekvat växtbädd så de har
möjlighet att utvecklas till fullstora, välmående träd. Vegetationen bidrar
också till estetiska värden i ett verksamhetsområde som annars riskerar att
bli mycket hårdgjort.
Takvatten och dräneringsvatten ska inte blandas med förorenat dagvatten
från parkeringsplatser och vägar. Oljeavskiljare ska finnas vid parkeringar
med mer än 50 platser.
Det är viktigt att verksamheterna får information om skyddsområdet och
vilka försiktighetsmått som är aktuella. Vid byggnation, schaktarbete mm
ska lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att minska risk för utsläpp till mark
och vatten.
Infrastruktur
Vatten och avlopp
Kommunalt VA finns i anslutning till området, området ska anslutas till VAnätet. I samband med utbyggnad av gator och VA ska tillgången till
brandposter med tillämplig dimension säkerställas.
Uppvärmning
Fastigheterna kan anslutas till fjärrvärmenätet.
El
Området ansluts till GEAB:s ledningsnät.
Tele, bredband
Planområdet ska anslutas till befintligt tele och fibernät.
Avfall
Sophämtning sker genom regionens försorg.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Organisatoriska frågor
Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs
för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Den ska även ge besked om vem som är kostnadsansvarig
och ansvarig för genomförandet samt beskriva hur det ska ske.
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Planområdet som till största delen omfattar del av fastigheten Gotland
Visby Terra Nova 1:1, Gotland Visby Skrubbs 1:1 och kv. Sotaren samt del
av Gotland Visby Skrubbs 1:2 är beläget inom Terra Nova i nära anslutning
till Stenhuggarens handelsområde och Skrubbs travbana. Primärt kommer
vägen mellan Silkatvägen och Terra Novavägen att anläggas som en del i en
överenskommelse med Trafikverket vilket kommer att skapa förutsättningar för nyetablering i den delen av planområdet.
I takt med att mark efterfrågas för verksamheter i den resterande delen av
planområdet kommer utbyggnad att ske. Ansvaret för genomförandet av
detaljplanen i sin helhet och utveckling av planområdet kommer att delas
mellan Region Gotland, befintliga fastighetsägare och de blivande
fastighetsägare som kommer att köpa mark/fastighet.
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år från den dag Region Gotlands beslut om
antagande vinner laga kraft. Genomförandetiden har bestämts mot bakgrund av att det är angeläget att detaljplaner genomförs relativt snabbt
och att genomförandetiden inte ska utgöra ett hinder vid nödvändiga
förändringar i en nära framtid. Rådande fastighetsindelning är relativt
okomplicerad och det finns inte heller i övrigt några hinder ur fastighetsbildningssynpunkt för ett snabbt genomförande av detaljplanen.
Under genomförandetiden finns en garanterad byggrätt enligt detaljplanen.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men det finns
ingen garanterad rätt att erhålla bygglov, rivnings- eller marklov. Regionen
kan efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan
att fastighetsägarna får någon ersättning.
Tidplan
Planen handläggs med utökat planförfarande. Planarbetet för planområdet
kommer att bedrivas enligt följande tidsplan:
Planprocess
Samråd
Granskning
Beslut om antagande i regionfullmäktige

kv. 1 2018
kv. 3 2018
kv. 1 2019

Ansvarsfördelning
Region Gotland kommer att tillsammans med kommande exploatörer/
köpare samverka och ansvara för att exploateringen av planområdet
genomförs i enlighet med detaljplanen.
Region Gotland ansvarar för anläggandet av anläggningar, för utbyggnaden
av vatten- och spillvattenledningar och avledning av dagvatten inom planområdet.
Regionen är ansvarig för anläggandet av gång- och cykelväg, gator med
belysning inom allmän platsmark, busshållplatser och att utredningar
utförs och att viss fastighetsbildning genomförs.
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Kommande exploatör/köpare ansvarar för att respektive fastighet ansluts
till de allmänna gatorna och att de ansluts till det regionala VA-ledningsnätet. Exploatörerna/köparna ansvarar för att berörda fastigheter ansluts
till elnätet, tele, fiber o dylikt för avsedd verksamhet och för alla åtgärder
inom kvartersmark/den egna fastigheten.
Huvudmannaskap
Region Gotland är huvudman för allmän platsmark, dvs gatumark och
park/naturmark, och huvudman för vatten och avlopp.
Genomförandeavtal/försäljning
För att reglera ansvar och krav regionen ställer för genomförandet kan
exploateringsavtal upprättas med exploatör/fastighetsägare. De fastigheter som bildas i samband med genomförandet av exploatering/utveckling av området säljs för enskilt ägande.
Byggnation
Projektering, upphandling och byggande av infrastrukturen genomförs av
Region Gotland. Uppförandet av bebyggelse för verksamheter genomförs
av respektive exploatör/köpare. Det kommer troligtvis att ske över en viss
tidsutsträckning. Någon tidsplan för genomförandet i denna del är därför
inte upprättad. All nödvändig infrastruktur som behövs inom respektive
fastighet och kvarter för verksamheter genomförs av kommande
exploatörer/köpare
Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning, servitut
Den mark som avsätts för nya verksamhetsområden kommer att indelas i
fastigheter i samband med kommande försäljningar. I övrigt kommer mark
att överföras till fastigheterna Gotland Visby Sotaren 1 och 3 genom
fastighetsreglering som en effekt av den kommande detaljplanens
utformning. Reglering genom fastighetsreglering kommer i övrigt att ske
mellan Gotland Terra Nova 1:1 och Gotland Visby Skrubbs 1:1 och 1:2.
I den utsträckning som infrastrukturen (ledningar) kommer att förläggas
inom kvartersmark ska rätten att disponera marken inom berörda
fastigheter säkerställas genom servitut.
Markreglering, ersättning
En preliminär överenskommelse om överföring av mark har träffats med
ägarna till fastigheterna Gotland Visby Sotaren 1 och 3 i enlighet med
förslaget till detaljplan och att de därmed ska medverka vid finansieringen
av ett genomförande av delar av detaljplanen. Något som ska formaliseras
i plankostnads- och genomförandeavtal. Den mark som överförs till
Gotland Visby Sotaren 1 och 3 kan svårligen bilda egna fastigheter men
kommer att bidra till en bättre fastighetsindelning och förbättrat
användande av berörda fastigheter.
Därutöver ska mark regleras mellan Gotland Visby Terra Nova 1:1 och
Gotland Visby Skrubbs 1:2, som innehas med tomträtt av Gotlands Travsällskap, enligt ovan eftersom delar av den s k rakbanan måste flyttas
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något. Vilket är en förutsättning för att kunna bygga gatan mellan Silikatvägen och Terra Nova vägen. Därutöver behöver vissa hästhagar och den
befintliga dammen flyttas något. Dessa regleringar och åtgärder ska
regionen svara för. I det sammanhanget kan det bli aktuellt med reglering
av annan mark alternativt markupplåtelser som ersättning för berörda
ytor. Även här finns en preliminär överenskommelse vilken dock ska
formaliseras. Dialogen har bl. a. utgått från tidigare dialog mellan Travsällskapet och Gotlands kommun kring reglering av ytor för travets
verksamhet.
Planekonomi
Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om exploateringen
och genomförandet av detaljplanen är ekonomiskt lönsam och därmed
realistisk att genomföra, dvs att planvinst uppkommer.
I det här fallet när en exploatering i alla sina delar inte ligger i direkt
anslutning till genomförandet av detaljplanen saknas kunskap om hur den
ska genomföras mer i detalj. Detta medför att den ekonomiska
bedömningen blir något översiktlig.
Genomförandet av planen medför utgifter för regionen för byggande av
olika anläggningar mm. Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de
kostnader som detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer
genom kommande exploatering för handel och verksamheter kan
detaljplanen, antas ekonomiskt försvarbar att genomföra.
Utgifter och inkomster
Genomförandet av planen medför för Region Gotland utgifter för
byggande och iordningställande av gator, VA, markberedning, projektering
och upphandling, genomförande av olika undersökningar och utredningar,
upprättandet av detaljplanen mm.
Gator, gc-väg, gångväg, grönstruktur belysning, busshållplatser, röjnings- och markarbeten, projektering, byggledning, oförutsett ca 21,7 Mkr
Omstruktureringsåtgärder gentemot Travsällskapet
ca 2,0 Mkr
Detaljplan, grundkarta, fastighetsbildning, arkeologi, naturinventering, geoteknsik- och markundersökning, dagvattenutredning ca 2,3 Mkr
Summa utgifter
ca 26,0 Mkr
Noteras ska att genomförandet kommer att ske i olika steg över tiden med
målsättning att obalansen mellan utgifter och inkomster över tiden ska
minimeras.
Utbyggnadskostnaden för VA finansieras genom debitering av anslutningsavgifter. Regionens inkomster hänförs till markförsäljning med byggrätter
för verksamheter. Förutsättningar för området utgår från ett pris på
marken om minst 400 kr/kvm för mark för att en kostnadstäckning om ca
26 Mkr, dvs den totala inkomsten, ska uppnås. Bedömningen är att ett
genomförande kommer att uppnå balans över tiden.
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Exploatörernas/fastighetsägarnas intäkter kommer i huvudsak att hänföras
till hyres- och verksamhetsintäkter. Utifrån den värdeökning och de
utgifter som detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer
genom exploateringen får detaljplanen antas ekonomiskt lönsam även för
fastighetsägarna och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Sammantaget
innebär det att detaljplanen kan genomföras.
Driftkostnader
Förutom kapitalkostnader för gjorda investeringar beräknas kostnaderna
för skötsel, underhåll, reparationer av gator, GC-vägar, belysning och
grönytor liksom el till belysningen uppgå till ca 65 Tkr per år.
Tekniska frågor
Brandsäkerhet
Vid anläggandet av VA-nätet ska dimensionering ske så att det motsvarar
de krav som gäller för uttag av vatten för räddningsinsatser och att
brandposter upprättas enligt föreskrivna intervaller längs gatunätet.
Inom kvartersmark ska, beroende på bebyggelsens struktur/utformning,
tillgänglighet till bebyggelsen möjliggöras för räddningstjänsten enligt
gällande krav.
Vattenskydd
Området ligger inom det sekundära vattenskyddsområdet för Visby.
Verksamheterna som kommer att etableras har att förhålla sig
skyddsbestämmelserna så att risk inte uppkommer för att förorena
grundvattnet.
Kretslopp/hållbarhet
Dag- och dräneringsvattnet för området ska omhändertas enligt gällande
krav och fördröjas. I första hand och i största möjliga utsträckning ska ett
lokalt omhändertagande tillämpas. Området ska präglas av ett kretsloppsoch hållbarhetsperspektiv. Ledningar ska dimensioneras och anläggas
enligt gällande normer. Fastigheter ska anslutas till fiber och utifrån ett
hållbarhetsperspektiv ska bebyggelsen anslutas till fjärrvärmenätet.
Tekniska utredningar
Inom ramen för planarbetet ansvarar och bekostar regionen för att
geologisk och markundersökning, projektering av gata och VA, dagvattenutredning, naturvärdesinventering och arkeologisk undersökning har
gjorts/ska göras. Detta för att kunna genomföra detaljplanen och
säkerställa att marken är bebyggbar för avsett ändamål.
Kartförsörjning
Grundkarta upprättas för planområdet. I samband med ansökan om
bygglov ska nybyggnadskarta upprättas och bifogas ansökan.
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Riksintressen
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap. 2 §, miljöbalken (MB) jämlikt 4
kap. 1 § MB. Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet.
Åtgärder får inte medföra att Gotlands samlade natur- och kulturvärden
påtagligt skadas. Detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset.
Området omfattas av riksintresse för friluftslivet. Riksintresseområden för
friluftsliv beaktas i planarbetet så att påtaglig skada natur- eller
kulturmiljön inte uppstår. Detaljplanen säkerställer att en del av
planområdet bevaras som natur och blir allmänt tillgängligt. Viktiga
kopplingar och gångstråk bevaras och förstärks.
Om rakbanan förlängs söderut som en konsekvens av detaljplanens
genomförande kommer en befintlig skogsväg att kapas av. Det medför att
det inte går att passera området med bil, vilket inte bedöms påverka det
rörliga frulufslivet negativt. Ett nytt stråk för gång- och cyklister bör
anläggas.
Planområdet ligger inte inom influensområde för riksintresset Visby
flygplats.
Området ligger inom försvarsmaktens stoppområde för höga objekt.
Därför får uppstickande byggnadsdelar inte överstiga 40 meter.

Natur- och kulturvärden
Naturmiljö
Det finns inga höga naturvärden inom planområdet. De artfynd (rödlistade
arter) finns registrerade inne i skogen sedan tidigare kommer att kunna
finnas kvar i den del som planläggs som naturmark. Planen bedöms inte
medföra skada på några höga naturvärden.
Ett 12:6 samråd ska hållas med länsstyrelsen om rakbanan förlängs
söderut. Om dammen omformas ska anläggningen ske succesivt så
groddjur kan anpassa sig till förändringen. Med tilltagna
försiktighetsåtgärder bedöms inte konsekvenserna av ett genomförande
innebära betydande påverkan på naturvärden.
Kulturmiljö
Planen berör fornlämningar som ska bevaras eller undersökas och tas bort.
Ytterliga arkeologiska utredningar ska utföras för att undersöka om det
finns fler fornlämningar inom området.
Sociala värden
Ett genomförande av detaljplanen bedöms medföra positiva förändringar
ur ett barn-, jämställdhets och tillgänglighetsperspektiv. Planen möjliggör
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en tillgänglig, upplyst och trafiksäker koppling mellan Terra Nova och
Stenhuggaren. Det är nära till kollektivtrafiken, det är sannolikt att sträckan
kommer att trafikeras med buss. Planen ger förutsättningar till att
tillgängliggöra det fornminnesrika naturområdet så fler får tillgång till det

Resurser och hushållning
Planförslaget har utformats med utgångspunkt att hushålla med befintliga
resurser. En utbyggnad av området bidrar till att länka ihop tätorten.
Detaljplanens bestämmelser har utformats särskilt för att möjliggöra ett
verksamhetsområde med en mänsklig skala och en god bebyggd miljö.

Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer
Planen ligger inom yttre vattenskyddsområde, miljöfarliga verksamheter
får inte tillstånd. Planen bedöms inte påverka grundvattnet negativt.
Biltrafik
En utbyggnad enligt detaljplanen leder till ett genare trafiknät.
Trafiksäkerheten bedöms inte påverkas av en utbyggnad.
Miljökvalitetsnormer
Planen berör inga miljökvalitetsnormer.
Djurhållning
Verksamheterna får inte vara störande och påverka närliggande
djurhållning negativ.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från dagen då planen vinner laga kraft.

Medverkande tjänstemän
Sara Lindh: Detaljplan
Jimmy Holpers: Natur
Roger Möller: Exploatering
Lennart Klintbom: Trafik
Magnus Hallberg: VA och dagvatten
mm.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-12-06

Anders Rahnberg
Planchef

Sara Lindh
Planarkitekt
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

MHN 2018/153

Lisa Tunegård

16 januari 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum för inspektioner

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner informationen.

Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsnämnden gav 2017-12-19 § 166, förvaltningen i uppdrag att
till 2018 års första nämndsammanträde ta fram inspektionstider som ledamöterna i
nämnden kan boka in sig på.
Följande tider har tagits fram från de olika enheterna på förvaltningen.
Räddningstjänst
Datum
22/1
23/1
23/1
24/1
25/1
30/1
30/1
6/2
6/2
7/2
13/2
13/2
15/2
20/2
22/2

Tid
10.00
08.30
11.00
10.00
10.00
10.00
09.30
13.00
13.00
10.00
alt13.00
13.00
13.00
09.30
09.30
09.30

Plats
Visby
Lärbro
Slite
Hemse
Visby
Ragnsells
Roma
PannC Skarphäll
Visby
Swedol
S:t Olof
Södervärnskolan

Handläggare
Annika Malm
Peter Schöön
Peter Schöön
Annika Malm
Annika Malm
Annika Malm
Per Wikberg
Annika Malm
Anders Buskas
Annika Malm

Tel
26 3213
26 9872
26 9872
26 3213
26 3213
26 3213
26 9847
26 3213
26 9889
26 3213

Per Wikberg
Anders Buskas
Per Wikberg
Per Wikberg
Per Wikberg

26 9847
26 9889
26 9847
26 9847
26 9847

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Information
MHN 2018/153

Tillsyner bokas kontinuerligt, tänk på att ha lite framförhållning.
Kontakta gärna respektive handläggare peter.schoon@gotland.se för ytterligare tider.

Livsmedel
Inspektionstider varje tisdag, onsdag och torsdag. Boka in valfri inspektionsdag på
sbflivsmedel@gotland.se gärna med 1 veckas framförhållning.

Vatten
Inspektionstider

Handläggare:

Telefonnummer

Datum:

Mikael Nilsson

9384

01-mar

Anneli Viberg

269333

08-mar

KL:
(fm/em)
08:00 10:30
08:00-13:00

Per Lindgren
Mikael Alm

269344
269380

13-mar
05-apr

08:00 (fm)
08:00-13:00

Marianne Ansén
Nilsson

269892

12-apr

13:00 (em)

Typ:
Besiktning avlopp
Bedömning markförutsättning.
ensk. avlopp
Inspektion lantbruk
Bedömning markförutsättning.
ensk. avlopp
Besiktning inför
avloppstillstånd

Miljö
Miljöteamet har inte bokat in datum för inspektioner ännu men en planering har
gjorts för att utföra tillsynsinsatser under följande veckor:
V13-17 Visby vattenskyddsområde
V18-25 Enskilda avlopp (gemensamhets anläggningar)
V18-19 Skrotverksamheter
V24-35 Bassängbad
Förvaltningen återkommer med tider längre fram men det går också bra att kontakta
inspektörerna på miljoteam@gotland.se om det är något av ovanstående
tillsynsområde man vill följa med på.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lisa Tunegård
Nämndsekreterare

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Information
MHN 2018/153

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Aktivitetsplan 2018
Enhet Räddningstjänst
Arbetsområde Förebyggande

1 (8)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Innehållsförteckning
1.
2.
3.
4.

Allmänt ....................................................................................................................... 3
Räddningstjänstens Verksamhetsidé ...................................................................... 3
Strategiska Fokusområden ...................................................................................... 3
Aktivitetsplan 2018 ................................................................................................... 3
4.1. Avdelningsövergripande förebyggande verksamhet ................................... 3
4.2. Före .................................................................................................................... 4
4.3. Under ................................................................................................................. 5
4.4. Efter ................................................................................................................... 5
5. Mötesplan – OBS endast föreslagna datum – stäm av ....................................... 5
6. Kompetensutvecklingsplan ..................................................................................... 5
6.1. Före .................................................................................................................... 5
6.2. Under ................................................................................................................. 6
6.3. Efter ................................................................................................................... 6
7. Utbildningsplan ......................................................................................................... 6
7.1. Inom Regionen ................................................................................................. 6
8. Investeringsbudget ................................................................................................... 6
Bilaga 1 ............................................................................................................................... 7

2 (8)

3 (8)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

1.

Allmänt

Aktivitetsplanen utgör planeringen för kommande år och fastslås av
Räddningschef.
Uppföljning av aktivitetsplanen samtliga delar sker regelbundet och rapporteras på
verksamhetsmöte april, september & december enligt fastställd rutin. Rapporterna
ligger till grund för den sammanställda delårsrapport som lämnas till ansvarig
nämnd. Vid verksamhetsårets slut ligger delårsrapporterna till grund för en
sammanställd verksamhetsberättelse för avdelningen räddningstjänst.
Att rapportera: Genomförda tillsyner, förelägganden, avvikande händelser samt
ev. mätningsresultat

2.

Räddningstjänstens Verksamhetsidé

Räddningstjänstens arbetar för god trygghet och säkerhet samt enligt de mål som
prioriteras av Samhällsbyggnadsförvaltningen verksamhetsplan genom att:
- Förebygga olyckors uppkomst
- Begränsa konsekvenserna av inträffade olyckor,
- Utvärdera och återkoppla erfarenheter från olyckor, internt och externt.
Räddningstjänsten svarar även för en rättssäker myndighetsutövning och
vägledning som inger förtroende samt bemöter våra kunder på ett professionellt
sätt.

3.

Strategiska Fokusområden
-

4.

Vi har god omvärldskompetens och arbetar förebyggande.
Vi har tydlig verksamhets- och ekonomistyrning.
Vi tar ett breddat ansvar för området trygghet och säkerhet kopplat till
räddningstjänst.

Aktivitetsplan 2018
4.1. Avdelningsövergripande förebyggande verksamhet

Aktiviteter
Kommentar
Vidareutveckla samarbetsavtal
Samordning och översyn av
Sokigo m.fl
avtal
Medverka vid framtagande av
veckobrev
Uppdatera kvalitetshandboken
för automatiska brandlarm
Allmän brandskyddsutbildning Intern för anställda inom
Region Gotland

Datum
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Jämförelseprojekt

Norrtälje, Motala,
Västervik, Gotland

Projekt 20162020

4.2. Före

Aktiviteter
Tillsyn genomförs enligt
tillsynsplan 2018
Brandskyddsveckan
Öppet hus på samtliga
brandstationer vid 1 tillfälle
Informera på marknader
Informera på/vid större
samlingspunkter.
Information & rådgivning till
medborgarna
Samverka med skolor och
ungdoms-/fritidsgårdar
Samverkan SOF om äldres
säkerhet i hemmet
Information till allmänhet
1 tim alt debitering enl. taxa
Information och utbildning
via SFI
Information till verksamheter
Information till medborgare
via sociala medier, ex hemsida
och FB
Antalet granskade
brandskyddsdokumentationer
samt närvarande på tekniska
samråd och
arbetsplatsbesök/slutsamråd i
byggprocessen
Deltagandet i antalet
detaljplaner följs upp
kvartalsvis samt årligen.
Antalet granskade remisser
följs upp kvartalsvis samt
årligen

Kommentar

Datum
1/1 – 31/12

Fenomenalen
Respektive station styr
datum. Landet sommar!
Prio Slite, K-bo,
Klintehamn, Hemse
Ex. skyltsöndag och
vissa andra event som
passar RT:s profil

v.37
Tema 2018 Info
RT & rekrytering
Vid resp. marknad
1/1 – 31/12

1/1 – 31/12
Synas ”kvällar” och
medverka på evenemang

1/1 – 31/12
1/1 – 31/12

Kyrkor, Föreningar,

Vid förfrågan

Bidragsutbildning!

Vid förfrågan

Haima, gruppboenden,
Bli mer proaktiva inom
RT om vilken info som
bör läggas ut.
Följs upp månads-,
kvartalsvis samt årligen.

Vid förfrågan
Löpande

Följs upp månads-,
kvartalsvis samt årligen.

Stäms av med chef
Plan

Följs upp för bl.a
insiktsmätning

Stäms av med chef
Bygglov!
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4.3. Under

Aktiviteter
Stödja operativ verksamhet
Samverka vid insatsplanering

Kommentar

Datum
1/1 – 31/12
1/1 – 31/12

Ex. Seveso, 2:4verksamheter samt
andra komplexa objekt

4.4. Efter

Aktiviteter
Erfarenhetsåterkoppling
Brandorsaksutredning
Stöd till 3:e man efter insats
Informationsmöten efter större
insatser

5.

Datum
1/1 – 31/12
Vid behov
Vid behov
Vid behov

Mötesplan

År 2018
Avstämning FB
Måndagar 08.15
DSVht-möte FB
Tor.13.00-14.30
DS APT dagtid
Tis.10.30-11.30
Uppföljningsmöte –
Brandförebyggarna
Ons.08,00-10,00

6.

Kommentar

Jan

Feb

18

Mar

Apr

Maj

Jun Aug Sept

Okt

Nov Dec

15

19

17

14

18

22

27
7

23

20

5
11

9
5

Kompetensutvecklingsplan
6.1. Före

Aktiviteter
LBE-utbildning
Utb. automatlarmsanläggningar.
BRAND 2018
Förebyggande konferens
Sotningskonferens
Skolan brinner
Ev. medverkan på andra
yrkeskonferenser

Kommentar
Behov styr medverkan
Behov styr medverkan
Inriktning styr medverkan
Inriktning styr medverkan
Behov styr medverkan
Inriktning styr medverkan
Hanteras kontinuerligt på
verksamhetsmöten

Datum

Ämne
Våren 2019

13
11

7
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6.2. Under

Aktiviteter
Stödja operativ vid utb. inom
Byggnadstekniskt brandskydd

Kommentar
Alla SL, fortbildning

Datum
Dialog styrgrupp

Kommentar
Utbildning (PS)

Datum

6.3. Efter

Aktiviteter
Utvärdering och erfarenhetsåterföring
från insats - Utbildning
Brand- och Olycksorsaksutredning
Sakkunnigutlåtande spridning

7.

Utbildning (AB)
Yttre Befäl utbildas

HT 2018

Utbildningsplan
7.1. Inom Regionen

Aktiviteter
Åk 2, 5, & 8
Utbildning, stöd och besök
Alla förvaltningar inom RG.

Kommentar
RT samverkar vid utb.

Datum

Förvaltningsstöd
hanterar administration?

