Regionfullmäktige
KALLELSE
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Kallelsen med handlingar finns på internet www.gotland.se

Regionfullmäktige
kallas till sammanträde i
Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby

måndagen den 14 maj kl. 13.00

w w w .gotland.se
Region Gotlands årsredovisning 2017 för alla intresserade
Vid regionfullmäktiges sammanträde denna dag ska årsredovisningen för 2017
behandlas.
Välkommen med frågor och synpunkter
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen till förtroendevalda och
anställda under regionfullmäktiges behandling av ärendet.
Upplysningar om Region Gotlands årsredovisning 2017 kan lämnas av Åsa Högberg,
tfn 26 86 70 och Ulrika Jansson, tfn 26 91 20.
Den som önskar kan i förväg skicka/lämna frågorna till Regionfullmäktige,
Visborgsallén 19, 621 81 Visby eller skicka per e-post till per.lundin@gotland.se
Frågestunden äger rum i Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby, kl. 13.00.
Därefter fortsätter sammanträdet med bl.a. behandling av Region Gotlands
årsredovisning för år 2017.
Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt övriga handlingar till sammanträdet
finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida www.gotland.se, kan hämtas i
receptionen, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby, eller beställas per tfn 26 94 16.

Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering. Upprop

2.

Fyllnadsval i regionfullmäktige

3.

Information om förstudie nationalpark Bästeträsk

4.

Revisorernas information

5.

Årsredovisning 2017

6.

Överföring av resultat 2017

7.

Kompletteringsbudget för 2018

8.

Pensionsmedelspolicy

9.

Ägardirektiv och bolagsordning för Inspiration Gotland AB

10.

Almedalsveckan – Värdskap och mandat

11.

Fördelning av ersättning för etableringsinsatser och introduktion för
nyanlända personer

12.

Förslag om ”Kranmärkning ” av Region Gotlands arrangemang, möten och
arbetsplatser

13.

Tilläggsanslag för tillfällig gångbro

14.

Detaljplan för Hamra Storms 2:4, Vändburgs hamn; Antagande

15.

Motion. Minskade konfliktytor genom bättre planering av markanvändning

16.

Motion. Bygga parkeringsdäck vid lasarettet i Visby

17.

Motion. Planera färdigt för den utbyggda godshamnen i Klintehamn

18.

Motion. Nattbussar inom kollektivtrafiken på fredagar och lördagar

19.

Motion Skyltning och hastighet på Strandvägen i Slite

20.

Avsägelse från regionfullmäktige

21.

Avsägelser och fyllnadsval

22.

Medborgarförslag; anmälan av beslutade

23.

Medborgarförslag; nyinkomna

24.

Hannes Müllers (-) interpellation till regionstyrelsens ordförande Meit
Fohlin (S) om förändrat säkerhetsläge på Gotland

25.

Jonas Niklassons (C) till socialnämndens ordförande Håkan Ericsson (S) om
socialtjänstens bedömning av ensamkommandes ålder

26.

Lars Thomssons (C) interpellation tillbyggnadsnämndens ordförande KarlAllan Nordblom (MP) om brist på färdiga detaljplaner

27.

Lena Grunds (L) interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Stefaan De Maecker (MP) om primärvårdens roll och ansvar
enligt ny lag vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

28.

Roger Wärns (M) interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Stefaan De Maecker (MP) om screening av prostatan

29.

Ulf Klassons (L) interpellation till regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S)
om likabehandling av föreningar

30.

Ulf Klassons (L) interpellation till socialnämndens ordförande Håkan
Ericsson (S) om att eventuellt lägga ned sociala företag

31.

Eventuella frågor

32.

Eventuella nya motioner och interpellationer

Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida
www.gotland.se, att hämtas i receptionen, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby, eller
beställas per tfn 26 93 55.
Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till Rådhuset,
Visborgsallén 19, Visby, för att lyssna på debatten. Välkomna att ta del av
regionfullmäktiges ärenden.
Visby den 4 maj 2018
Bo Björkman
Ordförande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-03-26

Handlingar till

Ärende 2

Fyllnadsval till regionfullmäktige
Innehåll
•

Ny ersättare i regionfullmäktige efter nyligen avlidna Lilian Edwards (M)
M
Peter Wigren, Jacob Häggs väg 49, 62369 Katthammarsvik

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-05-14

Handlingar till

Ärende 3

Information om förstudie nationalpark Bästeträsk
Förstudien ger viktiga underlag
Arbetet med Förstudie nationalpark Bästeträsk är ett led i att genomföra den
nationella nationalparksplanen.
Planen visar vilka naturområden i Sverige som är mest värdefulla och särskilt
viktiga att skydda som nationalparker för kommande generationer.
Under första delen av förstudien har vi genomfört samtal och arrangerat träffar,
workshops och fältvandringar, för att ha en aktiv dialog med er som bor, verkar i
eller har intresse av området. På detta sätt har vi fångat upp synpunkter på vilka
möjligheter och utmaningar ni ser med en nationalpark. Alla synpunkter finns
sammanställda i rapporten Förstudie nationalpark Bästeträsk
http://www.naturvardsverket.se/OmNaturvardsverket/Publikationer/ISBN/6700/978-91-620-6785-4/.
Fördjupad förstudie
Under arbetet med förstudien har flera nya frågor väckts.
Därför jobbar nu Länsstyrelsen, Region Gotland, Naturvårdsverket och Havsoch vattenmyndigheten vidare med en fördjupad del av förstudien. Syftet är att
skapa ett bra underlag inför ett beslut om att eventuellt starta bildandet av en
nationalpark.
I slutet av september 2018 ska Förstudie nationalpark Bästeträsk vara klar.
Vi som jobbar med projektet levererar resultaten till Naturvårdsverket i tre
omgångar.
De första resultaten som fokuserar bland annat på råvatten, skötsel och
förvaltning är nu inlämnade.
Presentation av förstudien på fullmäktige
Vi kommer att berätta om förstudieprojektet, hur det går till att bilda en
nationalpark och andra sätt att skydda natur.
Vi vill att presentationen av projektet ska svara på era funderingar
så därför finns en möjlighet att i förväg skicka frågor till oss.
Frågorna skickar ni till bastetrask.gotland@lansstyrelsen.se.
forts.

Forts.
Vill ni veta mer inför mötet så har vi gjort två korta filmer.
Film 1: https://vimeo.com/214453318
Film 2: https://vimeo.com/253430532
På hemsidans fråga och svar-lista kan du snabbt få en överblick över projektet:
http://www.lansstyrelsen.se/Gotland/Sv/djur-och-natur/skyddadnatur/bastetrask/Sidor/fragor-och-svar.aspx
Vi ser fram emot att ses!
Jenny Lundahl och Karolina Johansson
Projektledare, Länsstyrelsen
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Revisorernas information
Innehåll
• Revisionsskrivelse 2018-04-20
• Revisionsrapport 2018-04-20, Granskning av kontroll av legitimation vid
anställning och inhyrning av personal

Regionens revisorer

Revisionsskrivelse
Datum 2018-04-17

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Kontroll av legitimation m.m. vid anställning och inhyrning
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC
Public Sector genomfört en granskning av regionens rutiner för kontroll av
legitimation, utbildning och lämplighet. Granskningen har syftat till att bedöma
om regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig kontroll av anställd och inhyrd personal utifrån legitimation, utbildning
och lämplighet.
Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden brister i att säkerställa en ändamålsenlig kontroll av anställd och inhyrd personal utifrån legitimation, utbildning och lämplighet.
I granskningen har fyra personer upptäckts för vilka legitimation inte har kunnat styrkas inom ramen för granskningen, vilket vi bedömer vara otillfredsställande. Vi förutsätter att regionen fortsätter arbetet med att klargöra statusen för
dessa personer och vidtar åtgärder där så behövs.
Vidare har noterats att befintliga riktlinjer för rekryteringsprocessen inte omfattar någon kontroll av legitimation och utbildning vid anställning av läkare och
sjuksköterskor. Det saknas även tydliga rutiner för hur utförda legitimationsoch lämplighetskontroller skall dokumenteras. Riktlinjerna för rekrytering innefattar dock referenstagning och förfarandet kring det. Vi ser positivt på arbetet
med att automatisera rekryteringsprocessen men finner det väsentligt att befintliga rutiner ses över och kompletteras med hur och när kontroller avseende
legitimation, utbildning och lämplighet skall ske samt hur genomförda kontroller skall dokumenteras.
Vidare gör vi bedömningen att det är en klar brist att det inte på ett enkelt och
samlat sätt kan erhållas information om vilka inhyrda läkare och sjuksköterskor
som arbetar inom hälso- och sjukvården vid en angiven tidpunkt samt att det
inte har genomförts bakåtriktade kontroller av redan tidigare anställd personal.
Om sådana kontroller hade genomförts hade ovan nämnda fall av kunnat upptäckas och åtgärdats tidigare.

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

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionens revisorer

I rapporten redovisas iakttagelserna i sin helhet kopplat till de kontrollmål som
varit ledande i denna granskning.
Rapporten överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden samt regionstyrelsen
för yttrande. Revisionen önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas
med anledning av granskningens resultat. Svar önskas senast den 12 september
2018.
Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registratorrs@gotland.se med kopia till sakkunnigt biträde carin.hultgren@pwc.com
För Region Gotlands revisorer,

Carin Backlund
Ordförande
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www.pwc.se
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Sammanfattning
Utifrån genomförd bedömning av risk och väsentlighet har revisorerna i Region Gotland
beslutat att genomföra en granskning av regionens rutiner för kontroll av legitimation,
utbildning och lämplighet. Granskningen har genomförts av PwC Public Sector under perioden januari-april 2018.
Granskningen har besvarat följande revisionsfråga: Har regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig kontroll av anställd och inhyrd personal
utifrån legitimation, utbildning och lämplighet?
Vår sammanfattade revisionella bedömning är att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden brister i att säkerställa en ändamålsenlig kontroll av anställd och inhyrd
personal utifrån legitimation, utbildning och lämplighet.
Vi har genom vår granskning upptäckt fyra personer för vilka legitimation inte har kunnat
styrkas inom ramen för granskningen, vilket vi bedömer vara otillfredsställande. Vi förutsätter att regionen fortsätter arbetet med att klargöra statusen för dessa personer och vidtar åtgärder där så behövs.
Befintliga riktlinjer för rekryteringsprocessen omfattar inte kontroll av legitimation och
utbildning vid anställning av läkare och sjuksköterskor. Det saknas även tydliga rutiner
för hur utförda legitimations- och lämplighetskontroller skall dokumenteras. Riktlinjerna
för rekrytering innefattar dock referenstagning och förfarandet kring det. Vi ser positivt
på arbetet med att automatisera rekryteringsprocessen men finner det väsentligt att befintliga rutiner ses över och kompletteras med hur och när kontroller avseende legitimation, utbildning och lämplighet skall ske samt hur genomförda kontroller skall dokumenteras.
Vidare gör vi bedömningen att det är en klar brist att det inte på ett enkelt och samlat sätt
kan erhållas information om vilka inhyrda läkare och sjuksköterskor som arbetar inom
hälso- och sjukvården vid en angiven tidpunkt samt att det inte har genomförts bakåtriktade kontroller av redan tidigare anställd personal. Om sådana kontroller hade genomförts hade ovan nämnda fall kunnat upptäckas och åtgärdats tidigare.
Den sammanfattade revisionella bedömningen bygger på bedömningarna av de respektive
kontrollmålen, som summeras nedan.
Det finns dokumenterade regler och rutiner för kontroll av legitimation,
utbildning och referenser vid anställning och inhyrning av läkare och sjuksköterskor?
Kontrollmålet bedöms ej vara uppfyllt.
Det finns riktlinjer för rekryteringsprocessen men dessa innefattar inte kontroll av legitimation och utbildning vid anställning av läkare och sjuksköterskor. Det saknas även tydliga rutiner för hur utförda legitimations- och lämplighetskontroller skall dokumenteras.
Riktlinjerna för rekrytering innefattar dock referenstagning och förfarandet kring det.
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Det saknas vid granskningstillfället dokumenterade, regionövergripande rutiner som beskriver tillvägagångssättet vid inhyrning av personal men i befintliga avtal framgår att
ansvaret åligger leverantören att bland annat bifoga kopia på legitimation, specialistkompetens och utdrag från IVO för verksamheten.
Det finns dokumenterade rutiner för att kontrollera om en sökande har varit eller är under utredning vid ett annat landsting?
Kontrollmålet gällande rutiner för att kontrollera om en sökande har varit eller är under
utredning vid ett annat landsting eller hos annan bedöms ej vara uppfyllt.
Kontrollen ingår inte i anställningsprocessen men däremot kring inhyrd personal. Vi har
även noterat att kontroller om det finns några anmälningar eller tillsynsärenden genom
kontroll mot IVO är inte dokumenterat för anställda personer men det ingår i leverantörens ansvarsområden för inhyrd personal. Regionen bör ta ställning till hur befintliga rutiner i samband med anställning skall kompletteras för att säkerställa att information inhämtas. Det saknas även dokumenterade rutiner som beskriver när och om kontroll mot
belastningsregistret bör göras.
Regler och rutiner är väl kända i verksamheterna?
Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt. Kännedomen om befintliga riktlinjer varierar
inom organisationen.
Verksamheterna följer fastställda regler och rutiner?
Kontrollmålet bedöms vara ej uppfyllt.
Efter genomförd kontroll av 1069 läkare och sjuksköterskor noteras att vi för totalt tre
anställda (två läkare och en person anställd som sjuksköterska) inte har kunnat styrka
legitimation, vilket vi bedömer som otillfredsställande.
När det gäller inhyrd personal visade kontrollen att en läkare av de kontrollerade inhyrda
läkarna och sjuksköterskorna för vilken vi inte kunnat styrka giltig legitimation hos Socialstyrelsen.
Vidare är det vår bedömning att det är otillfredsställande att regionen inte har genomfört
några egna kontroller av redan anställd personal för att se om några olegitimerade har
anställts av misstag. Det är en brist att sådana kontroller inte har genomförts bakåtriktat.
Om så skett hade ovan nämnda fall där legitimation hos Socialstyrelsen ej kunnat styrkas
kunnat upptäckas och åtgärdats tidigare.
När det gäller inhyrd personal har vi inom ramen för granskningen inte kunnat erhålla
kompletta listor över all inhyrd personal. Vi bedömer det som otillfredsställande att regionen inte kan tillhandahålla sådana uppgifter. Regionen behöver kunna redogöra för vilken personal som arbetar inom legitimationsyrken och som medborgarna möter när de
behöver vård.
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ansvarar vårdgivaren för att hälso- och sjukvårdspersonal har den kompetens som krävs för att tillgodose patientsäkerheten. Detta innebär
bland annat att arbetsgivaren ska kontrollera att den som anställs har rätt behörighet och
nödvändiga språkkunskaper för att utöva yrket.
Av granskningar som inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört framgår att
landsting och regioner vid flera tillfällen anställt personer i legitimationsyrken trots att de
saknat giltig legitimation.
Utifrån en bedömning av risk och väsentlighet har revisorerna beslutat att genomföra en
granskning av regionens rutiner för kontroll av legitimation, utbildning och lämplighet.

1.2.

Revisionsfråga

Har regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig
kontroll av anställd och inhyrd personal utifrån legitimation, utbildning och lämplighet?

1.3.

Kontrollmål

För att besvara revisionsfrågan har granskningen utgått från följande kontrollmål:


Det finns dokumenterade regler och rutiner för kontroll av legitimation, utbildning
och referenser vid anställning och inhyrning av läkare och sjuksköterskor.



Det finns dokumenterade rutiner för att kontrollera om en sökande har varit eller
är under utredning vid ett annat landsting.



Regler och rutiner är väl kända i verksamheterna.



Verksamheterna följer fastställda regler och rutiner.

1.4.

Revisionskriterier

För att besvara revisionsfrågan har granskningen utgått från följande revisionskriterier:


Kommunallagen 6 kap. 6 §



Socialstyrelsens föreskrifter för arbetsgivare till hälso- och sjukvårdspersonal



Region Gotlands läns regler och rutiner vid anställning och inhyrning av personal.

1.5.

Avgränsning

Granskningen omfattar regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.
Granskningen är avgränsad till kontroller vid anställning och inhyrning av läkare och
sjuksköterskor.
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1.6.

Metod

Granskningen har bestått av dokumentstudier av regler, rutiner och andra styrande dokument, såsom strategisk plan för kompetensförsörjning, riktlinjer för rekrytering och
verksamhetsplaner.
Intervjuer har genomförts med HR–direktör, enhetschef för HR-stöd, HR-strateg, HRchef inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, ansvarig för inhyrning av personal, samt två
HR-specialister. Utöver detta har fem resursområdes-, verksamhetsområdes och enhetschefer inom hälso- och sjukvården intervjuats.
Samtliga anställdas behörigheter har kontrollerats genom genomgång av personallistor
och samkörning med Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal och tillhörande kompletterande kontakter med HR-funktionen inom Region Gotland
och Socialstyrelsen.
Kontroll har även skett av behörigheterna hos samtliga inhyrda läkare och sjuksköterskor
som arbetat inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen under vecka 8. Tillvägagångssättet
har varit detsamma som vid kontrollen av de anställdas behörigheter.
Rapporten har faktakontrollerats av de intervjuade innan färdigställande.
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2.

Utgångspunkter

2.1. Kommunallagen
Det framgår enligt kommunallagen 6 kap. 6 § att:
Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med
de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal
angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats över till någon annan. Lag (2017:725).

2.2. Socialstyrelsens föreskrifter
Det finns inom den svenska hälso- och sjukvården 21 reglerade yrken som Socialstyrelsen
utfärdar legitimation eller kompetensbevis för. De 21 yrkestitlarna inkluderar:
Apotekare, arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, kiropraktor, logoped, läkare, naprapat, optiker, ortopedingenjör, psykolog, psykoterapeut, receptarie, röntgensjuksköterska, sjukgymnast, sjukhusfysiker, sjuksköterska, tandhygienist
och tandläkare.

Samtliga av de 21 yrkestitlarna är skyddade, vilket innebär att de endast får användas av
de som är legitimerade eller som gör föreskriven praktisk tjänstgöring. Av de 21 yrkestitlarna har 5 yrken, apotekare, barnmorska, läkare, receptarie och tandläkare, så kallad
ensamrätt till yrket. Detta innebär att endast de som har svensk legitimation får utföra
yrkenas reglerade arbetsuppgifter.
Det framgår i föreskrifterna att den som olovligen använder en skyddad yrkestitel kan
dömas till böter. En verksamhet som inte uppfyller de krav som framgår av lagar och
andra föreskrifter kan bli föremål för föreläggande och förbud. Slutligen framgår även att
det är inspektionen för vård och omsorg (IVO) som ansvarar för tillsyn över hälso- och
sjukvården.
Information om aktuella uppgifter om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal finns att
tillgå i registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP). Uppgifterna i registret används för upplysning om personalens behörighet till apotek, arbetsgivare och
allmänhet, samt för tillsyn. Uppgifterna som finns i registret kommer i huvuddel från
hälso- och sjukvårdspersonalens ansökningar om legitimation. Där till hämtas vissa uppgifter även från ”Svensk utbildningsnomenklatur” och folkbokföringen.
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3.

Iakttagelser och bedömningar

3.1. Regler och rutiner för kontroll
Det finns dokumenterade regler och rutiner för kontroll av legitimation, utbildning
och referenser vid anställning och inhyrning av läkare och sjuksköterskor?
Det finns dokumenterade rutiner för att kontrollera om en sökande har varit eller
är under utredning vid ett annat landsting?

3.1.1.

Organisation

Nedanstående organisationsbild beskriver hur Region Gotlands regionstyrelseförvaltning
är organiserad.

HR-avdelningen ingår i regionstyrelseförvaltningen inom Region Gotland och leds av en
HR-direktör. Som stöd till HR-direktören finns tre HR-strateger som arbetar inom
följande områden:




Arbetsmiljö och hälsa
Lönebildning och förhandlingar
Kompetensförsörjning

HR-avdelningen består av två enheter med varsin enhetschef:


HR-stöd
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Lön

Utöver HR-avdelningen har varje förvaltning varsin HR-chef vars uppdrag är att arbeta
strategiskt inom respektive förvaltning men även att stötta i det operativa arbetet.
På enheten HR-stöd arbetar HR-specialisterna med att stötta HR-cheferna i ärenden
inom personalområdet. Stödet till HR-cheferna avser såväl specifika ärenden som stöd i
det strategiska, övergripande arbetet med projekt och uppdrag.
Inom HR-stöd finns funktionen HR-support. Hit vänder sig cheferna för att få kontakt
med HR-specialisterna. En del ärenden löses direkt av HR-support medan andra ärenden
förmedlas vidare.

3.1.2.

Styrande dokument

Inom ramen för granskningen har vi tagit del av ett flertal dokument som berör HR-frågor
inom Region Gotland. Följande dokument har erhållits:







Personalpolicy
Kompetensförsörjningsplan
Utdrag ur personalhandbok – rekryteringsprocessen
Delårsrapport 2017
Verksamhetsplan 2018
Delegationsordning (antagen av hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-04-20, § 222)

I ovan nämnda dokument beskrivs regionens arbete kring bland annat personal och rekrytering.
Personalhandboken finns enligt uppgift tillgänglig på intranätet för samtliga medarbetare
inom regionen. Personalhandboken innefattar flera delar varav riktlinjer för rekrytering
är en.
I erhållna dokument framgår att Region Gotland har ett fokus på kompetensförsörjning
och rekrytering av bristyrken utifrån sin rådande och även kommande situation. Vi noterar även att regionen har en decentraliserad rekryteringsprocess.
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3.1.3.

Processen vid anställning av personal

I regionens personalhandbok finns ett kapitel som beskriver rekryteringsprocessen, Riktlinjer för rekrytering. Bilden nedan återfinns i personalhandboken och ger en översiktlig
beskrivning av processen.

Personalhandboken inkl. riktlinjerna för rekrytering och rekryteringsprocessen finns enligt uppgift tillgänglig på intranätet.
Rekryteringsprocessen skall enligt rutinen inledas med upprättande av en kravprofil för
vilket en särskild instruktion finns. Stöd i upprättandet kan ges av HR-specialist enligt
rutinen. Kravprofilen utgör sedan grunden för annons, kommande urval och bedömning.
Annonsen skapas sedan i ett webbrekryteringsverktyg, Visma Recruit. Ansvarig chef upprättar annonsen men kan få stöd av en särskild funktion inom HR-stöd kallad KomJobb
att publicera och sprida annonsen.
Efter annonsering sker urval, intervjuer och därefter referenstagning. Detta hanteras i
regel av rekryterande chef men HR-specialister kan enligt uppgift ge stöd i varierande
omfattning om chefen önskar. Mallar för referenstagning, intervjuer etc. finns utarbetade
och länkas till i personalhandboken.
Den i personalhandboken beskrivna rekryteringsprocessen innefattar inte om, när eller av
vem som kontroller av legitimation eller lämplighet (t.ex. genom utdrag från belastningsregistret) skall göras. Av genomförda intervjuer framgår att det saknas dokumenterade
rutiner för när kontroll av legitimation skall ske, ansvarig för att kontrollen utförs, hur
kontrollen ska dokumenteras, hur dokument skall förvaras etc. Rutiner saknas även för
kontroller gentemot IVO. Befintliga rutiner innefattar endast referenstagning.
Vi har i granskningen noterat en långtgående decentralisering avseende rekryteringsprocessen. Ansvaret för rekryteringen åligger rekryterande chef. Enligt verksamhetsföreträdare skall HR-avdelningen fokusera på chefsrekryteringar, vilket innebär att HRavdelningen i tämligen låg grad är involverade i rekryteringar av medarbetare.
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Av delårsrapport 2017 samt genomförda intervjuer framkommer att det pågår ett arbete
med att automatisera anställningsprocessen. Projektet pågår och skall fortsätta att drivas
under 2018. Vid intervjuerna erhöll vi inget tydligt slutdatum för projektet. Vi noterar att
det vid granskningstillfället inte fanns några planer på att legitimations- eller lämplighetskontroller skall omfattas av automatiseringen eller tydliggöras i processen.

3.1.4.

Processen vid inhyrning av personal

Region Gotland är vid granskningstillfället beroende av inhyrda läkare och sjuksköterskor
för att klara av sin verksamhet. När granskningen genomförs uppges dock andelen inhyrda vara relativt få vilket hänförs till tidsperioden på året (februari-mars). Under sommartid ökar emellertid andelen inhyrd personal.
Vid genomförda intervjuer framkommer att cheferna inte endast använder bemanningsföretag för att bemanna under sommartid utan även har direktkontakt med personal som
har tillsvidareanställningar vid andra sjukhus i landet men som arbetar extra under semestern.
Vi har i granskningen noterat att det saknas dokumenterade regionövergripande rutiner
och riktlinjer som beskriver processen och tillvägagångssättet vid inhyrning av personal.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns inom verksamhetsområdet service och diagnostik en enhet som kallas bemanningstjänster. Vid enheten finns en utsedd handläggare
som arbetar specifikt med inhyrning av personal till Visby sjukhus, primärvården och
psykiatrin. Övriga enheter har enligt uppgift ingen utsedd handläggare som arbetar med
inhyrning. Hur inhyrning av personal går till varierar således inom organisationen.
Handläggaren på bemanningstjänster genomför avrop från gällande ramavtal på uppdrag
av verksamheterna. Det finns dock ingen dokumenterad rutin som anger att kontakten
skall gå via handläggare, men uppges fungera väl i praktiken. Handläggaren hanterar sedan alla kontakter med leverantören, överlämnar leverantörens förslag till verksamheten
samt återkopplar eventuella brister till leverantören.
För de enheter som ej har tillgång till en handläggare hanteras inhyrningen av respektive
chef som gör avrop ifrån de avtal som finns med bemanningsföretag. Chefen hanterar
sedan själv kontakterna med leverantören.
Vi har inom ramen för granskningen tagit del av exempel på avrop som gjorts. I dessa
framgår att det är leverantörens ansvar att tillsammans med förslag på individ överlämna
kopior på legitimation, bevis om specialistkompetens, aktuellt CV, utdrag ifrån HSAN
m.m. Vid intervjuer framhålls att ansvaret för kontroll av legitimation åligger leverantören men att en del väljer att göra en extra kontroll.
I granskningen framkommer att det pågår en upphandling av nya ramavtal för inhyrning
av personal. De nuvarande avtalen löper ut i september i år.
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3.1.5.

Bedömning

Kontrollmålet gällande dokumenterade regler och rutiner för kontroll av legitimation,
utbildning och referenser vid anställning och inhyrning av läkare och sjuksköterskor bedöms ej vara uppfyllt.
Det finns idag riktlinjer för rekryteringsprocessen i personalhandboken med diverse mallar och rutiner, men dessa har enligt vår bedömning flera brister. Vi kan konstatera att
riktlinjerna saknar kontroll av legitimation och utbildning vid anställning av läkare och
sjuksköterskor. Det saknas även tydliga rutiner för hur utförda legitimations- och lämplighetskontroller skall dokumenteras. Riktlinjerna för rekrytering innefattar dock referenstagning och förfarandet kring det.
Det saknas vid granskningstillfället dokumenterade, regionövergripande rutiner som beskriver tillvägagångssättet vid inhyrning av personal. Hanteringen av inhyrning av personal skiljer sig åt mellan olika delar av regionens organisation. En del verksamheter har
stöd i arbetet med inhyrning av läkare och sjuksköterskor ifrån en handläggare inom bemanningsenheten medan en del chefer hanterar avropen själva. Vår bedömning är att
inhyrning av personal i högre grad bör hanteras likartat för att säkerställa effektiva och
säkra processer. I befintliga ramavtal vi har tagit del av framgår dock att det är leverantörens ansvar att bland annat bifoga kopia på legitimation, specialistkompetens och utdrag
från IVO för verksamheten.
Kontrollmålet gällande rutiner för att kontrollera om en sökande har varit eller är under
utredning vid ett annat landsting eller hos annan bedöms ej vara uppfyllt. Kontrollen ingår inte i anställningsprocessen men däremot kring inhyrd personal. Kontroller om det
finns några anmälningar eller tillsynsärenden genom ett utdrag från IVO är inte dokumenterat för anställda personer men även det ingår i leverantörens ansvarsområden för
inhyrd personal. Inhämtande av referenser är en del i detta arbete men regionen bör se
över huruvida den befintliga rutinen kring anställning av personal skall kompletteras med
utdrag ur IVO.
Det saknas dokumenterade rutiner som beskriver när en kontroll mot belastningsregistret
kan och bör göras utifrån befintlig lagstiftning för att säkerställa lämpligheten hos läkare
och sjuksköterskor. Det är något regionen bör klargöra så det blir tydligt vad som gäller
och hur det ska hanteras inom organisationen.
Under granskningen har det i det material som gåtts igenom eller vid intervjuer inte heller
framkommit att något arbete pågår för att införa motsvarande krav på återkommande
kontroller hos Socialstyrelsen och IVO som det i förfrågningsunderlaget ställs på leverantörer, vilket vi bedömer vara en brist.
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3.2. Kännedom i verksamheten
Regler och rutiner är väl kända i verksamheterna?

3.2.1.

Iakttagelser

Vid intervjuer med representanter ifrån HR framkommer att det finns en varierande kännedom i organisationen kring rutinerna och riktlinjer för rekrytering vilket bekräftas vid
intervjuer med chefer. De intervjuade cheferna har ett tillvägagångssätt vid rekrytering
som i hög grad utgår ifrån den befintliga riktlinjen men att arbetssättet inte kan hänföras
till kännedom om riktlinjernas innehåll.
Värt att notera är att vid genomförda intervjuer uppger majoriteten av cheferna att de har
ett annat arbetssätt vid rekrytering av personal till sommaren som ej överensstämmer
med riktlinjerna för rekrytering. Detta hänförs till en ansträngd bemanningssituation där
cheferna behöver använda flera lösningar för att klara verksamheten.
Gällande legitimationskontroll i samband inhyrning av personal framgår vid intervjuerna
att samtliga chefer är medvetna om att leverantörer ansvarar för kontrollen och skall bifoga giltig legitimation tillsammans med förslaget på läkare/sjuksköterska.
Inom Region Gotland finns ett antal utbildningar som enligt uppgift berör rekrytering.
Samtliga nya chefer inom regionen skall genomgå en s.k. chefskola för nya chefer (obligatorisk utbildning). Inom ramen för chefskolan berörs riktlinjerna för rekrytering övergripande. För chefer som önskar att fördjupa kunskaperna avseende rekryteringar finns sedan interna, frivilliga rekryteringsutbildningar.
Stödet till cheferna gällande rekrytering ges främst ifrån HR-support. Ytterligare stöd
ifrån HR-specialister erhålls främst vid chefsrekrytering. Vid genomförda intervjuer har
framkommit att stödet från HR har minskat sedan beslutet om fokus på chefsrekrytering.
De intervjuade framhåller ett varierande behov av stöd ifrån HR. Stödet i dagsläget avser
främst annonsering och hantering av annonsen vilket flera upplever som positivt. En del
chefer upplever att de inte behöver mer stöd än vid annonseringen medan andra framhåller att det kunde vara önskvärt med utökat stöd eftersom rekrytering upplevs tidskrävande.

3.2.2.

Bedömning

Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt. Kännedomen om befintliga riktlinjer varierar
inom organisationen, vilket är en brist. Vi bedömer att åtgärder behöver vidtas för att tydliggöra hur de olika kontrollerna ska genomföras. Det är positivt att rekrytering behandlas
både under obligatoriska och frivilliga utbildningar för chefer.
Att rekrytering av personal under sommarmånaderna skiljer sig från hanteringen under
resten av året innebär en potentiell risk som bör uppmärksammas. Intervjuade chefer är
medvetna om att leverantörerna av inhyrd personal ansvarar för legitimationskontroll och
ska bifoga giltig legitimation.
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3.3. Följsamhet till regler och rutiner
Verksamheterna följer fastställda regler och rutiner?

3.3.1.

Iakttagelser

Vid genomförda intervjuer framkommer att det inom Region Gotland inte har genomförts
övergripande kontroller av legitimationer tidigare. Det har således inte vidtagits några
åtgärder för att säkerställa att all personal är behörig.
Vi har i granskningen erhållit en lista över inhyrda läkare och sjuksköterskor som under
vecka 8 arbetade inom psykiatrin, primärvården eller på Visby lasarett. Det finns vid
granskningstillfället ingen möjlighet att ta fram en sammanställning över samtliga inhyrda läkare och sjuksköterskor per ett visst datum på ett smidigt sätt. Under granskningen har en komplett förteckning över all inhyrd personal efterfrågats men detta har inte
kunnat tillhandahållas.

3.3.2.

Kontroll av anställda

I början av mars 2018 skickades personalförteckning med uppgifter om samtliga anställda
läkare och sjuksköterskor i Region Gotland in till Socialstyrelsen för verifiering av behörigheter. Totalt gällde det 1069 individer för vilka legitimation kontrollerades mot HOSP.
Svar lämnades av Socialstyrelsen som skickade tillbaka en lista med legitimationer och
utbildning för respektive anställd. I listan framgick att det var 50 anställda som inte hittades i HOSP-registret. Dessa skickades åter till Socialstyrelsen för en manuell kontroll.
I den manuella kontrollen framgick att ett antal av personerna har giltig legitimation, det
kvarstod dock 41 personer för vilka legitimation inte funnits hos Socialstyrelsen. Två av de
kvarstående personerna har olika personnummer hos regionen och Socialstyrelsen. Region Gotland har tagit del av listan på kvarstående personer. Några fall har retts ut i samband med sakavstämningen av rapporten.
Efter ovanstående kontroller och justeringar kvarstår dock ett antal personer där legitimation inte har kunnat styrkas. I tabellen nedan framgår en sammanställning av de personer som funnits på den lista över läkare och sjuksköterskor som erhållits ifrån Region
Gotland men för vilka vi inte har kunnat styrka legitimation hos Socialstyrelsen. I de fall
förklaringar lämnats ifrån Region Gotland framgår dessa övergripande i tabellen.
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Tabell 1. Resultat från kontroll av anställda

Antal

Yrke

Kommentar/Status (baseras på respons från
HR-funktionen inom Region Gotland)

12

Läkare

Underläkare med visstidsanställning.

25

Läkare

Anställda som AT-läkare, vissa med tidsbegränsning.

1

Sjuksköterska

Legitimation har ej kunnat styrkas genom Socialstyrelsen/Hosp. Arbetar dock inte som sjuksköterska utan
annan yrkeskategori inom regionen.

1

Läkare

Anställd som ST-läkare. Legitimation har ej kunnat
styrkas hos Socialstyrelsen/Hosp.

1

Läkare

Anställd som ST-läkare. Legitimation har ej kunnat
styrkas hos Socialstyrelsen/Hosp men enligt Region
Gotland har personen i fråga legitimation nu.

I underlaget ifrån regionen har angivet personnummer som lämnats skiljt sig ifrån Socialstyrelsens i två fall. Orsakerna har utretts och kommunicerats med regionen.
Utifrån tabellen ovan kan vi konstatera att det är två läkare och en sjuksköterska (dock
med arbete som annan yrkeskategori) bland den anställda personalen för vilka vi inte
kunnat styrka legitimation hos Socialstyrelsen i samband med gjorda kontroller under
granskningens gång.

3.3.3.

Kontroll av inhyrd personal

En förteckning över 17 hyrläkare samt 16 hyrsjuksköterskor som arbetade inom primärvården, Visby lasarett samt psykiatrin inom Region Gotland under vecka 8 har under
granskningen mottagits från verksamheten. Deras personuppgifter har skickats till Socialstyrelsen för kontroll efter vilken det framgick att merparten av de inhyrda läkarna och
sjuksköterskorna har giltig legitimation. Men det kvarstod dock en läkare för vilken legitimation inte funnits hos Socialstyrelsen.
Vid avstämning med Region Gotland har en förklaring lämnats men legitimation har inte
kunnat styrkas hos Socialstyrelsen och vi har heller inte kunnat ta del av legitimationen
inom ramen för granskningen.

3.3.4.

Bedömning

Kontrollmålet bedöms vara ej uppfyllt.
Efter genomförd kontroll av 1069 läkare och sjuksköterskor noteras att vi för tre anställda
(två läkare och en person anställd som sjuksköterska) inte kunnat styrka legitimation,
vilket vi bedömer som otillfredsställande. När det gäller inhyrd personal visade kontrollen
att en läkare av de kontrollerade inhyrda läkarna och sjuksköterskorna för vilken vi inte
kunnat styrka giltig legitimation hos Socialstyrelsen. Vi förutsätter att regionen fortsätter
arbetet med att klargöra statusen för dessa personer och vidtar åtgärder där så behövs.
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Vidare är det vår bedömning att det är otillfredsställande att regionen inte har genomfört
några egna kontroller av redan anställd personal för att se om några olegitimerade har
anställts av misstag. Det är en brist att sådana kontroller inte har genomförts bakåtriktat.
Om så skett hade ovan nämnda fall där legitimation hos Socialstyrelsen ej kunnat styrkas
kunnat upptäckas och åtgärdats tidigare.
När det gäller inhyrd personal har vi inom ramen för granskningen inte kunnat erhålla
kompletta listor över all inhyrd personal. Vi bedömer det som otillfredsställande att regionen inte kan tillhandahålla sådana uppgifter. Regionen behöver kunna redogöra för vilken personal som arbetar inom legitimationsyrken och som medborgarna möter när de
behöver vård.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-05-14

Handlingar till

Ärende 5

Årsredovisning 2017
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2018-03-22, § 63
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-03-14
• Årsredovisning 2017*). Finns även på
http://www.gotland.se/arsredovisning
• Nämndernas verksamhetsberättelser
återfinns på Region Gotlands sida om årsredovisning
(under Mål, ekonomi och budget)
https://www.gotland.se/99602
• Revisionsberättelse 2018-04-05
• Revisionsrapport: Granskning av årsredovisning 2017, 2018-04-05
• Revisorernas redogörelse 2018-04-05
*) Separat tryckt årsredovisning skickas till fullmäktiges ledamöter och
ersättare.
Årsredovisningen kan även beställas från regionstyrelseförvaltningens
kansli, tel. 26 93 35.

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-03-22

RS § 63

Årsbokslut 2017. Region Gotland

RS 2017/1020
AU § 76

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Årsredovisning 2017 fastställs.

Årsredovisningen är i huvudsak upprättad enligt de krav som ställs i kommunallagen,
den kommunala redovisningslagen samt i enlighet med rekommendationer från
Rådet för kommunal redovisning (RKR).
Årets resultat uppgår till 151 miljoner kronor (mnkr) vilket överstiger regionens
finansiella mål på två procent av nettokostnaderna. Kvarvarande del av tidigare års
underskott har nu helt återställts. Det goda resultatet gav en möjlighet att reservera
medel till resultatutjämningsreserven på 37 mnkr. Balanskravsresultatet 2017 uppgår,
efter reserveringen, till 99 mnkr.
Region Gotlands fastställda övergripande mål har följts upp och bedömningen är att
regionen uppnått god ekonomisk hushållning 2017 men att det finns förbättringspotential. Kostnadsnivån för ett antal verksamheter ligger högre än vad som är
motiverat utifrån Gotlands strukturella förutsättningar. Kvaliteten i verksamheterna
är i huvudsak god och ska bibehållas. Sjuktalet behöver sänkas och arbetet med lönebildning, hållbart ledarskap, stärkt organisationskultur samt rekrytering ska fortsätta.
Nettokostnadsutvecklingen den senaste femårsperioden har i genomsnitt varit 3,4
procent per år, vilket är lägre än ökningen av skatter, generella statsbidrag och
utjämningsbidrag som i genomsnitt årligen ökat med 3,9 procent. För att klara en god
ekonomisk hushållning krävs att nettokostnadsutvecklingen över tid är lägre än
ökningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag.
Den demografiska utvecklingen framöver med en ökad andel yngre och äldre
människor kommer att innebära påfrestningar på den primärkommunala delen av
verksamheten samtidigt som den medicintekniska utvecklingen ställer krav på den
landstingskommunala delen.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande.
Ärendet föredras av Ulrika Jansson, controller, Björn Linder, controller, Veronica
Hermann, folkhälsostrateg, Helena Andersson, ekostrateg, Petra Thunegard Gråberg,
näringslivssstrateg, Mariann Godin Luthman, strateg, Lotta Israelsson, HR-direktör
och Åsa Högberg ekonomidirektör.
Beslutsunderlag
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Årsredovisning 2017 fastställs

Sammanfattning

Årsredovisningen är i huvudsak upprättad enligt de krav som ställs i kommunallagen,
den kommunala redovisningslagen samt i enlighet med rekommendationer från
Rådet för kommunal redovisning (RKR).
Årets resultat uppgår till 151 mnkr vilket överstiger regionens finansiella mål på två
procent av nettokostnaderna. Kvarvarande del av tidigare års underskott har nu helt
återställts. Det goda resultatet gav en möjlighet att reservera medel till
resultatutjämningsreserven på 37 mnkr. Balanskravsresultatet 2017 uppgår, efter
reserveringen, till 99 mnkr.
Region Gotlands fastställda övergripande mål har följts upp och bedömningen är att
regionen uppnått god ekonomisk hushållning 2017 men att det finns
förbättringspotential. Kostnadsnivån för ett antal verksamheter ligger högre än vad
som är motiverat utifrån Gotlands strukturella förutsättningar. Kvaliteten i
verksamheterna är i huvudsak god och ska bibehållas. Sjuktalet behöver sänkas och
arbetet med lönebildning, hållbart ledarskap, stärkt organisationskultur samt
rekrytering ska fortsätta.
Nettokostnadsutvecklingen den senaste femårsperioden har i genomsnitt varit 3,4
procent per år, vilket är lägre än ökningen av skatter, generella statsbidrag och
utjämningsbidrag som i genomsnitt årligen ökat med 3,9 procent. För att klara en god
ekonomisk hushållning krävs att nettokostnadsutvecklingen över tid är lägre än
ökningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag.
Den demografiska utvecklingen framöver med en ökad andel yngre och äldre
människor kommer att innebära påfrestningar på den primärkommunala delen av
verksamheten samtidigt som den medicintekniska utvecklingen ställer krav på den
landstingskommunala delen.
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Ärendebeskrivning

Den kommunala redovisningslagen styr upprättandet av årsredovisningen. I
årsredovisningen ska redogöras för utfallet av verksamheten, finansiering och den
ekonomiska ställningen.
Årsredovisningen ska senast 15 april upprättas av regionstyrelsen och därefter
godkännas av regionfullmäktige.
Bedömning

Årsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, lagen om kommunal
redovisning och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning (RKR). Skillnader i redovisningsprinciper som väsentligen påverkat
utfallet har inte förekommit.
Samtliga mål har följts upp och bedömningen är att av de mål som är av betydelse för
god ekonomisk hushållning är 3 uppfyllda, 8 delvis uppfyllda och 3 inte uppfyllda.

Beslutsunderlag

Klicka här för att ange text.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Vår berättelse
REGIONSTYRELSENS ORDFÖRANDE MEIT FOHLIN (S) | REGIONDIREKTÖR PETER LINDVALL

Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande

har regeringen gett Energimyndigheten i
uppdrag att planera för att Gotland ska bli
pilot och gå före i att ha ett helt förnybart
energisystem. Uppdraget redovisas i april
2018 – det blir spännande.
Under våren 2017 genomförde Region
Gotland en turné runt ön. Målet var en
dialog inför det fortsatta arbetet med en
strategi för ett långsiktigt hållbart service
utbud och kommande Regional Utveck
lingsstrategi. Dialogen lade också grund
till initiativet Landsbygd 2.0 som är ett
arbetssätt för att stärka lokalt inflytande i
utvecklingsfrågor.
Tillgången till vatten har även i år varit
en utmaning där regionen arbetat hårt
både för att spara vatten och för att säkra
vattentillgången framåt. Första spadtaget

togs under hösten i Kvarnåkershamn
där ett nytt brackvattenverk ska stå klart
sommaren 2019. Verket är avgörande för
dricksvattentillgången på hela södra ön
och norrut mot Visby.
Staten stärker just nu sin närvaro på
Gotland med flera satsningar. I novem
ber flyttade Stridsgrupp Gotland officiellt
”hem” och i slutet av året beslutade riks
dagen dessutom att Gotland åter får ett
eget regemente. Fram till 2020 kommer
regementet etappvis att växa till omkring
400 befattningar.
Det går just nu väldigt bra för Gotland!
Arbetslösheten ligger långt under genom
snittet för riket som helhet och även i övrigt
är den lokala konjunkturen stark. Det got
ländska näringslivet står på många olika
ben där jordbruk, livsmedelspro
duktion och stenindustri är vik
tiga branscher. Den nya kryss
ningskajen som ska stå klar 2018
kommer förhoppningsvis bidra
till att ytterligare stärka den sta
digt växande besöksnäringen
över hela Gotland.
Avslutningsvis vill vi tacka alla
medarbetare och förtroende
valda som varje dag med stort en
gagemang och tålamod bidrar till
att Gotland ska fortsätta att vara
en attraktiv plats att bo, leva,
besöka och driva verksamhet på.
Region Gotland står mycket väl
rustade för kommande års utma
ningar.

Foto: Bildvision

Nu är det dags att summera 2017. Målen
är högt ställda och speglar det breda upp
drag som regionen har. Region Gotland
har som enda aktör i landet ansvar för
både kommunala och landstingsuppdrag
samt det regionala utvecklingsansvaret.
Kvaliteten på de tjänster som utförs är hög
– i vissa delar i nationell toppklass.
Ekonomin har utvecklats positivt under
året och årets resultat blir 151 mnkr. Det är
bland annat ökade skatteintäkter och rea
vinster från fastighets- och markförsälj
ningar som ligger bakom överskottet.
Mest glädjande är att nämnderna tagit
ett stort kliv i rätt riktning trots fortsatta
utmaningar att klara hälso- och sjukvården
inom budget. Sparpaketet på 170 mnkr på
tre år har såklart inneburit påfrestningar i
verksamheterna och krävt prio
riteringar. 2017 har präglats
mycket av anpassning till nya ar
betssätt och en minskad kostym.
Region Gotland har under
året arbetat hårt för att i den
pågående kostnadsutjämnings
utredningen få gehör för att
det innebär merkostnader att
vara landets enda ö-region och
dessutom det i särklass minsta
landstinget.
I juni kom beskedet att Svens
ka kraftnät avslutar planeringen
för den tredje kabeln mellan
fastlandet och Gotland. Region
Gotland tog snabbt initiativ att
samordna alla aktörer på ön för
att agera tillsammans. Samtidigt

Peter Lindvall, regiondirektör
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HÄNT UNDER 2017

HÄNT UNDER

Regionen skapar förutsättningar för vardagslivet på Gotland.
Prioriteringar görs och de svåra besluten får ofta större
rubriker än vardagsinsatserna. Det handlar om vård,
skola och omsorg – och rätt mycket mer än så.
Här följer ett urval av händelser under året som gått.

JANUARI

1 NY FÖRVALTNING PÅ PLATS

4

Vid årsskiftet slås två förvaltningar
(ledningskontoret och serviceförvalt
ningen) ihop och bildar den nya
regionstyrelseförvaltningen. Service
direktör Karolina Samuelsson blir ny
förvaltningschef och regiondirektör
Peter Lindvall får därmed en mer ren
odlad roll.

2

GOTLÄNDSK

SJUKVÅRD I TOPPEN
Gotland hamnar på tredje plats av landets 21 landsting och regioner i en sammanvägd
resultatöversikt för landsting på 16 hälso- och sjukvårdsområden som Sveriges Kom
muner och Landsting, SKL, publicerat. I rapporten placerar sig Gotland i toppskiktet
vad gäller befolkningens syn på vården, tillgänglighet samt goda medicinska resultat
inom ledgångsreumatism och njursjukvård.

De som bor på äldreboende på Gotland är nöjdare
med äldreomsorgen än riket i genomsnitt, visar en
brukarundersökning.

7 TOMTFÖRSÄLJNING GÖRS OM
Formaliafel i samband med försäljningen
av åtta villatomter i Visby får region
styrelsens arbetsutskott att dra i bromsen.
Beslutet ändras sedan i regionstyrelsen
för att ändras ytterligare en gång i full
mäktige och affären får till sist göras om
från början.

FEBRUARI

3 INGEN UTHYRNING AV
HAMNEN I SLITE
Att hyra ut hamnen i Slite till ett ut
ländskt bolag skulle påverka svenska
försvarsintressen negativt. Den bedömningen förändras inte av att Karlshamns
kommun meddelat att hamnen i Karlshamn kommer att sluta ett avtal med
Nord Stream 2 AG. Det är budskapet på
en gemensam presskonferens efter att
utrikesminister Margot Wallström och
försvarsminister Peter Hultqvist kallat
till sig kommunstyrelsens ordförande
i Karlshamn och regionstyrelsens ord
förande Björn Jansson. Senare meddelar
regeringen att Gotland kompenseras
med 50 miljoner kronor för tillväxtfräm
jande åtgärder.

5

Ett steg
närmare
NYTT BRYGGERI

Gotlands Bryggeri accepterar ett erbju
dande om en industritomt på Österby
i Visby. Därmed tas ett viktigt steg för
att all produktion ska kunna ske på
Gotland. I maj 2016 skrinlade Gotlands
Bryggeri planerna på att bygga en ny
bryggerianläggning i Visby hamn. Det
gemensamma arbetet att hitta en ny
placering i Visby inleddes omedelbart.
Sedan dess har Region Gotland fört en
dialog med bryggeriet för att försöka
få fram en alternativ placering i Visby.
Bland annat har bryggeriet erbjudits en
tomt på industriområdet Österby, som
ledningen nu beslutat att man vill köpa.

6 HEMTJÄNSTEN HEJDADE
ANLAGD BRAND
Efter rådigt ingripande från hem
tjänstens nattpersonal kunde en brand
i ett seniorboende på Gråbo i Visby be
gränsas till en uteplats. Efter att medar
betarna upptäckt branden larmade de
räddningstjänsten, inledde evakuering
och började dessutom släckningsarbetet.
– Våra medarbetare har gjort allt rätt
och har en stor del i att detta inte blev
värre än det blev, kommenterade social
direktör Marica Gardell.

4
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MARKTAXOR VÅLLAR
REAKTIONER
Flera stora aktörer, däribland Aftonbladet,
protesterar mot de nya taxorna för
markupplåtelser under Almedalsveckan.
Tidigare taxekonstruktion har gett ett
fåtal arrangörer kraftig rabatt genom att
de inte behövt betala för hela den yta de
disponerar. I den nya taxan betalar arran
görerna precis för den yta de önskar,
utan att vara låsta till förbestämda modu
ler, och det ger möjlighet för många
arrangörer att sänka sina kostnader.

APRIL

9 FÖRNYELSEPRIS TILL VATTEN
SPARANDE SNILLEBLIXT

12 GRATIS SLAM FRÅN
CERTIFIERAT RENINGSVERK

Vinnarna av Förnyelsepriset 2016 är
Anders Ekström och Ulf Almgren på
teknikförvaltningen som trots vatten
bristen kunde arbeta för ett rent och
grönt sommargotland. Anders och Ulf
ordnade en stor tank som innebar att
spolvattnet vid vattenverket i Bingeby
– totalt 3 350 kubikmeter under den
rekordtorra sommarsäsongen – kunde
användas för bevattning och damm
bindning i stället för att gå ut i avloppet.

Visby reningsverk miljöcertifieras enligt
Revaq, ett certifieringssystem med syfte
att minska flödet av farliga ämnen till
reningsverk, skapa en hållbar återföring
av växtnäring samt att hantera riskerna
på vägen dit. Det innebär att jord
brukare på Gotland nu kostnadsfritt kan
få avloppsslam från reningsverket för
gödsling av åkermark.

16

STORT
ENGAGEMANG

FÖR VÅRDCENTRALE

N

Drygt 170 personer deltar på ett möte
om vårdcentralen i Klintehamn som
hälso- och sjukvårdsnämnden och
intresseföreningen Klintetraktens
Framtid bjudit in till i matsalen på
Rondo. Dagen efter mötet föreslår
nämndens arbetsutskott att Hansa
hälsan/Unicare ska få uppdraget att
driva vårdcentralen som en filial.

17 NMR SIKTAR MOT ALMEDALEN
Nyheten att Nordiska Motstånds
rörelsen fått tillstånd att disponera
mark under Almedalsveckan orsakar
en kritikstorm mot Region Gotland i
egenskap av värd för veckan. Projekt
ledaren, tekniska nämnden och polisen
är alla överens om att det saknas laglig
grund för att säga nej till ansökan.
Däremot skärper huvudarrangörerna
kriterierna för det officiella program
met för att hindra att antidemokratiska
och våldsbejakande organisationer blir
en officiell del av Almedalsveckan.
MARS

10

13

Amanda Lydahl och Svante Melander från Wisbygymnasiets restaurang- och livsmedelsprogram vinner
guld i tävlingskategorin kök på gymnasie-SM i Malmö.

14 NY E-TJÄNST FÖR BYGGLOV
Möjligheten att söka bygglov digitalt är
en av många nya e-tjänster som under
kommande år ska höja servicenivån för
medborgare och företag. Förhoppningen
är att e-tjänsten också ska kunna bidra
till kortare handläggningstider eftersom
en ansökan måste vara komplett för att
kunna lämnas in.

SERVICEUTBUD
DISKUTERADES PÅ TURNÉ
En turné runt ön med öppna möten
kring framtidens serviceutbud drar
igång i Vamlingbo. Allmänheten har
bjudits in för att få information och
vara en del i arbetet med strategin för
framtidens service. De sex mötena på
landsbygden drar fulla hus medan det
är glest på mötet i Visby.

11 TUNNOR PÅ
VÄRLDSVATTENDAGEN
Gotland rustar för ännu en torrsommar.
Bevattningsförbud för stora delar av
ön är aviserat till den 15 april och på
Världsvattendagen delar teknikförvalt
ningen ut ett 60-tal tunnor till skolor
och förskolor för att kunna samla
regnvatten från tak att använda till
bevattning och annat.

15

Wisbygymnasiets Sävehus
i Visby invigs med pompa
och ståt och många uppträdanden i den nyrenoverade aulan. Region
styrelsen håller samma dag
sitt sammanträde i det nya
huset. Budgeten för det
nya huset med inventarier
var 275 miljoner kronor.

18 FÖRSTA VÅRDHUNDEN

Bingo

Region Gotland får sin första vårdhund
sedan Bingo och hans matte, Catharina
Sundh, klarat de omfattande testerna
och därmed blivit ett licenserat vård
hundsteam. Tanken är att teamet ska
användas inom socialtjänstens äldre
boenden, hemtjänst och omsorgen om
funktionsnedsatta.
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22

MINISTER NYINVIGDE
KLINTEHAMNS HAMN
Klintehamns hamn nyinvigs av infra
strukturminister Anna Johansson. Totalt
har 95 miljoner investerats i projektet
varav staten investerat 35 miljoner kronor.
Efter upprustningen blir Klintehamn den
primära godshamnen på öns västsida.