Inväntar stöd för
bokning

Område
FB-bil

Kostnad
500

Projektnummer

Summa
Buffert
Totalt

500

8.

Investeringsbudget

500

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Bilaga 1
Årsplanering - Förebyggande
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Förebyggande räddningstjänst
MHN Tillsynsplan
Ansvarsområde
Förebyggande räddningstjänst lyder främst under två lagar; lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och
lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) med tillhörande förordningar och föreskrifter .
Lagen om skydd mot olyckor reglerar den tillsyn som bedrivs samt att sotning genomförs. Det står även i
LSO att vi genom rådgivning och information samt på annat sätt ska underlätta för den enskilde att fullgöra
sina skyldigheter enligt lagen.
Tillsynen enligt LSO sker utifrån 2:a kapitlet 2§ - ”Ägare och nyttjanderättshavare till byggnader eller andra
anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand
eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller
begränsa skador till följd av brand.”
Lagen om brandfarliga och explosiva varor reglerar den tillsyn som bedrivs samt de tillstånd som utfärdas
enligt 21 § ”Den myndighet som prövar frågor om tillstånd enligt denna lag har också, inom sitt
verksamhetsområde, tillsyn över efterlevnaden av lagen och föreskrifter och beslut som meddelats i
anslutning till lagen.”
Antalet registrerade tillsynsobjekt i verksamhetsprogrammet CORE uppgår idag till ca 800 objekt varav
uppdelningen av dessa objekt mellan olika tillsynsområden ser ut som följer;

Tillsyn fördelning
LSO tillsyn
LBE tillsyn

Samplanerad
tillsyn

-

ca 74 % (596 objekt) är tillsyn enligt LSO,
ca 15 % (112 objekt) är tillsyn enligt LBE,
ca 11 % (92 objekt) är samplanerade tillsyner, vilket innebär objekt som tillsynas enligt både LSO
och LBE.

Personalresurs
Nyrekrytering med anledning av en pensionsavgång samt en uppsägning på egen begäran har skett under
2017. Personalresursen kommer därmed från2018 bestå av 4 personer med följande fördelning
1 brandingenjör och 3 brandinspektörer.
Mängden tillsyner som ska genomföras per år ska motsvara ca två heltidstjänster och tid för det fördelas på
dessa fyra personer.

Förebyggande räddningstjänst
MHN Tillsynsplan
Prioriterad tillsyn
Utgångspunkten för planeringen av tillsynsarbetet beskrivs i det gällande handlingsprogrammet för Region
Gotland.
Målsättningen är att alla större verksamheter ska tillsynas kontinuerligt enligt framtagna frister i
handlingsprogram och LSO samt minst en gång under en period på 10 år. I första hand ska verksamheter
som är skyldiga att skicka in en skriftlig redogörelse av brandskyddet tillsynas.
Tillsynsplaneringen enligt LSO ska ske med hänsyn till följande förutsättningar;
-

Planerad regelbunden tillsyn enligt föreslagna frister
Inträffade händelser, både lokalt och nationellt
Om tillsynsförrättaren anser att behovet finns
På verksamheter som Länsstyrelsen har beslutat som Farliga verksamheter i enlighet med LSO 2
kap. 4§.1
Inskickade skriftliga redogörelser
MSB har för avsikt att revidera den skriftliga redogörelsen med syfte att skapa starkare
koppling mellan det systematiska brandskyddsarbetet och skriftlig redogörelse, utgöra bättre
underlag för tillsynen samt tydliggöra den enskildes ansvar(ägare resp. nyttjanderättshavare).
Även vilka byggnader eller andra anläggningar som ska omfattas av kravet på skriftlig
redogörelse ska ses över.

När det gäller tillsyn enligt LBE ska verksamheter som innehar tillståndspliktiga mängder brandfarliga
och/eller explosiva varor få regelbundna besök med målsättning enligt i handlingsprogrammet föreslagna
frister
-

Tillsynsplaneringen enligt LBE ska ske med hänsyn till dessa förutsättningar;
Inträffade händelser, lokalt och nationellt
Om tillsynsförrättaren anser att behovet finns.

En tillsyn kan delas in i någon av följande kategorier;
Återkommande tillsyn
Tillsynsbesök av återkommande karaktär ska ske på högriskobjekt som större industrier eller större
samlingslokaler, men även på verksamheter som vid tidigare tillsyner inte kunnat uppvisa ett acceptabelt
systematiskt brandskyddsarbete.
Tematillsyn
Tematillsynen ska ha sitt grund i uppkomna behov, bestå av riktade insatser samt de punkter som tas upp
som viktiga i regionens handlingsprogram. Under 2018 bör restaurangkök klassade som storkök beläget i
tätare bebyggelse prioriteras.

Det finns 7 verksamheter som Länsstyrelsen på Gotland har beslutat omfattas som farlig verksamhet enl. LSO 2:4;
Orica, KPAB, Oljedepån, Cementa, Vattenfall Slite, Helikopterplattan vid Visby Lasarett och Visby flygplats.
1

Förebyggande räddningstjänst
MHN Tillsynsplan
Händelsebaserad och uppkommen tillsyn
Händelsebaserad tillsyn sker till exempel med anledning av inträffade bränder, tips från allmänheten eller
om behovet av tillsyn påtalats på annat sätt. Uppkomna tillsyner inkommer via remiss från
tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak eller polisen. Kvällstillsyn genomförs i samverkan med andra
förvaltningar inom Region Gotland, Länsstyrelse, Skattemyndigheten, Polis samt andra kallade aktörer.

Förebyggande räddningstjänst
MHN Tillsynsplan
Arbetsplaner
Aktivitet

Planerade
inspektioner

Genomförande

Ansvarig

Redovisnings
tillfällen

Planerad tillsyn
Återkommande LSO

140 (166)

Enligt personlig plan 2018

Varje
handläggare

Månadsvis

Återkommande LBE

31

Enligt personlig plan 2018

Varje
handläggare

Månadsvis

Återkommande LSO/LBE

25

Enligt personlig plan 2018

Varje
handläggare

Månadsvis

Övrig tillsyn
Händelsebaserad tillsyn

Ca 10

Tema restaurangkök
Uppkomna tillsyner

Totalt

40 (2017)

Januari – December

Månadsvis

Januari – December

Månadsvis

Januari – December(Mest juni-augusti)

Månadsvis

246

Årshjul
Anger i grova drag viktiga händelser under året, redovisningstillfällen, projekt, mm

Årsredovisning
till nämnder

Arbetsplanering &
Tillsynsplan 2018
jan-apr

sep-dec

Avstämning till nämnd
Tertial 2

maj-aug

Uppföljning Skriftlig
redogörelse

Avstämning till nämnd
Tertial 1

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

MHN 2017/3277

Dick Svennefelt

17 januari 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förändringar i delegationslistan på grund av
personalförändringar

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ger Räddningschefen rätt att delegera
tillsynsförättare enligt LSO för egen personal och upphandlad entreprenör för
brandskyddskontroll och rengöring (sotning).

Bakgrund

En ny delegationslista antogs i Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-09-18 (MHN §
114). I samband med denna gav nämnden förvaltningschefen delegation att vid
personalbyte ändra namnen i delegationslistan.
Delegation utifrån Lagen om skydd mot olyckor kan endast ges till räddningschef
eftersom denne är sakkunnig. Delegationsrätten kan behållas av nämnden alternativt
ges till räddningschef. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ersätter därför tidigare beslut
taget 2018-09-18 § 114 med ovanstående.
Beslutsunderlag

Handling

Datum

Tjänsteskrivelse
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
§ 114

2018-01-17
2017-09-18

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Dick Svennefelt
Räddningschef

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Protokollsutdrag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-01-23

MHN AU § 6 Förändringar i delegationslistan på grund av
personalförändringar
MHN 2017/3277

Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ger Räddningschefen rätt att delegera
tillsynsförättare enligt LSO för egen personal och upphandlad entreprenör för
brandskyddskontroll och rengöring (sotning).
Arbetsutskottets beslut

Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
§ 114

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2018-01-17
2017-09-18

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

Feb

LSO
LBE
SP

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Totalt

22
11
3

24
0
2

21
0
0

9
0
1

3
3
1

6
4
2

8
3
5

16
4
1

22
1
4

23
2
0

154
28
19

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Totalt

1
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
0
0

Mål

Procent*

156
33
29

99%
85%
66%

*uppnått i procent av målet för perioden

Antal förelägganden
Jan

Feb

LSO
LBE
SP

Övrigt

Antal
totalt
Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

70
30
2
5

14
7
3
1

40
4
0
0

26
4
4
2

8
5
3
0

5
5
0
0

41
11
0
1

73
10
2
0

29
4
1
0

20
6
1
0

Sotningsförelägganden
Yttrande till BN
Offentlig tillställning
Spridningsyttranden

Antal inspektioner
250
200
150
100
50

Utfört

ce
m

be

r

r
be
De

ve
m

to

be

No

be

Ok

em
pt

Se

Mål

r

r

i
st
gu

li

Au

Ju

ni
Ju

M
aj

il
Ap
r

s
ar
M

ua
br
Fe

Ja
n

ua

ri

ri

0

326
86
16
9

Uppföljning av verksamheten – Team miljö
Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober,
november, december

Antal planerade inspektioner
Mål

Procent *

29

Totalt
433

501

86 %

25

11

185

208

89 %

25

14

13

128

139

92 %

17

21

5

120

154

78 %

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Utfört

14

34

71

24

17

20

28

42

43

51

60

Varav miljö
Varav
lantbruk
Varav
hälsoskydd

11

14

38

12

6

10

7

22

20

9

0

5

12

8

6

4

10

17

14

3

15

21

4

5

6

11

3

9

*uppnått i procent av målet för perioden

Antal inspektioner teamet:
500
450
400
350
300
250

Planerat

200

Uppnått

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

Antal inspektioner miljö:

200
180
160
140
120
100

Planerat

80

Uppnått

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

Antal inspektioner lantbruk:
140
120
100
80

Planerat

60

Uppnått

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

Antal inspektioner hälsoskydd:
160
140
120
100
Planerat

80

Uppnått

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

Händelser
Januari:


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

Februari:








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

Mars:






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

April:





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

Maj








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

Juni, Juli, Augusti




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

September







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

Oktober



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

November





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

December




TKF presenterar med hjälp av sin konsult SWECO ett förslag till kompletterande
lakvattenhantering för Visby deponi för enhet miljö- och hälsoskydd
Tillsynsvägledningsmöte om förorenad områden med Länsstyrelsen och TKF
Vattendialogen (Mattias E, några från vattenteamet var med)

Uppföljning av verksamheten – Team Vatten
Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober,
november, december
Antal beslut om avloppsanläggningar
Totalt

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

46

54

74

68

69

70

24

26

29

42

29

50

Tot
581

56
13

61
9

21
3

19
7

16
13

35
7

18
11

41
9

466
115

varav
förbättring

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

varav nya

Antal inkomna ansökningar
Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Tot

42

49

60

63

58

27

13

27

55

49

51

37

531

36
6

40
9

53
7

58
5

38
20

17
10

8
5

17
10

39
16

39
10

32
19

29
8

406
125

Jan

Totalt
Förbättring

(Klart Vatten)

Nya

Totalt antal ansökningar (utan handläggare) i Klart Vatten
2017-01-31: 135
2017-08-14: 37
2017-03-07: 103
2017-08-31: 38
2017-03-31: 86
2017-09-30: 58
2017-04-30: 98
2017-10-31: 31
2017-05-31: 73
2017-11-30: 32
2017-06-30: 39
2017-12-01: 27

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

Planerat
Uppnått

350
300
250
200
150
100
50
0
Jan

Feb Mars April Maj Juni

Juli

Aug Sept Okt Nov Dec

Mål
725

Procent*

80 %

Händelser
Januari:



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

Februari:





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

Mars:







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

April:








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

Maj








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

Juni, Juli, Augusti




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

September





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

Oktober





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

November





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

December


Fyra personer från teamet deltog på en heldag – vattendialog – på Wisby Strand.

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

Uppföljning tid 2017-01-01 - 2017-12-31
Team Livsmedel summa fakturerbar tid (h)
Planerad kontroll

2325,5
1880,25

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

1255,75
572,5
52

Uppföljande kontroll

155,75

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

99
38
18,75

Kontroll på nyregistrerad verksamhet

165

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

115,5
49,5

Kontroll i samband med klagomål

12,5

Provtagning

112

3000

Antal kontroller
Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Totalt

711
95
18
84

Planerade

24

59

75

59

51

103

86

24

54

77

75

24

Uppföljande

0

2

4

7

4

8

5

10

4

11

20

20

Ärendestyrda

1

5

1

0

1

1

3

2

1

0

1

2

Nyregistrerade

0

2

6

8

9

12

10

6

6

7

8

10

Antal registrerade/upphörda verksamheter
Nyregisterade
Upphörda

6
8

7
13

14
21

14
11

14
10

21
15

Redlighetsprojekt,
Provtagning av
mjukglass
Provtagning av
nedkyld mat

5

12
5

7
13

12
14

14
13

11
12

137
145

5
10
Utfört

33

47

1200

Antal totalt

Övriga planerade aktiviteter
gotländska produkter

Mål

Planerade

242

250

3

9

25

6

36

59

44

36

17

0

6

8

22

22

18

20

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

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Planerat

Juli

Aug

Uppnått

Sept

Okt

Nov

Dec

Händelser
Januari:






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

Februari:








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

Mars:









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

April:









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

Maj:











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

Juni, Juli, Augusti





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

September





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

Oktober









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

November






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

December


Nämnden informerades om den reviderade kontrollplanen inför 2018.

Kallelse

Miljö och hälsoskyddsnämnden

MHN 2017/5447

Sammanträdesdatum 2018-02-06
Sekreterare Lisa Tunegård

Kallelse till miljö och hälsoskyddsnämndens sammanträde
6 februari 2018, klockan 09.00–12.00
Konferensrum Rügen
lisa.tunegard@gotland.se

Föredragningslista
Förslag på justerare: Björn Dahlström

Ärende
1

Kommentar

Information från förvaltningschef
Johan Åberg

2

Presentation av nya medarbetare

Presentation av Amanda Andersson kommunikatör och Fredrik Gustafsson
miljöskyddsinspektör.
3

TN-Remiss Parkeringsstrategi och parkeringsnorm
MHN 2017/5427

Christian Hegardt

4

Verksamhetsberättelse 2017
MHN 2018/140

Johan Åberg

5

Beslutsattestanter 2018
MHN 2018/62

Johan Åberg

6

Verksamhetsplan 2018
MHN 2017/3207

Andreas Larsson

7

RS Remiss. Revisionsrapport. Personal- och kompetensförsörjning 2017
MHN 2017/4874

Pia-Maria Larsson

8

Övrigt - Fördjupning. Kompetensförsörjning och HR

9

BN remiss. Samråd om detaljplan. Sotaren 1-3 med flera
MHN 2018/139

10

11

Projektrapport 2017 - Riskklassning av potentiellt
MIFO 2 m m
MHN 2017/5424

Pia-Maria Larsson
Claudia Castillo

förorenade områden enligt
Claudia Castillo

Information - kretsloppsstrategi
Mattias Edsbagge

12

Datum för inspektioner
MHN 2018/153

Lisa Tunegård

13

Aktivitetsplan - Förebyggande räddningstjänst
MHN 2018/327

Anders Buskas

14

Förändringar i delegationslistan på grund av personalförändringar
MHN 2017/3277

Anders Buskas

15

Uppföljning Räddningstjänst
MHN 2017/2203

Anders Buskas
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Miljö och hälsoskyddsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2018-02-06

Ärende
16

Kallelse
MHN 2017/5447

Kommentar

Uppföljning Team Miljö
MHN 2017/2206

Mattias Edsbagge

17

Uppföljning Team Vatten
MHN 2017/2205

Mattias Edsbagge

18

Uppföljning Team Livsmedel
MHN 2017/2204

Andreas Larsson

19

Delegationsbeslut
MHN 2017/2207

20

Övrigt

Isabel Enström
Ordförande
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Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

MHN 2017/1573
10 januari 2018

Christian Hegardt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Remiss ”Parkeringsstrategi och parkeringsnorm”
Förslag till beslut

•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 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
att minska spannen och komplettera med en tydlig hänvisning till vilka kriterier som
2 (3)
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Tjänsteskrivelse
MHN 2017/1573

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.
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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.

i

Parkeringsstrategi Gotland
Unr 1320022837

o:\sto2\str\2016\1320022837\3_projekt\parkeringsstrategi gotland 171107.docx

Innehållsförteckning
1.

Bakgrund .................................................................................................... 1

1.1

Syfte ............................................................................................................. 1

1.2

Avgränsningar ................................................................................................ 2

1.3

Metod............................................................................................................ 2

1.3.1

Workshop ...................................................................................................... 2

1.3.2

Inventering .................................................................................................... 2

1.4

Tidigare arbete ............................................................................................... 4

1.5

Ordlista ......................................................................................................... 4

2.

Styrande dokument och mål......................................................................... 5

2.1

Styrande dokument ......................................................................................... 5

2.2

Kommunala mål .............................................................................................. 6

2.3

Nationella mål................................................................................................. 6

2.3.1

Nationella miljömål .......................................................................................... 6

2.3.2

Transportpolitiska mål ...................................................................................... 6

3.

Kunskapsunderlag parkering ....................................................................... 8

3.1

En kommuns skyldigheter ................................................................................. 8

3.2

Fastighetsägarens skyldigheter .......................................................................... 8

3.3

Parkering som ett planeringsverktyg ................................................................... 8

3.4

Reglering och avgifter ...................................................................................... 9

3.4.1

Marknadsanpassad parkering .......................................................................... 10

3.5

Mobility Management ..................................................................................... 11

4.

Nulägesanalys ............................................................................................ 14

4.1

Visby........................................................................................................... 14

4.2

Övriga Gotland.............................................................................................. 16

5.

Omvärldsanalys .......................................................................................... 17

5.1

Parkering i andra kommuner ........................................................................... 17

6.

Strategi ...................................................................................................... 20

6.1

Flexibla parkeringstal ..................................................................................... 20

6.2

Parkeringsköp ............................................................................................... 20

6.3

Cykelstrategi ................................................................................................ 21

6.4

Handikapparkering ........................................................................................ 22

6.5

Parkering för husbilar ..................................................................................... 23

6.6

Parkering för motorcykel och moped ................................................................. 25

6.7

Parkering för elfordon .................................................................................... 26
ii

Parkeringsstrategi Gotland
Unr 1320022837

o:\sto2\str\2016\1320022837\3_projekt\parkeringsstrategi gotland 171107.docx

6.8

Parkering för bussar....................................................................................... 26

6.9

Nyttoparkering .............................................................................................. 27

6.10

Pendlarparkering ........................................................................................... 27

6.11

Kollektivtrafik ............................................................................................... 28

6.12

Gotlands säsongsvariationer............................................................................ 29

7.

Parkeringsnorm.......................................................................................... 31

7.1

Boendeparkering ........................................................................................... 32

7.2

Arbetsplatsparkering ...................................................................................... 33

7.3

Besöksparkering............................................................................................ 34

7.4

Prioritering mellan boende, arbetande och besök ................................................ 34

8.

Implementering ......................................................................................... 35

8.1

Förtätning av Visby ........................................................................................ 35

8.2

Utbildning och information kring parkeringsnormen ............................................. 35

8.3

Utförliga beläggningsstudier av parkeringar i Visby ............................................. 35

8.4

Digital karta över handikapparkeringar.............................................................. 35

8.5

Utbyggnad av laddinfrastruktur........................................................................ 36

8.6

Utredning av extern parkering med shuttle bus in till Visby centrum....................... 36

8.7

Tydligare information kring husbilsparkering ...................................................... 36

8.8

Förenkla parkeringsreglering där P-skiva och avgift gäller..................................... 37

8.9

Cykelkampanjer ............................................................................................ 37

8.10

Satsningar på kollektivtrafik ............................................................................ 37

9.

Förslag till fortsatt arbete ........................................................................... 38

9.1

Detaljerade parkeringsutredningar ................................................................... 38

9.2

Fortsatt dialog mellan berörda parter ................................................................ 38

10.

Mål och vision............................................................................................. 39

10.1

Måluppfyllnad av befintliga mål ........................................................................ 39

iii

Parkeringsstrategi Gotland
Unr 1320022837

Tabeller
Tabell
Tabell
Tabell
Tabell
Tabell

1
2
3
4
5

Kommuner med liknande befolkningstäthet som Gotland .................... 17
Åtgärder som påverkar hållbart resande .......................................... 19
Tänkbara Pendlarparkeringar på Gotland ......................................... 28
Utdrag från parkeringsnorm (se bilaga) ........................................... 31
Förslag till åtgärder som gynnar hållbara transportsätt till/från arbetet . 33

Figurer

o:\sto2\str\2016\1320022837\3_projekt\parkeringsstrategi gotland 171107.docx

Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur

1 Parkeringsstrategin och parkeringsnormen är två dokument som hör ihop 1
2 Parkerade bilar intill Vibble gård ........................................................3
3 Äldre cykelställ i Klintehamn utan möjlighet till ramlåsning..................... 3
4 Utdrag av parkeringstal från parkeringsutredning från 1990 ................... 4
5 Kopplingen mellan resbehov och parkeringsbehov ................................ 8
6 Koppling mellan en kommuns täthet och parkeringsplanering ................. 9
7 På Gotland kombineras parkeringsskiva och avgift .............................. 10
8 Avgiftsbelagda parkeringar samt motorcykelparkeringar i Visby ............ 10
9 Exempel på vilka kostnader som bör täckas av parkeringsavgifter ......... 11
10 Fyrstegsprincipen ........................................................................ 12
11 Exempel på vinst med en samutnyttjad parkeringsanläggning ............. 13
12 Parkering intill Visby busstation 160621 klockan 15........................... 14
13 Parkering på Stora Torget i Visby ................................................... 15
14 Parkerade cyklar med ramlåsmöjligheter vid busstationen i Visby ........ 16
15 Hög beläggning på parkering vid Roma bibliotek ............................... 16
16 Påverkbara resor i en kommun ...................................................... 18
17 Olika parkeringars ytbehov ........................................................... 21
18 Exempel på cykelparkeringar som tidigare varit bilparkeringar ............ 21
19 Två av Visbys handikapparkeringar ................................................ 23
20 Parkering vid Söderport där lastbilsregistrerade husbilar kan parkera ... 24
21 Husbil parkerad i Herrvik på Östra Gotland ...................................... 25
22 Exempel på säsongsreglerad motorcykelparkering (Stockholm) ........... 26
23 Buss parkerad vid Gallerian vid Österport ........................................ 27
24 Parkering i Slite med intilliggande busshållplats ................................ 28
25 Gotland växer kraftigt under sommaren .......................................... 29
26 Gångavstånd till parkeringsplats för olika typresor ............................ 31
27 Parkering längs Ängsgatan i Hemse ................................................ 32
28 Prioriteringsordning av parkering i de fall konflikt finns ...................... 34
29 Laddpunkt i Roma ....................................................................... 36

Bilagor
Parkeringsnorm

iv

Parkeringsstrategi Gotland
Unr 1320022837

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.
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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
28 av 39

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

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
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

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-01-23

MHN AU § 3 TN-Remiss Parkeringsstrategi och
parkeringsnorm
MHN 2017/5427

Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
som sitt eget.

Arbetsutskottets beslut

Bedömning

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.
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.
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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.