10-ÅRING HAR GETT 900 MILJONER TILL BESÖKSNÄRINGEN
Kongresshallen Wisby Strand fyller 10 år. Sedan 2007 har Strand lockat över
400 000 besökare till Gotland vilket inneburit intäkter på 900 miljoner kronor, enligt
en ny rapport som presenteras i samband med jubileumet. Region Gotlands Riddare
Bagge är ett populärt inslag vid många konferenser.

20

Region Gotland är den tredje mest attraktiva arbets
givaren på Gotland, efter Svenska Spel och ”eget
företagande”, enligt en rankning från rekryterings
företaget 4potentials.

23 FÖRETAGSKLIMAT LITE BÄTTRE

MEDARBETARE
TAR PLATS PÅ
INSTAGRAM

24 GOTLAND PÅ SJÄTTE PLATS AV
130 LANDSBYGDSKOMMUNER

De gotländska företagarna är nöjdare
med företagsklimatet än de varit sedan
2011, visar årets undersökning från
Svenskt Näringsliv. Omdömet 2,7 är dock
en bra bit under rikssnittet på 3,4.

MAJ

21

Genom stafettkontot #viärregiongotland på Instagram vill regionen lyfta medarbetarnas vardag.
Medarbetare från olika arbetsplatser ansvarar för
kontot en vecka var och först ut är Rosa Larsson
Cedendahl, barn- och ungdomsbibliotekarie på
Almedalsbiblioteket. Innan året är slut har kontot
fått omkring 1 800 följare.

viar reg ion got lan d

Region Gotland tar ett rejält skutt uppåt
i Dagens Samhälles ranking av Årets
superkommuner, i kategorin landsbygds
kommuner – en klättring med 36 place
ringar. Hög attraktivitet och en ung
befolkning är Gotlands främsta styrkor.

viar regiongotland
Hej! Mitt namn
är Rosa Larsson- Ced
endahl och jag
arbetar som barn - och
ungdomsbibliotekarie på Almedalsbib
lioteket. Den här
veckan får ni följa mig
på jobbet.

25 KRAFTIG RÖKUTVECKLING
FRÅN STORBRAND PÅ CEMENTA
En brand i en lagerbyggnad på Cementa
ger kraftig rökutveckling och boende
uppmanas att hålla sig inne med stängda
fönster, dörrar och ventilation. Ett dygn
senare är branden under kontroll.
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BÄST I LANDET PÅ

bredband
Jätteprojektet att bygga ut fibernät över
hela Gotland är officiellt klart. Lagom
till midsommar grävs de sista delarna
av ursprungsuppdraget, fiber till hela
Gotland utanför Visby. Med något litet
undantag är det färdiggrävt även i
Visby, och det betyder att det nu finns
bredband i samtliga 92 gotländska
socknar. Arbetet har pågått sedan 2010,
och enligt Post- och telestyrelsen och
Näringsdepartementet är Gotland bäst
i landet på bredbandsutbyggnad.

27 ELCYKEL MED LÅDA
FÖR HEMTJÄNSTEN

30

ALMEDALSVECKAN
SLÅR REKORD IGEN

4062

Hemtjänsten i södra Visby får prova en
elcykel med låda. De är redan idag en
cykelburen hemtjänst och med en stor
lastlåda blir det enklare för personalen
att exempelvis handla åt brukarna. Sam
tidigt är det ett led i Region Gotlands
strävan att minska miljöpåverkan.

4 062 – det är nästan lika många evenemang
som 2012 och 2013 tillsammans. Av alla evene
mang var det drygt 75 procent som genom
fördes under måndagen till onsdagen. Även
manifestationen Mångfaldsparaden lockade
rekordmånga deltagare, till stor del som en
protest mot Nordiska Motståndsrörelsen.

GENOMFÖRDA EVENEMANG PÅ 8 DAGAR

AUGUSTI

31

28 Ö-OLYMPIADEN KOMMER
TILL GOTLAND

32 SCREENING AV STORA
KROPPSPULSÅDERN HAR
GETT RESULTAT

35

Aortascreening för alla 65-åriga män
på Gotland infördes under våren.
Av drygt 200 män som undersökts fram
till augusti har nio fall av aneurysmer
(pulsåderbrock) upptäckts.

33 NY ORDFÖRANDE
GREPPAR KLUBBAN

Den efterlängtade
ombyggnationen av
Västerhejde skola inleds
och väntas pågå hela
höstterminen 2017.

36 INVIGNING AV PSYKIATRINS
OMBYGGDA LOKALER

Meit Fohlin leder sitt första samman
träde som regionstyrelsens ordförande.
Företrädaren Björn Jansson går i pen
sion men behåller sitt uppdrag som
ledamot i fullmäktige.

Psykiatrin inviger fyra tillbyggnader; en
helt ny entré i två plan, en ambulanshall
gjord framför allt för att värna om pa
tientsäkerhet och integritet i samband
med ambulans- och polistransport samt
ett sinnenas och ett rörelsernas rum.
I heldygnsvårdens ombyggda lokaler
finns totalt 18 vårdplatser varav en enhet
med två platser för barn och ungdomar.

Foto: Tommy Söderlund

NatWest Island Games invigs med att
alla deltagare från de 23 deltagande
öarna tågar från Östergravar genom
Visby fram till arenan på Strandgärdet.
Under den följande veckan tävlar om
kring 2 500 deltagare i 14 olika sporter.
Av Gotlands 250 deltagare är omkring
en femtedel regionmedarbetare.
Isle of Man vinner den sammanlagda
medaljligan med 101 medaljer, varav
39 guld. Gotland kommer på femte plats
med 62 medaljer, varav 23 guld.

Nya gotland.se lanseras. Förutom färg
och form är en av de största förändringarna att webbplatsen är
anpassad för mobil och
surfplatta. Reaktionerna är
övervägande positiva.

JULI

29

REKORDHELG

SEPTEMBER

PÅ VISBY FLYGPLATS

Hemresa för flera tusen Island Gamesbesökare samma helg som Almedals
veckan inleds – det var en helg då inget
fick gå fel på Visby flygplats. 177 ankom
ster och avgångar med sammanlagt
nästan 10 000 passagerare passerade
flygplatsen under helgen. En vanlig var
dag har flygplatsen omkring 20 ankom
ster och avgångar.

34
KRYSSNINGSKAJEN TAR FORM
Under sommaren har arbetet med Visby kryssningskaj fortgått utan några
större problem. Den färdiga kajen sträcker sig 550 meter ut i vattnet. I slutet av
oktober blir det mesta av de yttre arbetena färdiga. Återstående arbeten blir
färdiga i god tid för invigning i april 2018.
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37

44

LANDSBYGDEN UTVECKLAS MED NYTT SAMARBETE

FÖRSTA SPADTAGET FÖR
STORT BRÄCKVATTENVERK

Nya färistar, parkeringsplatser och bostadsbyggande finns bland önskemålen när tre
lokala utvecklingsbolag och Region Gotland inleder ett nytt samarbete under parollen
Landsbygdsutveckling 2.0.

38

Bräckvattenverket i Kvarnåkershamn
ska stå klart sommaren 2019 och blir
då Sveriges största. Verket är grund
läggande för att säkra dricksvatten
tillgången inte bara i Kvarnåkershamn
utan på hela södra ön och norrut mot
Visby.

Aurora ger övning
I STRIDENS KONSEK

VENSER

Foto: Försvarsmakten

Strax efter halv elva sveper fientligt flyg
in över flygfältet i Visby. Vid anfallet
fälls bomber med substridsdelar över
militära grupperingar och en civil
marknadsplats. Anfallet medför ett
flertal skadade och chockade samt en
handfull dödade. Tack och lov är allt en
övning, ett moment under den stora
försvarsmaktsövningen Aurora 17. Under
övningen deltar flera olika myndigheter,
däribland Region Gotland, tillsammans
med Försvarsmakten och under ledning
av Totalförsvarets ammunitions- och
minröjningscentrum (Swedec).

45

OKTOBER

39

Hälso- och sjukvården inför utbildningsanställningar
för sjuksköterskor. Det innebär utbildning till specialistsjuksköterska inom ramen för en tillsvidareanställning
på heltid som sjuksköterska. Modellen finns redan på
många andra håll i Sverige.

FENOMENALEN FÅR ÅRETS
EKOKOMMUNPRIS
Lisa Berg och Helen Lydänge från
Fenomenalen Science Center tar emot
2017-års Ekokommunpris för konceptet
Planetskötare som ”på ett lustfyllt, spän
nande och intresseväckande sätt lyckats
kommunicera FN:s 17 globala mål”.

NOVEMBER

40 TESTPILOTER RATTADE GRÖNT 42 NYTT ÄLDREBOENDE
Projektet Ratta Grönt avslutades med
öppet hus efter att fyra testpiloter fått
prova el- eller gasbil i sex månader.
Projektet, som finansierades helt av
Energimyndigheten, fick mycket upp
märksamhet i media.

41 NYTT GREPP SKA GE NYA
BOSTÄDER PÅ HELA ÖN
Region Gotland hoppas få entreprenörer
att bygga nya bostäder både i Visby och
på landsbygden. Metoden kallas dubbel
markanvisning och testas för första
gången på Gotland.

8
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DECEMBER

Det nya äldreboendet med 60 platser
på Terra Nova invigs med högtidstal
och öppet hus. Under december
flyttar de första brukarna in. Äldre
boendet kommer att drivas av vård
företaget Attendo.

43 WEBBPLATSEN KLÄTTRAR
I RANKING
Region Gotlands webbplats förbättrar
resultatet i en årlig ranking av kommu
nernas webbplatser och hamnar på
en delad 23:e plats av 240 deltagande
kommuner. Rankingen genomförs av
Sveriges kommuner och landsting, SKL.

46

MILJONSATSNING
PÅ DIGITAL
SAMHÄLLSBYGGNAD
Projektet DISA – Digital samhällsbyggnad – får finansiering med
26 miljoner kronor. Detta innebär att
Region Gotland nu gör en storsatsning
på digitalisering av samhällsbyggnads
processen. Medlen kommer från
EU:s regionala utvecklingsfond och
Region Gotlands regionala utveck
lingsmedel 1:1. Projektet genomförs
under tre år med start i januari 2018.

SÅ ANVÄNDS VÅRA SKATTEPENGAR
Region Gotlands största enskilda in
komst
källa är skatteintäkter. Det allra
mesta, nästan 90 %, används för att finansiera sjukvård, omsorg och utbildning.
Av en hundralapp går knappt 87 kronor till dessa områden. Fördelningen skiljer sig inte stort mellan åren. Andelen som
används till utbildningsverksamhet har

minskat med 80 öre från i fjol. Hälso- och
sjukvård här däremot ökat sin andel det
senaste året med 74 öre.
Inom det som kallas övrigt i bilden
nedan finns områden som infrastruktur i
form av gator och vägar, parkverksamhet,
kollek
tivtrafik, miljö- och hälsoskydd,
räddningstjänst och näringslivsfrämjande

åtgärder. Även arbetsmarknadsåtgärder
och vissa gemensamma stödtjänster för
regionens verksamheter ingår i den här
posten. Inför 2017 har redovisningen av
gemensamma tjänster förändrats, det som
tidigare till del fanns i kostnaden för verksamheterna ligger nu under posten övrigt.

100 kronor i skatt på Gotland fördelar sig så här:

GRUNDSKOLA
12,13 kr

FÖRSKOLA OCH
BARNOMSORG
9,46 kr

GYMNASIESKOLA
4,92 kr

ÖVRIG
UTBILDNINGS
VERKSAMHET
1,02 kr

VUXENUTBILDNING
OCH FOLKHÖGSKOLA
0,81 kr

INDIVID- OCH
FAMILJEOMSORG
5,29 kr
ÄLDREOMSORG
14,64 kr

HÄLSO- OCH
SJUKVÅRD
32,49 kr
ÖVRIG VÅRD
OCH OMSORG
6,09 kr

POLITISK
VERKSAMHET
0,82 kr
FRITID OCH
KULTUR
3,28 kr

ÖVRIGT
9,05 kr
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God ekonomisk hushållning

M Å LU P P F Y L L E L S E

Region Gotland har antagit mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning och i planen för ekonomin anges de finansiella mål som är
av betydelse för detta. Årsredovisningen
innehåller en utvärdering av om målen
uppfyllts.
I regionens koncernstyrkort kan verksamhetsperspektivet ses som det perspektiv där målen för god ekonomisk hushållning finns. Region Gotland ska bedriva
tillgänglig service och välfärd med god
kvalitet, i en verksamhet där medarbetare
och ledare har goda möjligheter att bidra
och utvecklas, inom ekonomiskt givna
ramar. Samhällsperspektivet är en beskrivning av hur den politiska majoriteten vill
utveckla Gotland och en målsättning för
hur regionen, i samverkan med andra
aktörer, bidrar till samhällsutvecklingen
på hela Gotland.
De mål för kvalitet och tillgänglighet
som regionfullmäktige beslutat om handlar om kvalitet inom skolan, vården och
omsorgen samt tillgänglighet till regionen.
Totalt sett har regionens verksamheter
inom skola, vård och omsorg god kvalitet. I många avseenden ligger resultaten i nivå med eller något bättre än riket.
Allmänt kan också sägas att brukarna/

patienterna/eleverna är nöjda med verksamheten. Dock finns det ett antal områden som har högre eller mycket högre kostnader än riket vilket indikerar att det finns
utrymme för effektiviseringar. God ekonomisk hushållning innebär att resurserna
används på det mest effektiva sättet med så
gott resultat som möjligt. Då ekonomiska
resurser och kvalitet inte har något säkerställt samband bör det vara möjligt att arbeta för att sänka kostnaderna.
Regionens tillgänglighet behöver förbättras utifrån resultatet av servicemätningen. Gotland ligger lägre än snittet i
alla avseenden utom för informationen
på webbplatsen gotland.se där ett utvecklingsarbete pågått.
Regionens mål för att bedriva god
arbetsgivarpolitik är att medarbetarna ska
förstå sitt uppdrag, vara engagerade och
vilja bidra till verksamhetsutveckling. Det
ska finnas ledare som skapar förutsätt
ningar och tillvaratar engagemanget hos
medarbetarna i en arbetsmiljö som främjar god hälsa. Om dessa mål uppnås kan
resurserna användas på ett sätt som möjliggör en effektiv verksamhet. Höga sjuktal medför resurstapp både kompetens
mässigt, personellt och ekonomiskt.
Motiverade medarbetare bidrar till verksamhetsutveckling som i sin tur är en för-

MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
19. God tillgänglighet till Region Gotland

BEDÖMNING AV
MÅLUPPFYLLELSE
Inte uppfyllt

20. God kvalitet i skolan

Delvis uppfyllt

21. God kvalitet i vården

Delvis uppfyllt

22. God kvalitet i omsorgen

Delvis uppfyllt

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling

Delvis uppfyllt

24. Ledare skapar förutsättningar för att ta tillvara engagemang hos medarbetarna

Delvis uppfyllt

25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag

Delvis uppfyllt

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa

Delvis uppfyllt

27. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 % av nettokostnaden
28. Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 % av nettokostnaden
29. Soliditeten ska vara minst 45 %
30. Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag
31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas
32. Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 %
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utsättning för effektivise
ringar. Regio
nens resultat på index för hållbart
medarbetarengagemang är bra, men det
finns utrymme för förbättringar.
Det ekonomiska resultatet för 2017
uppfyller resultatmålet. Även egenfinansieringen av investeringar uppnås med
hjälp av det goda resultatet samt exploateringar och fastighetsförsäljningar. Däre
mot bedöms nämnderna sammantaget
fortfarande ha en ekonomisk obalans trots
att årets budgetavvikelse var marginell.
Resultaten varierar stort mellan nämnderna. Soliditeten har förbättrats, men når
fortfarande inte upp till målnivån.
Sammantaget uppnår Region Gotland
god ekonomisk hushållning, men det finns
förbättringspotential. Kostnadsnivån för
ett antal verksamheter ligger högre än vad
som är motiverat utifrån Gotlands strukturella förutsättningar. Kvaliteten i verksamheterna är i huvudsak god och ska bibehållas. Sjuk
talet behöver sänkas och
arbetet med lönebildning, hållbart ledarskap, stärkt organisationskultur samt rek
rytering ska fortsätta. De finansiella målen ska följas vilket innebär en budget och
ett ekonomiskt resultat på två procent av
nettokostnaden, egenfinansierade investeringar och en soliditet på 45 procent.
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Inte uppfyllt
Uppfyllt
Inte uppfyllt
Uppfyllt
Delvis uppfyllt
Uppfyllt

Styrmodell och övergripande mål
antal mål. Målen är hela Region Gotlands
mål och gäller därmed alla nämnder och
förvaltningar. Målen beskriver vad som
ska uppnås under perioden 2016-2019 och
följs upp genom indikatorer. Indikatorerna
är inte mål utan visar olika aspekter av måluppfyllelse som tillsammans säger något om
målet är uppfyllt.
Verksamhetsplaner ska fastställas av varje
nämnd årligen. I verksamhetsplanen konkretiseras den inriktning och de övergripande mål som regionfullmäktige antagit.
För att nå eller närma sig styrkortets mål
krävs att regionens verksamheter gemensamt styr mot dessa. En effektiv koncernstyrning ska bidra till att fattade beslut får
genomslag och att organisationen ska agera
mer lika. Detta i sin tur bidrar till måluppfyllelse. Styrningen i Region Gotland ska
vara tydlig, transparent och effektiv.

ifrån vårt ansvar som kommun, landsting
och region leverera kostnadseffektiv välfärd
och rättssäker service med hög tillgänglighet, valfrihet och god kvalitet till fast boende, besökare och näringsliv på Gotland.
Region Gotland ska vara drivande i att
skapa en trygg och hållbar utveckling över
hela ön”.
De grundläggande värderingarna – delaktighet, förtroende och omtanke – är centrala för alla medarbetare i Region Gotland.
I modellen finns två perspektiv: samhälle
och verksamhet. I perspektivet samhälle beskrivs lite förenklat vad regionen ska uppnå och bidra med i utvecklingen av det
gotländska samhället. I perspektivet verksamhet sätts mål utifrån att den egna verksamheten ska bedrivas på ett effektivt sätt,
god ekonomisk hushållning.
Det finns tre målområden i respektive
perspektiv. Varje målområde innehåller ett

M Å LU P P F Y L L E L S E

Balanserat styrkort har använts som styrverktyg för Region Gotland sedan 2002. I
juni 2016 beslutade regionfullmäktige om
en ny styrmodell. Den nya styrmodellen
bygger på en balans mellan olika målområden men det är målen som är i fokus.
Modellen bygger på ett gemensamt styrkort för hela koncernen med årliga verk
samhetsplaner där nämnder och förvaltningar beskriver hur de bidrar till att
uppfylla målen i styrkortet, samt hur de
ska arbeta för att uppnå resultat i den del
av nämndens uppdrag som inte är målsatt i
styrkortet.
Vision Gotland 2025 sammanfattas i meningen ”Gotland är Östersjöregionens mest
magiska plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust.”
Av verksamhetsidén framgår vad Region
Gotland ska göra, för vem och varför. Verksamhetsidén lyder ”Region Gotland ska ut-

VISION
Samhälle

Perspektiv

Målområde

Mål

Verksamhet

Social
hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet

Ekologisk
hållbarhet

Kvalitet

Medarbetare

Ekonomi

Mål

Mål

Mål

Mål

Mål

Mål

Indikatorer

Verksamhetsplaner
Verksamhetsidé

Värderingar
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REGION GOTLANDS ÖVERGRIPANDE MÅL
Regionfullmäktige har antagit 32 prioriterade mål som gäller för perioden 2016-2019. De här målen
utgör grunden för verksamhetsuppföljningen och bedömningen av god ekonomisk hushållning.

Perspektiv samhälle
Social hållbarhet
M Å LU P P F Y L L E L S E

1. God folkhälsa

Ekonomisk hållbarhet
7. Ingen bostadsbrist

2. Gotlänningar känner sig
		delaktiga

8. Alla elever fullföljer
		 gymnasieskolan

3. Ett jämställt och jämlikt
		Gotland

9. Hög andel gotlänningar
		 i arbete eller studier

4. Alla barn har goda uppväxt		villkor

10. God tillgång till vuxen		utbildning

5. Ett rikt och tillgängligt
		 kultur- och fritidsliv

11. Långsiktigt goda och stabila
		kommunikationer

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

12. Ett gott näringslivsklimat
13. Ökad folkmängd

Ekologisk hållbarhet
14. Utveckla Gotland som
		 ekokommun
15. Ställ om till lokalproducerad
		 och förnybar energi
16. Säkra tillgången till vatten
		 av god kvalitet
17. Gotlands klimatavtryck ska
		minska
18. Ett ansvarsfullt samhälls		 byggande som bidrar till
		 tillväxt över hela ön

Perspektiv verksamhet
Kvalitet
19. God tillgänglighet till
		 Region Gotland
20. God kvalitet i skolan
21. God kvalitet i vården
22. God kvalitet i omsorgen

Medarbetare

Ekonomi

23. Medarbetare har förutsätt-
		 ningar att bidra till verksam-
		hetsutveckling

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

24. Ledare skapar förutsättningar
		 för och tar tillvara engage		 mang hos medarbetarna

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

25. Medarbetare förstår verksam		 heten och sitt eget uppdrag

29. Soliditeten ska vara minst
		 45 %

26. Arbetsmiljön ger förutsätt		 ningar för medarbetaren att
		 bibehålla god hälsa

30. Den totala nettokostnads		 ökningen ska inte överstiga
		 ökningen av skatteintäkter
		 och generella statsbidrag
31. Regionens materiella
		 tillgångar ska vårdas
32. Skattefinansierade investe		 ringar ska vara egenfinan-
		 sierade till 100 %
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Samhälle

Analys
Redovisning
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SAMHÄLLE

| SOCIAL HÅLLBARHET

Social hållbarhet
För Region Gotland handlar social hållbarhet om att bygga ett långsiktigt och öppet
samhälle för dess invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där grund
läggande 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.

Sammanfattning av målområdet
M Å LU P P F Y L L E L S E

Fortsatta insatser krävs för att nå de uppsatta målen inom social hållbarhet. Den
kommande regionala utvecklingsstrategin
(RUS) blir ett viktigt verktyg för styrning
och samordning inom området.
Den psykiska ohälsan på Gotland är en
utmaning på flera sätt liksom att främja
levnadsvanor som bidrar till god folkhälsa.
Positivt är att fler personer än tidigare fått
samtal om levnadsvanor i hälso- och sjukvården. För att öka tryggheten hos befolkningen har samverkan mellan regionen och polisen fortsatt, bland annat med
fokus på att motverka förekomst av narkotika.

Fler personer på Gotland än i riket är inte
nöjda med inflytandet över beslut och regionens verksamheter. Även hur väl regionen möjliggör för deltagande i regionens
utveckling kan förbättras. Under året har
flera medborgardialoger genomförts kring
strategiska frågor men fler insatser krävs.
För att Gotland ska vara jämställt och
jämlikt behövs bland annat fortsatta insat
ser för att minska påverkbara skillnader
mellan olika grupper i upplevelse av hälsa,
levnads
vanor och socialt deltagande. I
skolan fortsätter arbetet för att flickor och
pojkar ska ha likvärdiga möjligheter till
utbildning, studieval och utveckling.

Positiva resultat men även förbättringsområden finns avseende barns uppväxtvillkor. Deltagandet i förskoleverksamhet
är högt och skolresultaten i årskurs 9 ligger över riket men kunskapsresultaten har
försämrats. Det utvecklingsarbete som pågår för att barn och ungdomar ska växa
upp i en trygg miljö behöver fortsätta.
Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv är ett mål som delvis kan anses uppnått utifrån resultaten i medborgarundersökningen. Region Gotlands värdskap för
Island Games har bidragit på ett positivt
sätt.

Psykiatriska diagnoser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är vanligare på Gotland än i riket. Under året har
handlingsplan för främjande av psykisk
hälsa uppdaterats. Exempel på aktiviteter
är arbete för sammanhållen vård och omsorg för personer med beroendeproblematik, fortsatt genomförande av programmet
för förebyggande av självmord samt insatser för att minska ensamhet bland äldre.

Sjukskrivningar på grund av psykisk
ohälsa ökar och är vanligare bland kvinnor
än bland män.
Befolkningens hälsa påverkas av bland
annat utbildning, boende, sysselsättning,
miljö och hälsofrämjande insatser i välfärdssektorn. De levnadsvanor som bidrar mest
till sjukdomsbördan i Sverige är tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.
Exempel på genomförda aktiviteter för
att främja hälsofrämjande levnadsvanor är
ökat antal samtal om levnadsvanor i hälsooch sjukvården, samarbete mellan hälsooch sjukvården och Gotlands Idrottsförbund kring ”Fysisk aktivitet på recept”, fokus
på munhälsa och förbättrade levnadsvanor
hos personer med funktionsnedsättning, ny
rutin för rökfria skolgårdar samt projekt för
ökad fysisk aktivitet i skolan.
Upplevelse av trygghet har positiv inverkan på hälsan. På Gotland upplever
både kvinnor och män trygghet i högre
grad än riksgenomsnittet. Kvinnor upp
lever otrygghet i högre grad än män. Samarbetet har fortsatt med polisen utifrån
medborgarlöften, bland annat inom området alkohol, narkotika och tobak.

Mål 1: God folkhälsa
Cirka 70 % av befolkningen på Gotland
upplever bra hälsa. Hälsan är ojämlikt
fördelad, bland annat finns samband där
högre social position ger bättre hälsa.
Insatser krävs för att målet ska nås fullt
ut. För övergripande styrning föreslås att
lägga in strategier för god, jämställd och
jämlik hälsa i den kommande regionala
utvecklingsstrategin (RUS).