Ärendets behandling under mötet

Stadsarkitekt Christian Hegardt föredrar remissyttrandet för arbetsutskottet.
Arbetsutskottet diskuterar avsnittet som rör bilpooler och föreslår att en bredare
diskussion kan tas upp vid nämndsammanträdet.
Skickas till
Tekniska nämnden
Sökande
Tekniska nämnden
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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

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har genomfört aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse
emot Regions Gotlands styrkort. Vilket vidare belyses i avsnitt 4.
Kvalitet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har genomfört aktiviteter som bidragit till hög 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 MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

Ekonomi

Budget jan dec, tkr
Intäkter
Driftkostnader
Netto

21 044
- 32 074
- 11 030

Utfall jan-dec,
tkr
18 334
- 29 358
- 11 024

Avvikelse
jan - dec, tkr
-2 710
2 716
6
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Kommentar

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fick inför 2017 en besparing som innebar en minskad
budgetram på 1,5 miljoner. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bidrar väl 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 Miljö och hälsoskydd

Under 2017 har bemanningsfrågan varit central. Enheterna har haft omsättning på personal, vilket har påverkat verksamheten negativt i form av färre tillsyner och högre arbetsbelastning. Enheten har tidvis haft vakanser som inom vissa områden inneburit betydande
kompetenstapp.
Mot slutet av året sågs effekter av att ett utskick till fastighetsägare inom Klart Vatten
ströks år 2015. Utskicket ställdes in pga. att ärendebalanserna inte gick att hålla och långa
handläggningstider som följd. Effekterna under 2017 är att ärendeinströmningen avtagit.
Resurs har istället lagt på uppföljning och tillsyn inom andra arbetsområden.
Enhet Livsmedel och alkoholtillstånd

Både Enhet Livsmedel och Enhet Alkoholtillstånd hade svårt att rekrytera sommarvikarier.
Enheten livsmedel hade en vikarie under sommaren istället för som planerat tre stycken
sommarvikarier. Konsekvens av detta är att målen i tillsynsplanen för år 2017 inte uppfylls
inom enheten livsmedel. I september tillträdde enhetschefen för förvaltningsstöd som TF
enhetschef för enhet livsmedel och alkoholtillstånd och detta permanentades i december
vilket medförde en besparing motsvarande en chefstjänst.
Enhet Förebyggande brand

Trots att det under stora delar av året var vakanser i personalbemanningen så har nästan
målet med det antal tillsyner som var angett i tillsynsplanen uppnåtts, endast 17 tillsyner
färre än planerat har genomförts.
En ny plan för hantering av automatlarm har godkänts i nämnden, under 2018 så påbörjas
implementeringen.
Enhet förvaltningsstöd

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

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.
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.
Inom vattenteamet kan en förväntad utveckling vara att ärendeinströmningen är fortsatt
svag under första delen av året för att ta fart under våren. Bemanningen är planerad så att
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enheten har två vakanser under första kvartalet. Inom Klart Vatten-arbetet finns ett fortsatt
arbete med uppföljning.
I takt med att bygglovsenheten växer och fler bygglovsärenden handläggs behöver resursen
för va-prövningen förstärkas. Det finns en risk för att detta moment annars kan stoppa upp
ärendeflödet inom bygglovsprövning.
En ny tobakslag införs från och med 1/1 2018 som kan innebära nya utmaningar. Även arbetet med att få ner berusningsnivån på serveringsställen kräver fokuserade insatser. Tillsynen av rökfria miljöer gällande skolgårdar kommer att utföras av enhet miljö och hälsoskydd.
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Inom Enhet förebyggande brand är utmaningen att de två tjänster som arbetar med myndighetsutövning skall hitta balansen mellan tillsyner som ger inkomst och att svara på framförallt interna remisser vilket tar mer och mer tid i anspråk. Detta skall ses över för att hitta
arbetssätt som är mer förvaltningsövergripande och försöka hitta former som gör att antalet interna remisser ska minska.
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2

Händelser av väsentlig betydelse

Enhet Miljö och hälsoskydd

Under 2017 har bemanningsfrågan varit central. Enheten har haft omsättning på personal,
vilket har påverkat verksamheten negativt i form av färre tillsyner, högre arbetsbelastning.
Enheten har tidvis haft vakanser som inom vissa områden inneburit betydande kompetenstapp.
Miljö och hälsoskyddsnämnden har under andra hälften av året arbetet med att ta fram ett
åtgärdsprogram för luftkvalitet i Visby. Arbetet har delvis utförts av extern konsult. Enhet
miljö och hälsoskydd har fått lägga resurser på upphandling, framtagande av underlagsmaterial mm inför framtagande av åtgärdsprogrammet. Under 2018 kommer åtgärdsprogrammet behandlas politiskt för antagande.
Inom Klart vatten-arbetet planerades och genomfördes ett nytt arbetssätt för momentet
beslut om förbud. Arbetet innebar att resurs fick tas från handläggning vilket fick till följd
att ärendebalansen inte gick att upprätthålla. På sikt förväntas dock det nya arbetssättet vara
tidsbesparande och mer kundvänligt.
Mot slutet av året sågs effekter av att ett utskick till fastighetsägare ströks år 2015. Utskicket
ställdes in pga. att ärendebalanserna inte gick att hålla och långa handläggningstider som
följd. Effekterna under 2017 är att ärendeinströmningen avtagit. Resurs har istället lagt på
uppföljning och tillsyn inom andra arbetsområden.
Enhet Förvaltningsstöd

Enheten har rekryterat ytterligare en medarbetare med erfarenhet och kompetens i miljöoch hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde. Detta har givit en omedelbar effekt på det
stöd som kunnat lämnas till arbetsuppgifter inom verksamhetsområdet. Viktiga händelser
under året har varit arbetet med verksamhetsplan 2018, lokalöversyn Visborgsområdet
samt färdigställandet av förstudien om digitaliserad samhällsbyggnadsprocess som följdes
av en fullständig ansökan om medel till projekt DISA. Förarbetet till DISA har varit den
enskilt största arbetsuppgiften för enheten och en stor del av medarbetarna har arbetat mer
eller mindre heltid med ansökan. Resultatet lät dock inte vänta på sig utan i december tilldelades förvaltningen cirka 26 miljoner i projektmedel. Rekrytering av kommunikatör har
genomförts under hösten och kommunikatören påbörjar sin anställning januari 2018.
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Enhet Livsmedel och alkoholtillstånd

Både Enhet Livsmedel och Enhet Alkoholtillstånd hade svårt att rekrytera sommarvikarier,
enheten livsmedel hade en vikarie under sommaren istället för som planerat tre stycken
sommarvikarier. Konsekvens av detta är att målen i tillsynsplanen för år 2017 inte uppfylls
inom enheten livsmedel. I september tillträdde enhetschefen för förvaltningsstöd som TF
enhetschef för enhet livsmedel och alkoholtillstånd och detta permanentades i december
vilket medförde en besparing motsvarande en chefstjänst. I samarbete mellan team livsmedel och enhet förvaltningsstöd har en planering påbörjats för att tidigt under 2018 genomföra en behovsutredning liknande den som enhet miljö och hälsoskydd gör. Detta på grund
av att team livsmedel har haft svårt att lyckas nå målen för antal kontroller under flera år.
Orsakerna till att team livsmedel inte når kontrollmålen kommer att genomlysas grundligt
och lämpliga åtgärder vidtas, vilket också tydliggjorts i Verksamhetsplanen 2018 som ett
prioriterat uppdrag från nämnden.
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Enhet Förebyggande brand

En tillsyn har genomförts med handräckning av polismyndigheten. Tillsynen gick bra och
inget överraskande hände. En ingenjör har sagt upp sig och slutade sin anställning i månadsskiftet april/maj. En brandinspektör har varit sjukskriven till 50% under året, medarbetaren planerar att gå i pension i oktober. Nyrekryteringen är genomförd och enheten har
fått in två nya inspektörer, en med mycket erfarenhet och en med mindre erfarenhet. Båda
började i september.
Trots vakanser i personalbemanningen under stora delar av året har nästan målet med det
antal tillsyner som var angett i tillsynsplanen uppnåtts, endast 17 tillsyner färre än planerat
har genomförts.
Vid tillsynen från Länsstyrelsen under hösten så fick Region Gotland bra betyg på handlingsprogrammet inom Lagen om skydd mot olyckor. Vi måste dock jobba med entreprenören för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) på ett tydligare sätt vad det gäller
planering och uppföljning.
Räddningstjänsten Gotland har varit värd för det jämförelseprojekt som vi är delaktiga tillsammans med andra kommuner.
För att lösa helheten i räddningstjänstens två nämnder så har en inspektör från MHN fått
ändrade arbetsuppgifter fram till september 2018. En vikarie på inspektörtjänsten börja 8/1
2018.
En ny plan för hantering av automatlarm har godkänts i nämnden, under 2018 så påbörjas
implementeringen.

3

Förväntad utveckling

Enhet Miljö och hälsoskydd

Förväntad utveckling inom enheten är att bemanningsfrågan fortsatt kommer att vara utmanande. Omsättningen på personal gör att det uppkommer avbrott i den planerade verksamheten. Viktiga områden att jobba med är t ex att förenkla introduktion, löneläget, arbetet med attraktiv arbetsgivare.
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Inom miljöteamet finns risk att inte rätt kompetens lyckas rekryteras, främst inom hälsoskyddsområdet.
Inom vattenteamet kan en förväntad utveckling vara att ärendeinströmningen är fortsatt
svag under första delen av året för att ta fart under våren. Bemanningen är planerad så att
enheten har två vakanser under första kvartalet. Inom Klart Vatten-arbetet finns ett fortsatt
arbete med uppföljning. Uppföljning är mycket viktigt för verksamhetens fortsatta trovärdighet.
Beroende av hur utvecklingen med ärendeinströmningen och uppföljningen är kan resurs
från vattenteamet komma att användas inom andra delar av nämndens verksamhetsområden.
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Inom vattenteamet utförs idag va-prövning i samband med bygglovsprövning. I takt med
att bygglovsenheten växer och fler bygglovsärenden handläggs behöver resursen för vaprövningen förstärkas. Det finns en risk för att detta moment annars kan stoppa upp ärendeflödet inom bygglovsprövning. Förnärvarande arbetar två heltidstjänster med VA-prövning under byggnadsnämnden
Enhet Förvaltningsstöd

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. En medarbetare är tillbaka från föräldraledighet
men kommer att vara huvudansvarig för att uppdatera verksamhetssystemet Miljöreda till
Vision Miljö vilket väntas ta en stor del av tjänsten. Återstående delar av enheten kommer
att behöva tydliga prioriteringar från både enhetschef och förvaltningsledning gällande vilket stöd som ska ges till enheterna i SBF.
Enhet Livsmedel och alkoholtillstånd

En ny tobakslag införs från och med 1/1 2018 som kan innebära nya utmaningar. Även arbetet med att få ner berusningsnivån på serveringsställen kräver fokuserade insatser. Tillsynen av rökfria miljöer gällande skolgårdar kommer att utföras av enhet miljö och hälsoskydd.
Livsmedelsverket har beslutat om nytt gemensamt nationellt fokus vilket medför att 17
operativa mål har tagits fram. Detta innebär att kontrollen styr mot mer avgränsade områden. För 2017 kommer en extra rapportering krävas för varje specifikt mål. Livsmedelsverket tror sig kunna införliva denna rapportering i den ordinarie årliga rapporteringen fr.o.m.
2018.
En viktig fråga för team livsmedel kommer också att vara den behovsutredning som ska
göras under 2018 för att utvärdera uppdraget i förhållande till resursbehovet och resurstillgången.
Enhet Förebyggande brand

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

Det börjar bli dags för utbyte av besiktningsfordon inom planperioden. I den nya organisationen som beslutades i februari 2017 bör även de besiktningsfordon som förebyggande
brand använder sig av vara utrustade för att fungera som första insatsfordon Detta är en ny
post för Miljö- och hälsoskyddsnämnden, den låg inte på nämnden innan samhällsbyggnadsförvaltningen bildades 2010.
Utmaningar är att de två tjänster som arbetar med myndighetsutövning skall hitta balansen
mellan tillsyner som ger inkomst och att svara på framförallt interna remisser vilket tar mer
och mer tid i anspråk. Detta skall ses över för att hitta arbetssätt som är mer förvaltningsövergripande och försöka hitta former som gör att antalet interna remisser ska minska.
Enheten får också fler beställningar på spridningsyttrande från polismyndigheten, och här
medger lagen inte att man får fakturera dessa.
Verksamheten har återigen en minskad bemanning, en inspektör är tjänstledig för studier
under en treårsperiod. Rekrytering kommer att påbörjas under 2018.
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Övergripande

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

Verksamheterna inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens område kommer framåt att genomföra en uppgradering av ärendehanteringssystem och faktureringssystem. Detta påbörjas i början av år 2018.
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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 MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

Direkt 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

Prioriterade utvecklingsområden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens 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
Prioriterade aktiviteter

Utifrån de bestämda målen har miljö- och hälsoskyddsnämnden tagit fram prioriterade aktiviteter för att bidra till måluppfyllelse.
Aktiviteter

Låg påverkan

Hög påverkan

Utveckling av ytterligare digitala tjänster

X

Utveckla våra e-tjänster

X

Workshop ” förenkla helt enkelt ”

X

Trappa upp marknadsföringen av e-tjänster

X

Tillsynsplaner

X

Kommentar
Prioriterade aktiviteter inom miljö- och hälsoskydd

Enhet Förvaltningsstöd har varit ansvarig för att driftsätta e-tjänster, dessa har initialt lanserats inom Byggnadsnämndens områden, men är fortsatt prioriterat och kommer framöver
att bidra även till Miljö- och hälsoskyddsnämnden verksamhets områden. 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 alla enheter.
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.

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

Enheternas kontroll- och tillsynsplaner följs upp i samband med nämndssammanträden.
Planernas innehåll och medarbetarnas arbete utifrån nämndens beslutade tillsynsplaner bidrar framför allt till 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).
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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 Miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamheter och nämndmålet säkra livsmedel samt kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet,
är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta hanteras i enheternas kontrollplaner.

5.1

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.
5.1.1

Prioriterade aktiviteter

Utifrån det bestämda målet har Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutat om prioriterade
aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelse.
Aktivitet

Låg påverkan

Hög påverkan

Hanteras i respektive enhets aktivitets / kontrollplan (tillgänglighetsmål)

X

Utveckla våra e-tjänster

X

Processkartläggning

X

5.1.2

Insikt

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

”Insikt” är en nationell undersökning som genomförts i SKL:s regi 2011, 2013, 2015, 2016
och 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 0-100. 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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Miljö- och hälsoskyddsnämnden myndighetsområden är brandtillsyn, livsmedelskontroll,
serveringstillstånd och miljö- och hälsoskydd. NKI är ett index som är lämpligt att använda
för att göra jämförelser över tid. I mätningen 2016 hade brandtillsyn högt betyg, NKI 70,
livsmedelskontroll högt betyg NKI 70, serveringstillstånd högt betyg NKI 78 och miljöoch hälsoskydd hade ett godkänt betyg, NKI 69.
I nedanstående tabell åskådliggörs betygsindex 2017 fördelat per myndighets- och serviceområde (perioden januari till och med augusti)
Myndighets område

Information

Tillgänglighet

Bemötande

Kompetens

Rättssäkerhet

Effektivitet

NKI

Antal
svar

Brandtillsyn

74

72

82

80

74

79

79

29

Bygglov

52

51

60

57

58

36

50

21

Miljö- och hälsoskydd

69

70

77

69

71

68

69

33

Livsmedelskontroll

69

70

80

73

71

76

72

85

Serveringstillstånd

76

79

83

79

78

80

79

62

Snitt

68

68

76

72

70

68

70

230

Kommentar

Genom de prioriterade aktiviteterna har de olika myndighetsområdena ökat eller bibehållit
NKI på godkänt betyg samt hög betyg vilket bidrar till måluppfyllelse för koncernen.
Enhet Förvaltningsstöd har varit ansvarig för att driftsätta e-tjänster, dessa har lanserats
och digitaliseringsarbetet är även fortsättningsvis prioriterat för enheten. Enhetens arbete
har haft hög påverkan på målet i koncernstyrkortet samt förvaltningens prioriterade områden.
E-tjänsterna uppdateras och förbättras kontinuerligt av verksamhetsutvecklare med stöd av
personal inom alla enheter.

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

Förvaltningen kartlägger processer när det gäller enheternas arbete, för att hitta synergier
emellan enheterna men också områden som kan utvecklas för att öka kvaliteten.
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Verksamhetsmått

Tjänster

Volymer
Mått

Resultat
2017

Resultat
2016

Resultat
2015

Resultat
2014

Inkomna/upprättade
ärenden
Tillsyn enligt Miljöbalken och Livsmedelslagen

Totalt antal ärenden

6106

5100

5046

4624

Livsmedelsrörelser, inspektioner/besök
Miljöfarlig verksamhet, inspektioner/besök

1069

982

848

927

479

559

536

1390

Enskilt avlopp
Tillsyn Förebyggande
brand

Antal beslut

581

807

627

742

Tillsyn LSO

154

121

156

Tillsyn LBE

28

22

43

Samplanerad tillsyn
(LSO+LBE)

19

21

30

5.2.1

Bidrag emot måluppfyllelse

Enhet miljö och hälsoskydd har under året haft som primärt mål att genomföra den tillsynsplan som miljö och hälsoskyddsnämnden antog i december 2016. Planen anger företrädesvis kvantiteter av tillsynsinsatser och ärendehandläggning. Redovisning av tillsynsplanen
har skett löpande under året i samband med nämndmöten.
Av redovisningen framgår att team vatten uppnått ca 80 % måluppfyllelse inom Klart Vatten-arbetet och övrig handläggning av enskilda avloppsanläggningar. Kommentar till resultatet är att förhandsuppskattning av antalet ärenden som kommer in över ett år är svår att
göra. 2017 fick nämnden in färre ansökningar är vad som uppskattades i samband med
framtagande av tillsynsplanen och därmed fanns inte tillräckligt med ärenden för att uppnå
målet.
I övrigt har teamet utfört planerat arbete inom byggnadsnämndens ansvarsområde, med
Vatten och avloppsgranskning samt övrig handläggning inom MHN´s ansvar.

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

För team miljö är måluppfyllelsen 86 % där differensen härrör från vakanser. Inom hälsoskydd genomfördes t ex inte ett projekt om tillfälliga boenden och inom miljöskydd uteblev
ett antal inspektioner inom avfallsområdet. I de fall verksamheter omfattas av årsavgifter
kommer tillsynen utföras under 2018.
Av verksamhetsplanen 2017(VP17) framgår att en översyn av enhetens organisation skulle
utföras. Detta är nu genomfört. Resultatet innebar att enheten har kompletterats med en
biträdande enhetschef som är anställd sedan 20180101. I samband med tillsättningen avskaffas teamledarfunktionen.
Enligt VP17 skulle Klart Vatten jobba bort ärendebalanser och uppnå snabbare handläggningstid. Detta är genomfört och handläggningstiden är ca 3-4 veckor.
Tillsynen enligt livsmedelslagen når inte upp till uppsatta mål och har inte gjort så på några
år. Detta föranleder en noggrann genomgång av arbetssätt, bemanning och andra saker
som kan påverka måluppfyllelsen. En behovsutredning ska göras och redovisas i miljö- och
hälsoskyddsnämnden för vidare diskussion kring tillsynsarbetet och målsättning för detsamma.
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Inom Enhet förebyggande brand når man nästan målen i tillsynsplanen för 2017, vilket var
218 stycken planerade tillsynsbesök. Enheten har genomfört 201 stycken tillsynsbesök vilket endast är 17 tillsyner färre än planerat.

5.2.2

Servicemätning

Identifierade styrkor
Korta svarstider på mail
Information ut emot kund
Intresse och engagemang
Identifierade förbättringsområden

Åtgärder

Tillgänglighet

Tydligare information kring kundtjänst, tider etc.

Svar på frågan

Ökad kunskap hos kundtjänst.

Tabell 1: Sammanställning analys servicemätning 2017

5.2.3

Synpunkter

Områden med positiva synpunkter

Områden med negativa synpunkter

Åtgärder

Buller innerstaden

Förvaltningen informerar verksamheten. Svårt att följa upp då
uppgiftslämnare oftast är anonyma.

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

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)

Nämnden 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

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

☐

☒

☐

Kartlägga orsak till korttidsfrånvaro, upprätta handlingsprogram

☒

☐

☐

Utbildning av medarbetare hur nämnderna fungerar och är organiserade

☐

☒

☐

Kommentar

Särskild lönesatsning - De enheter som kommer att prioriteras inom MHNs verksamhet
2018 är, Miljö- och hälsoskydd, 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.
Utbildning av medarbetare om nämnd – nämndsekreterarna har utbildat på de enheter som
önskat det. Förvaltningen kommer att följa upp under 2018 om det finns ytterligare behov.
För nyanställda så finns utbildningen med som en punkt i introduktionsprogrammet.

6.2

Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

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

Förvaltningen har tagit fram en ny kompetensförsörjningsplan under året som beslutades i
BN, som anställningsnämnd, 2017-12-20. Även MHN har behandlat planen i dialog med
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förvaltningen. 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 det tagits fram ett traineesystem för räddningstjänstpersonal i beredskap
som innebär att vi har möjlighet att rekrytera löpande på ett annat sätt än tidigare. Förvaltningen kommer att fortsätta med det arbetet framåt och utvärdera det efter hand.
Förvaltningen har under året haft en pågående dialog för att se över möjlighet till att bygga
upp samarbete med yrkeshögskolor för bygglovhandläggare och byggnadsinspektörer. Man
har dock inte kommit i mål med detta men arbetet fortsätter framåt.
Förvaltningen ser att den särskild lönesatsning avseende bristyrken 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.
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.

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

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
sina kollegor och chefer. Få känner sig diskriminerade. Förvaltningen har en stor andel
högt engagerade chefer. Som utvecklingsområde ser man 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.
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Ledarskap

Det är viktigt att cheferna har förutsättningar för att kunna ha ett hållbart ledarskap. Förvaltningen kommer att upprätta ledarkontrakt för samtliga chefer och följa upp dem i samband med medarbetarsamtalet i slutet av 2017 och början av 2018.
Man 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. Förvaltningen 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. Man ser också att det är viktigt att cheferna har
ett administrativt stöd och stöd i vissa specialistfunktioner. Utifrån det så har förvaltningen
bland annat valt att rekrytera en kommunikatör på heltid som börjar i januari 2018 samt utökning av HR-chefens tid från 40% till heltid från och med våren 2018.
Ledningsgrupp har genomfört en stresscreening för samtliga chefer under hösten genom
en enkät via företagshälsovården, 6 av förvaltningens 7 enhetschefer 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

Lönesatsning kommer att göras under 2018 emot enheterna Miljö- och hälsoskydd samt förebyggande brand inom Räddningstjänsten.

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.

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

(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 %.
Det är en liten minskning under året. Förvaltningen arbetar aktivt med rehabiliteringsutredningar för de medarbetare som är sjukskrivna samt har en dialog om arbetsmiljön inom
förvaltningen. Man planerar att arbeta aktivt med sjuktalen under 2018 och bland annat ta
fram en strategi för att kartlägga korttidssjukfrånvaron. Förvaltningen kommer att fortsätta
arbetet med den handlingsplan som vi tagit fram utifrån resultatet i SAM-testet som ledningsgruppen genomförde i våras.
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Uppföljning av jämställdhetsplan

Det gjordes en lönekartläggning för 2016 i början av året och tog hänsyn till den i lönerevisionen i våras. Man kommer att följa upp och analysera den när förvaltningen nu ska göra
lönekartläggningen för 2017 i början av 2018.
Medarbetarundersökningen visar att 79 % av männen och 90 % av kvinnorna som har svarat tycker att det fungerar bra att förena arbete med föräldraskap på sin arbetsplats.
Förvaltningen har inte gjort någon kartläggning av hur det ser ut med uttag av föräldraledighet och vård av barn, detta är något man får se över framåt.
Under 2018 kommer samtliga enheter 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.
Förvaltningen har som mål att ha en jämn könsfördelning inom olika yrkeskategorier inom
förvaltningen. Förvaltningen ser att Räddningstjänsten och våra chefer är övervägande fler
män än kvinnor. Vid eventuell rekrytering av brandmän och nya chefer ska man ha det i
åtanke.
Förvaltningen har som mål att samtliga medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan kopplad till verksamhetens mål, detta följer man 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
2016-12-31

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

Tv

Visst

2017-12-31
Tot

Tv

4

3

33

34

5

39

= +6

1

12

=+2

10

= -1

Enhet Stadsarkitekt

4

Enhet Bygg

30

Enhet Geografisk Information

10

10

11

Enhet Plan

11

11

10

3

Visst

Tot
3

= -1
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11

1

12

10

Enhet Miljö- och 23
hälsoskydd*

2

25

21

9

10

41

50

2

10

=-2

23

= -2

10

= +1

52

=+11

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

* Enheter under MHNs ansvarsområde
Till detta kommer cirka 120 brandmän i Räddningstjänst i beredskap.
Väsentliga händelser
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.
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.
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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)
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December 2016

December 2017

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0

0

0

0

Tabell 3: Oönskade deltidsanställningar (%)

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

Kommentar
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

Ekonomisk uppföljning och prognos

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fick inför 2017 en besparing som innebar en minskad budgetram på 1,5 miljoner. Utfallet visar ett överskott på 6 tkr. Justering har gjorts för upplupna
och förutbetalda intäkter och kostnader.
Budget jan dec, tkr
Intäkter
Driftkostnader
Netto

Utfall jan-dec,
tkr

21 044
- 32 074
- 11 030

Avvikelse
jan - dec, tkr

18 334
- 29 358
- 11 024

-2 710
2 716
6

Kommentar

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bidrar väl till Region Gotlands mål inom ekonomi, genom
att nämnden har en ekonomi i balans. Nämnden har under året lägre intäkter till följd av
lägre ärende inströmning samt i början av året några vakanta tjänster vilket leder till färre
tillsyner vilket i sin tur genererar mindre intäkter. Nämndens lägre kostnader beror bland
annat på att verksamheter haft vakanta tjänster, minskade overheadkostnader under hösten
till följd av att en befintlig enhetschef på förvaltning erhållit utökat ansvarsområde. Därmed
har att man tagit bort en chefstjänst inom nämndens ansvarsområde.
7.2

Nettokostnadsutveckling

I nedanstående tabell redovisas miljö- och hälsoskyddsnämndens nettokostnader för perioden jämfört med motsvarande period 2016.
Periodens
utfall 2016, tkr

Periodens
utfall 2017, tkr

Utveckling %
( heltal )

19 782

18 334

-7

Driftkostnader

- 31 753

- 29 358

-7

Netto

- 11 971

- 11 024

-8
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Intäkter

Kommentar

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bidrar till de finansiella mål som är av betydelse för god
ekonomisk hushållning.
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Självfinansieringsgrad

I nedanstående tabell visas självfinansieringsgraden inom respektive enhetsområde, samt
självfinansieringsgrad för Miljö-och hälsoskyddsnämnden totalt. Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål enligt verksamhetsplan är att uppnå en total självfinansieringsgrad på 65 % .
Tjänst

Självfinansieringsgrad

Utfall jan-dec

Team miljöskydd

54 %

68 %

Team hälsoskydd

57 %

53 %

Team Vatten

60 %

66 %

Team Lantbruk

56 %

59 %

Team Livsmedel

52 %

53 %

100 %
22 %

92 %
22%

62 %

63 %

Team alkoholtillstånd
Förebyggande brand
Självfinansieringsgrad
totalt
7.4

Prognos (delår 2)
2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Investeringar

Miljö- och hälsoskyddsnämndens totala investeringspott är 200 tkr per år. Tilläggsanslag
på 300 tkr har gjorts under året för införande av nytt verksamhetssystem. Periodens utfall
för investeringsutgifter är 405 tkr.
Budget Investeringsutgifter

2017, tkr

Investeringspott

500

Utfall perioden
Kontorsinventarier
IT-system
Summa perioden

15
390
405

2018, tkr

200

2019, tkr

200

2020, tkr

200

Totalt

1 100

Kommentar

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

Miljö-och hälsoskyddsnämnden ansökte om tilläggsanslag på 300 tkr för investering av
verksamhetssystemet Vision miljö. Medel togs ifrån miljö- och hälsoskyddsnämndens egna
kapital.
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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 MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

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 MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

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

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

Genomförd

X
X

Tillsynsplaner

X

Utvecklingsområde: Medarbetare / Sjuktal
Avser mål:






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

Aktivitet

Status
Ej påbörjad

En särskild lönesatsning avseende bristyrken, utveckla rutiner för introduktion,
handledning samt kompetensutveckling för medarbetare
Kartlägga orsak till korttidsfrånvaro, upprätta handlingsprogram
Utbildning av medarbetare hur nämnderna fungerar och är organiserade

Påbörjad

Genomförd

X
X
X

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

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.
Kartlägga orsak till korttidsfrånvaro – cheferna arbetar löpande med att följa upp korttidsfrånvaro, en plan för att kartlägga orsakerna tas fram inför 2018.
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Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

Utbildning av medarbetare om nämnd – nämndsekreterarna har hållit utbildning på de enheter som önskat det. Förvaltningen 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: Resultat av den interna kontrollen

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

Kontrollmetod

Resultat

Att de tertialvisa resultaten
av Löpande Insikt förmedlats till berörda enheter och
lyfts på förvaltnings- och
enhetsnivå.