INDIKATOR (jämförelse)
Andel av befolkningen 16-84 år med självupplevd bra hälsa,
4-årsmedelvärden, %
- kvinnor
- män
Sjukskrivningar för psykisk ohälsa, antal pågående sjukfall
- kvinnor
- män
Registrerade försäkrade 19-24 år med sjuk- och aktivitets
ersättning p g a psykisk ohälsa i länet, antal/1 000 inv.
- kvinnor
- män
Andel av befolkningen 16-84 år som röker dagligen,
4-årsmedelvärden, %
- kvinnor
- män
Andel av befolkningen 16-84 år med upplevelse av otrygghet,
4-årsmedelvärden, %
- kvinnor
- män

2017*

2016

2015

–

69 (73)
67 (71)
72 (75)

69 (73)
67 (70)
72 (75)

–

416
322
94

396
298
98

–

23 (12)
20 (12)
26 (13)

21
19
23

–

12 (10)
12 (11)
11 (9)

12 (11)
13 (12)
12 (10)

–

17 (22)
27 (35)
6 (8)

15 (21)
25 (33)
6 (8)

* Den nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor har inte genomförts 2017.
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Mål 2: Gotlänningar känner sig delaktiga
område med lågt värde är möjlighet till
dialog med förtroendevalda. Vidare finns
potential att utveckla medborgar
dialog
och medborgares delaktighet i strategiskt
arbete.
Under året har flera dialoger förts med
medborgare och andra aktörer, exempelvis
kring strategi för långsiktigt hållbart serviceutbud, landsbygdsutveckling och den
regionala utvecklingsstrategin.
Region Gotlands hemsida har förändrats med förbättrad tillgänglighet och information om kontaktvägar.
Fler e-tjänster har införts för ökad delaktighet för brukare och kunder, exempelvis journal via nätet i hälso- och sjukvården.
I socialtjänsten har arbete påbörjats utifrån olika modeller för att stärka bruka-

INDIKATOR (jämförelse)
Nöjd- Inflytande-Index - Helheten
- kvinnor
- män
Delaktighetsindex, andel av maxpoäng, %
Andel av befolkningen 16-84 år med lågt socialt deltagande, %
- kvinnor
- män

2017

2016

2015

–

31 (40)
31 (40)
30 (39)

33 (40)
36 (40)
31 (39)

54 (57)

56 (56)

56 (55)

–

19 (20)
16 (19)
22 (22)

20 (21)
18 (20)
22 (23)

rens delaktighet och inflytande, bland
annat IBIC, Individens behov i centrum.
Teknikförvaltningen har genomfört öppna möten, workshops och kampanjer för
att öka medborgarnas delaktighet kring
exempelvis vattenförsörjning och byggprojekt.
En annan aspekt på delaktighet är människors möjlighet att delta i sociala sammanhang som exempelvis föreningsliv,
kulturaktiviteter eller offentliga tillställningar. Ungefär var femte person på Gotland har lågt socialt deltagande.
En förutsättning för att vara delaktig
i samhället och i sociala aktiviteter är tillgänglighet och upplevelsen av att vara
inkluderad. Exempel på genomförda
aktiviteter för att öka deltagandet i samhället är teknikförvaltningens medverkan i Trafikverkets projekt att tillgänglighetsanpassa hållplatser, kunskapsdagar
för ökad tillgänglighet i samverkan mellan regionstyrelseförvaltningen och funk
tionshinderrörelsen, socialförvaltningens
arbete att minska ensamhet bland äldre
och framtagandet av en integrationsstra
tegi i samarbete med bland annat Läns
styrelsen.

M Å LU P P F Y L L E L S E

För att gotlänningar ska känna sig del
aktiga krävs fler insatser. Både förtroende
valda och Region Gotlands verksamheter
har förutsättningar att utveckla arbetsformer som underlättar delaktighet. I
medborgarundersökningen tas ett nöjdinflytande-index fram som mäter medborgarnas uppfattning om insyn och
inflytande över beslut och verksamheter.
Resultatet för Gotland är 31 av maximalt
100. Det kan inte bedömas vara en godkänd nivå och är ett av de lägsta resultaten
bland de kommuner som genomför medborgarundersökningen.
Delaktighetsindex, visar också på möjliga förbättringar. Indexet visar en bild av
hur väl regionen möjliggör för medborgarna att delta i regionens utveckling. Ett

Mål 3: Ett jämställt och jämlikt Gotland
Målet avseende jämställdhet (mellan kvinnor och män) och jämlikhet (mellan samhällsgrupper) är inte uppfyllt. Det behövs
fortsatta insatser för att nå de nationellt
uppsatta målen för jämställdhet och god
hälsa på jämlika villkor. Hälsa, livsvillkor
och levnadsvanor skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Män upplever bättre hälsa,
mindre stress och har mindre nedsatt psykiskt välbefinnande än kvinnor. Däremot är det vanligare att män har levnadsvanor som inte främjar hälsa, exempelvis
snusning, riskkonsumtion av alkohol och
litet intag av frukt och grönsaker. Upplevelse av hälsa som mindre bra, levnads-

vanor som inte främjar hälsa, lågt socialt
deltagande och upplevelse av otrygghet
hänger samman med kort utbildning eller
lägre inkomst. Studier visar att personer
från utsatta grupper ibland inte får tillgång till vård utifrån medicinska riktlinjer.
Hälso- och sjukvården har infört standardiserade vårdförlopp inom cancer
vården för att säkerställa att patienter får
likvärdig vård. Flera förvaltningar har fått
stöd för ökad kunskap om jämställdhetsintegrering och ett projekt för jämställd
tillväxt har påbörjats.
Skolan har haft fokus på jämlika förutsättningar för lärande och utveckling. Det

INDIKATOR (jämförelse)
Andel av befolkningen 16-84 år med självupplevd bra hälsa,
4-årsmedelvärden, %
- kvinnor
- män
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter
fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel, %
- kvinnor
- män
Föräldrapenning uttagen av kvinnor respektive män, andel, %
- kvinnor
- män
Anmälda misshandelsbrott mot kvinna inomhus i nära relation
med offret, antal/100 000 inv.

2017

2016

2015

–

69 (73)
67 (71)
72 (75)

69 (73)
67 (70)
72 (75)

–

–

24 (32)
25 (37)
23 (27)

70 (72)
30 (28)

69 (73)
31 (27)

71 (74)
29 (26)

–

66 (104)

82 (141)

behövs dock fortsatt arbete för att öka pojkars skolresultat och motivation samtidigt
som flickornas bibehålls. Andelen män
som påbörjar studier på universitet/högskola inom 2 år efter gymnasiet är fortfarande lägre än andelen kvinnor. Skillnaden
mellan könen har minskat, dels för att andelen män som börjat studera har ökat och
dels för att andelen kvinnor har minskat.
På Gotland tas 70 % av föräldrapenningen ut av kvinnor och 30 % av män.
Det är mer jämställt än i riket men inte i
nivå med det nationella målet där inte mer
än 60 % ska tas ut av kvinnor.
Ett annat nationellt mål som inte nås är
att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Antal anmälda misshandelsbrott mot
kvinnor på Gotland är färre än i riket och
antalet har minskat mellan 2015 och 2016.
Troligtvis finns ett mörkertal där inte alla
våldsbrott i nära relation anmäls. Under
året har olika fortbildningar genomförts
för att motverka mäns våld mot kvinnor.

Region Gotland Årsredovisning 2017
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Mål 4: Alla barn har goda uppväxtvillkor

M Å LU P P F Y L L E L S E

Indikatorerna visar både positiva resultat
och förbättringsområden.
Deltagandet i förskoleverksamhet är
högt. Förskola ger en bra grund inför skolstarten och forskning visar att barn som
går i förskola har bättre psykisk hälsa och
bättre skolresultat än barn som inte gått i
förskola.
En utmaning är att cirka var tionde elev
i årskurs 9 saknar behörighet till gymnasieskolan. Olika skolutvecklingsinsatser
pågår för att lyfta elever och skolor med
svaga resultat, bland annat ett projekt
kring nyanländas lärarande som genomförs tillsammans med Skolverket.
7,5 % av barn och ungdomar lever i ekonomiskt utsatta familjer, psykisk ohälsa

ökar bland barn och unga liksom antal anmälningar om barn som far illa. Arbetet
utifrån handlingsplan för psykisk hälsa har
fortsatt med bland annat förbättringar av
tidiga insatser för barn och unga som inte
mår bra och arbetet i socialpsykiatriskt
team. Kartläggning har gjorts av rutiner för
upptäckt, stöd och behandling till våldsutsatta barn och ungdomar. Ungdoms
mottagningen har ökat det utåtriktade arbetet och infört nya mottagningsformer.
Inom ungdomsverksamheten har arbetet
fortsatt att stärka verksamheten på ungdomsgårdarna med bland annat ökat utbud och öppethållande under sommaren.
Ett svårtolkat resultat är att antalet barn
och ungdomar placerade på institution

INDIKATOR (jämförelse)

2017

2016

2015

–

88 (84)

89 (83)

88 (83)
89 (86)
86 (79)

90 (87)
91 (89)
89 (86)

88 (86)
86 (87)
89 (84)

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta familjer, andel, %

–

7,5 (9,0)

9,2 (9,6)

Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem eller i familjehem,
antal/1 000 inv. 0-20 år

–

11,0 (10,6)

12,4 (12,1)

Invånare 0-20 år som var föremål för individuellt bistånds
bedömda öppna insatser, andel, %

–

2,3 (1,5)

2,4 (1,5)

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel, %
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram,
hemkommun, andel, %
- flickor
- pojkar

eller familjehem är i nivå med riket, samtidigt som det är vanligare på Gotland att
barn och ungdomar fått biståndsbedömda
öppna insatser inom socialtjänsten. En
bakomliggande faktor kan vara att det är
vanligare på Gotland än i riket med vissa
psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser. En hypotes är att behovet av stöd
därför är större på Gotland och att antalet öppna insatser bidrar till att placeringarna ändå inte är fler än riksgenomsnittet.
I socialförvaltningen har fokus lagts på
att minska placeringar på institution eller
i familjehem genom exempelvis nätverksarbete och att familjehemsorganisationen
har stärkts. En effekt har kunnat skönjas genom att färre barn placerades under
2017 än året innan.

Mål 5: Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv
Målet att åstadkomma ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv har delvis uppfyllts. Enligt medborgarundersökningen är gotlänningarna nöjda med
kulturutbud och fritidsaktiviteter även om
brister upplevs kring idrotts- och motionsanläggningar.
I medborgarundersökningen mäts befolkningens uppfattning om bibliotek, utställningar och konstverksamhet, teaterföreställningar och konserter genom ett
så kallat nöjd-medborgar-index – kultur.
Senaste resultatet tolkas som att gotlänningarna är någorlunda nöjda med kultur
utbudet. Det är ingen tydlig skillnad i
resultat de senaste åren och det ligger i
nivå med snittet för de kommuner som
genomför undersökningen. Under året
har utvecklingsarbete inriktats på kultur

planens tre fokusområden, kulturell del
aktighet, villkor för kulturskapande och
kulturdriven tillväxt och innovation samt
att förstärka insikten om kulturens betydelse för regional utveckling. Flera utvecklingsprojekt har pågått, bland annat
konceptualisering och samverkan på
Roma Kungsgård och kontakt har etablerats med den romska föreningen, Roma
People, som representerar en av de nationella minoritetsgrupperna.
Ett område där resultatet bedöms
som att gotlänningarna är nöjda är nöjdregionindex – fritidsmöjligheter. I detta
ingår frågor om parker, grönområden,
natur, möjlighet att utöva fritidsaktiviteter, tillgång till idrotts- och kulturevenemang och nöjesutbud. Även för detta index är resultatet oförändrat över de

INDIKATOR (jämförelse)

16

2017

2016

Nöjd-Medborgar-Index – Kultur

–

64 (62)

62 (62)

Nöjd-Region-Index – Fritidsmöjligheter

–

64 (61)

65 (60)

Nöjd-Medborgar-Index – Idrotts- och motionsanläggningar

–

49 (60)

53 (60)

Region Gotland Årsredovisning 2017

2015

senaste åren. Resultatet är något högre på
Gotland än medelvärdet för deltagande
kommuner. När det gäller uppfattningen
om idrotts- och motionsanläggningar är
gotlänningarna inte nöjda. Senaste resultatet, från 2016, är lägre än medelvärdet
för deltagande kommuner. Under 2017
har Gotlands värdskap för NatWest Island
Games medfört en arenautveckling. Nu
finns en ny pistolbana, nya friidrottsbanor
på Gutavallen samt att Ica Maxi Arena
har utvecklats. Det har också skett en
upp
gradering av gymnastikredskap och
tidtagarutrustning för simning. Region
Gotland har även varit engagerade i in
redandet av ny skatehall i Visby.
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Mål 6: En levande landsbygd och ett attraktivt
Visby för bibehållen inomregional balans
ungdomarna 16-18 år minskat med 4 %.
Den stora befolkningsökningen skedde i
gruppen 65-79 år, som ökat med 790 personer. Under det senaste året i perioden
ökade antalet invånare i Visby tätort med
176 personer.
Området Gotland exklusive Visby består av de mindre tätorterna och lands
bygden. Här har befolkningen minskat
mellan åren 2012 och 2017, från 34 279
till 34 142 personer. Antalet personer i
förvärvsaktiva åldrar har också minskat
men övriga åldersgrupper har ökat. Under
det senaste året i perioden ökade antalet

2017

2016

2015

Relativ befolkningsutveckling Gotland exkl. Visby tätort, %
- 5-årsperiod, %

INDIKATOR

0,2
-2,8

-1,1
-3,5

0,4
-2,9

Relativ befolkningsutveckling Visby tätort, %
- 5-årsperiod, %

-0,3
4,1

1,6
5,2

-0,5
4,5

invånare i området Gotland exklusive
Visby med hela 416 personer.
Under året har en förstudie för den
nya stadsdelen Visborg i Visby genomförts. Målsättningen är att inleda byggandet av gator, parker och bostäder inom två
år. Stadsvisionsstudier av hur Visby hamn
och Östercentrum ska kunna utvecklas
har också genomförts. En kartläggning
av byggbar mark i tätorter på landet har
resulterat i ett uppdrag att utlysa en tävling för att i ett första skede åstadkomma
byggande av bostäder i Klintehamn och
Hemse.

Ekonomisk hållbarhet

SAMHÄLLE

M Å LU P P F Y L L E L S E

Under 2017 ökade befolkningen i Visby
tätort med 0,7 %. På övriga Gotland var
ökningen 1,2 %. Detta innebär att Visby
hade en negativ befolkningsutveckling
relativt hela Gotland på -0,3 % medan
övriga Gotland hade en utveckling på
0,2 %. Under den senaste femårsperioden har Visby tätort haft en befolkningsökning medan övriga Gotland haft en
minskning.
I Visby tätort har befolkningen mellan
åren 2012 och 2017 ökat från 22 962 till
24 453 personer. Andelen barn och ungdomar 1-15 år har ökat med 8 %, medan

| 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).

Sammanfattning av målområdet
För att nå en samhällsutveckling som är
ekonomiskt hållbar krävs fler insatser, inte
bara av Region Gotland utan av hela det
gotländska samhället där samverkan är ett
nyckelord.
Befolkningen på Gotland ökade under
året med 592 personer vilket motsvarar
1,0 % och antalet invånare uppgår nu till
58  595. Befolkningstillväxten i Sverige var
i genomsnitt 1,3 %. Det är mycket positivt att Gotlands invånarantal ökar så pass
mycket för andra året i rad. En stabil eller
helst ökande folkmängd, är en förutsättning för möjligheten att göra de investeringar som krävs framöver. Inflyttning är
den faktor som på kort sikt är mest påverkbar för att öka folkmängden. För att
människor ska kunna flytta till Gotland
krävs bostäder. Utbudet av privatbostäder

till försäljning har fortsatt att minska. Utbudet har mer än halverats sedan 2015.
Bostadsbristen konstateras också i den
extremt låga vakansgraden i Gotlandshems bostadsbestånd. Under 2017 gavs
517 startbesked för byggande av nya bostäder, vilket var en ökning med 70 % mot
föregående år.
Den öppna arbetslösheten på Gotland har sjunkit även 2017 och uppgår nu
till 4,5 % vilket är 2,2 procentenheter lägre än genomsnittet i Sverige. Trots den
låga arbetslösheten har en stor andel av de
arbetssökande en lång väg till arbete då de
inte matchar den kompetens som arbetsgivare på Gotland eftersöker. God tillgång
till vuxenutbildning skapar förutsättning
att byta yrke eller läsa in behörighet för att
ta sig vidare i utbildningssystemet. Inom

ramen för kunskapslyftet har regeringen
beslutat utöka antalet utbildningsplatser
inom yrkeshögskolan, regionalt yrkesvux
och folkhögskola.
Näringslivsklimatet på Gotland upplevs
inte vara tillräckligt bra enligt den rankning som görs av Svenskt Näringsliv. För
att förbättra näringslivsklimatet och samordna insatserna har regionfullmäktige
under 2017 antagit ett nytt program för
företagsklimat. Trots att inte näringslivsklimatet upplevs som gott, startas många
nya företag på Gotland. Antal nyregistre
rade företag per 1 000 invånare mellan
16-64 år uppgick 2016 till 12,3 vilket är
näst bästa länet i Sverige.
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Mål 7: Ingen bostadsbrist

M Å LU P P F Y L L E L S E

Allt fler vill bosätta sig på Gotland och
den ökade efterfrågan tillsammans med ett
begränsat utbud är en begränsning. Utbudet på privatbostäder till försäljning har
fortsatt att minska. Under 2015 annonserades 3 400 privatbostäder på Hemnet att
jämföra med endast 2 633 under 2016 och
så få som 1 069 under 2017. Det minskade
utbudet i kombination med att nya amorteringskrav infördes, ledde till en kraftig prisökning under årets första 6 månader för att sedan avta något. Snittpriset för
villorna i Gotlands län minskade under
2017 med 0,7 % att jämföra med 2016 då
snittpriset ökade med 20 % enligt Svensk
Mäklarstatistik. Motsvarande prisutveckling för bostadsrätter låg på +13,8 % för
2017 att jämföra med +16 % för 2016.

Bostadsbristen konstateras också i den
extremt låga vakansgraden i Gotlandshems
bestånd. Vakansgraden i Visby respektive på övriga Gotland har de senaste tre
åren legat under 1 %. Även omsättningen
inom beståndet fortsätter att minska. 2016
omsattes drygt 700 lägenheter att jämföra
med knappt 800 lägenheter 2015. Mot
svarande siffra för 2017 ligger på endast
600 lägenheter.
Trots den begränsade tillgången på
bostäder uppnådde regionen sitt mål att
bosätta samtliga 213 anvisade nyanlända
invånare enligt det länstal som tilldelats
Gotland av Migrationsverket.
Tack vare den stora efterfrågan på
bostäder är nybyggnationen fortsatt god.
Vid markanvisningstävlingar visas ett

INDIKATOR

2017

2016

2015

0,36/0,82

0,26/0,65

0,05/0,39

1 069

2 633

3 400

Andel bosatta av anvisade nyanlända, %

100

100

–

Antal startbesked för bostäder (lägenheter i småhus eller
flerbostadshus)

507

305

299

Vakansgrad i Gotlandshems bostadsbestånd i Visby
respektive övriga Gotland, %
Utbud av privatbostäder till försäljning på Gotland, antal

fortsatt stort intresse från aktörer på fastlandet vilket kan bidra till att produktionstakten för bostäder ökar.
Gotlandshem fortsätter att arbeta mot
målet att bygga 400 lägenheter fram till
2020 och hittills har man producerat
146 lägenheter. Även småhusbebyggelsen
har tagit fart och under 2017 gavs start
besked för 80 småhus. För att uppfylla
målet krävs fortsatt hög produktionstakt
av samtliga bostadstyper, både i tätorter
och på landsbygden.

Mål 8: Alla elever fullföljer gymnasieskolan
Att fullfölja gymnasieskolan är ett mycket
viktigt och prioriterat mål för att ung
domar ska få ett arbete på en arbetsmarknad där arbetsgivare efterfrågar alltmer välutbildad arbetskraft. Att så många
unga som möjligt når grundskolans mål
och söker samt fullföljer en gymnasieutbildning är väsentligt för Gotlands framtid. Kunskapsresultaten för Gotlands
kommunala grundskola visar en försämring jämfört med föregående år vilket följer utvecklingen i riket. Resultatet påverkas av att fler nyanlända nu finns i skolan.
Däremot har andelen elever som fullföljer
gymnasiet inom 4 år fortsatt öka och ligger nu nivå med rikets resultat.
INDIKATOR (jämförelse)

18

Inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen pågår ett systematiskt kvalitets
arbete med olika skolutvecklingsinsatser
för att lyfta elever och skolor med svaga
resultat. Bland dessa kan nämnas Lik
värdig och tillgänglig utbildning och Allas
ansvar för skolan uppdrag. En annan aktivitet är ett projekt tillsammans med Special
pedagogiska myndigheten som berör
för- och grundskola liksom ett projekt
tillsammans med Skolverket kring nyanländas lärande. Inom ”Hållbara Gotland”
har projektmedel beviljats i syfte att höja
utbildningsnivån på Gotland. Det handlar bland annat om att stärka studie- och
yrkesvägledningen vilket förväntas höja
2017

2016

2015

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram,
hemkommun, andel, %
- flickor
- pojkar

88 (83)
89 (86)
86 (79)

90 (87)
91 (89)
89 (86)

88 (86)
86 (87)
89 (84)

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun,
andel, %
- flickor
- pojkar

71 (71)
73 (74)
68 (68)

68 (71)
72 (75)
65 (67)

67 (69)
71 (73)
64 (66)
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studiemotivationen hos elever i både
grund- och gymnasieskola.
Inom socialförvaltningen pågår ett
utvecklingsarbete för att minska antalet
placeringar som syftar till målen om att alla
barn har goda uppväxtvillkor samt full
följer gymnasiet. Fokus har lagts på nätverksarbete för att utveckla socialt arbete
med barn/ungdomar och deras familjer.
För att alla elever ska fullfölja gymnasieskolan krävs fortsatt arbete.

SAMHÄLLE

| EKONOMISK HÅLLBARHET

Mål 9: Hög andel gotlänningar i arbete eller studier
Andelen av befolkningen i åldern 25-64
år som har minst 3 års högskoleutbildning
har mellan 2014-2016 ökat med 1 procentenhet både i riket och på Gotland,
men skillnaden på 6 procentenheter kvarstår. På Gotland är andelen 21 % och i riket 27 %. Under perioden ökar skillnaden
mellan män och kvinnor på Gotland, men
är oförändrad i riket.
Andelen gymnasieelever som börjat på
universitet eller högskola inom två år efter
fullföljd gymnasieutbildning var 24  
%

INDIKATOR (jämförelse)

2017

2016

2015

–

–

24 (32)
25 (37)
23 (27)

–

21 (27)

21 (26)

27 (32)
15 (22)

26 (31)
15 (21)

4,5 (6,7)
5,2 (6,4)
3,7 (6,9)

6,0 (6,9)
5,8 (6,5)
6,3 (7,3)

6,8 (7,4)
6,5 (7,2)
7,1 (7,5)

69 (68)
67 (66)
70 (70)

63 (67)
62 (65)
64 (69)

64 (66)
62 (64)
66 (69)

97

65

–

Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter
fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel, %
- kvinnor
- män
Andel i befolkningen, 25-64 år, som har minst 3 års högskole
utbildning, %
- kvinnor
- män
Relativt arbetslöshetstal, %
- kvinnor
- män
Andel av hela befolkningen, 15-74 år, som är i sysselsättning, %
- kvinnor
- män
Antal personer som under året anvisats plats från
Arbetsförmedlingen till Region Gotlands förvaltningar

2015, vilket är i nivå med genomsnittet
för de tidigare tre åren. Rikets andel är för
motsvarande period i genomsnitt 8 procentenheter högre och kvarstår 2015. Det
senaste året har en minskning skett mellan
män och kvinnor på Gotland, vilket inte
är fallet i riket
Arbetslösheten är fortsatt låg på Gotland och var i augusti lägst i landet. I
december var 1 861 personer, eller 4,5 %
av den registerbaserade arbetskraften in
skrivna vid Arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa eller deltagare i program
med aktivitetsstöd. I riket som helhet var
motsvarande andel 6,7 %. Trots den relativt låga arbetslösheten på Gotland har en
stor andel av de arbetssökande en lång väg
till arbete, då de inte matchar den kompetens som arbetsgivarna på Gotland söker
till sina verksamheter. Vuxenutbildningen,
som har fortsatt växa, och olika arbetsmarknadsinsatser är därför mycket viktiga
delar i matchningsarbetet.

M Å LU P P F Y L L E L S E

För en långsiktig ekonomisk hållbarhet är det angeläget att en så stor andel
som möjligt av befolkningen är i arbete
eller studier. För att målet ska uppfyllas
krävs att en högre andel gotlänningar går
vidare till högre studier. En hög målupp
fyllelse bidrar till en ökad egenförsörjning
och därmed minskade samhällskostnader i form av exempelvis försörjningsstöd.
Även för arbetsgivares tillgång till arbetskraft och därmed möjligheter till tillväxt
är det viktigt med en hög måluppfyllelse.

Mål 10: God tillgång till vuxenutbildning
Arbetsmarknaden är föränderlig och de
kompetenser som arbetsgivare efterfrågar
ändras ständigt. Att kunna vidareutbilda
sig är därför viktigt för både individens
utveckling och möjlighet till ett arbete,
men också utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv. God tillgång till vuxenutbildning på olika nivåer skapar förutsättningar för att byta yrkeskarriär eller
att läsa in behörighet för att ta sig vidare
i utbildningssystemet. Regeringen har aviserat särskilda satsningar på kompetensförsörjning i ett landsbygdspaket och vill
rikta vuxenutbildning mot den arbetsmarknad som finns nära. Inom ramen för

INDIKATOR (jämförelse)
Andel invånare som deltar i vuxenutbildning, %
- kvinnor
- män
Pågående yrkeshögskoleutbildningar i egen regi eller
i samarbete med andra utbildningsaktörer, antal

kunskapslyftet gör regeringen i budgetpropositionen för 2018 en stor förstärkning av antalet platser inom yrkeshögskolan, regionalt yrkesvux, folkhögskolan,
universitet och högskolor.
Andelen av befolkningen som deltar i
vuxenutbildning har för kvinnor minskat
från 5,7 till 5,6 %, och för män från 3,5 till
3,3 %, sedan 2015. En förklaring kan vara
det goda läget på arbetsmarknaden där det
råder stor efterfrågan på arbetskraft.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har ansökt om att få bedriva en yrkeshögskoleutbildning i egen regi samt i två
andra fall ansökt om att få bedriva yrkes-

2017

2016

2015

–

4,4 (6,4)
5,6 (7,4)
3,3 (5,3)

4,6 (6,1)
5,7 (7,3)
3,5 (5,0)

3

2

2

högskoleutbildning tillsammans med andra utbildningsaktörer. I början av 2018
kom beskedet att samtliga tre ansökningar blivit beviljade: drift- och underhållsutbildning, tandsköterskeutbildning samt
affärsutvecklare - besöksnäringen. I det
pågående kompetensförsörjningsprojektet inom ”Hållbara Gotland” ingår att
jobba fram strukturer för yrkeshögskoleutbildningar och även titta på förutsättningarna för teknikcollege samt vård- och
omsorgscollege.
Sammantaget är bedömningen att tillgången till vuxenutbildning på Gotland
är god.
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Mål 11: Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

M Å LU P P F Y L L E L S E

Gotlands geografiska läge gör ön helt
beroende av flyg- och färjetrafik. Flygtrafiken och färjetrafiken har i huvudsak
olika målgrupper, trafikslagen kompletterar, men ersätter inte varandra. Trafiksystemen måste kunna erbjuda transport
lösningar som är anpassade efter invånarnas, näringslivets och besökarnas behov.
Några faktorer som här är viktiga är turtäthet, hastighet och pris. Hur trafiken
utvecklas kan ses om ett mått på Gotlands attraktivitet och på hur näringslivet
utvecklas.
I den statligt upphandlade linjetrafiken
till Nynäshamn och Oskarshamn reste
2017, 1 691 138 passagerare med Destination Gotland, en ökning sedan föregående

år med 4 %. Utöver den avtalade trafiken
drev Destination Gotland under sommaren trafik till Västervik, drygt 57 000
passagerare reste på den linjen. Sammanlagt reste knappt 1 750 000 personer i
färjetrafiken, en minskning med cirka
23 500 personer sedan föregående år. År
2016 drev även Gotlandsbåten trafik, till
Nynäshamn och Västervik.
Under den senaste tioårsperioden har
resandet inom färjetrafiken ökat med
drygt 200 000 personer. Sett ytterligare
tio år tillbaks har resandet ökat med drygt
600 000 personer.
Inom godstrafiken transporterades
2017, 803 276 längdmeter gods, en ökning
med 2 %.