Samtliga insikts resultat
under 2017

Överklaganden

Analys av överprövade beslut

Samtliga överprövade beslut 2016

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.

Att rätt avgift tas ut enligt
taxeregler

Stickprovskontroll 25 st
Genomgång taxeregler

Ekonomi
Taxor
Delegationsbeslut

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

Stickprovskontroll 25 st
beslut
Stickprovskontroll
25 st leverantörsfakturor

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 MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

Enligt Region Gotlands 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.
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Överklaganden

Uppföljning har skett av samtliga överprövade beslut under 2016. Rätt uppfattat och rätt
hanterat fungerar överklaganden som ett test av nämndens och förvaltningens kompetenser
och ger ett bra underlag för förbättringar av arbetssätt och bedömningar. Att påverka antalet överklagade 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.
Totalt antal överklaganden

53

Antal beslut som fastställdes (avslag)

Antal beslut som ändrades
(bifall)

37

16

Kommentarer

Det finns i princip två anledningar för en överprövande instans att ändra på ett beslut av
nämnden. Det ena är att nämnden har gjort något formellt fel, ett formellt fel kan vara att
ange felaktig laghänvisning eller att inte kommunicera berörd part, det andra att den överprövande instansen inte är överens med nämnden i själva sakfrågan, ett så kallat materiellt
fel.
Formella fel
 Av 16 bifall beror 9 av dessa på formella fel i besluten.
 Av dessa 9 bifall härrör alla till klart vatten.
 Av dessa 9 bifall härrör 7 till förbud av enskilt avlopp.
Förbuden av enskilt avlopp brister främst i utredningen på varför avloppet ska förbjudas.
Avloppets ålder eller att det saknar tillstånd räcker inte som utredning utan ett besök på
plats måste göras för att styrka uppgifterna. Nämnden ändrade följaktligen sina rutiner under 2016 och gör numera ett besök på plats. Se även under åtgärder.
Övriga formella fel gäller att nämnden inte motiverat i beslutet varför en avloppsanläggning
ska vara förhöjd. I ett annat ärende har nämnden missat att pröva de förslag till ändringar
en sökande anfört.
Materiella fel
Bland de 7 bifallen finns det inget återkommande skäl till att den överprövande instansen
gör en annan bedömning än nämnden.
Åtgärder

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29




Alla domar som rör miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamheter, både bifall och
avslag gås igenom på enhets möten. För att snabbare kunna åtgärda återkommande
fel och kunna nyttja framgångsrika metoder.
Bifall gällande formella fel tas även tas upp på andras enhets möten. Detta för att
förhindra att andra enheter gör liknande fel.
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Taxor

Uppföljningen har kontrollerat att rätt avgift tas ut enligt gällande taxeregler. Uppföljningen
baseras på 25 stickprovskontroller av kundfakturor avseende miljö- och hälsoskyddsnämndens avgifter. Resultatet av granskningen redovisas i nedanstående tabell.
Antal granskade
kundfakturor

25

Kundfakturan är
rätt uträknad
Ja
Nej

Momsredovisningen
är rätt
Ja
Nej

25

Verifikationen är
komplett
Ja
Nej

25

25

Kommentarer

Granskningen visar att rätt avgift tagits ut för tillsynsavgifter. Samtliga kundfakturor är korrekta.
Leverantörsfakturor

Uppföljningen har kontrollerat att leverantörsfakturor redovisas på rätt verksamhet. Totalt
25 slumpmässigt utvalda leverantörsfakturor har kontrollerats i uppföljningen. Resultatet av
granskningen redovisas i nedanstående tabell.
Antal granskade
fakturor

Rätt belopp

25

25

Rätt moms

Rätt kontering

25

Rätt attest

25

25

Kommentarer

Samtliga leverantörsfakturor är korrekt konterade. Samtliga verifikationer uppfyller kraven i
Momslagen och Redovisningslagen.
Delegationsbeslut

Uppföljningen har kontrollerat att delegationsbesluten 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

Är expedierade

25

Rapporterade till
nämnd

Ja
25

Nej
0

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

Kommentarer

Vid kontroll om samtliga delegationsbeslut är rapporterade till nämnden uppdagades att
vissa månaders delegationsbeslut saknas i kallelserna till nämnden. Nämndsekreteraren
uppger att detta beror på att vid vissa nämnd sammanträden lämnas listan över delegationsbesluten vid sittande bord då det inte är möjligt att dra ut listan för föregående månads delegationsbeslut innan kallelsen går ut.
Vid kontrollen framkom att ett delegationsbeslut från Räddningstjänstens gällande beviljande av dispens om sotning på egen fastighet, inte kan anses följa delegationsordningen.
Enligt delegationsordningen har tillsynsförättare efter samråd med skorstensfejarmästaren
delegation på att bevilja eller återkalla dispens om sotning på egen fastighet. Det framgår

30 (32)

Region Gotland
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Verksamhetsberättelse 2017

inte i beslutet eller bland övriga handlingar i ärendet att tillsynsförättaren varit i kontakt
med skorstensfejarmästaren. Vid kontakt med en tillsynsförättare på Räddningstjänsten
framkom att rutinen är att samråda med skorstensfejarmästaren men att det inte alltid framgår i ärendet.
Det är av särskilt viktigt att det vid ett beslut om återkallande av dispens om sotning på
egen fastighet framgår att Räddningstjänsten samrått med skorstensfejarmästaren, Samrådet
bör framgå via en handling eller i beslutet. Annars är sannolikheten stor att beslutet återsänds till miljö- och hälsoskyddsnämnden vid en överprövning.
Åtgärder





För att kunna följa upp att delegationsbesluten redovisas till nämnden bör utdraget
av tidigare månads delegationsbeslut senast göras dagen innan kallelsen går ut. De
delegationsbeslut som inte medföljer får tas med vid nästa nämnd / eller så framgår
delegationsbesluten i nämndensprotokoll.
Räddningstjänsten bör upprätta rutiner så att det framgår i ärendena att de samrått
med skorstensfejarmästaren.

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

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29



Rutin tas fram för hur enheterna återkopplar vidtagna åtgärder till ledningsgruppen/förvaltningschefen.
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Bilaga 4: Ekonomiska rapporter
27WBL4
Kod

Text

Årsbudget
Jan 17 - Mån 13
17

Utfall
Jan 17 - Mån 13
17

Avvikelse

23100

IT-system

400

390,1

9,9

23110

Kontorsinventarier

100

15,4

84,6

500

405,5

94,5

Totaler

27WBL2
Kod

Verksamhet

Intäkter
Årsbudget
Jan 17 Mån 13 17

Kostnader
Årsbudget
Jan 17 Mån 13 17

Intäkter
Utfall
Jan 17 Mån 13 17

Kostnader
Utfall
Jan 17 Mån 13 17

Nettoavvikelse

11

0

965

-305

289,8

980,2

1

Nämnd- och styrelseverksamhet
Politisk verksamhet

0

965

-305

289,8

980,2

27

Miljö- och hälsoskydd

-17451

25416,7

-14282,6

23463,7

-1215,4

28

Räddningstjänst

-780

2879,3

-647,4

2924,4

-177,7

29

Övrig infrastruktur

-2813

2813

-3098,5

2680,1

418,4

2

Infrastruktur, skydd
mm

-21044

31109

-18028,5

29068,2

-974,7

-21044

32074

-18333,5

29358

5,5

Totaler
27WBL3
Text

Årsbudget
inkl TA, OM
Jan 17 - Mån 13 17

Utfall
Jan 17 - Mån 13 17

Avvikelse

Verksamhetens totala intäkter

21044

18333,6

-2710,4

Verksamhetens totala kostnader

-31954

-29238,4

2715,6

Avskrivningar

-112

-111,5

0,5

Internränta

-8

-8,1

-0,1

Verksamhetens nettokostnader

-11030

-11024,4

5,6

Kommunbidrag

11030

11030

0

Årets resultat

0

5,6

5,6

Kontrollrad konto 30-88

0

5,6

5,6

Ärendenr MHN 2018/140 Datum 2018-01-29

Resultatrapport på nämndnivå, tkr
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Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

MHN 2018/140

Martin Ekepil Ringelid

31 januari 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Överföring av ekonomiskt resultat Miljö- och
hälsoskyddsnämnden 2017
I region Gotland gäller regler om att överföra resultat mellan budgetår avseende
driftredovisningen. Av förhandlat överskott överförs 75 %.
Härmed hemställes om överföring av verksamhetens resultat 2017 med totalt
0 tkr till år 2018.

Isabel Enström
Ordförande

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

MHN 2018/62

Martin Ekepil Ringelid

9 januari 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Beslutsattestanter 2018

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner beslutsattestanter för 2018.

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 1510
Ersättare

Andreas Larsson, Enhetschef
Mattias Edsbagge, Enhetschef

Beslutsattestant för ansvar 1561, 1566-1569
Ersättare

Mattias Edsbagge, Enhetschef
Andreas Larsson, Enhetschef

Beslutsattestant för ansvar 1570-1573
Ersättare

Andreas Larsson, Enhetschef
Mattias Edsbagge, Enhetschef

Beslutsattestant för ansvar 6650
Ersättare

Dick Svennefelt, Enhetschef
Andreas Larsson, Enhetsschef

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. Information i samband med detta sker till miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Martin Ekepil Ringelid
Ekonomichef

Bilagor:

Bilaga MHN 2015/4427 Namnunderskrifter

Samhällsbyggnadsförvaltningen
MHN 2015/4427

Region Gotland

Bilaga Namnunderskrifter
…………………………………….. Johan Åberg
…………………………………….. Andreas Larsson
……………………………………... Mattias Edsbagge
……………………………………... Dick Svennefelt

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

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

MHN 2017/3207

Andreas Larsson

19 januari 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Verksamhetsplan 2018

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar verksamhetsplan 2018.

Sammanfattning

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

2
2.1

Verksamhetsbeskrivning
Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag

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

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

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

Figur 1: Organisationsskiss

2.2

Nulägesbeskrivning

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en ekonomi där verksamheten under byggnadsnämnden och tekniska nämnden går med ett underskott och verksamheten under miljö- och hälsoskyddsnämnden går med ett överskott. Totalt så är prognosen ett underskott för 2017.
Om man däremot räknar med erhållen byggbonus för 2017 så ser ekonomin mycket ljus ut
med ett stort överskott. Byggbonusen ger oss en trygg plattform för att fortsatt utveckla vår
verksamhet med sikte mot en högre servicegrad och rättssäkerhet och en ekonomi i balans
utan riktade statsbidrag. En stor utmaning för förvaltningen är även fortsättningsvis kompetensförsörjningen. Vi har under de senaste åren haft en stor personalomsättning men i
december 2017 har vi få vakanser. Utmaningen består främst i att behålla befintlig personal
men även att lyckas rekrytera rätt kompetens då rekryteringsbehov uppstår. Vi har även
fortsatt en ”ung” organisation.
Vi har sökt och fått beviljat ett stort projekt inom digital samhällsbyggnad för de närmaste
tre åren. DISA har beviljats 26 miljoner kronor innebär att vi står inför en omfattande digitaliseringsprocess med en helt digitaliserad samhällsbyggnad som mål. DISA innebär också
att vi kommer att behöva rekrytera ett tiotal medarbetare inom kort.
Då förvaltningen aviserat ett stort behov av arbetsplatser till framförallt enhet bygg, kommer vi att få ta hus 124 på Visborgsområdet i anspråk. Enhet bygg, förebyggande brand
och stadsarkitektenheten kommer att flytta dit efter genomförd renovering. Förväntad flytt
sker i slutet av kvartal ett 2018. Förvaltningschefen kommer att ha arbetsplats både i hus
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Graip och i hus 124. En flytt kommer förmodligen att påverka hela förvaltningens arbete
vilket ställer stora krav på en väl förberedd och genomförd process inte minst utifrån det
faktum att byggnadsnämnden har prioriterat bygglovshandläggningen. Utifrån det prioriterade området medarbetarskap så är det också viktigt att vi säkerställer en god arbetsmiljö
för både de som flyttar och de som blir kvar i hus Graip.
2.3

Uppdrag

2.3.1

Uppdrag från regionfullmäktige

Besparingsbeting
Efter uppdrag i Regionfullmäktige (Rf § 90 160620) Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att redovisa förutsättningarna att minska sin skattefinansiering med 10
miljoner kronor fördelat under perioden 2017-2019. I uppdraget ska principerna för och nivån på olika
taxor ses över liksom möjligheterna till effektivisering av myndighetshanteringen.
Efter beslut av samhällsbyggnadsdirektör har en projektplan upprättats för arbetet med
besparingar för SBF. Under tre år ska förvaltningen spara motsvarande 10 miljoner kronor och denna besparing är fördelad enligt:
2017 – 1,5 miljoner MHN och 2,5 miljoner BN
2018 – 0,5 miljoner MHN och 2,5 miljoner BN
2019 – 3 miljoner förvaltningsövergripande oavsett nämndtillhörighet

Nämndernas reglementen
I reglementena beskrivs nämndernas arbetsområden såsom givna av regionfullmäktige.
2.3.2

Prioriterade uppdrag från nämnd

Byggnadsnämnden
Nämnden anser att det är viktigt att förvaltningen prioriterar bygglovsprocessen och tillsynsarbetet då dessa två områden historiskt sett är eftersatta och inte uppfyller lagstadgade
krav på exempelvis handläggningstid. Förvaltningen åläggs att presentera aktiviteter som
ska syfta till att korta köerna för bygglovs- och tillsynsärenden.

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att prioritera följande områden:


Utveckla samverkan mellan nämnd och förvaltning
En framgångsfaktor i samspelet mellan politik och förvaltning är att det finns en
god förståelse för varandras uppdrag och roller. I syfte att utveckla detta kommer t
ex gemensamma utbildningar genomföras och arbetet med teman under nämndmöten bibehållas. Handläggare kommer i större utsträckning redogöra för ärenden.



Bullerstörningar
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Bullerstörningsproblematiken, sommartid är påtaglig i Visby innerstad. Ett arbete
med att se över nuvarande riktlinjer har initierats och kommer att färdigställas 2018.
Nämnden kommer att bidra med kunskapshöjning i branschen och se över tillsynsmetodiken


Luftkvalitet
Efter mätningar i Visby har resultaten visat att nivåerna av partiklar (PM10) överskrider de halter som anges som gränsvärden av nationell/EU-lagstiftning. Nämnden kommer att ta fram ett åtgärdsprogram för luft, PM10. Åtgärdsprogrammet
kommer fastställas av Regionfullmäktige.



Vatten
Vattenfrågan är kanske den mest centrala frågan i nämndens verksamhet. Nämnden
kommer fortsatt prioritera området bl. a via satsningar på arbetet Klart Vatten. Fokus kommer också läggas på att sprida kunskap om vattnets sårbarhet i samband
med anläggande av vattentäkter mm



Nedskräpning
Nedskräpningsproblematiken har ökat på Gotland. Förvaltningen har uppmärksammat att fler ärende gällande nedskräpning har kommit in. Nämndenkommer
under året genomföra förebyggande aktiviteter i form av att delta i s.k. Skräpplockardagar. Samarbetet med Teknikförvaltningen och ”Håll Sverige rent” kommer att
utvecklas.



Livsmedelskontrollen
Förvaltningen behöver utreda livsmedelskontrollen utifrån att vi inte klarar av uppdraget i kontrollplanen. Det behöver göras en utredning liknande den behovsutredning som enheten miljö- och hälsoskydd gör enligt miljöbalken. Vilken bemanning
krävs för att fullgöra uppdraget och vad kan om möjligt effektiviseras i nuvarande
arbetssätt?

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och tekniska nämnden
Räddningstjänst
Såsom beskrivet under övergripande inriktning i handlingsprogrammet för skydd mot
olyckor:


Region Gotlands arbete med att verka förebyggande mot olyckor och stärka de
enskildas och andra aktörers förmåga att förebygga och agera är av enskilda och
andra aktörer känt, efterfrågat och uppskattat.



Räddningstjänstens grundorganisation består av 3 distrikt med stationer i Visby,
Fårösund, Slite, Kräklingbo, Klintehamn, Hemse och Burgsvik kompletterat med
räddningsvärn på Fårö, i Garda och Dalhem. Region Gotland ska aktivt verka för
att bibehålla, utveckla och säkra en bra bemanning på hela Gotland där RIBpersonal främst på landsbygden utgör en viktig grund. I detta ingår också
samverkan med andra aktörer (både inom och utom Region Gotlands
verksamheter) att agera som första insatspersonal på Gotland.
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Räddningstjänsten är förberett för att snabbt och effektivt ingripa när de enskilda
inte själva kan hantera en olycka.
Koncernledningens gemensamma prioriteringar

Nedan är några av våra arbetsområden som har bäring på koncernledningens gemensamma
prioriteringar.
Styrning
Produktionsmål, tillgänglighetsmål och ekonomiska mål.
Samspel med politiken.
Stärkt samverkanskultur.
Systematiskt kvalitetsarbete
Digitalisering
Utveckling av ytterligare digitala tjänster
Geodata
DISA
Kompetensförsörjning
Personalomsättning
Sjuktal
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Service
Företagsklimat
Tillgänglighet och bemötande

2.5

Ekonomi

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

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Summa

Intäkter
40 417
20 558
2 351

Kostnader
55 492
31 857
53 576

Netto
-15 275
-11 299
-51 225

-77 799

Tabell 1: Budget 2018

Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämnden
Investeringar

Budget 2018
2 000
750
3 000
5 750

Tabell 2: Investeringsram
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Medarbetare

Personal

2016

2017

Antal anställda

150

158

63
87
8

56
102
12

varav
-

kvinnor
män
tidsbegränsat anställda

Tabell 3: Medarbetare, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Till detta kommer cirka 102 brandmän i Räddningstjänst i beredskap.
Kommentarer:

Vi ser en ökning av antal anställda inom förvaltningen under 2017. Under våren genomfördes en organisationsförändring inom Räddningstjänsten. 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.
Under året har vi fortsatt med satsning på enhet Bygg då antalet ärenden har ökat samt rekryterat en grupp för att kunna utföra mer tillsyn.
Vi har haft en ökning i antal ärenden på enhet Geografisk information vilket har gjort att vi
har utökat antal tjänster på enheten.
Ökningen av totalt antal anställda beror även på vikarier som ersätter tjänstlediga och föräldralediga som är tillfälliga.

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Inför 2018 har förändringar skett i chefsledet. En biträdande enhetschef till miljö- och hälsoskydd har rekryterats och enhetschefen för förvaltningsstöd tar chefsansvaret även för
enhet livsmedel- och alkoholtillstånd.
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Mål
Mål från koncernstyrkort

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Figur 2: Region Gotlands koncernstyrkort
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Samhälle
Social Hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

1. God folkhälsa

7. Ingen bostadsbrist

14. Utveckla Gotland som ekokommun

2. Gotlänningar känner sig delaktiga

8. Alla elever fullföljer gymnasieskolan

15. Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar energi

3. Ett jämställt och jämlikt Gotland

9. Hög andel gotlänningar i arbete eller
studier

16. Säkra tillgången till vatten av god
kvalitet

4. Alla barn har goda uppväxtvillkor

10. God tillgång till vuxenutbildning

17. Gotlands klimatavtryck ska minska

5. Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

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

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

12. Ett gott näringslivsklimat

13. Ökad folkmängd (också ett visionsmål)

Verksamhet
Kvalitet

Medarbetare

Ekonomi

19. God tillgänglighet till Region Gotland

23. Medarbetare har förutsättningar att
bidra till verksamhetsutveckling

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

20. God kvalitet i skolan

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

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

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för
medarbetaren att bibehålla god hälsa

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

21. God kvalitet i vården

22. God kvalitet i omsorgen

29. Soliditeten ska vara minst 45 procent

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

Indirekt tillämpliga mål

Ej tillämpliga mål

Figur 3: Målen från styrkortet ur Samhällsbyggnadsförvaltningens perspektiv

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

3.2

Mål från övergripande program

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

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

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

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

Översiktsplan/Fördjupad översiktsplan
Regionen har genom plan- och bygglagen både möjlighet och skyldighet att utöva inflytande över utvecklingen i Region Gotland. Översiktsplanen sammanfattar regionens intentioner avseende hur mark- och vattenområden i regionen bör användas för att på
lämpligast sätt stödja regionens strävanden och målsättningar inom olika områden. Den
översiktliga planeringen handlar inte bara om att lokalisera mark- och vattenområden för
olika exploateringsändamål. Det handlar i lika stor utsträckning om att på bästa sätt
skydda och säkerställa värdefulla natur- och kulturområden på Gotland. En viktig faktor
för Gotlands välstånd är att befolkningen ökar. Idag är det framför allt Visbyområdet
som står för befolkningsökningen. För att möjliggöra en utveckling av landsbygden krävs
en strategi. Översiktsplanen anger därför att fördjupade planer tas fram för de olika serviceorterna utifrån sina unika förutsättningar.
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Tillväxtprogrammet
Det övergripande syftet med tillväxtprogrammet är att styra ett utmanings- och
resultatinriktat genomförande av det regionala tillväxtarbetet som stärker det gotländska
näringslivets förutsättningar, liksom förutsättningarna för nya och växande företag.
Tillväxtprogrammet ska även bidra till det nationella målet med den regionala
tillväxtpolitiken; utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.
Programmet ska vägleda insatser av aktörer på såväl lokal, regional som nationell nivå
liksom samordning mellan dessa aktörer.
Internationell strategi för Region Gotland
Syftet med den internationella strategin är att klargöra hur Region Gotlands
internationella arbete ska bidra till att uppnå de strategiska mål som finns i det regionala
utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025, vilket är Region Gotlands övergripande
styrdokument för hur Gotland vill möta framtidens utmaningar tillsammans med
näringslivet, myndigheter, civilsamhället, akademi och andra aktörer.
Strategin syftar även till att tydliggöra hur Region Gotlands samtliga nämnder och
förvaltningar i större utsträckning kan integrera det internationella arbetet i sina
verksamheter för att kunna förstärka, förbättra och utveckla Gotland.
De övergripande målen för Region Gotlands internationella strategi är:
• att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och
tillväxt på Gotland, samt

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

•

att utveckla Region Gotlands verksamheter.

Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020
Syftet med strategin är att ange övergripande mål och strategisk inriktning för det
gotländska integrationsarbetet. Strategin är ett övergripande styrdokument för Gotlands
arbete med integration och en delstrategi i den kommande regionala utvecklingsstrategin
(RUS).
Under området ”Boende” anges som strategiskt vägval för samhällsplaneringen att
”verka för områden med blandade bostadsformer”. Utöver att låta helt nya områden utvecklas med bostäder i olika upplåtelseformer är även strategisk förtätning av befintliga
bostadsområden av betydelse för möjligheter till integration. Strategisk förtätning kan exempelvis innebära komplettering med nya upplåtelseformer eller bostadstyper inom ett
homogent bestånd för att motverka en ökad segregation. Det kan också innebära, som
beskrivs inom området ”Socialt sammanhang”, att etablera och planera för mötesplatser i
områden där möjligheten för ökad integration är som störst, i stad såväl som på landsbygd. Här bör, för att kunna planera för rätt åtgärder, också de samhällsplanerande verksamheterna verka nära civilsamhället. Det kan exempelvis ske genom utvecklade former
av medborgardialog som ligger utanför de formaliserade och lagstadgade samrådsprocesserna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser som en viktig uppgift att kunna fungera som en introducerande arbetsplats för nyanlända, gärna i samarbete med andra organisationer och
myndigheter. Ett exempel på en sådan introducerande samverkan är Stockholms universitets program ”Korta vägen”, där Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016 tog emot en nyanländ syrisk arkitekt som sedan fått fortsatt arbete på förvaltningen.
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Nämndmål

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


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



Tillsyn
Senast 31 december 2018 ska samtliga ärenden inkomna till 2015 ha granskats av
tillsynsgruppen.



Översiktsplan och Detaljplaner
Enhet plans aktivitetslista redovisar vilka planaktiviteter som enheten önskar prioritera och vara delaktiga i under 2018. Denna aktivitetslista redovisas i nämnd för prioritering och beslut samt eventuell målsättning.

4 Prioriterade utvecklingsområden
De prioriterade utvecklingsområdena är områden som förvaltningen behöver utveckla eller
bevara i syfte att öka måluppfyllelsen avseende de direkt tillämpliga målen från koncernstyrkortet respektive nämndernas egna mål. Områdena har valts ut utifrån förvaltningens
resultat, nuläge samt ett omvärldsperspektiv, och bedöms för 2018 vara de viktigaste områdena för organisationen som helhet. Under respektive utvecklingsområde finns de mål från
styrkortet samt nämndmål som är direkt berörda av att förvaltningen arbetar med utvecklingsområdet.

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Effektivisera förvaltningens interna processer
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en organisation som gått igenom flera omorganisationer på relativt kort tid. Vi behöver utveckla ett mer gemensamt tänk och de olika enheterna behöver bli mer samspelta. I och med att delar av förvaltningen hamnar i olika
byggnader behöver vi även arbeta med vår interna kommunikation där exempelvis tekniska lösningar kan underlätta samarbetet mellan enheterna. Vi behöver med förnyad
kraft fortsätta sträva mot att bli ”en” förvaltning. Våra interna processer behöver effektiviseras och likriktas där möjligt eftersom en effektiv och likvärdigt arbetande förvaltning
gynnar våra kunder och har en direkt effekt på många av våra mål.

Figur 4: Utvecklingsområdet interna processer och dess koppling till styrkortet och nämnduppdrag.
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Medarbetarskap/sjuktal
Även om Samhällsbyggnadsförvaltningen inte tillhör de prioriterade förvaltningarna när
det gäller Region Gotlands övergripande insatser mot sjuktalen så har vi förhållandevis
höga sjuktal. Förvaltningen prioriterar aktiviteter knutna till medarbetarskap, ledarskap
och sjuktal.

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

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Digitaliserad samhällsbyggnad (DISA)
Region Gotland vill underlätta för företag, boende och besökare på Gotland i kontakten
med Regionen. Detta genom ett projekt som digitaliserar samhällsbyggnadsprocessen. Det
digitala flödet underlättar ärendehantering, och bidrar till en jämställd, öppen och hållbar
planerings- och byggprocess, vilket hjälper till att utveckla företagen och underlätta vardagen.
Projektet omfattar 8 huvudaktiviteter, framtagna i en förstudie. En sömlös digital samhällsbyggnadsprocess skapas genom att digitalisera översiktsplaner och detaljplaner, arbeta med
3D-visualisering, upprätta en kartportal, förbättra kvaliteten på fastighetsgränser, utveckla
regionens e-tjänsteplattform, integrera Skatteverkets Mina meddelanden och anpassa data
för e-arkivering.
Projektet utförs i samarbete med myndigheter, andra kommuner, näringslivet, skolor och
universitet, som alla har intresse av eller är delaktiga i liknande projekt inom samhällsbyggnad.
Projektet bidrar till förbättrad tillgänglighet och transparens i ärendehanteringen samt en
snabbare handläggning. Tillgången till samhällsinformation har blivit mer jämställd och ett
mer långsiktigt hållbart arbetssätt har införts.
Projektet genomförs under 3 år, 2018-2020 och har tilldelats 26 miljoner kronor och i och
med detta står förvaltningen inför en fantastisk utmaning. Det är dags att låta verksamheten
genomsyras av den digitala agendan och att ta strategin från idé till verklighet!

Figur 6: Utvecklingsområdet DISA och dess koppling till styrkortet och nämnduppdrag.
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5 Prioriterade aktiviteter
Prioriterat
Aktivitet
område

Interna
processer

Ny rutin för delgivning
tas fram och verkställs.

Interna
processer

Kartläggning av interna
remisser och deras flöden genomförs.

Interna
processer

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

Interna
processer

Administrativa
arbetsuppgifter och administrativt stöd ses över
utifrån ett
förvaltningsövergripande
perspektiv.
Kundtjänstfunktioner utreds ur ett förvaltningsövergripande perspektiv.
Alla medarbetare har en
kompetensutvecklingsplan som utgår från förvaltningens och den enskildes behov.

Interna processer

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Medarbetarskap

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

Plan för uppföljning

Ansvarig

Följs upp på
enheternas
APT och i ledningsgrupp
senast 180630.

Enhetschef
förvaltningsstöd.

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

Följs upp i ledningsgrupp
senast 180630.

Enhetschef
förvaltningsstöd.

Följs upp i ledningsgrupp
senast 180330.

Enhetschef
förvaltningsstöd.

Följs upp i ledningsgrupp
senast 180630.

Enhetschef
förvaltningsstöd

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

Enhetschef
förvaltningsstöd.
Enhetschefer

Medarbetarskap

Avslutningssamtal genomförs då medarbetare
slutar.

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

Medarbetarskap

Ledarkontrakt upprättas Medarbetare: Följs upp i ledför samtliga enhetschefer Mål 23-26 ningsgrupp nov
och biträdande enhets2018.
chefer.

Förvaltningschef och berörda enhetschefer.
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Medarbetarskap

Kompetensförsörjningsplanen följs upp och revideras vid behov.

Medarbetarskap

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

DISA

Tillsyn

Tillsyn
Tillsyn

Tillsyn
Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01
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Tillsyn

Tillsynsgruppen är på
plats i sina lokaler och
fullt bemannad senast
180131.
Upprätta administrativa
rutiner och mallar för
tillsynsarbetet.
Med målsättning att fatta
beslut granskas äldre
ärenden enligt upprättad
rutin.
Berörda fastighetsägare
får informationsbrev och
ärenden gällande OVK,
hissar och andra motordrivna anordningar läggs
in i register.
Utreda ansvarsförhållanden gällande enkelt avhjälpta hinder samt upprätta arbetsrutiner.

Medarbetare: InformationsMål 23-26 punkt i MHN,
BN och TN
nov 2018.
Medarbetare: Följs upp i
Mål 23-26 samband med
deadline för
medarbetarsamtal.
KLGs
Följs upp enligt
gemensamma projektplan.
prioriteringar:
Digitalisering.
Social hållbarhet: Mål
6.
Ekonomisk
hållbarhet:
Mål 7, 12.
Ekologisk
hållbarhet:
Mål 14, 18.
Kvalitet:
Mål 19.
Medarbetare:
Mål 23-26.
Prioriterat
Följs upp i tilluppdrag från synsgruppen
nämnd.
180131.

HR-chef

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.
Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

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

Enhetschef
Bygg

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp i tillsynsgruppen
180201.

Enhetschef
Bygg

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp i tillsynsgruppen
180330.

Enhetschef
Bygg

HR-chef, förvaltningschef
och enhetschefer
Ansvarig projektledare.

Enhetschef
Bygg

Enhetschef
Bygg

16 (21)

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tillsyn

Bygglov

Bygglov

Bygglov

Bygglov

Bygglov
Bygglov

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Bygglov

Bygglov

Bygglov

Verksamhetsplan 2018

I samarbete med kommunikatör sker informationsinsatser till allmänheten för att höja medvetenheten kring tillsynsfrågor. ”Det ska vara lätt
att göra rätt”.
Kategorisering av ärenden sker vid förgranskningen för en mer effektiv handläggning.

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp fortlöpande under
året.

Enhetschef
Bygg

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Enhetschef
Bygg

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

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

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

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp i ledningsgrupp
senast 180630.

Förvaltningschef

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp kontinuerligt under
2018.

I samarbete med kommunikatör ses informationen på webben över.
Som ett led i att förbereda för en digital bygglovsprocess så prioriteras
att granskning av bygglovsritningar sker digitalt
i Bluebeam.
Våra digitala tjänster förbättras kontinuerligt i
enlighet med egna och
inkomna synpunkter.
Utbildningsinsatser sker
riktat för att i högre grad
kunna få spetskompetenser inom enheten.
Kontinuerlig förbättring
av ärendedokumentation.

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.
Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp kontinuerligt under
2018.
Följs upp kontinuerligt under
2018.

Biträdande
enhetschef
Bygg, Enhetschef Förvaltningsstöd
Bitr enhetschef Bygg

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp kvartalsvis.

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp kvartalsvis.

Enhetschef
Bygg, Enhetschef Förvaltningsstöd.
Enhetschef
bygg

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Följs upp kontinuerligt.

Enhetschef
Bygg

Enhetschef
Bygg

Enhetschef
Bygg
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Plan

Aktivitetsplan för enheten tas fram för beslut
och prioritering samt
eventuell målsättning på
byggnadsnämnden.
Tre grupper har bildats
och påbörjat arbetet med
flytt av delar av förvaltningen till hus 124. Under 2018 arbetar grupperna vidare med sina
tre områden: Placering i
hus 124, placering av
kvarvarande delar av
SBF i hus Graip samt information.
Förvaltningen tar fram
en plan för hur nya
nämndledamöter introduceras. Detta synkas
med liknande uppdrag i
nämndsekreterarnätverket.
Datum tas fram för när
ledamöter kan följa med
på tillsyner och kontroller.

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Livsmedel

Räddningstjänsten

Lokalfrågan

Samverkan
nämnd och
förvaltning

Samverkan
nämnd och
förvaltning

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Verksamhetsplan 2018

Miljö och
hälsoskydd

På BN 180207

Enhetschef
Plan

Kontinuerligt i
takt med gruppernas arbete.

Förvaltningschef leder informationsgruppen,
stadsarkitekten leder hus
124-gruppen
och enhetschef förv.
Stöd leder
graipgruppen.
Enhetschef
förvaltningsstöd

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Redovisas senast i MHN
180613 och
BN 180627.

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Redovisas i
nämnd med
start 180207.

En översyn av livsmedelskontrollen sker under 2018 för att utreda
arbetssätt, bemanning
och ekonomi med målsättningen att enheten
ska klara sitt uppdrag.

Prioriterat
uppdrag från
nämnd.

Genomföra översyn av
beslutsmallen för att säkerställa att besluten gällande förebyggande
brand är rättssäkra.
Revidera bullerriktlinjer
för Visby innerstad

Social Hållbarhet: Mål
2.
Medarbetare:
Mål 25
Prioriterat
uppdrag från
nämnd
Social hållbarhet:
Mål 6

Klart 180630
och nämnden
ska ha kontinuerliga uppdateringen kring
hur arbetet
fortskrider
fram till dess.
Klart 180630

Förslag till beslut redovisas
för nämnden
senast 180430

Enhetschef
livsmedeloch alkoholtillstånd, enhetschef
miljö och hälsoskydd
Enhetschef
livsmedeloch alkoholtillstånd med
stöd av förvaltningsstöd.
Enhetschef
förvaltningsstöd med
stöd av Räddningstjänsten.
Enhetschef
miljö och hälsoskydd
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Miljö och
hälsoskydd

Miljö och
hälsoskydd

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

Miljö och
hälsoskydd

Verksamhetsplan 2018

Ekonomisk
hållbarhet:
Mål 12
Arrangera utbildning an- Prioriterat
gående bullerproblemati- uppdrag från
ken i Visby innerstad.
nämnd
Social hållbarhet:
Mål 6
Ekonomisk
hållbarhet:
Mål 12
Tillskapa ett åtgärdspro- Prioriterat
gram för luft (PM10)
uppdrag från
nämnd
Social hållbarhet:
Mål 1
Medverka i att tillskapa
Prioriterat
ett strategiskt arbete för uppdrag från
minskad nedskräpning
nämnd

Miljö och
hälsoskydd

Driva arbetet med Klart
Vatten.

Miljö och
hälsoskydd

Revidera riktlinjer för
enskilda avlopp inom
Region Gotland

Prioriterat
uppdrag från
nämnd
Ekologisk
hållbarhet:
Mål 16
Prioriterat
uppdrag från
nämnd
Ekologisk
hållbarhet:
Mål 16

Utbildning ska
vara genomförd och information om
kursen ska redovisas för
nämnden senast 180630

Enhetschef
miljö och hälsoskydd

Förslag till beslut redovisas
för nämnden
senast 181231

Enhetschef
miljö och hälsoskydd

Information
om projektet
redovisas för
nämnden senast 181231
Följs upp kontinuerligt.

Enhetschef
miljö och hälsoskydd

Förslag till beslut redovisas
för nämnden
senast 181231

Enhetschef
miljö och hälsoskydd

Enhetschef
miljö och hälsoskydd

19 (21)

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr Ange ärendenummer Datum 2018-01-01

6

Verksamhetsplan 2018

Uppföljning
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Bilagor
Bilaga 1: Indikatorer för löpande nämndinformation

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

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-01-23

MHN AU § 7 Verksamhetsplan 2018
MHN 2017/3207

Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar verksamhetsplan 2018.
Arbetsutskottets beslut

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Samhällsbyggnadens verksamhetsplan

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2018-01-19
2018-01-01

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-01-23

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av enhetschef Andreas Larsson. AU ger förvaltningen i uppdrag
att till nämndmötet göra några mindre justeringar av tider för ”Plan för uppföljning”
av aktiviteter.
Skickas till
Regionstyrelsen
Registrator-rs@gotland.se

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärende MHN 2017/4874
10 januari 2018

Pia-Maria Larsson

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Yttrande
Revisionsrapport – Personal- och kompetensförsörjning 2017
Förslag till beslut

•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
som sitt eget.

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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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende MHN 2017/4874

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 och Miljö- och hälsoskyddsnämnden. 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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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende MHN 2017/4874

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Förvaltningschef

Skickas till
Registrator-rs@gotland.se
carin.hultgren@pwc.se
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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).
6
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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

8
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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
+46(0)498
(0)49826
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

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-01-23

MHN AU § 4 RS Remiss. Revisionsrapport. Personal- och
kompetensförsörjning 2017
MHN 2017/4874

Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget.

Arbetsutskottets beslut

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.
Ärendets behandling under mötet

Förvaltningschef Johan Åberg föredrar yttrandet för arbetsutskottet.
Skickas till
Registrator-rs@gotland.se
carin.hultgren@pwc.se
Sökande
Region Gotlands revisorer, Carin Backlund

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

MHN 2018/139

Claudia Castillo

19 januari 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

VISBY SOTAREN 1, VISBY SOTAREN 3
BN remiss Samråd om detaljplan. Yttrande över förslag till
detaljplan Sotaren 1-3 med flera
Remiss från samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan, dnr: BN 2015/661.
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att erinra över förslag till detaljplan.
Synpunkter lämnas under Bedömning.

Bakgrund

Av samrådshandlingarna framgår bl a följande:
- Syftet med planen är att länka samman staden och möjliggöra ett verksamhetsområde. 74 500 m2 ny verksamhetsmark planeras vilket blir totalt
117 100 m2 verksamhetsmark (befintligt + nytt).
- Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
- Planen möjliggör verksamheter som enligt Boverkets definition kan vara:
ytkrävande verksamheter med begränsad miljöpåverkan, lokaler för serviceverksamhet, tillverkning, lager och verkstäder, lokaler för material och
utrustning (t. ex. el- byggföretag), partihandel och handel med skrymmande
varor, utbildning inom t ex bygg- eller fordonsteknik.
- Verksamheter möjliggörs i närheten av bostäder och djurhållning varför
verksamheterna inte får vara störande för omgivningen. Inom användningen
Z (= verksamheter) ryms endast verksamheter som har en begränsad omgivningspåverkan. Bullriga, dammiga eller starkt luktande verksamheter är inte
lämpliga inom planområdet. Inga verksamheter tillkommer direkt i anslutning
till befintliga bostäder. Det är minst 50 m mellan bostadshusen och byggrätter för verksamheter vid Terra Novavägen. Det är viktigt att MHN samråds
vid lovgivning.
- Området ligger inom sekundärt vattenskyddsområde. Inom den största delen
är sårbarheten i mark låg.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
MHN 2018/139

Målsättningen är att avrinningen från området inte ska öka efter exploateringen. En mark- och dagvattenutredning ska utföras där det ska föreslås en
möjlig lösning som inkluderar avledning till befintlig damm/våtmark.
Föreslagna dagvattenåtgärder får inte riskera att förorena grundvattnet.
Dagvattnet ska tas omhand lokalt och genom öppen avledning. Det avledda
dagvattnet ska renas och fördröjas innan det kopplas till dagvattensystemet.
För att möjliggöra lokalt omhändertagande av dagvatten ska minst 20 % av
fastighetsytan vara genomsläpplig. Tak/dräneringsvatten ska inte blandas
med förorenat dagvatten från parkeringsplatser och vägar. Oljeavskiljare ska
finnas vid parkeringar med mer än 50 platser.
Det är viktigt att verksamheterna får information om skyddsområdet och
vilka försiktighetsmått som är aktuella.

Bedömning

Såsom har påtalats i förslaget är området avsett för verksamheter som har begränsad
omgivningspåverkan. Denna avgränsning är lämplig då området ligger inom sekundärt vattenskyddsområde samt ganska nära bostadsområde och område med mycket
hästar. Det är viktigt att detta om möjligt framgår redan i planbestämmelserna. Det är
vidare bra att det på plankartan framgår att samråd ska ske med MHN i bygglovsskedet. Ändra dock till Miljö- och hälsoskyddsnämnden ( i s f Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen).
I den södra delen av föreslaget verksamhetsområde ska noggrann bedömning ske av
tillkommande verksamheter dels på grund av att marken här är mer sårbar och dels
för att det här är relativt nära till bostäder.
Då hela planområdet ligger inom sekundärt vattenskyddsområde kommer det att vid
etablering av nya verksamheter, i varierande grad finnas behov av särskilda skyddsåtgärder för att minimera risk för förorening av mark och grundvatten. Vidare finns
det i vattenskyddsföreskriften krav på anmälan eller ansökan för olika åtgärder. T ex
är större schaktningsarbeten och hantering av mer än 250 l petroleumprodukter
anmälningspliktigt. I det fall det blir aktuellt med en miljöfarlig verksamhet för vilken
det råder anmälningsplikt enligt 9 kap miljöbalken mm krävs det enligt föreskriften
tillstånd (jfr bensinstation). Anmälan/ansökan ska ske i god tid innan åtgärd/verksamhet avses påbörjas (6 veckor).
Inom föreslaget planområde finns 2 befintliga verksamheter som finns med i
Länsstyrelsens register över potentiellt förorenade områden. Det är f d Samhall resp.
nuvarande Sweprod, Visby Sotaren 3, där fastigheten har riskklassats till riskklass 3
enligt MIFO fas 1 samt Växthuset Linds, Visby Sotaren 1 som har branschklass 2. I
det fall markföroreningar eller liknande skulle uppdagas på dessa fastigheter har nuvarande och tidigare verksamhetsutövare ansvar för att utföra nödvändiga åtgärder.
Det finns risk för att det ibland luktar terpener från GEABs bränslelager på andra
sidan Visbyleden. I det fall tillkommande verksamheter är känsliga för lukt får
särskilda åtgärder vidtas av dessa (kolfilter mm) för att säkra inomhusmiljön.
Föreslagna åtgärder för att åstadkomma lokal dagvattenhantering är mycket positiva.
Såsom det även har angetts så måste renings/fördröjningsåtgärder utformas så att
grundvattnet inte riskerar att förorenas.
.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MHN 2018/139

Beslutsunderlag

Handling

Datum

Tjänsteskrivelse

2018-01-19

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Claudia Castillo
Miljöskyddsinspektör

Beslut ska delges:
Registrator-bn@gotland.se

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Ärendenr. 2015/661

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handlingstyp Underrättelse
Datum 10 januari 2018

SAMRÅD
Detaljplan för Visby Sotaren 1-3
m.fl. Region Gotland
Byggnadsnämnden har uppdragit åt
samhällsbyggnadsförvaltningen att
samråda med ett förslag till detaljplan
för rubricerat område. Syftet med
samrådet är dels att förbättra
beslutsunderlaget genom att samla in
den kunskap och de synpunkter som
finns inom det aktuella området, dels
att ge de intressenter som berörs insyn i
förslaget och möjlighet att påverka det.
Planförslaget möjliggör ett tillskott av
verksamheter. Nya gatukopplingar möjliggörs mellan Terra Nova och Stenhuggaren
samt bakom verksamhetskvarteren Smeden och Vagnmakaren. Ett sammanhängande
grönområde sparas centralt i området. Detaljplanens gränsdragning skiljer sig från
gränsdragningen i den fördjupade översiktsplanen Hela Visby.
Planförslaget finns tillgängligt i Region Gotlands entré, Visborgsallén 19 i Visby samt
på www.gotland.se/detaljplan fr o m 10 januari t o m 4 februari 2018. Synpunkter på
planförslaget lämnas skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby eller e-post:
registrator-bn@gotland.se, senast den 4 februari 2018. Ange namn, postadress och
ärendenummer (2015/661). När tiden för samrådet gått ut kommer inkomna
synpunkter redovisas för byggnadsnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av
ärendet.
Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller annan
inneboende som berörs.
Upplysningar lämnas av Sara Lindh, planarkitekt, tfn 0498-26 9254, eller e-post
sara.lindh@gotland.se
Med vänliga hälsningar
BYGGNADSNÄMNDEN

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

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

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Förslag till detaljplan för

Visby Sotaren 1-3 mfl
Region Gotland

Till planförslaget hör följande handlingar:
Planbeskrivning
Plankarta

Samrådshandling
Ärendenr: BN 2015/661
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-12-06

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2015/661
Sotaren 1-3 m.fl.
2017-12-06
____________________________________________________________________________________________

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

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

Till planförslaget hör:
Planbeskrivning
Plankarta
Övriga handlingar
Behovsbedömning
Utredningar
Naturvärdesbedömning, Croneborgworks, daterad 2017-09-03
Geoteknisk utredning, PentaCon, daterad 2017-07-04
Planerade utredningar
Dagvattenutredning
Arkeologisk utredning
Förprojektering

UTGÅNGSLÄGE

Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med utökat planförfarande då
samhällsbyggnadsförvaltningen anser att förslaget kan innebära
ekonomiska åtaganden för regionen samt omfattar ett relativt stort
område.
Beslut om planuppdrag fattades av Regionstyrelsen i Region Gotland 201606-16 i samband med godkännande av startpromemoria.
Planens huvuddrag
Planen möjliggör ett tillskott av verksamheter. En ny gatukoppling
möjliggörs mellan Terra Novavägen och Stenhuggaren samt bakom
verksamhetskvarteren Smeden och Vagnmakaren. Ett sammanhängande
grönområde sparas centralt i området.
Planens syfte
Syftet med planen är att länka samman staden och möjliggöra ett
verksamhetsområde som klarar förändringar.
Visionen är att den nya länken ska bidra till att Stenhuggaren och Terra
Nova knyts ihop och integreras i stadsväven. Byggnader, istället för
parkeringsplatser, ligger vid gatan och skapar småstadsatmosfär.
Strukturen bidrar till att det blir enkelt och trevligt att ta sig fram på cykel
eller till fots och till att det blir lättare att anpassa området efter
förändrade resmönster. Omhändertagande av dagvatten nära källan och
inslag av grönska bryter upp hårdgjorda ytor samt förbättrar områdets
motståndskraft mot klimatförändringar.
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Bedömning av miljöpåverkan
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
Byggnadsnämnden tog beslut att planen inte bedöms innebära betydande
påverkan 2017-12-20.
Planen bedöms medföra begränsad påverkan på miljö och människor och
liten total påverkan. Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas vid ett
plangenomförande.
Miljöförhållandena som är mest aktuella för bedömningen är områdets
betydelse för hälsa och säkerhet, friluftsliv, kultur- och naturvård. Påverkan
på miljöförhållandena är viktiga beakta i planprocessen, den är dock inte
av den grad att man kan tala om risk för betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsen delar inte kommunens bedömning i ett yttrande daterad
2017-11-29. Länsstyrelsen anser att planen kan innebära betydande
miljöpåverkan på naturmiljön om rakbanan förlängs söderut på alvarmark,
av den anledningen anser länsstyrelsen att detaljplanen ska miljöbedömas.
Det berörda markområdet ligger utanför planområdet, ett samråd enligt
miljöbalkens 12 kap 6§ pågår med länsstyrelsen om den specifika frågan.
Inom ramen för det separata samrådet kommer den eventuella åtgärden
att utredas och konsekvensbedömas. Förvaltningen bedömer att en
separat miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning inte är
motiverad.

PLANDATA
Läge och omfattning
Planen omfattar kvarteret Sotaren, som ligger längs Visbyleden kring Terra
Nova vägen och Silikatvägen. Planen omfattar även skogsmark innanför
verksamhetskvarteren Smeden och Vagnmakaren längs Terra Novavägen.
Planområdet omfattar ca 24 hektar.
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Planområdets läge

Ändamål

Area (m2)

Kvartersmark
Verksamhetsmark - ny
Verksamhetsmark- totalt
(befintligt + nytt)

74 500
117 100

Allmän plats
Natur
Gata

106 400
14 000

Markägoförhållanden
Den största delen av planområdet ägs av Region Gotland, Visby Terra Nova
1:1, Skrubbs 1:1 samt Skrubbs 1:2 ägs av regionen. Sotaren 1–3 ägs av
Linds växthus och Sweprod. En del av området som berörs är upplåtet med
tomträtt till Gotlands Travsällskap.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Utbyggnadsprinciperna för Visby enligt översiktsplan Bygg Gotland 2025 är
att staden ska byggas ut genom att bygga samman, länka ihop och ”hela”
staden.
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Området ingår i den fördjupade översiktsplanen för Hela Visby 2025,
(antagen av KF 2009-12-14 § 172). Marken är utpekad för verksamheter,
idrott, rekreation (travsport) och allmän mark.
Den fördjupade översiktsplanen pekar ut sammanlagt fyra
externhandelsområden, det intilliggande kvarteret Stenhuggaren är
utpekat som ett av dessa fyra handelsområden.

Utsnitt av FÖP Hela Visby, planområdet markerat med röd streckad linje

Delar av området berörs av översiktsplanen för del av Terra Nova området,
Skrubbs mm. (antagen av KF 1989-08-14 § 293). Områdets närhet till
Visbyleden lyfts fram vad gäller transporter liksom tillskottet av mark för
småindustri. Området för hästsportändamål är avsatt för att trygga
hästsportens utveckling för att öka dess standard och skapa en
ändamålsenlig ridsportsanläggning. FÖP Hela Visby 2025 aktualiserades
2014, då bedömdes Skrubbsområdet ha fortsatt aktualitet.
Bedömning av förenlighet med fördjupad översiktsplan
Förändrad markanvändning
Handel möjliggörs där växthuset Linds redan bedriver handelsverksamhet,
förändringen är liten och bedöms inte motverka intentionerna i FÖP hela
Visby.
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Avvikelse från gränsdragning
Gatan får en rakare dragning mot Silikatvägen och verksamhetsområdet
längs med Terra Nova vägen får en större utbredning i förhållande till det
allmänrättsliga området. Gränsdragningen ska inte tolkas som exakt
eftersom det är en översiktlig plan. Förändringen bedöms vara förenlig
med intentionerna i FÖP Visby.
Av trafiksäkerhetsskäl lokaliseras anslutningen till Silikatvägen längre
österut än vad som föreslås i FÖP Visby. Det medför att området för
travsporten minskar. Travets förlorade verksamhetsområde ska utökas
med motsvarande område och lösas genom avtal. Förändringen bedöms
vara förenlig med intentionerna i FÖP Visby och översiktsplanen för del av
Terra Nova området Skrubbs mm.
Detaljplanen medför att det område som FÖP Visby pekar ut som
allmänrättsligt område minskar i yta. En utökning av verksamhetsområdet
sker i ett område med utbyggd infrastruktur, vilket medför hushållning av
resurser. Den allmänt tillgängliga funktionen behålls genom att planen
säkerställer gröna kopplingar och ett naturområde. Ett genomförande av
detaljplanen bedöms kunna medföra att det allmänrättsliga området blir
mer tillgängligt. Avvikelsen bedöms inte vara av sådan karaktär att det
motverkar intentionerna i de översiktliga planerna med hänsyn till
allmänhetens intressen.

Avvikelser mot gränsdragningen i FÖP hela Visby
Överenstämmelse med översiktsplanen
Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplan Bygg Gotland 2025,
detaljplanen bidrar till att staden byggs samman och länkas ihop.
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Detaljplaner

Gällande detaljplaner som berörs av planförslaget
Området omfattas av Detaljplan för kvarteret Sotaren m m. (09-VIS-382),
antagen av KF 1981-06-09 § 209) och detaljplan för kvarteret
Kakelugnsmakaren m fl. (09-VIS-384), antagen av KF 1982-01-11 § 4). Även
en del av gatumarken i detaljplan för Glasmästaren (09-VIS-487) ingår i
detaljplanen. Kvarteret Sotaren ska användas till småindustri.
Byggnadshöjden får uppgå till sex meter i södra delen (där Linds har sin
verksamhet)och nio meter i resterande del, fördelat på två våningar. Norra
delen av området är prickat, dvs. får inte bebyggas. Ett område mellan
Visbyleden och verksamhetsområdet är planlagt som parkmark samt
skyddande plantering. Den delen av detaljplanen för Kvarteret
Kakelugnsmakaren som angränsar till planområdet ska användas för
småindustri med en högsta byggnadshöjd på sex meter.
Kommunala beslut i övrigt
En begäran om planbesked och förslag till utformning för kvarteret Sotaren
kom in under 2015. Byggnadsnämnden beslutade 2015-09-09 (§149) att
inte upprätta detaljplan enligt det inkomna förslaget eftersom framtida
trafiklösningar måste ses i ett större sammanhang. Byggnadsnämnden
beslutade att ge planchefen i uppdrag att hantera ärendet om framtida
trafiklösningar i samråd med ledningskontoret.
En startpromemoria, daterat 2016-05-17, togs fram i syfte att utreda
förutsättningarna för en exploatering. Regionstyrelsen beslutade 2016-0222 (§152) att godkänna startpromemorian och ge byggnadsnämnden i
uppdrag att med hög prioritet genomföra planläggningen av området.
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NATURMILJÖ
Mark och vegetation
Förutsättningar
Marken är relativt plan inom området, med undantag från skogen strax
öster om Sotaren, där ett sandtag har funnits.

Eroderad mark i anslutning till ett gammalt sandtag

En oberoende naturvärdesbedömning, daterad 2017-09-03, visar att det
inte finns några höga naturvärden inom planområdet.

Karaktäristisk skog vid skogsområdet öster om kvarteret Sotaren (delområde A).
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Delområden A-G
Alvarmarken söder om området har höga naturvärden (område G).
Planområdet omfattar inte någon alvarmark, men marken har inventerats
eftersom det kan bli aktuellt att förlänga travets rakbana söderut. Inom det
område som ligger cirka 100 meter direkt söder om rakbanan har flera
rödlistade arter påträffats. Eftersom området ligger utanför planområdet
ska ett samråd enligt miljöbalkens 12 kap. 6§ hållas med länsstyrelsen.
Dispens krävs för åtgärder som kan skada fridlysta arter.
Skogsområdet öster om kv. Sotaren består huvudsakligen av ung, gles
tallskog med inslag av lövträd (delområde A). Marken är sandig och torr.
Detta område är den mest tillgängliga delen av skogen (se kap Friytor).
Skogsområdet som ligger längre österut bakom kv. Vagnmakaren består av
ung blandskog (delområde E). Undervegetationen är tät och
ogenomtränglig. Området är något fuktigt.
Dammen har måttliga naturvärden (delområde C). Groddjur, förmodligen
padda, har påträffats. Ett lågstråk löper genom skogsområdet, som en
förlängning av dammen. En del av stråkets norra del utgörs av öppen
våtmark (område D).
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Förändringar
Inga av de rödlistade kärlväxterna som finns registrerade inne i skogen
sedan tidigare påträffades under inventeringen. Om de fortfarande finns
kvar kommer att kunna finnas kvar i den del som planläggs som naturmark.
Ett genomförande av detaljplanen medför att dammen kommer att
omformas något österut. Anläggningen ska ske succesivt så att den delen
av dammen som torrläggs har kontakt med den nya sträckningen, så
djurlivet kan flytta med. Region Gotland måste söka dispens hos
Länsstyrelsen för åtgärder som kan påverka paddorna.
Den gräsbevuxna, öppna våtmarken sparas. Den har inga höga
naturvärden, men bedöms kunna utgöra ett trevligt inslag för friluftslivet
och har en viktig funktion som fördröjare av dagvatten.
Geotekniska förhållanden
En geoteknisk utredning, daterad 2017-07-04, har utförts av PentaCon.
Jorden bedöms i områdets norra del bestå av ett grunt lager mullhaltig
jord, därefter sand på lermorän direkt på kalkstensberget. Sandens
mäktighet avtar åt söder och jorden här består av lermorän direkt på
kalkstensberget. Moränen är mycket tät och området är förhållandevis
flackt varför vatten bedöms kunna bli stående inom i huvudsak den södra
delen av undersökningsområdet efter nederbördsrika perioder.
Grundläggning bedöms kunna utföras enligt konventionella metoder med
hel kantförstyvad bottenplatta eller separata grundplattor direkt i naturlig
mark, på sand eller morän, på frostfri nivå. Det förutsätts att befintlig
mulljord, fyllningsjord tas bort innan grundläggning.
Radon
Planområdet ligger inom normalriskområde för radon.
Fornlämningar
Inom området för föreslagna verksamheter finns två kända fornlämningar
(boplatser) som har undersökts och tagits bort. Ett gravfält har påträffats
strax utanför planområdet, i befintligt verksamhetsområde längs Terra
Novavägen. En skärvstenhög har påträffats inom planområdet, strax söder
om befintligt verksamhetsområde. Skärvstenshögen bör slutundersökas.
I södra delen av planområdet finns ett större område som omfattas av
fornåkrar. Den största delen av fornåkern ska bevaras som natur. Inom den
planlagda naturmarken bör periodvis bete förekomma. Bete kan vara
positivt för att förtydliga de strukturer av fornåkrar som finns.
Det kan finnas ytterliga fornlämningar inom området. Arkeologiska
utredningar pågår inom ramen för planarbetet.
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Kända fornlämningar (utdrag ur fornsök, Riksantikvarieämbetet 2016-11-25)

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Bebyggelse
Förutsättningar
Området är delvis bebyggt, längs med Visbyleden ligger en
handelsträdgård (växthuset Linds) och en verksamhet (Sweprod). Längs
med Terra Novavägen finns ett område med mindre verksamheter av olika
slag.

Z

Förändringar
Planen möjliggör verksamheter (Z). Enligt Boverkets definition är
verksamheter en generell användningsbestämmelse som tillåter en bred
användning. Här ingår olika typer av ytkrävande verksamheter som har en
begränsad omgivningspåverkan. Det ingår lokaler för serviceverksamheter,
tillverkning, lager och verkstäder. Även verksamheter med behov av
lokaler för material eller utrustning så som el- och byggföretag eller företag
som erbjuder hushållsnära tjänster ingår. Handel med varor som
produceras inom området kan ingå i användningen. Det handlar då framför
allt om partihandel. I mindre utsträckning får även försäljning till enskilda
förekomma med varor som producerats i området. Handel med
skrymmande varor ingår också i användningen. Utbildningar med behov av
stort utrymme eller med viss omgivningspåverkan, som utbildningar inom
bygg- eller fordonsteknik kan också inrymmas i användningen. I
användningen ingår även komplement till verksamheten, så som parkering
och kontor.
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G
H

K

Längs med den nya nordsydliga gatan möjliggörs även inslag av
drivmedelsförsäljning (G). Detaljhandel (H) möjliggörs där Linds växthus
bedriver sin verksamhet.
Kontor möjliggörs inom all kvartersmark (K). I användningen ingår kontor,
konferenslokaler och tjänsteverksamhet med liten eller ingen
varuhantering
Planen möjliggör två ”delområden” med olika karaktär (se bild nedan).

Delområde 1

p2

f1

p1

Delområde 2

Delområde 1, området längs huvudgatan och mot Visbyleden
Visionen är att verksamhetsområdet ska ha en mänsklig skala längs
huvudgatan. Byggnaderna ska placeras nära gatan för att definiera
gaturummet (p2). Bestämmelsen formuleras följande: Byggnader ska
placeras i byggrättslinje mot gata, med gata menas den planerade
nordsydliga huvudgatan. Byggnaderna placeras huvudsakligen i linje med
förgårdsmarken för att skapa stadsmässighet. Med huvudsakligen menas
att byggnader i första hand ska placeras längs med förgårdsmark,
ytterligare enstaka byggnader kan placeras längre in på tomten. Byggnader
kan placeras med antingen kort- eller långsida mot förgårdsmarken.
Entréer och fönster ska finnas mot huvudgatan så att bebyggelsen vänder
framsidor mot gatan (f1).
Byggnader ska placeras 4 meter från grannfastighet alternativt
sammanbyggas i fastighetsgränsen, vilken gäller generellt för hela området
(p1).

Exempel på placering av byggnader längs huvudgatan.
__________________________________________________________________________________
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Försvarets intressen medför att totalhöjden för alla eventuella
uppstickande byggnadsdelar inom planområdet begränsas till 40 meter.
f2

Byggnaderna ska utformas med särskilt hög arkitektonisk kvalité mot
Visbyleden, eftersom den utgör Visbys entré (f2). Bebyggelsen får inte
vända sin baksida mot Visbyleden, fönster ska finnas i sidan som vetter
mot Visbyleden.

e50

Byggnadernas fotavtryck får uppta högst 50 procent av fastighetens totala
area (e50).
Detaljplanen möjliggör byggnadshöjder på 8-10 meter kring huvudgatan,
vilket motsvarar cirka 2-3 våningar.

Skiss över gatumiljöns karaktär kring huvudgatan

p1

Delområde 2, området längs Terra Novavägen
Längs med Terra Novavägen finns ett befintligt verksamhetsområde.
Ytterligare verksamheter med liknande karaktär möjliggörs bakom de
befintliga verksamheterna och i deras förlängning söderut längs Terra
Novavägen. Byggnadshöjden uppgår till högst 6 meter närmast Terra
Novavägen av respekt till villabebyggelsen. De nya verksamheterna ska
placeras minst fyra meter från granne eller sammanbyggas (p1) och tre
meter från gatumark (prickmark).
Tillgänglighet
Området är idag kuperat inom några delar, en utbyggnad av området
medför att marken jämnas till. Planen medför att fler tillgängliga
kopplingar tillkommer.
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FRIYTOR

Friluftsliv
Förutsättningar
I skogen mellan Terra Novavägen och Stenhuggaren finns ett gångstråk
som binder ihop terra Nova med Stenhuggaren, stråket är inte är anlagt.

Det befintliga gångstråkets anslutning till Silikatvägen.

I det gamla sandtaget och skogen öster om Sotaren finns några stigar som
upphör innan våtmarken. Skogen vid fornåkern är igenväxt och otillgänglig,
inga synliga stigar finns i den delen av skogen.
Förändringar
Den nya huvudgatan följer det befintliga upptrampade stråket på ett
ungefär. Den nya gatan kommer att innehålla en gång- och cykelväg samt
en trottoar som gör att det befintliga stråkets funktion behålls och
tillgängliggörs. En motionsslinga som knyter ihop huvudgatan i väst och
Alvarmarken i öst ska anläggas inom naturmarken.

Anlagda gång- och cykelförbindelser (blå) och schematiska stigar (gröna) inom
området före exploatering (t.v.) och efter exploatering (t.h.).
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NATUR

Fornåkern planläggs som naturmark (NATUR) för att säkerställas som en
tillgång för allmänheten. Förutsättningarna för att synliggöra det
fornminnesrika södra området ska studeras tillsammans med
Länsstyrelsen. Kopplingen med det rörliga friluftslivet förutsättningar ska
studeras i sammanhanget. Inom den planlagda naturmarken bör bete
förekomma ur kultur- men även ur naturhänseende . Bete kan vara positivt
för såväl naturvärden samt för att förtydliga de strukturer av fornåkrar som
finns. Hästbete är dock intensivt så naturområdet bör inte betas hela tiden,
ett lägre betestryck än i de hagarna som hör till travbanan är att föredra
inom det planlagda naturområdet. Stängsling av hagar får inte hindra det
rörliga friluftslivet, passager måste säkerställas.
Strukturen är utformad så möjligheten att röra sig inom och mellan
området behålls och utvecklas. Från huvudgatan möjliggörs natursläpp
med möjlighet att anlägga enkla gång- och cykelvägar. Kvartersmarkens
bredd är begränsad för att möjliggöra ett sammanhängande naturområde
öster om Stenhuggaren.

n1

Mot Silikatvägen ska träd planteras i rad (n1), träden bildar sammantaget
karaktären av en allé. Syftet med träden är att tillföra grönska till en väldigt
hårdgjord miljö. Träden skapar även spridningsvägar för djur och växter,
förbättrar luftkvaliteten, avdunstar regnvatten och ger väderskydd.
Idrott
Området gränsar till travet. Inom planområdet berörs en del av
verksamheten. I och med att anslutningen mot Silikatgatan byggs kommer
mark tas i anspråk som i nuläget används till bl.a. rakbana, hästhagar och
stängsel. Ersättningsmark för dessa funktioner reserveras utanför
planområdet via avtal.
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TRAFIK

Förutsättningar
Verksamheterna längs Terra Novavägen och Stenhuggaren ligger nära
varandra och saknar direktförbindelse, båda områdena nås via Visbyleden.
I en principöverenskommelse med Trafikverket som utgjorde en del av
förutsättningarna för anläggandet av cirkulationsplatsen vid kvarteret
Stenhuggaren tog Region Gotland på sig att anlägga en ny gata mellan
Silikatvägen och Terra Nova vägen.
Förändringar
Planen möjliggör en ny gata mellan Silikatvägen och Terra Novavägen.
Gatan utgör områdets ryggrad och bidrar till att bygga samman Terra Nova
och Stenhuggaren. Gatan ger upphov fler alternativa rutter genom att
koppla ihop vägsystemet. Gatan ska utformas med stort fokus på gång- och
cykeltrafik och innehålla gång- och cykelbana på höger sida. GC-banan har
förutsättningar att bli vältrafikerad, särskilt om gatumiljön utformas tryggt
och tilltalande. En enklare gång- och cykelkoppling till Visbyleden bör
anläggas i natursläppet norr om Sweprod. Planen ger också utrymme för
en gång- och cykelkoppling längs Silikatvägen.
För att skapa en trafiksäker miljö och inte bidra till ökad köbildning i
cirkulationen lokaliseras korsningen mellan huvudgatan och Silikatvägen på
ett avstånd av ca 100 meter från cirkulationen vid Visbyleden.
Planen möjliggör ett gatuområde på 12 meter. Sektionen fördelas på 6
meter körbana, 3 meter gång- och cykelbana och 3 meter grönområde
mellan gata och gång och cykelbanan. Grönområdet kan användas för
dagvattenhantering och är även möjlig att nyttja för trädplantering. En
förprojektering av gatan ska göras i tidigt skede.
Planen möjliggör även en mindre gata i bakkant av verksamhetsområdet
längs Terra Novavägen. Gatan har en enkel utformning med en 5-6 meter
körbana och sidoområde för dagvattenhantering.

Kollektivtrafik
Bussen passerar området via Visbyleden. I och med planens genomförande
ska busstrafiken ledas om via den nya huvudgatan mellan Silikatvägen och
Terra Nova vägen. Den nya gatan möjliggör en genare väg för bussen.
Hållplatser finns i anslutning till planområdet vid Silikatvägen och Terra
Novavägen och trafikeras av linje 2. Det är cirka 400 meter mellan de
befintliga hållplatserna, vilket medför att det är högst cirka 200 meter från
mitten av huvudgatan till en hållplats. En eventuell framtida busshållplats
bör lokaliseras i mitten av sträckan och utformas med fokus på oskyddade
trafikanter. Exempelvis som en timglasformad hållplats med
övergångsställe.
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n3

Parkering, angöring och utfart
Förändringar
Utfartsförbud mot allmän plats gäller vid korsningar, mot Visbyleden och i
nära anslutning till Visbyleden (n3).
Gotlands aktuella parkeringsnorm vid tidpunkten för antagande ska
appliceras på området.
Angöring sker via kvartersmark. Planens intention är att parkering och
leveranser sker bakom bebyggelsen längs med huvudgatan.

STÖRNINGAR

Upplysning

Verksamheter möjliggörs i närheten av bostäder och djurhållning, därför
får verksamheterna inte vara störande för omgivningen. Inom
användningen Z ryms endast verksamheter som har en begränsad
omgivningspåverkan. Bullriga, dammiga eller starkt luktande verksamheter
är inte lämpliga inom planområdet. Inga verksamheter tillkommer i direkt
anslutning till befintliga bostäder. Terra Novavägen och en grön kil utgör
buffert mot bostäderna. Det är minst cirka 50 meter mellan bostadshusen
och byggrätter för verksamheter.
Eftersom verksamheterna ligger vid bostäder och inom
vattenskyddsområde är det viktigt att Miljö- och hälsoskyddsnämnden
samråds vid lovgivning.