INDIKATOR (jämförelse)
Antal färjepassagerare per år
- varav Destination Gotland, linjetrafik, Nynäshamn, Oskarshamn
- varav Destination Gotland, Västervik
- varav Gotlandsbåten, Västervik, Nynäshamn

2017

2016

2015

1 748 602
1 691 138
57 464
–

1 772 240
1 622 899
–
149 341

1 652 876
1 652 876
–
–

Antal flygpassagerare per år

491 446

463 559

430 977

Längdmeter färjegods

803 276

786 638

753 019

15

16 (82)

15 (79)

Antal resor per invånare med kollektivtrafik, buss

Antalet flygresenärer var 2017, nästan
500 000 personer, en ökning med 6 %
sedan föregående år. Under den senaste
tioårsperioden har resandet med flyg ökat
med knappt 175 000 personer. Läggs
ytterligare tio år till, har resandet ökat
med knappt 200 000 personer.
Resandet inom kollektivtrafiken på
Gotland var 2017 något lägre, 2 %, än
föregående år. 2017 gjordes 885 959 resor,
15 resor per invånare med buss. Medelvärdet i riket var 82 bussresor per invånare 2016.
Resultaten för resandet med färjeoch flygtrafiken bidrar positivt till målet.
De satsningar som görs inom transport
sektorn och besöksnäringen kan bidra till
ett ökat resande och till högre transportvolymer. Omvärldsfaktorer och konjunk
turläge kan dock påverka i motsatt riktning.

Mål 12: Ett gott näringslivsklimat
Gotland ska erbjuda en bra och inspirerande miljö för företag att verka i, för att
en aktiv företagsamhet främjar en god
samhällsutveckling och tillväxt.
Grunden för ett tillväxtfrämjande före
tagsklimat läggs i ett bra samspel mellan
alla aktörer. Av särskild vikt är att myndigheters hantering av företagens ärenden kännetecknas av hög tillgänglighet,
rättssäkra och väl motiverade beslut, gott
bemötande samt i möjligaste mån digitaliserade och effektiva processer.
Mer konkret har detta inneburit att ett
antal kvalitetshöjande insatser genomförts.
Bland dessa kan ”Förenkla helt enkelt”, ett
program framtaget av SKL, särskilt nämnas. Ett antal grundinsatser från detta program har varit i fokus under 2017 och är
fort
löpande aktuella hos förvaltningar
med företagskontakter.

Insatserna kan sammanfattas genom
följande punkter:
ȅȅ Förvaltningsöverskridande samarbete
ȅȅ Verksamhetsutveckling med fokus
på rättssäkra processer och system
ȅȅ Kultur, attityder och bemötande
hos medarbetare och chefer
ȅȅ Kommunikation, återkoppling,
tillgänglighet och samverkan med
näringslivet
ȅȅ Styrning, mätning, uppföljning och
jämförelser
Ett antal mer omfattande ärenden som
påverkar företagsklimatet och som ställt
stora krav på dessa fem punkter är bland
annat framtagandet av en parkeringsstrategi, nya riktlinjer för uteserveringar samt
arbetet kring utvecklingen av Visby stadskärna.

INDIKATOR (jämförelse)
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking
Företagsklimat enl. Öppna Jämförelser (Insikt) – Totalt, NKI
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2017

2016

2015

257

256

248

–

66 (72)

–

I december 2017 fastställde regionfullmäktige ett program för företagsklimatet
och som ersätter den tidigare handlingsplanen "13 punkter till ett bättre företagsklimat". Det kontinuerliga arbetet med
företagsklimatet är därmed en viktig komponent i ordinarie verksamhet hos berörda
förvaltningar.
I Tillväxtprogram för Gotland 20162020 anges att Region Gotland ska
nå ett nöjd-kund-index på minimum
70 poäng i SKL:s insiktsmätning, dock
minst 62 poäng på respektive myndighetsområde samt att Region Gotland ska vara
bland den bästa tredjedelen av kommuner
i Svenskt Näringslivs ranking av företags
klimatet. Preliminära resultat för 2017
visar att vi är på god väg då samtliga
myndighetsområden ligger över 62 för
utom bygglov. Vad gäller Svenskt Näringslivs ranking finns fortfarande stora utmaningar.
Trots att det finns stor förbättrings
potential startas många nya företag på
Gotland. Antal nyregistrerade företag
per 1 000 invånare mellan 16-64 år uppgick 2016 till 12,3 vilket är näst bästa länet i
Sverige.
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Mål 13: Ökad folkmängd
flyttade från ön. Det gav ett flyttnetto på
661 personer. Både in- och utflyttning ökade jämfört med året innan, inflyttningen
med 147 personer och utflyttningen med
230 personer. De höga flyttalen förklaras
av att de som fötts under 90-talets baby
boom nu är i den mest intensiva flytt
åldern, men också av ökad invandring.
Under 2017 var det 204 kvinnor och
255 män som invandrade till Gotland. Andelen utrikes födda är lägre på Gotland än
på andra håll, 6,9 % jämfört med 18,5 % i
riket.

2017

2016

2015

Folkmängd Gotland

INDIKATOR

58 595

58 003

57 391

BEFOLKNINGSUTVECKLING 2017

Totalt

Män

Kvinnor

Födda

535

286

249

Döda

621

297

324

Inflyttade

2 998

1 511

1 487

Utflyttade

2 337

1 186

1 151

Folkökning

592

326

266

58 595

29 236

29 359

Historisk
befolkningsutveckling
Folkmängd
31 december
2017
Källa: SCB och Region Gotland

Flyttningar är den komponent som har
störst och snabbast påverkan på befolkningsutvecklingen på kort sikt. För att
befolkningen ska fortsätta att öka även på
längre sikt, behöver det fokuseras på åtgärder som påverkar in- och utflyttningen.
Antalet födda har sedan 2004 varierat mellan 480 och 590. År 2017 föddes
535 barn, vilket är 26 fler jämfört med 2016.
Antalet avlidna var 621 under 2017, jämfört med 641 under 2016. Födelsenettot
(födda minus avlidna) för 2017 uppgick
till -86, jämfört med -132 under 2016.

M Å LU P P F Y L L E L S E

31 december 2017 var 29 236 män och
29  
359 kvinnor folkbokförda i Region
Gotland. Det innebär att folkmängden på
Gotland ökade under år 2017 med 592 personer, från 58 003 till 58 595, vilket motsvarar 1,0 %. I riket var befolkningstillväxten under 2017 närmare 1,3 %. Orsaken till
den ökade befolkningen på Gotland är att
flyttnettot var mer positivt än vad födelse
nettot var negativt. Eftersom befolkningen
ökar kan målet anses uppfyllt.
Under 2017 flyttade 2 998 personer till
regionen samtidigt som 2 337 personer

HISTORISK BEFOLKNINGSUTVECKLING 2007-2017
Folkmängden har ökat med cirka 600 personer per år de senaste två åren. Källa: SCB.
60 000

Historisk befolkningsutveckling

59 000
58 595
58 000
57 000

56 000
55 000
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
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2016

2017
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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 förnybar 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.

Sammanfattning av målområdet
M Å LU P P F Y L L E L S E

Svenska Kraftnäts beslut under våren att
inte gå vidare med förberedelserna för
en tredje överföringskabel för el mellan
Gotland och fastlandet var troligtvis det
enskilda beslut som hade störst direkt
inverkan för ett enskilt mål i målområdet. Beslutet innebar att bärande delar av
Region Gotlands energiplan inte kommer
kunna genomföras. Regeringen gav kort
därefter Energimyndigheten i uppdrag
att undersöka hur Gotland kan användas
som pilot i omställningen till ett förnybart
energisystem i Sverige.
Frågan kring markanvändningen i
Bästeträskområdet på norra Gotland var

fortsatt aktuell. Eftersom mosaiken av
alvarmarker, hällmarker, gamla tallskogar,
myrar och sjöar gör området unikt, även
i ett europeiskt perspektiv, har området
länge funnits med i Sveriges nationalparksplan. Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotland samt
Havs- och vattenmyndigheten presenterade under året en förstudie, som identifierade de möjligheter och utmaningar som behöver beaktas innan en eventuell process
för bildande av en nationalpark kan starta.
Grundvattennivåerna på Gotland var
under första halvåret under eller mycket
under de normala. Bortsett från bevatt-

ningsförbud och tidigare fattat beslut
om anslutningsstopp på södra Gotland
klarade Region Gotland dock vattenförsörjningen utan ytterligare större restriktioner. Hösten som följde blev nederbördsrik, vilket höjde nivåerna i främst de
grunda magasinen, samtidigt som det gotländska jordbruket fick stora problem.
Ett flertal projekt och samarbeten arbetade under året med frågor kopplade till
hur grundvattenbildningen ska kunna
öka, samtidigt som landskapets avvattning
fungerar tillfredsställande.

Mål 14: Utveckla Gotland som ekokommun
Internt har regionen under många år varit
mycket nära 100 % förnybar energi vad
gäller inköpt energi till el och värme i egna
fastigheter. Energibesparingsåtgärderna
har också varit ekonomiskt lönsamma.
Andelen biogas som drivmedel i kollektivtrafiken ligger kring 20 %, vilket är i nivå
med riket. Trots årets nyhet med förnybar
HVO-diesel till några bussar, är kollektivtrafikens samlade andel förnybart bland de
lägsta i Sverige.
Andelen ekologiska livsmedel som serveras inom regionens verksamheter har
ökat och ligger nu över genomsnittet.
Även det vegetariska inslaget har ökat,
liksom insatser för att minska svinnet.

Totala mängden hushållsavfall per person
på Gotland ligger nära riksgenomsnittet,
medan andelen avfall som antingen återvinns eller rötas till biogas är större än riksgenomsnittet.
För måluppfyllelse är ständiga förbättringar som ger konkreta resultat i form av
minskad miljöbelastning viktiga. Det är
också viktigt med förebyggande arbete via
information och undervisning. Två exempel är att skolor och förskolor uppmärksammat de senaste årens vattenbrist på
olika sätt i undervisningen och teknikförvaltningens fortsatta arbete med kampanjen ”Spara vatten”, bland annat genom att
ta fram ett skolmaterial.

INDIKATOR (jämförelse)
Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler, %

2016

2015

–

99 (91)

99 (91)

36

21 (82)

27 (75)

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under
årets första 6 månader enligt KKiK, andel, %

31 (28)

24 (26)

28 (24)

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning,
inkl. biologisk behandling, andel, %

–

54 (39)

55 (39)

Insamlat hushållsavfall totalt kommun, kg/person

–

515 (518)

546 (527)

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken, %

22
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För att utveckla Gotland som ekokommun bör också styrning och uppföljning
av miljöarbetet hela tiden förbättras, för
att säkerställa att resurserna används så
effektivt som möjligt. Den modell som för
närvarande används bygger på att samt
liga nämnder tar fram handlingsplaner för
hur den egna verksamheten kan utvecklas i linje med miljöprogrammets mål och
strategier.
BUN, GVN, HSN, SON samt TN
hade vid utgången av 2017 fastställt egna
miljöhandlingsplaner. RS har en fram
tagen, men ej fastställd plan. Övriga
nämnder saknar handlingsplaner. Sett
mot denna bakgrund har målet inte nåtts.
Region Gotlands revisorer konstaterade också i en revisionsrapport under året
att styrning och utvärdering av regionens
samlade insatser utifrån miljöprogrammet
inte är ändamålsenlig.
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Mål 15: Ställ om till lokalproducerad och förnybar energi

INDIKATOR

har sedan dess bistått Energimyndigheten
med lokalt stöd och kontakter med
berörda delar av lokalt näringsliv.
Utöver stenindustrin är transporterna
det svåraste att ställa om till förnybar
energi på Gotland. Det nationella målet
om 70 % minskning av trafikens klimat
påverkan blir för Gotlands del en stor utmaning. Länsstyrelsen har under 2017
inlett en förstudie för energieffektivare
tunga transporter och regionen planerar
för att medverka i den ansökan som kan
bli fortsättning på förstudien. Vidare har
regionen arbetat med underlag till kommande kollektivtrafikupphandling och
regionstyrelsen har där fattat beslut om
fortsatt satsning på biogas. Men den utbyggnad av kapacitet för att producera
2017

2016

2015

Lokalt producerad biogas, GWh/år

–

29,7

27,4

Lokalt producerad solel, GWh/år

–

1,1

0,6

Lokalt producerad vindkraft, GWh/år

–

432

484

biogas på Gotland som skett under 2017
baseras främst på industrins behov. Regio
nens köp av biogas minskade inom taxi
och avfallsinsamling. Privat marknad ökade 16 %, men biogas till fordon ökade bara
6 % totalt i fjol.
Regionstyrelsen har också antagit en
regional handlingsplan för att integrera
och stärka klimat- och miljöperspektiven
i det regionala tillväxtarbetet 2017-2020.
Där ingår bland annat att revideringen av
RUS genomförs så att miljö, energi och
klimat får genomslag och vidare att som
en del i det regionala utvecklingsansvaret
precisera hur det regionala tillväxtarbetet
kan stärka det kommunala utvecklings
arbetet inom ramen för klimat och miljö.

M Å LU P P F Y L L E L S E

De samverkansgrupper som finns mellan län, region och näringslivsaktörer för
att stödja utveckling av förnybar energi
på Gotland har under senare år haft fokus
på att möjliggöra planerna på utbyggnad
av vindbruket på Gotland. I maj 2017 fick
de planerna ett totalt avbräck när Svenska
Kraftnät meddelade att förberedelserna
för ny elkabel mellan fastlandet och Gotland avbröts. Det satte de regionala klimat- och energimålen i gungning och
ledde till uppvaktningar av berörd minister från aktörer på Gotland med län och
region i spetsen. Under Almedalsveckan
gav regeringen Energimyndigheten i uppdrag att utreda hur Gotland kan bli en
pilot i omställningen till ett smart och
förnybart energisystem. Region Gotland

Mål 16: Säkra tillgången till vatten av god kvalitet
Grundvattennivåerna på Gotland var
även detta år under de normala. Bortsett
från bevattningsförbud och tidigare fattat
beslut om anslutningsstopp på södra Gotland klarade Region Gotland dock vattenförsörjningen utan ytterligare större restriktioner. Hösten blev nederbördsrik,
vilket bidrog till att höja nivån i främst
de grunda magasinen. Kampanjen ”Spara
vatten” har också höjt medvetenheten och
bidragit till lägre vattenförbrukning.
För att säkra tillgången till vatten, togs
i november första spadtaget till det nya
bräckvattenverket i Kvarnåkershamn.
Parallellt fortsatte investeringarna i ledningsnät på södra Gotland för att förebygga framtida bristsituationer. Region
Gotland deltar också i IVL Svenska Miljö-

INDIKATOR

institutets stora Vinnovaprojekt på Storsudret, som går ut på att testa olika tekniker att tillvarata och lagra mer av den
naturliga nederbörden.
Vattenskyddsarbetet fortsatte. Beslut
och föreskrifter kring Visbys reviderade vattenskyddsområde vann laga kraft.
För Romatäkten genomfördes en samhällsekonomisk analys, som visade att ett
vattenskydd i det aktuella området är samhällsekonomiskt lönsamt.
Inom ”Klart vatten”-arbetet blev antalet
beslut kring enskilda avlopp 581 jämfört
med 807 året innan. Totalt har fastighetsägarna i 52 socknar kontaktats. Projektet
är viktigt för att säkra tillgången till vatten av god kvalitet för boende med enskilt
vatten.

2017

2016

2015

Andel mängd levererat kommunalt vatten från
skyddade vattentäkter, %

94

94

–

Antal kommunala vattenskyddsområden

17

20

20

70

70

70

Procentuell andel
vattentäkter, %

tjänligt*

provresultat i enskilda

Samarbetet med Länsstyrelsen på Gotland inom ramprojektet ”Vatten på Gotland” avslutades planenligt efter fyra år.
Sammanlagt genomfördes 10 delprojekt,
där flera haft fokus på målet, inte minst
framtagandet av en regional vattenförsörjningsplan.
I oktober startade den treåriga försöksverksamheten Blått centrum Gotland, där
Uppsala universitet Campus Gotland,
Länsstyrelsen i Gotlands län och Region
Gotland samarbetar i en fast struktur med
fokus på utvecklingsarbete inom vattenområdet.

* Inkl. tjänligt med anmärkning. Data från 2015 års 100-brunnarsundersökning.
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SAMHÄLLE

| EKOLOGISK HÅLLBARHET

Mål 17: Gotlands klimatavtryck ska minska

M Å LU P P F Y L L E L S E

Klimatpåverkande utsläpp kan visas territoriellt, produktionsbaserat eller konsumtionsbaserat. På Gotland är de klimatpåverkande utsläppen höga, särskilt genom
sten- och kalkindustrin som står för cirka
79 % av de klimatpåverkande utsläppen.
I ett konsumtionsbaserat perspektiv skulle
de utsläppen fördelas per invånare i alla
områden med verksamheter som använder
kalk, cement och betong. Men även i ett
konsumtions
baserat perspektiv bedöms
klimatavtrycket per gotlänning bli högt,
vi är relativt få som delar på gemensam
infrastruktur, vi bor stort och utspritt och
vi är beroende av fossila bränslen för resor
och transporter. I ett produktionsbaserat

perspektiv skulle utsläppen från Gotland
vara ändå högre, särskilt för transporter
och areella näringar vars insatsmedel då
skulle belastas med högre utsläpp.
Från energianvändningen till värme, el
och transporter på Gotland, med bränsle
till cement- och kalkindustri undantagna,
har utsläppen territoriellt minskat drygt
32 % sedan år 1990, men minsknings
takten har stannat av. För dessa utsläpp är
målet i energiplanen 45 % minskning från
år 1990 till år 2020. Vägen dit kan bland
annat vara halvering av de återstående utsläppen från el och uppvärmning, inklu
sive stationär förbränning av fossil olja
inom areella näringar plus 20 % mindre

utsläpp från transporter jämfört med år
2015, vilket måste innebära snabba och
stora insatser för att minska behovet av
fossil olja. Personbilarnas andel av dessa
utsläpp år 2015 var 34%, övriga transporter
55 %, el och uppvärmning 11 %. Energiplanens mål nås till år 2020 om stationär förbränning och ett antal av de fordon som
använder mest bränsle byts ut till fossilfria
alternativ. Då är det ändå långt kvar till de
nationella målen år 2030 om en fossiloberoende fordonsflotta och 70 % minskning
av transportsektorns klimatutsläpp från år
2010. Av de drygt 35 700 personbilarna på
Gotland, kan hittills bara 5,9 % köras på el,
etanol eller biogas.
KLIMATPÅVERKANDE UTSLÄPP FRÅN
ANVÄNDNINGEN AV OLJA, BENSIN OCH DIESEL
PÅ GOTLAND 2005 - 2017, CO2 KTON/ÅR
Trenden för användningen av diesel och eldningsolja pekar åt fel håll. Källa: ST1 Visby, Region Gotland
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INDIKATOR (jämförelse)
Andel nyregistrerade bilar med alternativa bränslen, %

2017

2016

2015

5,3 (6,5)

4,5 (4,6)

6,2 (4,2)

Sektorsvisa klimatutsläpp Gotland, CO2e
- stenindustri
- jordbruk inkl. djurhållning
- mark- vägtransport
- inrikes sjöfart
- övrigt

–

–

Utsläpp av CO2 från fossila bränslen i egna verksamheter,
kton/år

–

–

–

216

215

199

Utsläpp av CO2 från tillförda fossila bränslen, kton/år

1 857 956
280 473
139 945
32 495
36 438

200
150
100
50
0

2005

2008

Dieselolja
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Bensin

2014

2017

Eldningsolja EO1

Eldningsolja EO2-5

Mål 18: Ett ansvarsfullt samhällsbyggande
som bidrar till tillväxt över hela ön
Region Gotlands verksamhetsidé är
bland annat att skapa en trygg och hållbar
utveckling över hela ön och ge service med
hög tillgänglighet, valfrihet och god kvalitet. Gotland ska vara en bra plats att bo
på och målet bidrar till miljöprogrammets
mål för hållbar konsumtion, inklusive
hållbart boende och cirkulär ekonomi.
Detta uttrycks bland annat i Strategi för
ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Got
land som ännu är under beredning. Den
handlar främst om hur kommunal service
ska utvecklas inom ramen för ett ansvarsfullt samhällsbygge, där urbanisering är
en av utmaningarna. Strategin ska utgöra
underlag i regional verksamhetsplanering
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och nästa regionala utvecklingsstrategi,
RUS, där processen också pågår. Under
året har arbete inletts för en Agenda
2030-säkring av nästa RUS, med stöd av
SWEDESD, centret för lärande för hållbar utveckling vid Uppsala universitet.
Näringslivet, inom Gotlands styrke
områden för tillväxt, har potential att växa
miljömässigt hållbart. Digitalisering kan
vidga företagens marknader. Men transporter och resor är tids-, kostnads- och
klimataspekter som begränsar en hållbar
utveckling för näringsliv och boende på
Gotland. Här behövs innovativa lösningar.
Indikatorer till det här målet är ännu
inte beslutade.

205,9

215,6
197,2

201,4

216,1

Foto: Bildvision
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Verksamhet

Kvalitet
Medarbetare
Ekonomi
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VERKSAMHET

| KVALITET

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.

Sammanfattning av målområdet
M Å LU P P F Y L L E L S E

Kommunernas kvalitet mäts och jämförs
i undersökningen Kommunens Kvalitet
i Korthet (KKiK). Av de 37 måtten visar
resultaten för Region Gotland att de flesta
ligger i nivå med deltagande kommuner.
För 4 indikatorer placerar sig regionens
resultat bland de sämsta kommunerna och
för 4 indikatorer bland de bästa kommunerna.
I en sammanvägd resultatöversikt som
Sveriges Kommuner och Landsting gjort
bedöms kvaliteten på den gotländska
hälso- och sjukvården vara bland den bästa
i Sverige.

Kundnöjdheten mäts på olika sätt inom
regionen. Hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan genomför nationella
enkäter. Resultatet visar att man generellt
är nöjd med regionens verksamheter.
Tillgängligheten, som bland annat mäts
i KKiK visar att det är ett viktigt förbättringsområde för regionen.
Att på olika sätt främja verksamhetsutveckling och påvisa goda förbättrings
arbeten är en viktig del i att nå god
kvalitet. Inför förnyelsepriset 2017 har
32 bidrag nominerats vilket är ett axplock

av regionens många pågående utvecklingsarbeten.
Kostnaden för flera av verksamheterna
är högre än genomsnittet vilket indikerar
möjliga effektiviseringar.
I nationella jämförelser framkommer
att de flesta mätvärdena, förutom tillgängligheten, ligger i nivå med eller över riket.
Det kan därför anses att Region Gotland
är på god väg att uppfylla kvalitetsmålen,
såväl med faktiska resultat som utifrån
kundernas upplevelser.

Mål 19: God tillgänglighet till Region Gotland
av samtalen besvarades. En mer detaljerad
analys visar stora variationer mellan olika
förvaltningar (8-75 %). De flesta förvaltningar har begränsade telefontider vilket
är en av förklaringarna till det låga resultatet. Några verksamheter har telefonsvarare
där man ringer upp när man fått ett meddelande. Teknikförvaltningen, som har
bäst resultat, har utvecklat sin kundtjänst.
I mätningen bedöms även det upplevda
bemötandet. Vid 76 % av samtalen till

I KKiK, Kommunens Kvalitet i Korthet,
mäts telefontillgänglighet, bemötande,
svar på e-post och hur tillgänglig kommunens hemsida är.
Tillgänglighet vid kontakt via e-post
har försämrats sedan föregående år, men
resultatet har förbättrats sedan 2015. Åtta
av tio e-post besvaras inom två dagar.
I 37 % av telefonsamtalen lämnades svar
på en enkel fråga inom en minut. Resultatet är sämre än genomsnittet, där 51 %
INDIKATOR (jämförelse)

2017

2016

2015

80 (86)

94 (86)

76 (84)

37 (51)

41 (52)

31 (46)

Kontakt med primärvården samma dag – telefontillgänglighet, %

85 (89)

83 (89)

87 (89)

Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med
kommunen, andel av maxpoäng, %

76 (81)

72 (78)

–

Informationsindex för regionens webbplats – Totalt

92 (79)

84 (76)

85 (80)

Andel som får svar på e-post inom två dagar, %
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett
direkt svar på en enkel fråga, %

ANDEL SOM TAR KONTAKT MED KOMMUNEN VIA TELEFON
SOM FÅR ETT DIREKT SVAR PÅ EN ENKEL FRÅGA, %
Gotland placerar sig bland de 25 % kommuner med lägst resultat i undersökningen.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.
sämst

medel

0

50
Gotland
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bäst
100

Region Gotland bedömdes bemötandet
som gott. Detta är ett sämre resultat än
snittet för deltagande kommuner, där man
upplevde ett gott bemötande i 81 % av
samtalen.
I bedömningen av Region Gotlands
webbplats, och vilken information som
finns tillgänglig där, är regionens resultat
bättre än riket i övrigt.
Hälso- och sjukvårdsbarometerns resultat för 2017, visar att nästan 9 av 10 gotlänningar instämmer helt eller delvis i att
de har tillgång till den sjukvård de behöver
och 2 av 3 instämmer helt eller delvis att
väntetiderna till vårdcentraler och sjukhus
är rimliga. Gotlands resultat är högre än
genomsnittet i riket.
Målet är att alla ska få kontakt med
primärvården samma dag i enlighet med
vårdgarantin. Vid den nationella mätningen hösten 2017 var telefontillgängligheten på Gotland 85 % och för riket 89 %.
För att öka tillgängligheten arbetar de
flesta förvaltningarna med att öka utbudet
av digitala tjänster.
Sammantaget får anses att Region Gotland, i jämförelse med rikets nivå, inte
uppfyller målet god tillgänglighet.