TEKNISK
FÖRSÖRJNING
Dagvatten och vattenskyddsområde
Området ligger inom sekundärt vattenskyddsområde. Inom den största
delen är sårbarheten låg (klass 4, sårbarhetskartan), berggrunden är
överlagrad med tjockare jordtäcke med liten genomsläpplighet som i sin
tur överlagras med jordlager med hög genomsläpplighet. Det område som
utgörs av fornåker har sårbarhetsklass 3. Hällmarksområdet söder om
planområdet har hög sårbarhet (klass 1)
En utbyggnad enligt detaljplanen kommer att ge upphov till fler hårdgjorda
ytor. Målsättningen är att avrinningen inte ska öka efter exploateringen. En
översiktlig mark- och dagvattenutredning ska utföras inom ramen för
planarbetet. Utredningen ska föreslå en möjlig lösning som inkluderar
avledning tillbefintlig damm/våtmark. Utredningen ska också redovisa
flöden och föroreningar före och efter exploatering med föreslagna
åtgärder. Eftersom området ligger på vattenskyddsområde får föreslagna
dagvattenåtgärder inte riskera att förorena grundvattnet.
En markteknisk undersökning har utförts som bekräftar att marken har låg
genomsläpplighet vid våtmarken. Vattenytan i området bedöms
genomgående vara markvatten eller perkolationsvatten. Lermoränen
fungerar som ett tätande lager mot kalkstensberget. Grundvattenytan
bedöms ligga mer än 10 meter under markytan.
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n2

Dagvattnet ska tas om hand lokalt och genom öppen avledning. Det
avledda dagvattnet ska renas och fördröjas innan det kopplas till
dagvattensystemet. För att möjliggöra lokalt omhändertagande av
dagvatten ska minst 20 % av fastighetsytan vara genomsläpplig. Den
genomsläppliga utan ska utgöras av någon form av grönyta, som har
kapacitet att avdunsta och fördröja dagvatten (n2). Gröna tak med
tillräckligt djup växtbädd, vattenytor, planteringar och trädkronor är
exempel på grönytor. Träd ska anläggas i adekvat växtbädd så de har
möjlighet att utvecklas till fullstora, välmående träd. Vegetationen bidrar
också till estetiska värden i ett verksamhetsområde som annars riskerar att
bli mycket hårdgjort.
Takvatten och dräneringsvatten ska inte blandas med förorenat dagvatten
från parkeringsplatser och vägar. Oljeavskiljare ska finnas vid parkeringar
med mer än 50 platser.
Det är viktigt att verksamheterna får information om skyddsområdet och
vilka försiktighetsmått som är aktuella. Vid byggnation, schaktarbete mm
ska lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att minska risk för utsläpp till mark
och vatten.
Infrastruktur
Vatten och avlopp
Kommunalt VA finns i anslutning till området, området ska anslutas till VAnätet. I samband med utbyggnad av gator och VA ska tillgången till
brandposter med tillämplig dimension säkerställas.
Uppvärmning
Fastigheterna kan anslutas till fjärrvärmenätet.
El
Området ansluts till GEAB:s ledningsnät.
Tele, bredband
Planområdet ska anslutas till befintligt tele och fibernät.
Avfall
Sophämtning sker genom regionens försorg.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Organisatoriska frågor
Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs
för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Den ska även ge besked om vem som är kostnadsansvarig
och ansvarig för genomförandet samt beskriva hur det ska ske.
__________________________________________________________________________________
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Planområdet som till största delen omfattar del av fastigheten Gotland
Visby Terra Nova 1:1, Gotland Visby Skrubbs 1:1 och kv. Sotaren samt del
av Gotland Visby Skrubbs 1:2 är beläget inom Terra Nova i nära anslutning
till Stenhuggarens handelsområde och Skrubbs travbana. Primärt kommer
vägen mellan Silkatvägen och Terra Novavägen att anläggas som en del i en
överenskommelse med Trafikverket vilket kommer att skapa förutsättningar för nyetablering i den delen av planområdet.
I takt med att mark efterfrågas för verksamheter i den resterande delen av
planområdet kommer utbyggnad att ske. Ansvaret för genomförandet av
detaljplanen i sin helhet och utveckling av planområdet kommer att delas
mellan Region Gotland, befintliga fastighetsägare och de blivande
fastighetsägare som kommer att köpa mark/fastighet.
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år från den dag Region Gotlands beslut om
antagande vinner laga kraft. Genomförandetiden har bestämts mot bakgrund av att det är angeläget att detaljplaner genomförs relativt snabbt
och att genomförandetiden inte ska utgöra ett hinder vid nödvändiga
förändringar i en nära framtid. Rådande fastighetsindelning är relativt
okomplicerad och det finns inte heller i övrigt några hinder ur fastighetsbildningssynpunkt för ett snabbt genomförande av detaljplanen.
Under genomförandetiden finns en garanterad byggrätt enligt detaljplanen.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men det finns
ingen garanterad rätt att erhålla bygglov, rivnings- eller marklov. Regionen
kan efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan
att fastighetsägarna får någon ersättning.
Tidplan
Planen handläggs med utökat planförfarande. Planarbetet för planområdet
kommer att bedrivas enligt följande tidsplan:
Planprocess
Samråd
Granskning
Beslut om antagande i regionfullmäktige

kv. 1 2018
kv. 3 2018
kv. 1 2019

Ansvarsfördelning
Region Gotland kommer att tillsammans med kommande exploatörer/
köpare samverka och ansvara för att exploateringen av planområdet
genomförs i enlighet med detaljplanen.
Region Gotland ansvarar för anläggandet av anläggningar, för utbyggnaden
av vatten- och spillvattenledningar och avledning av dagvatten inom planområdet.
Regionen är ansvarig för anläggandet av gång- och cykelväg, gator med
belysning inom allmän platsmark, busshållplatser och att utredningar
utförs och att viss fastighetsbildning genomförs.
__________________________________________________________________________________
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Kommande exploatör/köpare ansvarar för att respektive fastighet ansluts
till de allmänna gatorna och att de ansluts till det regionala VA-ledningsnätet. Exploatörerna/köparna ansvarar för att berörda fastigheter ansluts
till elnätet, tele, fiber o dylikt för avsedd verksamhet och för alla åtgärder
inom kvartersmark/den egna fastigheten.
Huvudmannaskap
Region Gotland är huvudman för allmän platsmark, dvs gatumark och
park/naturmark, och huvudman för vatten och avlopp.
Genomförandeavtal/försäljning
För att reglera ansvar och krav regionen ställer för genomförandet kan
exploateringsavtal upprättas med exploatör/fastighetsägare. De fastigheter som bildas i samband med genomförandet av exploatering/utveckling av området säljs för enskilt ägande.
Byggnation
Projektering, upphandling och byggande av infrastrukturen genomförs av
Region Gotland. Uppförandet av bebyggelse för verksamheter genomförs
av respektive exploatör/köpare. Det kommer troligtvis att ske över en viss
tidsutsträckning. Någon tidsplan för genomförandet i denna del är därför
inte upprättad. All nödvändig infrastruktur som behövs inom respektive
fastighet och kvarter för verksamheter genomförs av kommande
exploatörer/köpare
Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning, servitut
Den mark som avsätts för nya verksamhetsområden kommer att indelas i
fastigheter i samband med kommande försäljningar. I övrigt kommer mark
att överföras till fastigheterna Gotland Visby Sotaren 1 och 3 genom
fastighetsreglering som en effekt av den kommande detaljplanens
utformning. Reglering genom fastighetsreglering kommer i övrigt att ske
mellan Gotland Terra Nova 1:1 och Gotland Visby Skrubbs 1:1 och 1:2.
I den utsträckning som infrastrukturen (ledningar) kommer att förläggas
inom kvartersmark ska rätten att disponera marken inom berörda
fastigheter säkerställas genom servitut.
Markreglering, ersättning
En preliminär överenskommelse om överföring av mark har träffats med
ägarna till fastigheterna Gotland Visby Sotaren 1 och 3 i enlighet med
förslaget till detaljplan och att de därmed ska medverka vid finansieringen
av ett genomförande av delar av detaljplanen. Något som ska formaliseras
i plankostnads- och genomförandeavtal. Den mark som överförs till
Gotland Visby Sotaren 1 och 3 kan svårligen bilda egna fastigheter men
kommer att bidra till en bättre fastighetsindelning och förbättrat
användande av berörda fastigheter.
Därutöver ska mark regleras mellan Gotland Visby Terra Nova 1:1 och
Gotland Visby Skrubbs 1:2, som innehas med tomträtt av Gotlands Travsällskap, enligt ovan eftersom delar av den s k rakbanan måste flyttas
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något. Vilket är en förutsättning för att kunna bygga gatan mellan Silikatvägen och Terra Nova vägen. Därutöver behöver vissa hästhagar och den
befintliga dammen flyttas något. Dessa regleringar och åtgärder ska
regionen svara för. I det sammanhanget kan det bli aktuellt med reglering
av annan mark alternativt markupplåtelser som ersättning för berörda
ytor. Även här finns en preliminär överenskommelse vilken dock ska
formaliseras. Dialogen har bl. a. utgått från tidigare dialog mellan Travsällskapet och Gotlands kommun kring reglering av ytor för travets
verksamhet.
Planekonomi
Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om exploateringen
och genomförandet av detaljplanen är ekonomiskt lönsam och därmed
realistisk att genomföra, dvs att planvinst uppkommer.
I det här fallet när en exploatering i alla sina delar inte ligger i direkt
anslutning till genomförandet av detaljplanen saknas kunskap om hur den
ska genomföras mer i detalj. Detta medför att den ekonomiska
bedömningen blir något översiktlig.
Genomförandet av planen medför utgifter för regionen för byggande av
olika anläggningar mm. Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de
kostnader som detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer
genom kommande exploatering för handel och verksamheter kan
detaljplanen, antas ekonomiskt försvarbar att genomföra.
Utgifter och inkomster
Genomförandet av planen medför för Region Gotland utgifter för
byggande och iordningställande av gator, VA, markberedning, projektering
och upphandling, genomförande av olika undersökningar och utredningar,
upprättandet av detaljplanen mm.
Gator, gc-väg, gångväg, grönstruktur belysning, busshållplatser, röjnings- och markarbeten, projektering, byggledning, oförutsett ca 21,7 Mkr
Omstruktureringsåtgärder gentemot Travsällskapet
ca 2,0 Mkr
Detaljplan, grundkarta, fastighetsbildning, arkeologi, naturinventering, geoteknsik- och markundersökning, dagvattenutredning ca 2,3 Mkr
Summa utgifter
ca 26,0 Mkr
Noteras ska att genomförandet kommer att ske i olika steg över tiden med
målsättning att obalansen mellan utgifter och inkomster över tiden ska
minimeras.
Utbyggnadskostnaden för VA finansieras genom debitering av anslutningsavgifter. Regionens inkomster hänförs till markförsäljning med byggrätter
för verksamheter. Förutsättningar för området utgår från ett pris på
marken om minst 400 kr/kvm för mark för att en kostnadstäckning om ca
26 Mkr, dvs den totala inkomsten, ska uppnås. Bedömningen är att ett
genomförande kommer att uppnå balans över tiden.
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Exploatörernas/fastighetsägarnas intäkter kommer i huvudsak att hänföras
till hyres- och verksamhetsintäkter. Utifrån den värdeökning och de
utgifter som detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer
genom exploateringen får detaljplanen antas ekonomiskt lönsam även för
fastighetsägarna och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Sammantaget
innebär det att detaljplanen kan genomföras.
Driftkostnader
Förutom kapitalkostnader för gjorda investeringar beräknas kostnaderna
för skötsel, underhåll, reparationer av gator, GC-vägar, belysning och
grönytor liksom el till belysningen uppgå till ca 65 Tkr per år.
Tekniska frågor
Brandsäkerhet
Vid anläggandet av VA-nätet ska dimensionering ske så att det motsvarar
de krav som gäller för uttag av vatten för räddningsinsatser och att
brandposter upprättas enligt föreskrivna intervaller längs gatunätet.
Inom kvartersmark ska, beroende på bebyggelsens struktur/utformning,
tillgänglighet till bebyggelsen möjliggöras för räddningstjänsten enligt
gällande krav.
Vattenskydd
Området ligger inom det sekundära vattenskyddsområdet för Visby.
Verksamheterna som kommer att etableras har att förhålla sig
skyddsbestämmelserna så att risk inte uppkommer för att förorena
grundvattnet.
Kretslopp/hållbarhet
Dag- och dräneringsvattnet för området ska omhändertas enligt gällande
krav och fördröjas. I första hand och i största möjliga utsträckning ska ett
lokalt omhändertagande tillämpas. Området ska präglas av ett kretsloppsoch hållbarhetsperspektiv. Ledningar ska dimensioneras och anläggas
enligt gällande normer. Fastigheter ska anslutas till fiber och utifrån ett
hållbarhetsperspektiv ska bebyggelsen anslutas till fjärrvärmenätet.
Tekniska utredningar
Inom ramen för planarbetet ansvarar och bekostar regionen för att
geologisk och markundersökning, projektering av gata och VA, dagvattenutredning, naturvärdesinventering och arkeologisk undersökning har
gjorts/ska göras. Detta för att kunna genomföra detaljplanen och
säkerställa att marken är bebyggbar för avsett ändamål.
Kartförsörjning
Grundkarta upprättas för planområdet. I samband med ansökan om
bygglov ska nybyggnadskarta upprättas och bifogas ansökan.
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Riksintressen
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap. 2 §, miljöbalken (MB) jämlikt 4
kap. 1 § MB. Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet.
Åtgärder får inte medföra att Gotlands samlade natur- och kulturvärden
påtagligt skadas. Detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset.
Området omfattas av riksintresse för friluftslivet. Riksintresseområden för
friluftsliv beaktas i planarbetet så att påtaglig skada natur- eller
kulturmiljön inte uppstår. Detaljplanen säkerställer att en del av
planområdet bevaras som natur och blir allmänt tillgängligt. Viktiga
kopplingar och gångstråk bevaras och förstärks.
Om rakbanan förlängs söderut som en konsekvens av detaljplanens
genomförande kommer en befintlig skogsväg att kapas av. Det medför att
det inte går att passera området med bil, vilket inte bedöms påverka det
rörliga frulufslivet negativt. Ett nytt stråk för gång- och cyklister bör
anläggas.
Planområdet ligger inte inom influensområde för riksintresset Visby
flygplats.
Området ligger inom försvarsmaktens stoppområde för höga objekt.
Därför får uppstickande byggnadsdelar inte överstiga 40 meter.

Natur- och kulturvärden
Naturmiljö
Det finns inga höga naturvärden inom planområdet. De artfynd (rödlistade
arter) finns registrerade inne i skogen sedan tidigare kommer att kunna
finnas kvar i den del som planläggs som naturmark. Planen bedöms inte
medföra skada på några höga naturvärden.
Ett 12:6 samråd ska hållas med länsstyrelsen om rakbanan förlängs
söderut. Om dammen omformas ska anläggningen ske succesivt så
groddjur kan anpassa sig till förändringen. Med tilltagna
försiktighetsåtgärder bedöms inte konsekvenserna av ett genomförande
innebära betydande påverkan på naturvärden.
Kulturmiljö
Planen berör fornlämningar som ska bevaras eller undersökas och tas bort.
Ytterliga arkeologiska utredningar ska utföras för att undersöka om det
finns fler fornlämningar inom området.
Sociala värden
Ett genomförande av detaljplanen bedöms medföra positiva förändringar
ur ett barn-, jämställdhets och tillgänglighetsperspektiv. Planen möjliggör
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en tillgänglig, upplyst och trafiksäker koppling mellan Terra Nova och
Stenhuggaren. Det är nära till kollektivtrafiken, det är sannolikt att sträckan
kommer att trafikeras med buss. Planen ger förutsättningar till att
tillgängliggöra det fornminnesrika naturområdet så fler får tillgång till det

Resurser och hushållning
Planförslaget har utformats med utgångspunkt att hushålla med befintliga
resurser. En utbyggnad av området bidrar till att länka ihop tätorten.
Detaljplanens bestämmelser har utformats särskilt för att möjliggöra ett
verksamhetsområde med en mänsklig skala och en god bebyggd miljö.

Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer
Planen ligger inom yttre vattenskyddsområde, miljöfarliga verksamheter
får inte tillstånd. Planen bedöms inte påverka grundvattnet negativt.
Biltrafik
En utbyggnad enligt detaljplanen leder till ett genare trafiknät.
Trafiksäkerheten bedöms inte påverkas av en utbyggnad.
Miljökvalitetsnormer
Planen berör inga miljökvalitetsnormer.
Djurhållning
Verksamheterna får inte vara störande och påverka närliggande
djurhållning negativ.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från dagen då planen vinner laga kraft.

Medverkande tjänstemän
Sara Lindh: Detaljplan
Jimmy Holpers: Natur
Roger Möller: Exploatering
Lennart Klintbom: Trafik
Magnus Hallberg: VA och dagvatten
mm.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Inledning

Under 2017 har arbete med riskklassning fortsatt genom att se till att markundersökning sker enligt MIFO fas 2 (översiktlig undersökning) för i huvudsak de objekt som
har riskklassats till stor risk (2) i MIFO fas 1 (historisk inventering). Speciellt för 2017
är att en stor mängd nedlagda deponier har undersökts. Vid behov fortsätter tillsynen
för att se till att fördjupade undersökningar samt sanering eller andra åtgärder utförs.
Syfte

Målet med de första undersökningarna av potentiellt förorenade områden är att kontrollera om objekten är förorenade eller inte. Om objekten är förorenade avgör riskbedömning m m om man behöver gå vidare med fördjupade undersökningar, en sk
huvudstudie eller om det är möjligt att gå direkt till saneringsåtgärd. För deponier
handlar det istället om det finns behov av att minska eventuell spridning av föroreningar genom bättre sluttäckning eller behandling av lakvatten. Riskklassning av potentiellt förorenade områden är en del i arbetet för att uppnå miljömålet giftfri miljö.
Metod

Riskklassning av miljöfarliga verksamheter har pågått sedan 2011 inom MHN. I samband med att risklassning enligt MIFO fas 1 redovisades för verksamhetsansvariga så
informerades de även om behov av vidare åtgärder. Vissa verksamhetsansvariga har
därefter självmant tagit fram plan för markundersökning m m samt genomfört dessa.
I dessa fall har enheten godkänt undersökningsplaner samt granskat undersökningsrapporter. Andra ansvariga företag behöver beslut om föreläggande. Därefter har
arbete fortgått även för dessa med att godkänna undersökningsplaner samt granska
undersökningsrapporter. I det fall undersökningar har visat att det finns föroreningar
som behöver åtgärdas har tillsyn fortsatt för att se till att fördjupade undersökningar
samt sanering utförs. På samma sätt kommer undersökningar av deponier visa var
ytterligare åtgärder behöver utföras.
Resultat 2017






Vid 27 verksamheter har markundersökningar enligt MIFO fas 2 utförts. Redovisning för dessa förväntas komma in i början av 2018.
Vid 2 verksamheter har riskklass enligt MIFO fas 2 fastställts.
Vid 1 plats finns beslut efter saneringsanmälan . Sanering är dock ännu inte
utförd.
Sanering har utförts i 2 områden efter beslut om sanering. En sanering har
även slutredovisats.

Diskussion och slutsats

Undersökning har skett av främst ett stort antal deponier efter det att TKF har beslutat att i ett svep utföra MIFO fas 2 på alla de deponier där MHN har begärt undersökningar. Skälet till detta är att TKF har behov av att få en översikt på vilka deponier det behövs ytterligare åtgärder med sluttäckning m m. Detta aktualiserades efter
att MHN i juni 2017 förelade TN att lämna in en plan för fortsatt arbete med nedlagda deponier på Gotland.
Uppföljning/efterarbete

Riskklassning är ett arbete som sträcker sig över lång tid. Arbetet kommer att fortsätta under 2018. Uppföljning sker tills dess att behövliga undersökningar är utförda
och verksamhetens riskklassning är uppdaterad alternativt tills dess att sanering utförs eller sluttäckning mm utförs på deponier.
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Aktuella verksamheter 2017

Blått= undersökning enligt MIFO2 pågår eller är utförd
Grönt= Sanering pågår eller är utförd
Objektnamn
Statoil
Roma

Ansvarig

Bransc
h

Åtgärder
2014

Åtgärder
2015

Åtgärder
2016

Åtgärder
2017

Kommentarer

Region
Gotland,
TKF

Ansvarig:
Förslag
provtagning

MIFO 2 –
undersökning utförd,

Rev till riskklass 3

Ingen åtgärd
utförd.

Bro
Bilskrot
AB

MHN:

Ansvarig:
Provtagningsplan.
Begäran
förlängd tid.
MHN: Plan
godkänd

MHN: Förlängd tid för
genomförande
medgetts till
dec 2017

Ansvarig:

Delvis förorening över
MKM. Sanering planeras

Bro Bilskrot

Bensinstation,
miljöstation
Bilskrot

Gotlands
bildemontering

Eddie
Pettersson
(enskild
firma)

Bilskrot

MHN:

Ansvarig:

Ansvarig:

Hejdes
plantskola

Svenska
skogsplantor
AB

Fd
Plantskola

Ansvarig:

Ansvarig:
anm om
rensning,
anm om
sanering
MHN: Beslut
rensning,
sanering

Gotlandsfarmen

Jacqelin
Raymond

Fd
minkfarm

MHN:
Riskklass
fas 1

Ansvarig:

6

Skanska
Kraftkabel

Skanska
Sverige
AB

Avfallshantering

7

Sanda
vägstation
Svevia

Svevia
AB

Avfallshantering mm

Ansvarig:

Ansvarig:

Utförd undersökning
granskad.
Riskklass 2
kvarstår.
Kompletterande undersökning utförd
och granskad.
Viss sanering
krävs.
Sanering har
utförts. Vid en
plats var ej
sanering
tillräcklig.
Kompletterande provtagning har
gjorts, ny
”hotspot” har
hittats.
MHN: Meddelande efter
provtagning.
Riskklass 2
kvarstår.
Kompletterande undersökning av
deponiområde
har utförts
men inte ännu
redovisats
Ansvarig:
Kompletterande undersökning samt
saneringsanmälan
MHN: Beslut
saneringsanm
Inkommer
med rapport
från MIFO2

klass fastställs
till 3. Sanering
behövs vid
ändrad markanvändning

Stånga
vägstation

Svevia
AB

Avfallshantering mm

Ansvarig:

Ansvarig:

1

2

3

4

5

8

Föreläggande

Föreläggande

MIFO 2 –
undersökning
utförd.
Riskklass 2
kvarstår

Provtagningsplan
framtagen.
Undersökning utförd.

Provtagningsplan
framtagen.
Undersökning delvis
utförd.

Ansvarig:
Utfört
undersökning

Utför
MIFO1

Utför
MIFO1

Utför MIFO2

Utför MIFO2

4

Ansvarig:

Provtagning
utförd men
ännu inte
redovisad

Utfört saneringsanmälan

Sanering är
ännu inte
utförd.

MHN: Beslut
sanering

Ansvarig:

Saneringsrapport
beräknas
komma in i
början av
2018.

Ansvarig:

Ansvarig har
inte återkommit med
synpunkter
på SGI:s
bedömning.

Kompletterande sanering
har utförts
samt ytterligare provtagning. Saneringsrapport
har ännu inte
lämnats in.
Redovisning
av provtagning
av deponi. Har
ändrat sig om
sanering och
föreslår olika
riskklasser för
olika delar av
området.
MHN: Begärt
stöd av SGI
Sanering är
utförd, redovisad och bedömd av MHN.

MHN: Risk-

Ansvarig:

Inkommer
med rapport
från MIFO2

Klar!

Klar!
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MHN: Fast-

9

10

11

12

Bunge
Deponi

Burgsviks
deponi

Burs
deponi

Region
Gotland,
TKF

Region
Gotland,
TKF

Region
Gotland,
TKF

ställer riskklass 2. Krav
provtagning
kommunalt
grundvatten
MHN: Fastställer riskklass 2
(fas 1).

Nedlagd
deponi

Ansvarig:

Provtagning
är utförd
men inte
slutredovisad.

Ansvarig:

Provtagning
är utförd
men inte
slutredovisad.

Ansvarig:

Provtagning
är utförd
men inte
slutredovisad.

Ansvarig:

Provtagning
är utförd
men inte
slutredovisad.

Förslag provtagningsplan
MHN: Godkänt
plan
MHN: Fastställer riskklass 2
(fas 1).

Nedlagd
deponi

Förslag provtagningsplan
MHN: Godkänt
plan
MHN: Inspektion, krav ny
provtagning

Nedlagd
deponi

Förslag provtagningsplan
MHN: Godkänt
plan
MHN: Fastställer riskklass 2
(fas 1).

Deponi/utsi
ktsplats
- Fardume
Träsk

Region
Gotland,
TKF

Eksta
deponi

Region
Gotland,
TKF

Nedlagd
deponi

MHN: Faststäl-

Ansvarig:

14

Endre
deponi

Region
Gotland,
TKF

Nedlagd
deponi

Ansvarig:

Ansvarig:

15

Etelhems
Deponi

Region
Gotland,
TKF

Nedlagd
deponi

13

16

Garda
Deponi

Nedlagd
deponi

Förslag provtagningsplan
MHN: Godkänt
plan

Region
Gotland,
TKF

ler riskklass 2
(fas 1).

Förslag till
provtagningsplan
MHN: Fastställt till riskklass 2 (fas
1).. Godtagit
rev provtagningsplan.

Förslag provtagningsplan
MHN: Godkänt
plan
Provtagning
utförd och
rapporterad.
Kompletterande provtagning pågår.

MHN: Faststäl-

Ansvarig:

Provtagning
är utförd
men inte
slutredovisad.

Ansvarig:

Provtagning
är utförd
men inte
slutredovisad.

ler riskklass 2
(fas 1).

Förslag provtagningsplan
MHN: Godkänt
plan
MHN: Fastställer riskklass 2
(fas 1).

Nedlagd
deponi

5

Provtagning
är utförd
men inte
slutredovisad.
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Förslag provtagningsplan
MHN: Godkänt
plan
17

18

Gothems
deponi

Region
Gotland,
TKF

Nedlagd
deponi

Grötlingbo
Deponi

Region
Gotland,
TKF

Nedlagd
deponi

MHN: Fastställer riskklass 2
(fas 1).

Ansvarig:

Förslag provtagningsplan
MHN: Godkänt
plan
MHN: Fastställer riskklass 2
(fas 1).

Ansvarig:

Förslag provtagningsplan
MHN: Godkänt
plan
19

Hablingbo
Deponi

Region
Gotland,
TKF

Nedlagd
deponi

20

Hamra
Deponi

Region
Gotland,
TKF

Nedlagd
deponi

MHN: Fastställer riskklass 2
(fas 1).

Ansvarig:

Förslag provtagningsplan
MHN: Godkänt
plan
MHN: Inspektion, krav ny
provtagning

Ansvarig:

Provtagning
är utförd
men inte
slutredovisad.
Provtagning
är utförd
men inte
slutredovisad.

Provtagning
är utförd
men inte
slutredovisad.
Provtagning
är utförd
men inte
slutredovisad.

Förslag provtagningsplan
MHN: Godkänt
plan
21

Havdhems
Deponi

Region
Gotland,
TKF

Nedlagd
deponi

MHN: Faststäl-

Ansvarig:

22

Klintehamns
deponi

Region
Gotland,
TKF

Nedlagd
deponi

MHN: Faststäl-

Ansvarig:

Lau
deponi

Region
Gotland,
TKF

Nedlagd
deponi

23

ler riskklass 2
(fas 1).

ler riskklass 2
(fas 1).

Förslag provtagningsplan
MHN: Godkänt
plan
Förslag provtagningsplan
MHN: Godkänt
plan
MHN: Fastställer riskklass 2
(fas 1).

Ansvarig:

24

25

26

Lokrume
deponi

Region
Gotland,
TKF

Nedlagd
deponi

När
Deponi

Region
Gotland,
TKF

Nedlagd
deponi

Pilhagen
deponi

Region
Gotland,
TKF

MHN: Fastställer riskklass 2
(fas 1).

Förslag provtagningsplan
MHN: Godkänt
plan

Ansvarig:

Ansvarig:

Provtagning
är utförd
men inte
slutredovisad.
Provtagning
är utförd
men inte
slutredovisad.

Ansvarig:

Provtagning
är utförd
men inte
slutredovisad.

Förslag provtagningsplan
MHN: Godkänt
plan
MHN: Fastställer riskklass 2
(fas 1).
Förslag provtagningsplan
MHN: Godkänt
plan
MHN: Fastställer riskklass 2
(fas 1).