VERKSAMHET

| KVALITET

Mål 20: God kvalitet i skolan
porteras därmed negativt i statistiken.
Gotland har dock en hög andel barn i förskola jämfört med riket och jämförbara
kommuner. Förskola ger en bra grund inför skolstarten och forskning visar att barn
som går i förskola har bättre psykisk hälsa
och presterar bättre skolresultat än barn
som inte gått i förskola. Dock ligger kostnaden för förskolan per inskrivet barn
högre än snittet i riket.
8 av 10 elever i årskurs 9 var höstterminen 2016 nöjda med sin skola som helhet,
vilket placerar Gotland topp 20 bland landets alla kommuner. Även den enkät som
genomfördes i gymnasiets årskurs 2, visar
att eleverna överlag är nöjda.
Både grund- och gymnasiesärskolans
undersökningar visar att både elever och
vårdnadshavare är nöjda.
Enkäter till vårdnadshavare till barn
i förskolor och grundskolor genomfördes vårterminen 2017. Resultaten visar att
vårdnadshavare generellt är nöjda.
Ett kvalitetsmått i grundskolan är hur
stor andel elever som når behörighet till
gymnasiets yrkesprogram. 88 % av eleverna i årskurs 9 var behöriga. Resultatet är
något lägre än förra året, men är över tid
ver
svagt uppåtgående. Utrikesfödda ele
som anländer sent till skolsystemet har

INDIKATOR (jämförelse)

2017

2016

2015

45 (60)
–
–

55 (63)
50 (63)
58 (63)

40 (64)
–
–

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn

–

152 988 (142 232)

151 336 (136 712)

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet,
positiva svar, andel, %

–

80 (72)

–

88 (83)
89 (86)
86 (79)

90 (87)
91 (89)
89 (86)

88 (86)
86 (87)
89 (84)

–

421 (382)

415 (375)

71 (71)
73 (74)
68 (68)

68 (71)
72 (75)
65 (67)

67 (69)
71 (73)
64 (66)

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn, %
- flickor
- pojkar

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram,
hemkommun, andel, %
- flickor
- pojkar
Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor,
kr/betygspoäng
Gymnasieelever med examen inom 4 år,
hemkommun, andel, %
- flickor
- pojkar

mycket svårt att hinna nå godkända resultat i grundskolan. Andelen nyanlända
elever i årskurs 9 har ökat markant på Gotland och ligger nu på 8,6 %.
Kunskapsresultaten för Gotlands kommunala grundskola läsåret 2016/17 visar
med några få undantag en försämring
på totalnivå jämfört med föregående år.
Utvecklingen är densamma i riket.
71 % av eleverna på gymnasiet tar examen inom fyra år. Resultatet ligger i nivå
med riket. Däremot finns stora skillnader mellan pojkar och flickor där 73 % av
flickorna och endast 68 % av pojkarna når
examen inom fyra år.
Den genomsnittliga betygspoängen för
elever med gymnasieexamen på kommunala Wisbygymnasiet är något högre än
riket.
Genom ett systematiskt kvalitets- och
analysarbete har utvecklingssatsningar
initierats som i hög grad syftar till att varaktigt höja måluppfyllelsen. Ett antal
olika centralt sammanhållna skolutveck
lingsinsatser pågår inom regionens skolor
för att lyfta elever och skolor med svaga
resultat. Flera riktade insatser sker inom
projektet kring nyanländas lärande och
för att säkra likvärdigheten och kvaliteten
på mottagandet.
Ett ökande problem, både nationellt
och på Gotland, är elevfrånvaron som inte
enbart ökat, utan även förändrats. Ett förbättringsarbete har därför inletts kring
frånvarorutinerna.
Ett kostnadsmått i grundskolan är kostnad per betygspoäng (meritvärde). Det
mäts över ett läsår för årskurs 9 i kommunala skolor, och tar med samtliga kostnader förutom lokalkostnaderna och ställs i
relation till antal betygspoäng. För Gotlands del är kostnaden per betygspoäng
cirka 10 % eller cirka 40 kronor högre än
riket.
Av sex indikatorer ligger tre under
snittet, en i nivå och två över. Samman
taget får anses att Region Gotland, i jämförelse med rikets nivå, är på god väg
att uppfylla målet god kvalitet i skolan
både utifrån faktiska resultat och utifrån
elevers/vårdnadshavares upplevelser.

M Å LU P P F Y L L E L S E

Skolan är en central del av barn och ungas
vardag. Att samtliga barn och elever upplever trygghet och når godkända resultat
i skolan är odiskutabla målsättningar som
finns uttryckt i nationella styrdokument
och är skolans ständiga strävan.
I en rankning som görs i ”Öppna Jämförelser för grundskolan” (baserat på kunskapsresultat i årskurs 9), hamnar Gotland på plats 101. I Vision 2025 är målet att
utbildningsresultaten i grundskolan ska
ligga bland de 75 bästa kommunerna i
landet.
Både på Gotland och nationellt finns
skillnader i resultat både mellan skolor
och mellan flickor och pojkar. Flickor
pres
terar bättre än pojkar, föräldrars
studie-bakgrund och elevens socioekonomiska förhållanden påverkar hur det går
för eleven i skolan. Arbetet för ökad likvärdighet behöver därför fortsätta och
skolans kompensatoriska uppdrag har blivit än viktigare.
Gotland har i mindre omfattning än
jämförbara kommuner kunnat erbjuda
plats i förskola på önskat placeringsdatum.
Analysen visar att familjer i hög utsträckning erbjuds plats på önskat datum, men
om erbjudandet inte gäller önskad för
skola, tackar vårdnadshavare nej, och rap-

ANDEL ELEVER I ÅRSKURS 9 SOM ÄR BEHÖRIGA TILL YRKESPROGRAM PÅ GYMNASIET, %
Gotland ligger något över riksgenomsnittet. Källa: SCB och Skolverket.
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ANDEL ELEVER SOM FULLFÖLJER SIN GYMNASIEUTBILDNING, %
Gotland ligger i nivå med riksgenomsnittet. Källa: Skolverket.
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Mål 21: God kvalitet i vården
tiv. I jämförelse med riket är Gotlands
resultat högre för de flesta frågorna i enkä
ten. Förbättringsområden är brist på
information om i vilken turordning som
patienterna tas omhand och information
om väntetider.
En nationell brukaruppföljning inom
1177-tjänsten visar att sjukvårdsrådgivningen på Gotland får höga betyg och
hamnar på andra plats i jämförelse med
andra landsting.
Identifierade förbättringsområden är
bland annat att patienterna vill ha mer information om och en högre delaktighet
i den egna vården. Flertalet utvecklings
arbeten pågår och har genomförts bland
annat med stöd av digitalisering för att
möta dessa behov och införandet av öppna journaler ökar patienternas möjlighet
till delaktighet i vården.
För vården är digitalisering av tjänster
högaktuellt. Med e-tjänster kan patienter
ta större eget ansvar för sin hälsa och vårdens resurser kan inriktas mot dem som
bäst behöver. Utveckling av arbetssätt i
verksamheten för att kunna möta invånarnas behov är en nödvändighet när e-tjänster införs.
Hälso- och sjukvården bedriver ett
matiskt kvalitets- och förbättrings
syste
arbete och flera av förbättringsarbetena
har rönt nationellt och i ett fall internationellt intresse.
Under året har 246 klagomål inkommit till patientnämnden. Det är en ökning

M Å LU P P F Y L L E L S E

Uppföljningen av god kvalitet i vården
omfattar offentlig hälso- och sjukvård på
Gotland, inklusive utförare i enskild regi
som till exempel privata vårdcentraler.
Även tandvård ingår.
Socialstyrelsen lyfter fram sex områden som viktiga förutsättningar för ”God
vård”. Dessa är kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, säker hälsooch sjukvård, patientfokuserad hälso- och
sjukvård, effektiv hälso- och sjukvård, jämlik hälso- och sjukvård samt hälso- och
sjukvård inom rimlig tid.
Kvalitet inom vården mäts och jämförs
i flera sammanhang, exempelvis genom
Öppna jämförelser och Vården i siffror.
Gotlands resultat i jämförelse med nationella mål och i jämförelse med andra
landsting över tid är generellt goda.
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en
årlig nationell undersökning som spegtyder
lar den vuxna befolkningens atti
till, kunskaper om och förväntningar på,
svensk hälso- och sjukvård. Resultatet från
2017 års undersökning visar att 6 av 10 har
mycket stort eller ganska stort förtroende för vårdcentralerna på Gotland och att
7 av 10 har mycket stort eller ganska stort
förtroende för Visby lasarett. Resultaten
för förtroendefrågorna är i nivå med rikets
genomsnitt.
Resultatet från den senaste nationella
patientenkäten som genomförts på akutmottagningen på Visby lasarett visar att
patienterna upplever sin vistelse som posi

INDIKATOR (jämförelse)
Andel approximalt kariesfria 19 åringar, %
- flickor
- pojkar
Patienter som erbjuds läkarbesök i primärvården
inom 7 dagar, andel, %
- kvinnor
- män
Patientupplevd kvalitet avseende helhetsintryck
i primärvården, index
- kvinnor
- män
Patienter i sluten vård med vårdrelaterad infektion, andel, %

2017

2016

2015

74
78
72

71
68
73

72 (70)
76 (70)
69 (69)

91 (89)
91 (89)
92 (89)

90 (89)
89 (89)
91 (89)

88 (90)
88 (90)
88 (90)

77 (79)
75 (78)
79 (81)

–

80 (80)
77 (79)
84 (82)

5,1 (8,9)

2,2 (8,1)

1,7 (9,1)

Personer med undvikbara slutenvårdstillfällen, antal/100 000 inv.
- kvinnor
- män

–

–

–

Nettokostnad hälso- och sjukvård totalt (inkl. läkemedel), kr/inv.

–

28 499 (25 875)

28 280 (25 272)

PATIENTER SOM ERBJUDS LÄKARBESÖK I PRIMÄRVÅRDEN INOM 7 DAGAR, ANDEL, %
Gotlands tillgänglighet ligger bland de högsta i landet. Källa: Väntetider i Vården, SKL.
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med 12. Primärvården uppvisar en kraftig ökning. Klagomålen på somatisk specialistvård (huvudsakligen Visby lasarett)
har minskat.
Ett mått på god tandhälsa är hur många
av 19 åringarna som inte har karies i tändernas sidoytor. 8 av 10 flickor och 7 av 10
pojkar har ingen karies.
9 av 10 gotlänningar får ett läkarbesök i
primärvården inom 7 dagar vilket är högre
än snittet för samtliga landsting.
Patienternas helhetsbetyg för primärvården är 77, vilket är en försämring sedan
tidigare mätning och resultatet är något
lägre än snittet för deltagande landsting.
Männen är mer nöjda än kvinnorna.
Ett övergripande mått på kvaliteten i
vården är andelen patienter i slutenvård
som får vårdrelaterade infektioner. Här
ligger Gotland mycket bra till i jämförelser med andra landsting.
Vård som inte kräver sjukhusets samlade resurser ska flyttas närmare patienten och ges företrädelsevis i öppenvård.
För indikatorn undvikbar slutenvård finns
inga aktuella resultat. Det mått som kan
redovisas är undvikbar slutenvård för personer över 65 år vilket har ökat om man
jämför med tidigare år. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samverkar med social
förvaltningen där hemsjukvården har
genomfört ett flertal förbättringar.
Gotland har liksom tidigare år en hög
nettokostnad per invånare för hälso- och
sjukvård. Jämfört med andra landsting och
regioner är nettokostnaden förhållandevis
låg för primärvård, psykiatri och tandvård
men hög för specialiserad somatisk vård.
I jämförelser med andra landsting och
regioner har två indikatorer mycket goda
resultat. Två indikatorer, kostnader och
helhetsbetyget för primärvården, sämre
resultat. Övriga mätningar visar att den
gotländska vården överlag håller god
medicinsk kvalitet och att den gotländska befolkningen har stort förtroende för
vården.
Sammantaget får anses att Region Gotland, i jämförelse med riket, är på god väg
att uppnå målet god kvalitet i vården både
utifrån faktiska resultat och patienternas
upplevelser.
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Mål 22: God kvalitet i omsorgen

INDIKATOR (jämförelse)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn,
andel, %
- kvinnor
- män
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare

2017

2016

2015

93 (89)

93 (89)

92 (89)

94 (89)
93 (90)

94 (89)
91 (90)

93 (89)
90 (89)

–

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn,
andel, %
- kvinnor
- män
Kvalitetsaspekter inom särskilt boende äldreomsorgen,
andel av maxpoäng, %
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare

85 (83)

83 (82)

87 (83)
79 (83)

88 (83)
79 (82)

84 (83)
83 (81)

60 (69)

60 (68)

56 (66)

–

Kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och serviceboenden,
andel av maxpoäng, %
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad
utredning eller insats, andel, %
- flickor
- pojkar

260 503 (267 656) 260 494 (271 419)

85 (82)

854 576 (898 764) 835 945 (824 127)

80 (81)

84 (80)

78 (82)

63 (78)

76 (78)

68 (78)

66 (78)
59 (77)

70 (77)
81 (78)

66 (76)
70 (76)

socialförvaltningen en ny e-tjänst som ska
underlätta ansökningsprocessen för personer som ansöker om försörjningsstöd.
Indikatorn brukarnas nöjdhet med
hemtjänsten visar att 9 av 10 brukare är
nöjda, vilket är ett högre resultat än riksgenomsnittet.
Indikatorn brukarnas nöjdhet med särskilt boende visar att 8 av 10 brukare är
nöjda och även detta resultat ligger något
högre än riksgenomsnittet. Kvinnor är
mer nöjda än män.
Kostnader för hemtjänst och särskilt
boende ligger strax under alla kommuners
genomsnitt.
Kvalitetsaspekter för särskilt boende
ligger under snittet för deltagande kommuner i KKiK. De områden som sänker
resultatet är att brukarna inte kan välja
alternativ vid huvudmål, alla har inte tillgång till internetuppkoppling, alla kan
inte påverka tv-kanaler utöver basutbudet, alla boenden erbjuder inte minst två
organiserade gemensamma aktiviteter under vardagar och en under helgen samt
andel enheter där sammanboende är möjligt. Under året har arbetet påbörjats med
att införa trådlöst internet vid socialtjänstens boenden runt om på ön.
Kvalitetsaspekter inom området omsorg för personer med funktionsnedsättning ligger i nivå med riket.
Inom verksamheten för barn och unga
återkommer 4 av 10 ungdomar inom ett
år efter avslutat insats/utredning vilket är
högre än medelvärdet i riket där endast 2
av 10 ungdomar återkommer. Fler pojkar
än flickor återkommer inom ett år.
5 av 7 indikatorer har resultat i nivå
med eller över snittet för riket och 2 har
lägre. Såvida målet är att ligga i nivå med
riket kan anses att Region Gotland är på
god väg att uppfylla målet god kvalitet i
omsorgen såväl med faktiska resultat som
utifrån brukarnas upplevelser.

M Å LU P P F Y L L E L S E

valt att prioritera arbetet med att öka
brukares/patienters delaktighet och att
utveckla samarbetet med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen i ”VuxenSam” av
seende beroendevården och gemensamma
äldrefrågor.
En mätning av personalkontinuiteten
har gjorts inom hemtjänsten. Under en
14-dagarsperiod fick en brukare i genomsnitt besök av 12 personer. Medelvärdet
för riket är 15 personer, vilket innebär att
Gotland har ett bättre resultat.
Socialförvaltningen deltar i ett flertal
ter
kvalitetsregister såsom, Svenskt regis
för beteendemässiga och psykiska symtom
vid demens (BPSD), Svenska palliativ
registret och Senior alert (stöd till ett
före
byggande arbetssätt inom särskilda
boende, korttidsboende och hemsjukvård). Resultat visar att Gotland ligger
i nivå med riket eller bättre på ett flertal
indikatorer. Förbättringar finns inom områdena validerad smärtskattning, brytpunktsamtal och att förbättra den före
byggande processen.
Utveckling av e-tjänster är en strategisk
tillgänglighetsfråga som ställer krav på
förändrade arbetssätt. I januari 2018 inför

Omsorg i Region Gotland omfattar äldre
omsorg, individoch familjeomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och hemsjukvård.
Under året har brukarundersökningar
genomförts för flera av socialtjänstens målgrupper så som äldre, personer med funktionsnedsättning, barn och unga, personer
med beroendeproblematik och personer i
behov av försörjningsstöd. Resultatet visar
att brukare är nöjda med insatserna och
känner förtroende för verksamheten.
Verksamheten har under året arbetat
aktivt med att öka brukares/patien
ters
delaktighet och förbättringsarbetet med
genomförande- och vårdplaner har givit
resultat. De flesta brukare har nu en aktuell
genomförandeplan och i stor sett alla
patienter har en vårdplan.
Införandet av arbetsmodellen ”Individens behov i centrum”, IBIC, har påbörjats. Målet med införandet är bland annat
att fokusera på brukarinflytande genom
att brukarens behov och mål genomsyrar
utredningsarbetet, genomförandet samt
uppföljningen av beviljade insatserna.
I arbetet med att förbättra kvaliteten i
vård och omsorg har socialförvaltningen

ANDEL BRUKARE SOM ÄR GANSKA ELLER MYCKET NÖJDA MED SIN HEMTJÄNST, %
På Gotland är de flesta nöjda med sin hemtjänst och värdet är högre än snittet för riket.
Källa: Undersökning av de äldres uppfattning av kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
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ANDEL UNGDOMAR SOM INTE HAR KOMMIT TILLBAKA TILL SOCIALTJÄNSTEN
INOM ETT ÅR EFTER AVSLUTAD INSATS/UTREDNING, %
På Gotland är det fler ungdomar som återkommer jämfört med snittet för riket.
Källa: Kommunens kvalitet i korthet, SKL.
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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.

Sammanfattning av målområdet
M Å LU P P F Y L L E L S E

Region Gotland arbetar för att medarbetare ska förstå sin verksamhet, sitt uppdrag, vara engagerade och vilja bidra till
verksamhetsutveckling. Det är viktigt
med ledare som skapar förutsättningar för
och tar tillvara engagemanget hos med
arbetare i en arbetsmiljö som ger bibehållen god hälsa.
Målen följs bland annat upp genom
mätning av Hållbart medarbetarengagemang (HME) som består av 9 frågor
och 3 delindex. Resultaten återfinns
under respektive mål. Region Gotlands
totala HME är 78. Det är bra, men det
finns utrymme för förbättringar. Med utgångspunkt i de utmaningar som regionen
står inför har koncernledningsgruppen
kommit överens om ett antal fokusområden. Dessa är regionens rekryteringsut
maningar, arbetsmiljö, lönebildning och
konkurrenskraftiga löner, hållbart ledarskap samt en stärkt organisationskultur.

Under hösten har en medarbetarundersökning genomförts. Många områden ligger på en bra nivå men det finns även förbättringsområden. På övergripande nivå
är nio av tio medarbetare motiverade i sitt
arbete och åtta av tio tycker att det är kul att
gå till jobbet. Åtta av tio känner sig respekterade av sin chef och man upplever sig få
det stöd och den information man är i behov av. Nio av tio upplever sig respekterade
av sina kollegor och att samarbetet fungerar bra på arbetsplatsen. Sex av tio upplever
att planeringen av arbetet och att arbetsfördelningen sker på ett bra sätt. Sex av tio
upplever att det finns tillräckligt med återhämtning mellan arbetspassen och att chefen finns som ett stöd vid hög arbetsbelastning. Hälften upplever att de har en rimlig
stressnivå. Få känner sig diskriminerade.
Sammanfattningsvis finns det behov
av att arbeta vidare med hur konflikter
inom arbetsgrupper uppfattas och hur de

kan kopplas ihop med arbetsfördelning
och planering av arbetet. Då stressnivån
är relativt hög behöver vi se vidare vilka
kopplingar den har med förutsättningarna
att göra ett bra jobb samt upplevelsen av
att kunna påverka sin arbetssituation.
På strategisk nivå behöver vi arbeta
vidare med att skapa ett högre förtroende
för förvaltningsledningarna och att kommunikationen från ledningen blir bättre.
Region Gotlands värderingar behöver
göras mer kända för att genomsyra verk
samheten mer än vad de gör idag. De över
gripande målen behöver kommuniceras
och även hur medarbetare ska kunna bidra
för att nå målen.
En övergripande bedömning av måluppfyllelsen är att regionen är på god väg
i många delar men att det är en bit kvar
innan målen kan anses uppnådda.

Mål 23: Medarbetare har förutsättningar
att bidra till verksamhetsutveckling
För att kunna bidra till verksamhetens
utveckling är det viktigt att medarbetare
upplever sitt arbete meningsfullt, ser fram
emot att gå till arbetet och upplever att de
lär nytt och utvecklas i det dagliga arbetet.
Detta är också en beskrivning av HME

motivationsindex och för Region Gotland är resultatet 82 av totalt 100. Region
Gotland har höjt sig på samtliga områden
inom detta index sedan mätningen 2015.
Målet är delvis uppfyllt.

INDIKATOR

30

2017

2016

2015

Medarbetare upplever arbetet som meningsfullt, skala 0-100
- kvinnor
- män

89
90
87

–

87
89
84

Medarbetare upplever att de lär nytt och utvecklas i det dagliga
arbetet, skala 0-100
- kvinnor
- män

80
81
77

–

78
79
74

Medarbetare ser fram emot att gå till arbetet, skala 0-100
- kvinnor
- män

76
76
74

–

73
73
70

Medarbetarengagemang (HME) totalt - Motivationsindex 0-100
- kvinnor
- män

82
82
79

–

–
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Dialogen på arbetsplatsen är viktig för
att synpunkter och idéer som kan utveckla
verksamheten tillvaratas. Region Gotland
har ett samverkansavtal där intentionen är
att föra dialog kring verksamheten nära
de som påverkas av ett beslut. Arbetsplatsträffen är ett forum att föra dessa dialoger. Det är av stor vikt att chefen är lyhörd
och öppen för inspel. Några förvaltningar har arbetat med dialogmöten med medarbetarna inför framtagandet av sina verksamhetsplaner. Ett sätt att arbeta med
verksamhetsutveckling, vilket genomförts
flera år, är Förnyelsepriset. Medarbetare har
i samband med den årliga Förnyelsedagen
möjlighet att visa upp bidrag till förnyelse
och utveckling av verksamheten.
I samband med årets medarbetarunder
sökning används ett nytt verktyg som
bidrar till att ytterligare sätta fokus på den
efterföljande dialogen.
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Mål 24: Ledare skapar förutsättningar för att
ta tillvara engagemang hos medarbetarna
Ett antal aktiviteter har påbörjats för att
nå ett hållbart ledarskap. Bland annat har
ett arbete inletts för att förtydliga chefsstödet. Chefsforum, där alla Region Gotlands chefer samlas fyra gånger per år för
att få övergripande information, inspiration, erfarenhetsutbyte och möjlighet till
nätverkande har utvecklats.
En stressscreening för alla chefer har
genomförts. Resultatet visar att ett 40-tal
chefer har en uttalad stressproblematik.
De tre vanligaste orsakerna är att behöva göra flera saker samtidigt, hög arbetsbelastning och bli störd eller avbruten
i arbetet. Dessa orsaker är i stort sett gemensamma inom samtliga förvaltningar.
HR-cheferna har tillsammans med före
tagshälsovården och koncernledningen

2017

2016

2015

Chefer upplevs visa uppskattning för medarbetares
arbetsinsatser, skala 0-100
- kvinnor
- män

INDIKATOR

72
72
73

–

74
74
72

Chefer upplevs visa förtroende för medarbetare, skala 0-100
- kvinnor
- män

80
80
80

–

80
80
78

Chefer upplevs ge förutsättningar för att ta ansvar i arbetet,
skala 0-100
- kvinnor
- män

79
80
79

–

80
80
78

Medarbetarengagemang (HME) totalt - Ledarskapsindex 0-100
- kvinnor
- män

77
77
77

–

–

påbörjat arbetet med att skapa förutsättningar för ett hållbart ledarskap.
Som en del av introduktionen för nya
chefer genomför regionen årligen en
chefsskola som syftar till att ge fördjupade
insikter om regionen som helhet och att
stärka nätverkandet mellan chefer. För att
ta tillvara medarbetares engagemang och
vilja till karriärutveckling och för att säkra
chefsförsörjningen på längre sikt, finns
regionens utbildning Vägen till ledarskap
för medarbetare som vill gå vidare till ett
ledarskap.
Att sätta fokus på vikten av det goda
och hållbara ledarskapet och ta fram
gemensamma insatser som ytterligare lyfter ledarskapsfrågorna i Region Gotland
är ett prioriterat område.

M Å LU P P F Y L L E L S E

Ledare med god insikt i regionens breda
verksamhet, vilja och förmåga att leda sina
medarbetare på ett sätt som stödjer engagemang och goda insatser samt ger sina
medarbetare ansvar att utföra sina uppdrag på bästa sätt, är avgörande för en
framgångsrik verksamhet. Resultatet för
HME, ledarskapsindex, ligger på 77 av
totalt 100. Resultaten är ungefär på samma
nivå som 2015. Målet är delvis uppfyllt.
I nuläget är det svårt att rekrytera chefer inom flera områden och det finns ingen
medveten strategi för intern rörlighet eller
succession. Chefernas uppdrag är omfattande med hög arbetsbelastning och krav
på besparingar. Ledarkontrakten är generellt inte uppdaterade och det bidrar till
uppfattningen om otydliga uppdrag.

Mål 25: Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
En framgångsfaktor för att nå goda prestationer och resultat är att medarbetare
är insatta i arbetsplatsens mål, att målen
följs upp och utvärderas på ett bra sätt
samt att de vet vad som förväntas av dem
i sitt arbete. Detta är också beskrivning av

HME, styrningsindex som ligger på 76 av
totalt 100 på övergripande nivå. Region
Gotland har ungefär samma resultat som
2015. Målet är delvis uppfyllt.
Ett forum för att prata om sitt uppdrag,
hur det hänger ihop med arbetsplatsens,
2017

2016

2015

Medarbetare är insatta i arbetsplatsens mål, skala 0-100
- kvinnor
- män

INDIKATOR

79
80
76

–

80
81
75

Medarbetare upplever att arbetsplatsens mål följs upp
och utvärderas på ett bra sätt, skala 0-100
- kvinnor
- män

66
67
64

–

69
70
64

Medarbetare vet vad som förväntas av dem i sitt arbete,
skala 0-100
- kvinnor
- män

84
84
82

–

84
85
80

Medarbetarengagemang (HME) totalt – Styrningsindex 0-100
- kvinnor
- män

76
77
74

–

–

och i förlängningen förvaltningens och regionens, uppdrag är de årliga medarbetar
samtalen. Återkoppling av prestationer
görs systematiskt i de årliga lönesamtalen.
Där är det viktigt att dialogen i samtalen
är av hög kvalitet så att medarbetare förstår sin del i arbetet att nå verksamhetens
uppsatta mål. Verktyg för att hålla strukturerade medarbetarsamtal och ny mall
för lönesamtal omarbetades 2016. För att
ge ett bra stöd i att följa en röd tråd från
regio
nens koncernstyrkort via förvaltningens verksamhetsplan till individnivå,
har även en mall för medarbetarkontrakt/
uppdrag och ledarkontrakt tagits fram.
Region Gotlands satsning på utbildning
för chefer i det coachande ledarskapet är
en grund för att återkopplingssamtal och
feedback från chefer till medarbetare görs
på ett konstruktivt och professionellt sätt.
Sådan utbildning genomförs årligen.
Region Gotland Årsredovisning 2017
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Mål 26: Arbetsmiljön ger förutsättningar
för medarbetaren att bibehålla god hälsa

M Å LU P P F Y L L E L S E

Att medarbetare är friska och i arbete är en
förutsättning för att bygga robusta samarbetskulturer utan konflikter, där alla arbetar mot samma mål och vet sin roll och sitt
uppdrag. Konflikter och sjukskrivningar
kan minska en verksamhets effektivitet
med upp till 20 % och arbetsmiljö och
hälsa är ett prioriterat område för Region
Gotland. I jämställdhetsplanen är ett av
målen att Region Gotlands sjuktal inte
ska överstiga 4,5 oavsett kön. Regionfullmäktige har beslutat att samordnade insatser ska göras för att nå målet senast 2020.
Målet för 2017 har varit att sjuktalet slutar
stiga inom alla förvaltningar och börjar gå
ned. Det målet har uppnåtts. Sjuktalet för
Region Gotland har sjunkit från 5,9 till 5,8
under 2017. Kvinnornas sjuktal har minskat medan männens har ökat något. I de
flesta förvaltningar har sjuktalet stagnerat
och i vissa fall börjat gå ned, men arbetet
behöver fortgå.
En kartläggning av regionens sjuktal inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen har
förts i syfte att identifiera evengenom
tuella mönster som bidrar till ett högt
sjuktal på organisatorisk nivå. Slutsatser
som dragits är att en stor del av sjuktalen
består av långtidssjukskrivningar, men det
är korttidssjukfrånvaron som ökar. Ett aktivt arbete med tidiga insatser i början av
en sjukskrivning kommer att vara en framgångsfaktor för att sänka sjuktalet. Flera
förvaltningar uppger att ett sådant arbetssätt ger resultat. Ett samband mellan höga
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sjuktal och områden där chefer inte har
balans mellan krav och resurser kan urskiljas. Ett stort antal medarbetare, litet administrativt stöd och/eller geografisk spridd
verksamhet kan vara faktorer som genererar högt sjuktal. Arbetet med att förbättra
förutsättningar för en god arbetsmiljö
behöver fortsätta.
Ett nytt företagshälsovårdsavtal har slutits för 2017-2020. Regionens intention
har varit att det ska göras en förskjutning
av insatserna till främjande och förebyggande hälsoarbete på gruppnivå istället
för efterhjälpande insatser på individnivå.
Under 2017 har regionen köpt mer tjänster av främjande och förebyggande karaktär där samtalsstöd på individ- och gruppnivå är den mest utförda tjänsten.
Under året har möten mellan Försäkringskassan, samordnare för rehabiliteringskoordinator vid vårdcentralerna,
fackliga parterna samt HR-funktionen
samordnats. Detta för att skapa en för
ståelse för de olika aktörernas roller i samband med rehabilitering och för att identifiera hur samarbetet ska ske för att uppnå
det gemensamma målet med att sänka
sjuktalet.
Under hösten har ett pilotprojekt startats inom hemtjänsten. Cheferna har fått
tillgång till ett rehabiliteringsverktyg som
ger en helhetsbild över hur sjukfrånvaron
ser ut bland medarbetarna. Projektet har
fallit väl ut och målsättningen är att implementera verktyget för alla chefer i Region
Gotland under senare delen av 2018.

INDIKATOR (jämförelse)
Sjukfrånvaro, %
- kvinnor
- män

2017

2016

2015

5,8 (6,7)
6,4 (7,4)
3,9 (4,2)

5,9 (6,9)
6,6 (7,6)
3,6 (4,2)

5,6 (6,8)
6,4 (7,5)
3,1 (4,1)

ANTAL MEDARBETARE 2013-2017
Antalet medarbetare har varit oförändrat de
senaste åren.
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PERSONALKOSTNADER 2016-2017, MNKR
Personalkostnaderna har endast ökat med 2,1 % trots
att utfallet av löneöversynen var 2,6 %. Det förklaras
både av besparingar i verksamheten och att kostnader
för hyrpersonal ökat.
2017

2016

2 036

2 012

297

287

- varav sjukfrånvaro

42

40

Arbetsgivaravgifter

722

712

Pensionskostnad

353

326

12

13

3 420

3 350

Löner och arvoden
Frånvaro

Kostnadsersättningar
Summa

Sjukfrånvaro 2013-2017, %

SJUKFRÅNVARO 2013-2017, %
Sjukfrånvaron har efter flera års ökning minskat under 2017.
Däremot har sjukfrånvaron för män ökat tre år i rad.

SJUKFRÅNVARONS FÖRDELNING 2016-2017, %
Sjukfrånvaron har minskat totalt och i alla åldersgrupper,
men sjukfrånvaron ökar för männen.
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2016

5,8
6,4
3,9

5,9
6,6
3,6

49,9

52,2

Sjukfrånvaro i åldern
29 år eller yngre

4,2

4,5

Sjukfrånvaro i åldern
30-49 år

5,9

6,0

Sjukfrånvaro i åldern
50 år eller äldre

5,8

6,2

Andel med mer än
60 dagars sjukfrånvaro

4,7

4,6

4
3

6,6

6,4

6

2017

Sjukfrånvaro
- kvinnor
- män

2015
Samtliga anställda

2016

2017

VERKSAMHET

| MEDARBETARE

Övrigt om medarbetarområdet

ÅLDERSSTRUKTUR 2017
Medelåldern har minskat till 48,1 från 49,3 2016.

60 år >
1064
55-59 år
1007

50-54 år
1074

0-29 år
603
30-39 år
1131

40-49 år
1631

Flera förvaltningar har arbetat med att
avlasta vissa yrkesgrupper (RAK – rätt
använd kompetens), till exempel har
assistenter anställts för att avlasta
social
socialsekreterare. Även inom grundskolan
har nya yrkeskategorier anställts i syfte att
underlätta för lärare att arbeta mer med de
pedagogiska arbetsuppgifterna.
Region Gotland har deltagit på arbetsmarknadsdagar, rekryteringsmässor och
riktade aktiviteter för vissa bristyrken
såväl på Gotland som övriga Sverige och
även utomlands i syfte att visa upp regionen som en attraktiv arbetsgivare. Under
året har även ett instagramkonto inrättats,
#viärregiongotland, för att stärka stolt
heten hos regionens medarbetare och visa
upp våra olika verksamheter.
LÖNEBILDNING

Flera år med låg löneutveckling inom
Region Gotland har gjort att lönerna halkat efter mot övriga marknaden. Ett antal
aktiviteter har gjorts under året för att få
till mer marknadsmässiga löner i syfte att
attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.
Löneöversyn 2017 var klar i oktober.
Jämställdhet och bristyrkessatsningar
har genomförts enligt regionens treåriga
handlingsplan för lönebildning inklusive handlingsplan för jämställda löner. En
satsning på 10 miljoner kronor för jämställda löner samt 3 miljoner kronor för
satsning på bristyrken. Grupper som
erhållit extra satsningar är bland annat
sjuksköterskor, läkare, socionomer, skolledare, bygglovshandläggare och ingenjörer. Utfallet för de prioriterade grupperna har i genomsnitt varit 3,5 %. Det totala
utfallet landade på 2,6 %. En effekt av
lönesatsningen är till exempel att hälsooch sjukvårdsförvaltningen nått rikets
medianlöner inom vissa av de prioriterade
yrkesgrupperna så som barnmorskor och
distriktsläkare. Jämställdhets- och brist
yrkesatsningar måste dock fortsätta.
60 år >
JÄMSTÄLLDHETSARBETE
OCH
KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING
55-59 år
Under
året genomfördes en revision av
Region Gotlands jämställdhetsarbete
ur 50-54
ettår arbetsgivarperspektiv. Revisionen visar på att det finns tydliga och bra
40-49 år
övergripande dokument såsom jämställdhetsplan, lönekartläggning och riktlin30-39 år
jer kring kränkande särbehandling men
de 0-29
är inte
tillräckligt kända i förvaltningår
arnas verksamheter. Det behöver även tas
fram åtgärder för samtliga diskrimineringsgrunder, då det numera är ett lagkrav.

Ett antal förslag på förbättringsåtgärder
har tagits fram och de ska vara åtgärdade
under 2018.
Med anledning av #metoo uppropet
under hösten fick regionstyrelseförvaltningen i uppdrag av regionstyrelsen att redovisa hur det förebyggande arbetet mot
kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön kan
stärkas ytterligare. Även säkerställa att alla
har kännedom om vilka möjligheter som
finns att få stöd och hjälp. Det arbetet
fortsätter 2018.
M Å LU P P F Y L L E L S E

REKRYTERINGSUTMANINGAR

Rekryteringsutmaningen för Region Gotland är stor inom flera områden och det
påverkar på många sätt förutsättningarna
för medarbetare vad gäller arbetsbelastning och att kunna utföra sitt arbete när
kollegor saknas. Det finns svårigheter att
hitta medarbetare med rätt kompetens,
rekrytera dem samt engagera och utveckla
dem så att de vill vara kvar. För att långsiktigt ta tillvara medarbetares kompetens
har det under året tagits fram en strategisk kompetensförsörjningsplan för hela
Region Gotland. Den ska bidra till att
attrahera, rekrytera, utveckla/engagera/
behålla och avveckla medarbetare. Under
hösten har förvaltningarna reviderat sina
kompetensförsörjningsplaner så att de är
kopplade och samordnade till regionens
övergripande plan. Vid årsskiftet fanns
uppdaterade och beslutade kompetensförsörjningsplaner på samtliga förvaltningar.
Förvaltningarna har under året startat eller genomfört flera aktiviteter för att
möta rekryteringsutmaningarna. Bland
annat har samarbete med olika utbildningsaktörer påbörjats och intensifierats
exempelvis yrkeshögskole- och universitetsutbildningar inom teknik-, vård-, skol-,
omsorgs- och myndighetsutövningsområdet. Andra aktiviteter är praktikplatser
och verksamhetsförlagd utbildning inom
regionens verksamheter för elever och
studenter samt personer som i dagsläget
befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.

HELTID SOM NORM

Antalet medarbetare som har oönskade
deltidsanställningar inom regionen (oavsett facktillhörighet) är 100 jämfört med
förra årets 96.
Sveriges Kommuner och Landsting
har tillsammans med Kommunal gjort en
överenskommelse om att alla inom kommunals avtalsområde ska erbjudas heltidsanställningar vid nyanställning och att de
som idag har en deltidsanställning i större
utsträckning ska arbeta heltid senast den
31 maj 2021, heltid som norm. Inom Region
Gotland kommer arbetet med heltider att
bedrivas i projektform och hållas samman
på övergripande nivå. En handlingsplan
togs fram under året och nu pågår arbetet med att ta fram förvaltningsspecifika
handlingsplaner.
MEDARBETARE I SIFFROR

Antalet medarbetare uppgick vid årsskiftet till 6 510 (6 543, 2016). Förändringar
under året som påverkar antalet anställda
är exempelvis att personlig assistans vid
socialförvaltningen övergått till privat
regi och den minskade tillströmningen av
ensamkommande barn och unga. Några
förvaltningar arbetar aktivt för att öka
antalet anställda. Till exempel hälso- och
sjukvårdsförvaltningen som vill minska
beroendet av inhyrd personal.
Personalvolymen mätt i faktiskt arbetad
tid omräknat till årsarbetare uppgick till
5 522 (5 591, 2016). Den faktiskt arbetade
tiden har minskat med totalt 1,25 %. Av de
tillsvidareanställda var 80 % (79 %, 2016)
heltidsanställda. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för deltids
anställda
med tillsvidareanställning var 81 % (80 %,
2016). Under året pensionerades 195 medarbetare och den genomsnittliga pensionsåldern var 64,9 år. Medelåldern för Region
Gotlands tillsvidareanställda medarbetare
är 48,1 (49,3, 2016).
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VERKSAMHET

| EKONOMI

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.

Sammanfattning av målområdet
M Å LU P P F Y L L E L S E

Målen inom målområdet är uppfyllda till
del. Regionen hade inte ett budgeterat
resultat med tillräcklig buffert för oförut
sedda händelser. Dock blev årets ekonomiska resultat mycket bra, men nämndernas resultat är även för 2017 negativt även
om det är marginellt. Soliditetsmålet är
inte uppfyllt och den höga investeringstakten är oroande om inte resultatet fortsätter att vara på målnivån. En fördjupning av ekonomin görs i den finansiella
analysen och i investeringsavsnittet.

Mål 27: Budgeterat resultat
ska uppgå till minst 2 % av
nettokostnaden
Målet är inte uppfyllt. Årets budgeterade
resultat vid årets ingång var 27 mnkr, det
justerades sedan ned till 20 mnkr i samband med beslut om kompensation för
kapitalkostnader. För att uppnå målet ska
budgetnivån vara cirka 98 mnkr.

Mål 28: Årets ekonomiska
resultat ska uppgå till minst
2 % av nettokostnaden
Målet är uppfyllt. Årets resultat uppgår till
151 mnkr vilket är 3,1 % av nettokostnaden.
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
är 136 mnkr.

Mål 29: Soliditeten ska vara
minst 45 %

Mål 31: Regionens materiella
tillgångar ska vårdas

Målet är inte uppfyllt. Soliditeten har
ökat något från föregående år och uppgår
till 42 %. Ökningen beror framförallt på
det goda resultatet. Även om investerings
nivån sjunkit från 2016 så är den fort
farande hög.

Målet är uppfyllt avseende planerat underhåll då den avsatta budgeten har använts
fullt ut. Avseende reinvesteringar i vattenoch avloppsverksamheten kan målet inte
anses uppfyllt då avsatta medel inte förbrukats.
Andelen av budgeten för vatten- och
avloppsverksamheten som avsatts till reinvesteringar är 11,4 %, cirka 24 mnkr. Av
detta är cirka 13 mnkr upparbetat, 53 %.
För år 2017 budgeterades 74 kr per m2
i planerat underhåll, totalt 39 mnkr. De
totala lokalytorna för Region Gotland
uppgår till totalt 530 106 m2. Utfallet 2017
uppgår till 39,7 mnkr, 75 kr per m2 vilket
innebär att medel för underhåll använts
fullt ut. Från och med 2018 kommer en
väsentlig del av det som idag belastar driften som planerat underhåll istället att hanteras som investeringar.

Mål 30: Den totala nettokostnadsökningen ska inte
överstiga ökningen av
skatteintäkter och generella
statsbidrag
Målet är uppfyllt för året. Skatteintäkter
och generella bidrag har ökat med 5,0 %
medan nettokostnadsökningen exklusive jämförelsestörande poster och inklusive finansnetto är 3,6 %. Om man ser
på en 5-årsperiod så har nettokostnads
ökningen marginellt understigit utvecklingen av skatteintäkter och bidrag. För
att klara regionens långsiktiga resultatmål
och klara kravet på en god ekonomisk hushållning framöver krävs att nettokostnads
utvecklingen över tid ligger på en lägre
nivå än ökningen av skatteintäkter och
utjämningsbidrag.

INDIKATOR
Budgeterat resultat i förhållande till budgeterad nettokostnad
för verksamheten, andel, %
Årets resultat i förhållande till verksamhetens nettokostnad, andel, %
Soliditet, %

2016

2015

0,4

0,7

0,0

3,1

1,8

-1,4

42,0

41,4

43,7

Total nettokostnadsökning, %

3,6

1,1

5,0

Utvecklingen av skatteintäkter och generella bidrag, %

5,0

4,3

3,3

Planerat underhåll, kr per
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2017

m2

75

96

98

Andel av VA-budget till reinvesteringar, %

11,4

9,4

–

Egenfinansieringsgrad av investeringar i skattefinansierad verksamhet, andel, %

154

66

63
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Mål 32: Skattefinansierade
investeringar ska vara egen
finansierade till 100 %
Målet är uppfyllt. De skattefinansierade
investeringarna är egenfinansierade till
154 %, framförallt beroende på årets positiva resultat. Investeringsvolymen är lägre
än föregående år, men fortfarande hög.

Foto: Bildvision
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Nämnder och förvaltningar
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Regionstyrelsen
REGIONSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE MEIT FOHLIN (S) | REGIONDIREKTÖR PETER LINDVALL | FÖRVALTNINGSCHEF KAROLINA SAMUELSSON

VIKTIGARE HÄNDELSER

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

Med syfte att bidra till utveckling och
också stärka förutsättningarna att genomföra kostnadssänkningar bildades regionstyrelseförvaltningen inför 2017. Stort
fokus har lagts på att säkerställa uppdrag,
roller, ansvar och anpassning till förändrade ekonomiska förutsättningar och
finansieringsmodell.
Under året beslutade regionfullmäktige
att kultur- och fritidsnämnden och dess
förvaltning skulle läggas ned. Beslut fattades också att större delen av kultur- och
fritidsverksamheten och dessutom verksamheten inom Inspiration Gotland till
årsskiftet skulle flyttas över till regionstyrelsen och regionstyrelseförvaltningen.
Ett tydligt ökat tryck kan konstateras
inom digitaliseringsområdet. Fokus under
året har varit framtidens vårdinformationsmiljö, den nya dataskyddsförordningen och utveckling av e-tjänster.
Vid årets Almedalsvecka tilläts Nordiska motståndsrörelsen NMR efter ansökan
att tala från öppen talarplats och att disponera offentlig platsmark. Region Gotland
prövade ansökan men kunde inte hitta
laglig grund för att motverka tillståndet.
Beslutet väckte nationell uppmärksamhet
och ledde till stort ökat tryck på regionen
och förvaltningens kansli för Almedalsveckan. Hanteringen ledde till omfattande
diskussioner och ett lärande som tas med
in i framtida planering.
Året har också inneburit ett stort tryck
på det regionala utvecklingsområdet. Statligt beslutade medel för tillväxt och arbe
tet med "Hållbara Gotland" samt stora
satsningar inom exploateringsområdet
ställer mycket höga krav. Dessutom kräver
grunduppdraget resurser för till exempel
utveckling av regionala utvecklingsstrategin och strategi för hållbart serviceutbud.
MÅLUPPFYLLELSE
Kvalitet

Regionstyrelseförvaltningen driver ett
aktivt arbete för att bidra till regionens
måluppfyllelse samtidigt som verksam
heten anpassas och förändras för att motsvara de ekonomiska förutsättningarna.
Aktiviteter har under 2017 bedrivits som
stärker koncernstyrning och koncern
samordning, fokuserar den regionala
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utvecklingen, effektiviserar stöd och service till regionens samtliga förvaltningar
och dessutom ökar kvaliteten i den egna
förvaltningens verksamhet
Medarbetare

Ett fokusområde under året har varit kompetensförsörjning och lönebildning för att
säkra framtida rekryteringsbehov. Resultatet av genomförd medarbetarunderökning
visar att förvaltningen har en stor del engagerade medarbetare som känner att arbetet är meningsfullt. Resultatet pekar också
ut att samarbetet inom arbetsgrupper
behöver bli bättre för att skapa ett effektivt arbetsklimat. Förvaltningens sjuktal är
5,0, vilket innebär en ökning jämfört med
föregående års sjuktal 4,5. Insatser utifrån
medarbetarenkätens resultat och det försämrade sjuktalet har inletts.
Ekonomi

Årets resultat uppgår till 24,3 mnkr. En
avgörande orsak till överskottet är pågående aktiviteter för att anpassa verksamheten för kommande krav på sänkta
kostnader. Regionstyrelseförvaltningen
har sammantaget 53 mnkr i besparing att
hantera inom treårsperioden 2017-2019.
För 2018-2019 återstår 26 mnkr. Förvaltningens besparingskrav har bland annat
medfört att verksamheterna varit mycket
restriktiva med återbesättning av vakanta
tjänster. För att minska bemanning och
nå önskad ram har också en övertalighetsprocess genomförts. Den faktiskt arbetade tiden för månadsanställda minskade
under perioden med 20 årsarbetare, samtidigt ses en ökning av timanställda med
motsvarande 6 årsarbetare.
UTVECKLING PÅ SIKT

Rollen som regionalt utvecklingsansvarig aktör tydliggörs och utvecklas nationellt och kraven på ett tydligt och kraftfullt regionalt ledarskap ökar. Under
2018 bedöms den regionala utvecklingsstrategin beslutas för att sedan ligga till
grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.
Region Gotland förväntas också på regional nivå medverka till genomförandet av
Agenda 2030.
Mark- och exploateringsarbetet ökar
i betydelse då Region Gotland framåt

kommer att driva flera avgörande utvecklingsprojekt för bland annat Visborgs
området, inre hamnen och Östercentrum.
Region Gotlands varumärke har en stor
betydelse och kommunikationsprocessens förutsättningar och verktyg utvecklas snabbt i samhället. Medborgarnas behov av delaktighet och inflytande ställer
krav på kontaktvägar och en utveckling
av kundtjänsterbjudandet för regionen
behövs.
Under 2018 firas Almedalsveckans
50-årsjubileum, ett firande som kommer
att ske med hyllandet av demokratin och
yttrandefriheten som grund. Ett arbete är
påbörjat för att tydliggöra en gemensam
ny vision och mål för veckan.
För att vara en attraktiv arbetsgivare och
lyckas med kompetensförsörjning krävs
ett fortsatt arbete för att stärka Region
Gotlands arbetsgivarvarumärke. Vidare
ställs krav på frågor som hållbart ledarskap, organisationskultur och värderingar.
Fortsatt arbete för stärkt jämställdhet är en
förutsättning och en viktig del är Region
Gotlands medverkan i den nationella satsningen heltid som norm.
Den ökade digitaliseringen innebär att
användning och förbrukning av IT-tjänster förändras och med det även kompetens- och resursbehovet. Gårdagens egna
servermaskiner och lagring i en kyld datahall, ersätts med köpt datakraft som tjänst.
På sikt innebär detta minskad andel egen
fysisk utrustning och större andel molntjänster.
Ny lagstiftning och ökade krav på att
rätt information finns vid beslutsfattande
innebär att förväntningarna på informationsförvaltningen i regionen ökar. Processen behöver ses över i sin helhet för att
säkerställa kvaliteten i hela kedjan från
det att information uppstår, till hur den
hanteras, till hur den slutligen arkiveras
och gallras. Allt med digitaliseringen som
drivkraft och stöd.
Stödet till regionens samtliga chefer är
viktigt. Utveckling och förändring av stödet i relation till förväntningar, behov och
gällande budgetram måste ske i nära samarbete såväl med övriga förvaltningar som
mellan de olika stödfunktionerna. Det
finns en rad identifierade risker med att
göra neddragningar i stödfunktioner och

Foto: David Skoog

Vid årsskiftet övergår det mesta av kultur- och fritidsverksamheten, till exempel biblioteken, till regionstyrelseförvaltningen.

VERKSAMHETSMÅTT

2017

2016

Antal rekryteringsärenden
- varav chefsrekryteringar

125
58

279
65

Antal ärenden i HR-supporten

876

1 082

97 107

98 179

282

229

96

82

Antal extra löneutbetalningar
orsakat av felaktigheter
- varav andel orsakade av medarbetare/chef/handläggare, %
- varav andel orsakat av fel i
systemet, %
Antal hanterade fakturor
- varav andel elektroniska
fakturor, %

2016

Antal besök på regionarkivet

4 256

4 614

Antal framtagna volymer –
regionarkivet

2 764

2 414

952

752

317 176

301 244

88,5

81,5

Medborgarinriktade tjänster

Administrativa tjänster

Lönehantering – antal
lönespecifikationer

2017

4
174 000
65

18
164 581
54

Antal forskningsärenden per
telefon o post, regionarkivet
Antal besvarade samtal,
regionupplysningen
Kötid under 46 sekunder,
regionupplysningen, %
Genomsnittlig kötid, regionupplysningen, sekunder

12 897

12 077

Antal registrerade handlingar
i gemensam registratur

55 731

52 035

1 070

905

Antal beställda portioner inom
- förskola
- grundskola
- gymnasie/vuxenutbildning
- hälso- och sjukvård
- äldreomsorg
- äldreomsorg – ordinärt boende
- restauranger

53

52

Antal protokollförda
paragrafer, kansli
Andel miljöfordon av leasingfordon administrerade av
förvaltningen, %
It-relaterade tjänster
Antal supportärenden per dator
Servicenivå digital arbetsplats
(DAP), %
Antal ärenden hanterat
av it-supporten

3,70

3,64

87

89

33 681

34 460

budget bokslut bokslut
2017
2017
2016*

Verksamhetens
intäkter

384 910

Verksamhetens
kostnader

-613 599 -607 449 -696 084

Avskrivningar

22

28

Internränta
Verksamhetens
nettokostnader

440 835
966 773
218 038
80 988
301 007
28 717
123 208

439 761
918 103
225 170
84 523
303 650
40 884
127 642

Andel ekologiska livsmedel av
förvaltningens totala inköp, %

27

22

Andel närproducerade livsmedel av förvaltningens totala
inköp, %

16

Andel vegetariska måltider
i skolan, %

20

17

Andel ätande gymnasieelever, %

73

69

15

402 891

529 529

-15 310

-15 062

-14 313

-1 016

-1 063

-1 867

-245 015 -220 683

-182 735

Kommunbidrag

241 415

241 415

212 796

Årets resultat**

-3 600

20 732

30 061

24 332

30 061

17 249

17 858

Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar

Måltidstjänster

Antal registrerade ärenden
i gemensam registratur

RESULTATRÄKNING, tkr

51 411

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

ett aktivt arbete krävs för att motverka och
undvika dessa.
Flera aktiviteter och utvecklingsinsatser planeras i kultur- och fritidsverksamheten. Detta ska samtidigt balanseras mot
ytterligare krav på kostnadssänkningar.
Ett ökat fokus på fritidsfrågorna är tydligt
och framåt kommer arbete att göras för
att ta fram en långsiktig strategisk planering för såväl fritidsområdet generellt som
idrottsanläggningar mer specifikt.

* Avser ledningskontoret och serviceförvaltningen.
** Regionstyrelseförvaltningen har utnyttjat 3 600 tkr
av eget kapital.

PERSONAL
Antal anställda

2017

2016*

571

587

- varav män

175

179

- varav kvinnor

396

408

- varav tidsbegränsat anställda

35

50

274 136

271 022

Personalkostnad i % av
verksamhetens totala kostnader

44

39

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

5,0

4,5

Personalkostnad, tkr

* Avser ledningskontoret och serviceförvaltningen.
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Politikerorganisationen
REGIONFULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE: BO BJÖRKMAN (S)
REGIONSTYRELSENS ORDFÖRANDE: MEIT FOHLIN (S)
REVISIONENS ORDFÖRANDE: CARIN BACKLUND
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS ORDFÖRANDE: LENNART PETTERSSON (S)
PATIENTNÄMNDENS ORDFÖRANDE: PIA DYVANDER JOHANSSON (S)
VALNÄMNDENS ORDFÖRANDE: CLAES GÖRAN NILSSON (S)

Under begreppet politikerorganisationen redovisas regionfullmäktige, region
styrelse, revision, överförmyndarnämnd,
valnämnd och patientnämnd.
RESULTAT 2017, mnkr
Regionfullmäktige

+0,2

Regionstyrelse

+1,3

Revision
Valnämnd
Överförmyndarnämnd

0
0
-0,4

Patientnämnd

0

Totalt resultat

+1,1

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

Överskotten för regionfullmäktige och
regionstyrelsen hänförs i huvudsak till
budgetposten för representation. För
regionstyrelsens del tillkommer även överskott i kostnader för resor och utbildning av förtroendevalda vars budgetpost i
huvudsak utnyttjas året efter ett val.
REGIONENS FÖRTROENDEVALDA
REVISORER

De förtroendevalda revisorernas uppdrag är definierat i kommunallagen och
innebär att årligen granska verksamheten
och pröva ansvarstagandet i styrelse och
nämnder.
Revisorerna ska dessutom uttala sig om
detta i revisionsberättelsen till regionfullmäktige.
Revisorernas arbete präglas av integritet och oberoende. Därför väljer revisorerna självständigt vilken verksamhet som
ska granskas och hur det ska ske. De förtroendevalda revisorerna är ingen nämnd
eller styrelse, utan var och en har rätt att ha
en egen uppfattning i ansvarsfrågan. Revisorerna är nio till antalet och biträds av
revisorer från PwC.
Under 2017 uppgick kostnaderna för
kommunens revision till 3,6 mnkr. Följande granskningar har bildat underlag
för bedömningen 2017: granskning av årsredovisningen samt delårsrapport samt
övergripande ansvarsutövande för samt
liga nämnder. När det gäller granskning
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av den interna kontrollen och system och
rutiner har hantering av riktade stats
bidrag, hyror och arrenden, samhällsbetalda resor, löner och lönerelaterade
ersättningar samt pensionshantering varit
föremål för granskning.
Vidare har en uppföljning genomförts
av vilka åtgärder berörda nämnder vidtagit med anledning av tidigare genomförda
granskningar avseende den interna kontrollen, bland annat förtroendekänsliga
poster, manuella utbetalningar, privata
medel inköp samt hantering av bisysslor.
De fördjupade granskningar som utförts och avrapporterats under året är:
personal- och kompetensförsörjning, regionens jämställdhetsarbete ur ett arbetsgivarperspektiv, verkställighet av regionstyrelsens och regionfullmäktiges beslut,
regionens internationella verksamhet,
regionens miljöprogram samt primärvårdens ansvar och arbete med att säkra en
fungerande hemsjukvård. Revisionen har
även genomfört en granskning av regionens arbete med kris- och katastrofberedskap utifrån lagens och myndigheters krav.
Rapporterna återfinns i sin helhet på regionens webbplats och en sammanfattning
av granskningsresultatet i revisionens redo
görelse som bifogas revisionsberättelsen.