Nedlagd
deponi

Förslag prov-
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Provtagning
är utförd
men inte
slutredovisad.
Provtagning
är utförd
men inte
slutredovisad.
Provtagning
är utförd
men inte
slutredovisad.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

27

28

Roma
Deponi

Region
Gotland,
TKF

Nedlagd
deponi

Rute
Deponi

Region
Gotland,
TKF

Nedlagd
deponi

MHN: Fastställer riskklass 2
(fas 1).

tagningsplan
MHN: Godkänt
plan

Ansvarig:

Provtagning
är utförd
men inte
slutredovisad.

MHN: Inspekt-

Provtagning
är utförd
men inte
slutredovisad.

Förslag provtagningsplan
MHN: Godkänt
plan
ion, krav ny
provtagning

Ansvarig:

Förslag provtagningsplan
MHN: Godkänt
plan
29

Sanda
Deponi

Region
Gotland,
TKF

Nedlagd
deponi

30

Stjärnlunden

Region
Gotland,
TKF

Nedlagd
deponi

31

32

Stånga
avfallsupplag

Visby
deponi

Region
Gotland,
TKF

Region
Gotland,
TKF

MHN: Fastställer riskklass 2
(fas 1).

Ansvarig:

Ansvarig:

Provtagning
är utförd
men inte
slutredovisad.
Provtagning
är utförd
men inte
slutredovisad.

Ansvarig:

Provtagning
är utförd
men inte
slutredovisad.

Förslag provtagningsplan
MHN: Godkänt
plan
MHN: Fastställer riskklass 2
(fas 1).
Förslag provtagningsplan
MHN: Godkänt
plan
MHN: Inspektion, krav
MIFO2

Nedlagd
deponi

Förslag provtagningsplan
MHN: Godkänt
plan
MHN: Fastställer riskklass 1
(fas 1).

Nedlagd
deponi

Provtagning
utförs innan
årsskiftet.

Ansvarig:

33

34

Väte
Deponi

Region
Gotland,
TKF

Nedlagd
deponi

Östergarn
Deponi

Region
Gotland,
TKF

Nedlagd
deponi

MHN: Fastställer riskklass 2
(fas 1).

Förslag provtagningsplan
MHN: Godkänt
plan

Ansvarig:

Förslag provtagningsplan
MHN: Godkänt
plan
MHN: Fastställer riskklass 2
(fas 1).

Ansvarig:

Förslag provtagningsplan
MHN: Godkänt
plan

7

Provtagning
är utförd
men inte
slutredovisad.
Provtagning
är utförd
men inte
slutredovisad.

Information

Samhällsbyggnadsförvaltningen

MHN 2018/153

Lisa Tunegård

16 januari 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum för inspektioner

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner informationen.

Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsnämnden gav 2017-12-19 § 166, förvaltningen i uppdrag att
till 2018 års första nämndsammanträde ta fram inspektionstider som ledamöterna i
nämnden kan boka in sig på.
Följande tider har tagits fram från de olika enheterna på förvaltningen.
Räddningstjänst
Datum
22/1
23/1
23/1
24/1
25/1
30/1
30/1
6/2
6/2
7/2
13/2
13/2
15/2
20/2
22/2

Tid
10.00
08.30
11.00
10.00
10.00
10.00
09.30
13.00
13.00
10.00
alt13.00
13.00
13.00
09.30
09.30
09.30

Plats
Visby
Lärbro
Slite
Hemse
Visby
Ragnsells
Roma
PannC Skarphäll
Visby
Swedol
S:t Olof
Södervärnskolan

Handläggare
Annika Malm
Peter Schöön
Peter Schöön
Annika Malm
Annika Malm
Annika Malm
Per Wikberg
Annika Malm
Anders Buskas
Annika Malm

Tel
26 3213
26 9872
26 9872
26 3213
26 3213
26 3213
26 9847
26 3213
26 9889
26 3213

Per Wikberg
Anders Buskas
Per Wikberg
Per Wikberg
Per Wikberg

26 9847
26 9889
26 9847
26 9847
26 9847

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Information
MHN 2018/153

Tillsyner bokas kontinuerligt, tänk på att ha lite framförhållning.
Kontakta gärna respektive handläggare peter.schoon@gotland.se för ytterligare tider.

Livsmedel
Inspektionstider varje tisdag, onsdag och torsdag. Boka in valfri inspektionsdag på
sbflivsmedel@gotland.se gärna med 1 veckas framförhållning.

Vatten
Inspektionstider

Handläggare:

Telefonnummer

Datum:

Mikael Nilsson

9384

01-mar

Anneli Viberg

269333

08-mar

KL:
(fm/em)
08:00 10:30
08:00-13:00

Per Lindgren
Mikael Alm

269344
269380

13-mar
05-apr

08:00 (fm)
08:00-13:00

Marianne Ansén
Nilsson

269892

12-apr

13:00 (em)

Typ:
Besiktning avlopp
Bedömning markförutsättning.
ensk. avlopp
Inspektion lantbruk
Bedömning markförutsättning.
ensk. avlopp
Besiktning inför
avloppstillstånd

Miljö
Miljöteamet har inte bokat in datum för inspektioner ännu men en planering har
gjorts för att utföra tillsynsinsatser under följande veckor:
V13-17 Visby vattenskyddsområde
V18-25 Enskilda avlopp (gemensamhets anläggningar)
V18-19 Skrotverksamheter
V24-35 Bassängbad
Förvaltningen återkommer med tider längre fram men det går också bra att kontakta
inspektörerna på miljoteam@gotland.se om det är något av ovanstående
tillsynsområde man vill följa med på.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lisa Tunegård
Nämndsekreterare

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Information
MHN 2018/153

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Aktivitetsplan 2018
Enhet Räddningstjänst
Arbetsområde Förebyggande
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

1.

Allmänt

Aktivitetsplanen utgör planeringen för kommande år och fastslås av
Räddningschef.
Uppföljning av aktivitetsplanen samtliga delar sker regelbundet och rapporteras på
verksamhetsmöte april, september & december enligt fastställd rutin. Rapporterna
ligger till grund för den sammanställda delårsrapport som lämnas till ansvarig
nämnd. Vid verksamhetsårets slut ligger delårsrapporterna till grund för en
sammanställd verksamhetsberättelse för avdelningen räddningstjänst.
Att rapportera: Genomförda tillsyner, förelägganden, avvikande händelser samt
ev. mätningsresultat

2.

Räddningstjänstens Verksamhetsidé

Räddningstjänstens arbetar för god trygghet och säkerhet samt enligt de mål som
prioriteras av Samhällsbyggnadsförvaltningen verksamhetsplan genom att:
- Förebygga olyckors uppkomst
- Begränsa konsekvenserna av inträffade olyckor,
- Utvärdera och återkoppla erfarenheter från olyckor, internt och externt.
Räddningstjänsten svarar även för en rättssäker myndighetsutövning och
vägledning som inger förtroende samt bemöter våra kunder på ett professionellt
sätt.

3.

Strategiska Fokusområden
-

4.

Vi har god omvärldskompetens och arbetar förebyggande.
Vi har tydlig verksamhets- och ekonomistyrning.
Vi tar ett breddat ansvar för området trygghet och säkerhet kopplat till
räddningstjänst.

Aktivitetsplan 2018
4.1. Avdelningsövergripande förebyggande verksamhet

Aktiviteter
Kommentar
Vidareutveckla samarbetsavtal
Samordning och översyn av
Sokigo m.fl
avtal
Medverka vid framtagande av
veckobrev
Uppdatera kvalitetshandboken
för automatiska brandlarm
Allmän brandskyddsutbildning Intern för anställda inom
Region Gotland

Datum

4 (8)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Jämförelseprojekt

Norrtälje, Motala,
Västervik, Gotland

Projekt 20162020

4.2. Före

Aktiviteter
Tillsyn genomförs enligt
tillsynsplan 2018
Brandskyddsveckan
Öppet hus på samtliga
brandstationer vid 1 tillfälle
Informera på marknader
Informera på/vid större
samlingspunkter.
Information & rådgivning till
medborgarna
Samverka med skolor och
ungdoms-/fritidsgårdar
Samverkan SOF om äldres
säkerhet i hemmet
Information till allmänhet
1 tim alt debitering enl. taxa
Information och utbildning
via SFI
Information till verksamheter
Information till medborgare
via sociala medier, ex hemsida
och FB
Antalet granskade
brandskyddsdokumentationer
samt närvarande på tekniska
samråd och
arbetsplatsbesök/slutsamråd i
byggprocessen
Deltagandet i antalet
detaljplaner följs upp
kvartalsvis samt årligen.
Antalet granskade remisser
följs upp kvartalsvis samt
årligen

Kommentar

Datum
1/1 – 31/12

Fenomenalen
Respektive station styr
datum. Landet sommar!
Prio Slite, K-bo,
Klintehamn, Hemse
Ex. skyltsöndag och
vissa andra event som
passar RT:s profil

v.37
Tema 2018 Info
RT & rekrytering
Vid resp. marknad
1/1 – 31/12

1/1 – 31/12
Synas ”kvällar” och
medverka på evenemang

1/1 – 31/12
1/1 – 31/12

Kyrkor, Föreningar,

Vid förfrågan

Bidragsutbildning!

Vid förfrågan

Haima, gruppboenden,
Bli mer proaktiva inom
RT om vilken info som
bör läggas ut.
Följs upp månads-,
kvartalsvis samt årligen.

Vid förfrågan
Löpande

Följs upp månads-,
kvartalsvis samt årligen.

Stäms av med chef
Plan

Följs upp för bl.a
insiktsmätning

Stäms av med chef
Bygglov!
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

4.3. Under

Aktiviteter
Stödja operativ verksamhet
Samverka vid insatsplanering

Kommentar

Datum
1/1 – 31/12
1/1 – 31/12

Ex. Seveso, 2:4verksamheter samt
andra komplexa objekt

4.4. Efter

Aktiviteter
Erfarenhetsåterkoppling
Brandorsaksutredning
Stöd till 3:e man efter insats
Informationsmöten efter större
insatser

5.

Datum
1/1 – 31/12
Vid behov
Vid behov
Vid behov

Mötesplan

År 2018
Avstämning FB
Måndagar 08.15
DSVht-möte FB
Tor.13.00-14.30
DS APT dagtid
Tis.10.30-11.30
Uppföljningsmöte –
Brandförebyggarna
Ons.08,00-10,00

6.

Kommentar

Jan

Feb

18

Mar

Apr

Maj

Jun Aug Sept

Okt

Nov Dec

15

19

17

14

18

22

27
7

23

20

5
11

9
5

Kompetensutvecklingsplan
6.1. Före

Aktiviteter
LBE-utbildning
Utb. automatlarmsanläggningar.
BRAND 2018
Förebyggande konferens
Sotningskonferens
Skolan brinner
Ev. medverkan på andra
yrkeskonferenser

Kommentar
Behov styr medverkan
Behov styr medverkan
Inriktning styr medverkan
Inriktning styr medverkan
Behov styr medverkan
Inriktning styr medverkan
Hanteras kontinuerligt på
verksamhetsmöten

Datum

Ämne
Våren 2019

13
11

7
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

6.2. Under

Aktiviteter
Stödja operativ vid utb. inom
Byggnadstekniskt brandskydd

Kommentar
Alla SL, fortbildning

Datum
Dialog styrgrupp

Kommentar
Utbildning (PS)

Datum

6.3. Efter

Aktiviteter
Utvärdering och erfarenhetsåterföring
från insats - Utbildning
Brand- och Olycksorsaksutredning
Sakkunnigutlåtande spridning

7.

Utbildning (AB)
Yttre Befäl utbildas

HT 2018

Utbildningsplan
7.1. Inom Regionen

Aktiviteter
Åk 2, 5, & 8
Utbildning, stöd och besök
Alla förvaltningar inom RG.

Kommentar
RT samverkar vid utb.

Datum

Förvaltningsstöd
hanterar administration?

Inväntar stöd för
bokning

Område
FB-bil

Kostnad
500

Projektnummer

Summa
Buffert
Totalt

500

8.

Investeringsbudget

500

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Bilaga 1
Årsplanering - Förebyggande
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Förebyggande räddningstjänst
MHN Tillsynsplan
Ansvarsområde
Förebyggande räddningstjänst lyder främst under två lagar; lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och
lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) med tillhörande förordningar och föreskrifter .
Lagen om skydd mot olyckor reglerar den tillsyn som bedrivs samt att sotning genomförs. Det står även i
LSO att vi genom rådgivning och information samt på annat sätt ska underlätta för den enskilde att fullgöra
sina skyldigheter enligt lagen.
Tillsynen enligt LSO sker utifrån 2:a kapitlet 2§ - ”Ägare och nyttjanderättshavare till byggnader eller andra
anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand
eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller
begränsa skador till följd av brand.”
Lagen om brandfarliga och explosiva varor reglerar den tillsyn som bedrivs samt de tillstånd som utfärdas
enligt 21 § ”Den myndighet som prövar frågor om tillstånd enligt denna lag har också, inom sitt
verksamhetsområde, tillsyn över efterlevnaden av lagen och föreskrifter och beslut som meddelats i
anslutning till lagen.”
Antalet registrerade tillsynsobjekt i verksamhetsprogrammet CORE uppgår idag till ca 800 objekt varav
uppdelningen av dessa objekt mellan olika tillsynsområden ser ut som följer;

Tillsyn fördelning
LSO tillsyn
LBE tillsyn

Samplanerad
tillsyn

-

ca 74 % (596 objekt) är tillsyn enligt LSO,
ca 15 % (112 objekt) är tillsyn enligt LBE,
ca 11 % (92 objekt) är samplanerade tillsyner, vilket innebär objekt som tillsynas enligt både LSO
och LBE.

Personalresurs
Nyrekrytering med anledning av en pensionsavgång samt en uppsägning på egen begäran har skett under
2017. Personalresursen kommer därmed från2018 bestå av 4 personer med följande fördelning
1 brandingenjör och 3 brandinspektörer.
Mängden tillsyner som ska genomföras per år ska motsvara ca två heltidstjänster och tid för det fördelas på
dessa fyra personer.

Förebyggande räddningstjänst
MHN Tillsynsplan
Prioriterad tillsyn
Utgångspunkten för planeringen av tillsynsarbetet beskrivs i det gällande handlingsprogrammet för Region
Gotland.
Målsättningen är att alla större verksamheter ska tillsynas kontinuerligt enligt framtagna frister i
handlingsprogram och LSO samt minst en gång under en period på 10 år. I första hand ska verksamheter
som är skyldiga att skicka in en skriftlig redogörelse av brandskyddet tillsynas.
Tillsynsplaneringen enligt LSO ska ske med hänsyn till följande förutsättningar;
-

Planerad regelbunden tillsyn enligt föreslagna frister
Inträffade händelser, både lokalt och nationellt
Om tillsynsförrättaren anser att behovet finns
På verksamheter som Länsstyrelsen har beslutat som Farliga verksamheter i enlighet med LSO 2
kap. 4§.1
Inskickade skriftliga redogörelser
MSB har för avsikt att revidera den skriftliga redogörelsen med syfte att skapa starkare
koppling mellan det systematiska brandskyddsarbetet och skriftlig redogörelse, utgöra bättre
underlag för tillsynen samt tydliggöra den enskildes ansvar(ägare resp. nyttjanderättshavare).
Även vilka byggnader eller andra anläggningar som ska omfattas av kravet på skriftlig
redogörelse ska ses över.

När det gäller tillsyn enligt LBE ska verksamheter som innehar tillståndspliktiga mängder brandfarliga
och/eller explosiva varor få regelbundna besök med målsättning enligt i handlingsprogrammet föreslagna
frister
-

Tillsynsplaneringen enligt LBE ska ske med hänsyn till dessa förutsättningar;
Inträffade händelser, lokalt och nationellt
Om tillsynsförrättaren anser att behovet finns.

En tillsyn kan delas in i någon av följande kategorier;
Återkommande tillsyn
Tillsynsbesök av återkommande karaktär ska ske på högriskobjekt som större industrier eller större
samlingslokaler, men även på verksamheter som vid tidigare tillsyner inte kunnat uppvisa ett acceptabelt
systematiskt brandskyddsarbete.
Tematillsyn
Tematillsynen ska ha sitt grund i uppkomna behov, bestå av riktade insatser samt de punkter som tas upp
som viktiga i regionens handlingsprogram. Under 2018 bör restaurangkök klassade som storkök beläget i
tätare bebyggelse prioriteras.

Det finns 7 verksamheter som Länsstyrelsen på Gotland har beslutat omfattas som farlig verksamhet enl. LSO 2:4;
Orica, KPAB, Oljedepån, Cementa, Vattenfall Slite, Helikopterplattan vid Visby Lasarett och Visby flygplats.
1

Förebyggande räddningstjänst
MHN Tillsynsplan
Händelsebaserad och uppkommen tillsyn
Händelsebaserad tillsyn sker till exempel med anledning av inträffade bränder, tips från allmänheten eller
om behovet av tillsyn påtalats på annat sätt. Uppkomna tillsyner inkommer via remiss från
tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak eller polisen. Kvällstillsyn genomförs i samverkan med andra
förvaltningar inom Region Gotland, Länsstyrelse, Skattemyndigheten, Polis samt andra kallade aktörer.

Förebyggande räddningstjänst
MHN Tillsynsplan
Arbetsplaner
Aktivitet

Planerade
inspektioner

Genomförande

Ansvarig

Redovisnings
tillfällen

Planerad tillsyn
Återkommande LSO

140 (166)

Enligt personlig plan 2018

Varje
handläggare

Månadsvis

Återkommande LBE

31

Enligt personlig plan 2018

Varje
handläggare

Månadsvis

Återkommande LSO/LBE

25

Enligt personlig plan 2018

Varje
handläggare

Månadsvis

Övrig tillsyn
Händelsebaserad tillsyn

Ca 10

Tema restaurangkök
Uppkomna tillsyner

Totalt

40 (2017)

Januari – December

Månadsvis

Januari – December

Månadsvis

Januari – December(Mest juni-augusti)

Månadsvis

246

Årshjul
Anger i grova drag viktiga händelser under året, redovisningstillfällen, projekt, mm

Årsredovisning
till nämnder

Arbetsplanering &
Tillsynsplan 2018
jan-apr

sep-dec

Avstämning till nämnd
Tertial 2

maj-aug

Uppföljning Skriftlig
redogörelse

Avstämning till nämnd
Tertial 1

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

MHN 2017/3277

Dick Svennefelt

17 januari 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förändringar i delegationslistan på grund av
personalförändringar

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ger Räddningschefen rätt att delegera
tillsynsförättare enligt LSO för egen personal och upphandlad entreprenör för
brandskyddskontroll och rengöring (sotning).

Bakgrund

En ny delegationslista antogs i Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-09-18 (MHN §
114). I samband med denna gav nämnden förvaltningschefen delegation att vid
personalbyte ändra namnen i delegationslistan.
Delegation utifrån Lagen om skydd mot olyckor kan endast ges till räddningschef
eftersom denne är sakkunnig. Delegationsrätten kan behållas av nämnden alternativt
ges till räddningschef. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ersätter därför tidigare beslut
taget 2018-09-18 § 114 med ovanstående.
Beslutsunderlag

Handling

Datum

Tjänsteskrivelse
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
§ 114

2018-01-17
2017-09-18

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Dick Svennefelt
Räddningschef

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Protokollsutdrag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-01-23

MHN AU § 6 Förändringar i delegationslistan på grund av
personalförändringar
MHN 2017/3277

Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ger Räddningschefen rätt att delegera
tillsynsförättare enligt LSO för egen personal och upphandlad entreprenör för
brandskyddskontroll och rengöring (sotning).
Arbetsutskottets beslut

Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
§ 114

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2018-01-17
2017-09-18

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

Feb

LSO
LBE
SP

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Totalt

22
11
3

24
0
2

21
0
0

9
0
1

3
3
1

6
4
2

8
3
5

16
4
1

22
1
4

23
2
0

154
28
19

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Totalt

1
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
0
0

Mål

Procent*

156
33
29

99%
85%
66%

*uppnått i procent av målet för perioden

Antal förelägganden
Jan

Feb

LSO
LBE
SP

Övrigt

Antal
totalt
Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

70
30
2
5

14
7
3
1

40
4
0
0

26
4
4
2

8
5
3
0

5
5
0
0

41
11
0
1

73
10
2
0

29
4
1
0

20
6
1
0

Sotningsförelägganden
Yttrande till BN
Offentlig tillställning
Spridningsyttranden

Antal inspektioner
250
200
150
100
50

Utfört

ce
m

be

r

r
be
De

ve
m

to

be

No

be

Ok

em
pt

Se

Mål

r

r

i
st
gu

li

Au

Ju

ni
Ju

M
aj

il
Ap
r

s
ar
M

ua
br
Fe

Ja
n

ua

ri

ri

0

326
86
16
9

Uppföljning av verksamheten – Team miljö
Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober,
november, december

Antal planerade inspektioner
Mål

Procent *

29

Totalt
433

501

86 %

25

11

185

208

89 %

25

14

13

128

139

92 %

17

21

5

120

154

78 %

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Utfört

14

34

71

24

17

20

28

42

43

51

60

Varav miljö
Varav
lantbruk
Varav
hälsoskydd

11

14

38

12

6

10

7

22

20

9

0

5

12

8

6

4

10

17

14

3

15

21

4

5

6

11

3

9

*uppnått i procent av målet för perioden

Antal inspektioner teamet:
500
450
400
350
300
250

Planerat

200

Uppnått

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

Antal inspektioner miljö:

200
180
160
140
120
100

Planerat

80

Uppnått

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

Antal inspektioner lantbruk:
140
120
100
80

Planerat

60

Uppnått

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

Antal inspektioner hälsoskydd:
160
140
120
100
Planerat

80

Uppnått

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

Händelser
Januari:


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

Februari:








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

Mars:






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

April:





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

Maj








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

Juni, Juli, Augusti




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

September







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

Oktober



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

November





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

December




TKF presenterar med hjälp av sin konsult SWECO ett förslag till kompletterande
lakvattenhantering för Visby deponi för enhet miljö- och hälsoskydd
Tillsynsvägledningsmöte om förorenad områden med Länsstyrelsen och TKF
Vattendialogen (Mattias E, några från vattenteamet var med)

Uppföljning av verksamheten – Team Vatten
Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober,
november, december
Antal beslut om avloppsanläggningar
Totalt

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

46

54

74

68

69

70

24

26

29

42

29

50

Tot
581

56
13

61
9

21
3

19
7

16
13

35
7

18
11

41
9

466
115

varav
förbättring

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

varav nya

Antal inkomna ansökningar
Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Tot

42

49

60

63

58

27

13

27

55

49

51

37

531

36
6

40
9

53
7

58
5

38
20

17
10

8
5

17
10

39
16

39
10

32
19

29
8

406
125

Jan

Totalt
Förbättring

(Klart Vatten)

Nya

Totalt antal ansökningar (utan handläggare) i Klart Vatten
2017-01-31: 135
2017-08-14: 37
2017-03-07: 103
2017-08-31: 38
2017-03-31: 86
2017-09-30: 58
2017-04-30: 98
2017-10-31: 31
2017-05-31: 73
2017-11-30: 32
2017-06-30: 39
2017-12-01: 27

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

Planerat
Uppnått

350
300
250
200
150
100
50
0
Jan

Feb Mars April Maj Juni

Juli

Aug Sept Okt Nov Dec

Mål
725

Procent*

80 %

Händelser
Januari:



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

Februari:





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

Mars:







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

April:








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

Maj








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

Juni, Juli, Augusti




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

September





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

Oktober





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

November





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

December


Fyra personer från teamet deltog på en heldag – vattendialog – på Wisby Strand.

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

Uppföljning tid 2017-01-01 - 2017-12-31
Team Livsmedel summa fakturerbar tid (h)
Planerad kontroll

2325,5
1880,25

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

1255,75
572,5
52

Uppföljande kontroll

155,75

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

99
38
18,75

Kontroll på nyregistrerad verksamhet

165

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

115,5
49,5

Kontroll i samband med klagomål

12,5

Provtagning

112

3000

Antal kontroller
Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Totalt

711
95
18
84

Planerade

24

59

75

59

51

103

86

24

54

77

75

24

Uppföljande

0

2

4

7

4

8

5

10

4

11

20

20

Ärendestyrda

1

5

1

0

1

1

3

2

1

0

1

2

Nyregistrerade

0

2

6

8

9

12

10

6

6

7

8

10

Antal registrerade/upphörda verksamheter
Nyregisterade
Upphörda

6
8

7
13

14
21

14
11

14
10

21
15

Redlighetsprojekt,
Provtagning av
mjukglass
Provtagning av
nedkyld mat

5

12
5

7
13

12
14

14
13

11
12

137
145

5
10
Utfört

33

47

1200

Antal totalt

Övriga planerade aktiviteter
gotländska produkter

Mål

Planerade

242

250

3

9

25

6

36

59

44

36

17

0

6

8

22

22

18

20

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

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Planerat

Juli

Aug

Uppnått

Sept

Okt

Nov

Dec

Händelser
Januari:






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

Februari:








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

Mars:









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

April:









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

Maj:











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

Juni, Juli, Augusti





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

September





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

Oktober









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

November






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

December


Nämnden informerades om den reviderade kontrollplanen inför 2018.