Måluppfyllelse

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Utveckling på sikt

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.
Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över
förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet är att förhindra att omyndiga barn eller myndiga personer som inte
själva kan tillvarata sin rätt, missgynnas
ekonomiskt eller rättsligt.

Under 2017 har ett omfattande arbete med
digitalisering inletts. Såväl ärendehanteringsprocessen som nämndssammanträdena går mot mer digital hantering. Behov
finns även av att utveckla e-tjänster.
Överförmyndarnämndens kansli har
under det senast året haft stor personal
omsättning. Det är en utmaning att fram
över bibehålla och utveckla kansliets
kompetens och kunskaper inom verksamhetsområdet.

Viktiga händelser

För att underlätta framtida behov av ställföreträdare har ett större arbete påbörjats
med att rekrytera och utbilda nya ställ
företrädare för att skapa en ”bank” av
lämpliga ställföreträdare.
Under året har ett omfattande arbete
med digitalisering inletts.

Under 2017 har nästan samtliga av de fastställda målen uppnåtts, bland annat en
handläggningstid på max 70 dagar samt
att samtliga årsräkningar, som var kompletta och inkomna i rätt tid, var granskade före den 31 augusti 2017.
Det enda målet som inte nåddes var
målsättningen om 80 % nöjdhet med tillgängligheten via besök och telefon. Resultatet i kundenkäten landade på 77 %.
Nämnden går med underskott om sammantaget -435 tkr. Främst beror underskottet på att arvodena till ställföreträdare
har varit högre än budget.
Under 2017 har kostnaderna kopplade
till godmanskap för ensamkommande
barn med arvoden, tolkkostnader och
resekostnader ökat. Dessa kostnader har
nämnden hitintills kunnat återsöka vid
Migrationsverket, men under sommaren
2017 trädde en ny ersättningsmodell i
kraft vilket innebär att nämnden, från och
med 1 januari 2018, inte längre kommer att
kunna återsöka några kostnader alls. För
barn anvisade till Gotland efter 1 juli 2017
utgår framöver en schablonersättning för
både god man och utredningar enligt
socialtjänstlagen, om 52 000 kronor som
en engångssumma/barn.

Foto: Bildvision

På Gotland finns nästan 250 förtroendevalda, de allra flesta är fritidspolitiker. Bilden ovan är från ett av regionstyrelsens sammanträden.

Patientnämnden har tre huvuduppgifter:
ȅȅ Stödja och hjälpa patienter och deras
närstående som har klagomål eller
synpunkter på vården
ȅȅ Bidra till kvalitetsutveckling och hög
patientsäkerhet i vården
ȅȅ Ge tvångsvårdade patienter möjlighet
att få en stödperson

i vården men att bidraget behöver förbättras. Kund/brukarnöjdhet är svår att
bedöma på grund av låg svarsfrekvens i
gjord undersökning. Tillgängligheten har
varit godtagbar.
Totalt har 246 klagomål inkommit.
Det är en ökning med 12 klagomål jämfört
med 2016.
Klagomålen på primärvården har ökat
med 24 % jämfört med 2016, däremot har
andelen klagomål på somatisk specialistvård på Visby lasarett minskat från 55 % av
klagomålen 2016 till 41 %, 2017. Fem stödpersoner har tillsatts jämfört med två året
innan.

Viktiga händelser

Patientnämnden har i november arrange
rat en presidiekonferens i Visby för Sveriges patientnämnder. Temat var ”Tillsammans för patientens bästa”.
Måluppfyllelse

En sammantagen bedömning är att
patientnämnden bidrar till god kvalitet

Utveckling på sikt

From 2018-01-01 är vården huvudansvarig för att ta emot och besvara klagomål.
Ny lagstiftning gäller för patientnämnderna som också fått ett utökat uppdrag.
Uppdraget att stödja och hjälpa patienter och närstående som vill klaga på vården utökas. Patientnämnderna ska också

analysera vad patienterna anger som hinder för en säker och patientcentrerad vård.
Analyserna ska bidra till att vården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar. Detta medför att analyserna måste
breddas och fördjupas.
VALNÄMNDEN

Kommunen är enligt lag skyldig att
genom
föra de allmänna valen till riksdag, kommunfullmäktige, delegatsval till
europaparlamentet samt eventuella folkomröstningar.
Valnämnden och dess kansli har till
uppgift att bland annat förordna röstmottagare, skaffa vallokaler och förtidsröstningslokaler, samt tillhandahålla valmaterial till förtidsröstning och vallokaler.
Valnämnden har påbörjat planerings
arbetet inför genomförande av de allmänna valen till riksdag och kommunfullmäktige 2018. Valnämnden har under året
sammanträtt vid tre tillfällen.

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

PATIENTNÄMNDEN

Patientnämnden är en lagstadgad verksamhet. Ansvarsområdet är offentligt
finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård.

VERKSAMHETSMÅTT
RESULTATRÄKNING, tkr

budget bokslut bokslut
2017
2017
2016

2017

2016

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

2017

2016

246

234

Antal aktiva ärenden

764

855

2 000

4 938

4 752

100

128

69

175

Verksamhetens
kostnader

-25 799

-27 652

-26 910

- psykiatri

28

23

varav
- god man ensamkommande barn

Verksamhetens
intäkter

- primärvård

101

57

Verksamhetens
nettokostnader

-23 799

-22 714

-22 158

- tandvård

5

13

Kommunbidrag

23 454

23 454

23 610

- kommunal vård

7

8

-345

740

1 452

1 085

1 752

PATIENTNÄMNDEN
Antal klagomål
varav
- somatisk specialistvård

- övrig verksamhet

2

2

- övrig vård

3

3

Antal tillsatta stödpersoner

5

2

- förvaltare

78

74

- god man

617

606

Handläggningstid från
inkommen ansökan till
yttrande, dagar

52

82

Årets resultat*
Budgetavvikelse

* Överförmyndarnämnden har utnyttjat 345 tkr av eget kapital.
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Tekniska nämnden
ORDFÖRANDE TOMMY GARDELL (S)

TEKNIKFÖRVALTNINGEN FÖRVALTNINGSCHEF PATRIC RAMBERG
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN FÖRVALTNINGSCHEF JOHAN ÅBERG
VIKTIGARE HÄNDELSER

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

År 2017 var ett händelserikt år som till
del kom att präglas av vattenbristen som
stora delar av Gotland påverkats av. Under
våren och försommaren växte oron för
omfattande konsekvenser. Lyckligtvis
krävdes inte några större restriktioner
bortsett från bevattningsförbud och tidigare fattat beslut om anslutningsstopp på
södra Gotland. För att förbättra den framtida vattenförsörjningen beslutades under
hösten om att anlägga ett nytt vattenverk i
Kvarnåkershamn med en maxkapacitet på
7 500 m3/dygn.
Svårigheterna att säkra kompetensförsörjningen har fortsatt skapat en del utmaningar avseende främst ingenjörer men
även en rad andra yrkeskategorier. Problemen tycks dock ha mildrats något genom
ett ökande intresse av att arbeta i förvaltningens verksamheter.
Investeringarna i Klintehamns hamn
avslutades under året vilket möjliggör att
strategin avseende renodling av hamnarna,
genom att godshanteringen i Visby hamn
kan flyttas till Klintehamn, kan fullföljas.
Projekt Sävehuset avslutades och invigning av de nya lokalerna för gymnasieutbildning skedde 30 mars. Projektet var i
allt väsentligt mycket lyckat med ett resultat som glädjer både elever och lärare.
Även 2017 har ett flertal nyanlända personer kommit till Gotland. Att ge dessa
ett boende har varit krävande uppgift men
uppdraget har, trots ett antal utmaningar,
ändå lyckats och genomförts på ett bra
sätt.
Den omfattande branden på Cementa
i maj drog under 3 dygn mycket resurser
från både heltidsanställda och räddningstjänstens personal i beredskap. Insatsen
gick mycket bra och känsliga anläggningar
i närområdet kunde skyddas. Insatsen
gjorde att fabriken kunde pågå utan stopp,
vilket företagsledningen var mycket tacksam för.
MÅLUPPFYLLELSE
Kvalitet

God tillgänglighet till Region Gotland är
det mål som nämnden prioriterat inom
målområdet kvalitet.
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Uppdraget för teknikförvaltningens kundtjänst har utökats under året från att ha
omfattat frågor kring vatten och avfall,
kollektivtrafik, mark och stadsmiljö till att
även omfatta gata- och parkfrågor. Kundtjänsten hanterar även systemet Infracontrol som används för att hantera inkomna
felanmälningar. Målet är att dessa tjänster
ska bidra till att skapa god tillgänglighet
för medborgarna.
Utveckling av e-tjänster har hög prioritet inom regionen och även inom teknikförvaltningen. Digitalisering blir mer och
mer en del av kvalitetsarbetet. Infracontrol
och nya e-tjänster är ett tecken på det.
Även kompetensförsörjning är delvis en
tillgänglighetsfråga. Förvaltningen har under de senaste åren, särskilt i den pågående
högkonjunkturen, en utmaning i att kunna
rekrytera nya medarbetare och behålla de
redan anställda. En aktivitet har varit att
snabba upp rekryteringsprocessen.
Medarbetare

Inom målområdet medarbetare har samtliga fyra mål i koncernstyrkortet prioriterats. Nämnden bidrar i hög grad
till regionfullmäktiges mål. Grunden i
teknikförvaltningens uppdrag, både vad
avser planering och drift, förutsätter att
medarbetarna är aktiva, utvecklingsinriktade och bidrar till problemlösning i det
dagliga arbetet. Chefer och arbetsledare
är väl medvetna om nödvändigheten att
skapa förutsättningar för och ta tillvara på
engagemang hos medarbetarna.
Planen för kompetensförsörjning har
uppdaterats och kontakter med utbildningsanordnare och arbetsförmedlingen
har prioriterats eftersom förvaltningen
har stora rekryteringsutmaningar fram
över. Ett problemområde för att kunna
rekrytera har varit det låga löneläget. Där
har 2017 års löneöversyn gett en bra utdelning till svårrekryterade grupper och en
stabil plattform inför framtiden. Antalet
medarbetare inom teknikförvaltningen
har i princip varit oförändrat mellan år
2016 och 2017.
Förvaltningens sjuktal var 3,9 % och ligger därmed under målvärdet på 4,5 %.

Ekonomi

Tekniska nämndens ekonomiska resultat
är 2017 negativt med 2,7 mnkr. Teknik
förvaltningen redovisar ett överskott
med 63 tkr och samhällsbyggnadsförvaltningen ett underskott på 2,8 mnkr. Netto
kostnadsutvecklingen på teknikförvaltningen är negativ och har sjunkit med
3,6 %. Intäkterna har inte minskat i samma
utsträckning som kostnaderna vilket är
positivt.
Teknikförvaltningen redovisar ett överskott för den taxefinansierade verksam
heten med totalt 8,1 mnkr. För den skatte
finansierade verksamheten redovisas ett
underskott med 11,1 mnkr, vilket huvudsakligen förklaras av negativa avvikelser
för kollektivtrafiken.
Anledningar till årets underskott på
räddningstjänsten, är ökade kostnader
för RIB-organisationens nya avtal, ökade
kostnader på verkstadssidan på grund av
haverier och fördröjning av starten för den
nya organisationen. Även Cementa branden, två utredningar och att det har varit
ett stort övertidsuttag, framförallt under
sommaren har bidragit.
Inom målområdet ekonomi har teknik
förvaltningen två mål:
ȅȅ Årets ekonomiska resultat ska uppgå
till minst 2 % av nettokostnaden.
Målet har inte uppfyllts.
ȅȅ Tillgångarna ska vårdas.
Målet har delvis uppfyllts.
UTVECKLING PÅ SIKT

Höstens omfattande nederbörd har till
stora delar återställt den vattenbrist som
fanns i våra vattentäkter tidigare under
året. Förhoppningsvis blir sommaren 2018
den sista vi behöver uppleva med ett överhängande hot om vattenbrist för abonnenterna. Sommaren 2019 planeras Kvarnåkershamns vattenverk stå färdigt liksom
det utbyggda distributionsnät som skall
fördela vattnet.
De besparingar som skall genomföras
under 2018 kommer att medföra nya tankeoch arbetssätt för verksamheterna. Bland
annat kommer ett antal av de hamnar där
regionen inte längre har någon verksamhet att säljas.

Foto: kusinerna.se

Visby står inför en omfattande exploatering som inleds med att delar av norra
Visborg bebyggs. För teknikförvaltningen innebär detta stora möjligheter då det
skapar nya intressanta arbetsuppgifter som
kan attrahera ett flertal nya medarbetare.
Den 29 april invigs den nya kryssningskajen som möjliggör för fler och större
kryssningsfartyg att anlöpa Visby. För
Gotlands del öppnar detta nya möjlig
heter då antalet kryssningsturister sannolikt kommer att öka.
Kundtjänsten fortsätter att utvecklas.
Under året kommer öppettiderna att utökas i syfte att ytterligare förbättra servicen
till medborgarna.
Samverkan med näringsliv och medborgare fortsätter att förbättras. Arbetet
med såväl Strategi för uteserveringar och
Parkeringsstrategi är goda exempel. Kommunikationen inför upphandlingar har
utvecklats och kommer fortsatt att förbättras under 2018.

RESULTATRÄKNING, tkr
Verksamhetens
intäkter
Verksamhetens
kostnader

budget
2017

bokslut
2017

bokslut
2016

1 056 940 1 138 464

1 161 872

-1 010 931 -1 077 271 -1 070 324

Avskrivningar

-163 816

-178 416

-162 539

Internränta

-59 658

-62 935

-109 890

Verksamhetens
nettokostnader

-177 465

-180 158

-180 881

Kommunbidrag

177 210

177 210

188 794

-255

-2 948

7 913

-2 693

9 913

174 222

293 965

Årets resultat*
Budgetavvikelse*
Investeringar
egna inom tn

330 436

2017

2016

Antal anställda

PERSONAL, TKF

287

286

- varav män

233

228

54

58

11

16

- varav kvinnor
- varav tidsbegränsat anställda
Personalkostnad, tkr

159 865

158 016

Personalkostnad i % av
verksamhetens totala kostnader

13

12

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

3,9

4,3

2017

2016

Antal anställda

PERSONAL, SBF

159

149

- varav män

98

88

- varav kvinnor

61

61

Investeringar
affärsdrivande

267 790

115 861

81 048

Investeringar andra
förvaltningar

126 463

81 065

175 148

Personalkostnad, tkr

724 689

371 148

550 161

Summa investeringar netto

- varav tidsbegränsat anställda

* Tekniska nämnden har utnyttjat 255 tkr av eget kapital.

10

8

95 058

91 263

Personalkostnad i % av
verksamhetens totala kostnader

65

61

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

5,2

5,3

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

Kampanjen "Spara Vatten" har ökat medvetenheten hos både boende och besökare på Gotland och bidragit till att förbrukningen av vatten minskat.

* Redovisningen avser hela samhällsbyggnadsförvaltningens

personal som arbetar inom tre nämnders ansvarsområden
- tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
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VERKSAMHETSMÅTT
KOLLEKTIVTRAFIK

2016

Totalt antal resor i landsbygds- och stadstrafik

877 005

905 451

- varav antal resor med
bussiga kortet

241 762

332 402

1 375

1 705

Sålda länskort

3 498

4 376

Sålda förortskort

1 092

1 313

Sålda Visbykort

1 061

1 125

Sålda endagskort

250

235

Uppgifter för 2017 är preliminära och tas fram kvartal 2 2018. Siffror inom parentes är medeltal för alla kommuner. Vid beräkning
av mängd per person har invånarantalet justerats med hänsyn till fritidshus, gästnätter och arbetspendling (2016: 62 897personer).

Sålda tredagarskort

201

274

1 Källa: mottagaranläggning.

Färdtjänst antal beslut

594

658

15

21

357

390

Antal färdtjänstresor

46 040

43 890

Antal sjukresor med taxi

26 463

Antal sjukresor i buss

Antal bussresor med cykel

Riksfärdtjänst antal beslut
Beslut totalt antal parkeringskort för funktionshindrade,
inklusive avslag

HAMNVERKSAMHET

2017
Total mängd, ton

kg/person

Total mängd, ton

kg/person

10 500

167

10 949

174 (212)

- varav insamlat matavfall

3 600

57

3 792

60

Mängd tidningar och
förpackningar (exkl. well)2

--

--

9 258

147 (70)

Total mängd insamlat
hushållsavfall3

--

--

32 377

515 (518)

Mängd insamlat matoch restavfall1

2 Källa: förpacknings- och tidningsinsamlingen.
3 Förpackningar och tidningar, elavfall, farligt avfall, grovavfall, mat- och restavfall.

HANTERING AV AVFALL

2017

2016

--

54 (39)

30 780

Andel matavfall som behandlas biologiskt så att både växtnäring och
energi tas tillvara (endast rötning), %

--

53 (27)

14 347

20 389

Siffror inom parentes är medeltal för alla kommuner. Uppgifter för 2017 tas fram kvartal 2 2018.

2017

2016

39 646

Övriga hamnar
(tusental bruttoreg. ton)

254

305

1 749

1 623

Ank + avg personbilar Visby
(tusental)

AVFALLSVERKSAMHET

Andel materialåtervinning hushållsavfall inkl. biologisk behandling
(central behandling och hemkompostering), %

Visby
(tusental bruttoreg. ton)

Ank + avg passagerare Visby
(tusental)

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

2016

2017

39 233

GATA-VÄG-PARK

2017

2016

Enskilda vägar med statsbidrag
Antal vägar

420

420

Antal km

835

810

Kostnad kr/invånare

221

254

Enskilda vägar utan statsbidrag

521

492

Kryssningspassagerare
(tusental)

Antal vägar

0

1 032

41

39

Kostnad tkr

0

998

Kryssningsbesök antal anlöp

59

43

Kostnad kr/invånare

0

17,3

111

179

Gästande fritidsbåtar,
antal gästbåtsdygn
Visby
Övriga hamnar
Gästbåtsdygn totalt

Vinterväghållning kostnad, kr/inv.

6 605

6 765

972

969

7 577

7 734

Parkmark

RÄDDNINGSTJÄNST

2016

838

790

- varav IVPA
(i väntan på ambulans)

264

237

73

89

- varav brand ej i byggnad
- varav brand i byggnad

74

56

- varav trafikolycka

94

106

- varav automatlarm

170

164

2017

2016

Förvaltad lokalarea BRA

529 100

523 948

- varav förhyrd area BRA

108 600

109 151

607

556

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Antal byggnader

Naturmark, antal hektar

277

277

Anlagd, antal hektar

218

218

Nettokostnad
parkverksamhet kr/inv

226

272

Slamtömning enskilda avlopp
Antal brunnar/tankar

12 846

12 844

Antal tömningar

11 729

12 665

3%

4%

Bomkörning per abonnent i %

2017

Totalt antal larm

Periodiskt underhåll kr/kvm

75

96

399

403

Värmeförbrukning kwh/kvm
graddagskorrigerad

96

98

Elförbrukning kwh/kvm

64

69

2017

2016

Vattenförbrukning l/kvm

MARK OCH STADSMILJÖ
Antal transporttillstånd

20

50

Antal grävtillstånd

178

199

Antal fastighetsförsäljningar

42
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21

16

Antal tillstånd markupplåtelse

466

464

varav Almedalsveckan

207

156

Tekniska nämnden
VATTEN- OCH AVLOPPSVERKSAMHETEN
SÄRREDOVISNING
VIKTIGA HÄNDELSER

Finansieringsgraden ökade från 98,7 % år
2016 till 100,7 % år 2017. Målsättningen är
100 procents finansieringsgrad.
Debiteringsgraden för vatten ligger på
84,9 % (87 %, 2016). Målsättningen är
85 % debiteringsgrad i förhållande till leve
rerad mängd.
Totalt 3 660 000 m3 dricksvatten har
producerats under 2017, vilket kan jäm
föras med år 2016 då det uppgick till
3 653 975 m3.

Om- och tillbyggnationen av Klintehamns avloppsreningsverk är påbörjat.
Avloppsreningsverken vid Burgsvik, Näs
och Kvarnåkershamn kommer att stängas
när avloppsreningsverket i Klintehamn
är klart. I mars började markarbetena och
hela projekt ska vara slutfört i juni 2018.
Den 17 november 2017 togs det första
spadtaget för bräckvattenverket i Kvarn
åkershamn. Verket är viktigt för att säkra
dricksvattentillgången på hela södra ön
och norrut mot Visby. Till sommaren
2019 planeras bräckvattenverket, som då
blir Sveriges största, att stå klart. Kapaciteten kommer att vara 7 500 m3/dygn.
För att Klintehamns avloppsreningsverk och Kvarnåkershamns bräckvattenverk ska bidra till hela södra Gotlands
utveckling behövs spill- och dricksvattenledningar vilket benämns södra linan. Det
pågår flera ledningsprojekt från Burgsvik
till Klintehamn och även från Hemse mot
Kvarnåkershamn/Klintehamn.
Grundvattennivåerna på Gotland har
även 2017 varit under det normala, men
situationen har varit bättre än i många
områden i mellansverige. För att hantera
vattenbristen infördes bevattningsförbud
över hela Gotland med undantag av Fårösund/Bunge och östergarnslandet. Kampanjen ”Spara Vatten” utvidgades till att
innefatta en skolkampanj och en informationsfilm som visats på biografer. Även i år
utgjordes den av en mängd annonser, skyltar med mera. Kampanjen har gett mycket
gott resultat då den ökat medvetenheten
hos kommunmedborgare och besökare, så
att mindre vatten förbrukats.

VA-TAXAN

UTVECKLING PÅ SIKT

Behovet av taxejusteringar prövas årligen
och regleras efter konsumentprisindex.
VA-taxan höjs med 1,7 % till år 2018. En
taxeöversyn kommer att göras under 2018
för att åstadkomma en mer ändamålsenlig
taxa.

Arbetet med att ta fram en VA-strategi
och VA-plan för hur VA-verksamheten
ska se ut år 2030 pågår. Arbetet med planen har krävt och kommer kräva mycket
resurs- och arbetstid av medarbetare på
teknikförvaltningen.
VA-planen delas upp i en dagvattenplan,
VA-utbyggnadsplan, DUF-plan (drift/
underhåll/förnyelse), vattenskyddsplan,
plan för enskild försörjning, och brandoch släckvattenplanen.

EKONOMISKT RESULTAT

Regionens samlade VA-verksamhet
redovisar ett överskott med 1,2 mnkr
(-2,3 mnkr, 2016). 2017 års resultat redovisas mot det egna kapitalet eftersom resultatet var negativt 2016. Ackumulerade
överskott till och med 2015 är sedan 2015
redovisade som förutbetalda intäkter. De
totala förutbetalda intäkterna uppgår till
11,7 mnkr och utgör en fond för framtida
investeringar för VA-verksamheten. VAfonden periodiseras på 25 års tid och intäkter för 2017 uppgår till 158 tkr. Fonden har
skapats med stöd av Vattentjänstlagen § 30
samt rekommendation nr 18 från Rådet
för kommunal redovisning.
Kostnadstäckningsgraden uppgick till
100,7 % (98,7 %, 2016).
MÅLUPPFYLLELSE

RESULTATRÄKNING, tkr

budget bokslut bokslut
2017
2017
2016

Verksamhetens
totala intäkter

165 355

174 134

165 834

Verksamhetens
totala kostnader

127 093

132 338

120 115

28 475

30 789

28 473

9 787

9 769

19 585

0

1 238

-2 339

Avskrivningar
Internränta
Verksamhetens
resultat

BALANSRÄKNING, tkr

bokslut bokslut
2017
2016

Anläggningstillgångar
Mark byggnader och tekniska
anläggningstillgångar

710 878 693 036

Maskiner och inventarier

12 166

0

Finansiella anläggnings
tillgångar

220

292

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

723 264 693 328
23 625

17 949

746 889

711 277

-1 101

-2 339

Därav årets resultat

1 238

-2 339

Avsättningar

5 533

5 177

Summa tillgångar
Eget kapital

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

710 878 693 036
31 579

15 403

746 889

711 277

Pensionsförpliktelser
intjänade för 1998

13 161

13 129

Därav särskild löneskatt

2 569

2 563

VATTENHANTERING,
i tusen kbm

2017

2016

Levererad mängd

3 660

3 654

Debiterad mängd

3 108

3 311

Summa eget kapital,
avsättningar och skulder

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

VERKSAMHETSIDÉ

Verksamheten ansvarar för produktion
och leverans av dricksvatten till abonnenter samt rening och hantering av spill
vatten och dagvatten inom fastställda
verksamhetsområden till abonnenter
anslutna enligt avtal.

Ställda panter och
ansvarsförbindelser

Debiteringsgrad, %

85

87

Rent vatten uppfyllda krav, %

100

100

Renad mängd avloppsvatten

7 373

5 713

100

100

Utsläppsvärden uppfyllda krav, %
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Byggnadsnämnden
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE KARL-ALLAN NORDBLOM (MP) | FÖRVALTNINGSCHEF JOHAN ÅBERG

VIKTIGARE HÄNDELSER

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

Under våren och sommaren gjordes förstudien till digitaliserad samhällsbyggnadsprocess (DISA) 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.
I april 2017 lanserades den nya e-portalen som bland annat innehåller e-tjänster
för bygglov.
Under hösten tilldelades Region Gotland, byggnadsnämnden, 11,6 mnkr i byggbonus. Byggbonus är ett statsbidrag till
kommuner för att stimulera bostadsbyggandet och är baserat på hur många startbesked för bostäder som givits.
Förvaltningen har idag stor brist på
lokaler det vill säga kontor och mötesrum.
Det har medfört att ny personal inte kunnat rekryteras i den mån som önskats. För
att lösa lokalproblemen kommer enhet
bygg att flytta till ett annat hus inom Visborgsområdet. Flytten beräknas ske under
försommaren 2018.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har
tillsammans med teknikförvaltningen
gjort en annonskampanj där vi söker
ingenjörer, arkitekter projektledare med
mera för att utveckla Visby, Visborgs
området och till DISA-projektet.
MÅLUPPFYLLELSE
Kvalitet

Målet God tillgänglighet till Region Gotland har prioriterats i samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan.
Byggnadsnämnden har även ett mål
om att arbeta med systematiskt kvalitets
arbete. Det är en pågående process inom
byggnadsnämndens verksamheter.
Inkommande ärenden inom enheten
geografisk information hanteras fortsatt
inom angiven tid på 3-4 veckor, vilket
innebär att målen i verksamhetsplan 2017
nås.
Andelen för olika ärendetyper inom enhet bygg som klarar kravet på tio veckors
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handläggningstid har minskat. Därmed
nås ej målet som är 100 %.
Enheten detaljplan och översiktlig planering har under året gett besked inom
fyra månader. En sökande fick besked
något senare än fyra månader, vilket berodde på att byggnadsnämnden inte har
sammanträde under sommarperioden.
Därmed uppfylls planenhetens service
garanti till 95 % samt kraven i PBL.
Genom de prioriterade aktiviteterna har
enhet bygg ökat nöjd-kund-index (NKI)
inom samtliga serviceområden i Insikts
mätningen 2017. Insikt är en nationell
undersökning av den kommunala servicen
och myndighetsutövningen gentemot
företagare. De serviceområden där NKI
ökat mest jämfört med år 2016 är bemötande och kompetens. NKI för bemötande
uppgick till 60 (56, 2016) och kompetens
till 57 (52, 2016). Byggnadsnämndens mål
är dock att nå bra/godkänt betyg vilket
motsvarar ett NKI på minst 62.
Medarbetare

I den medarbetarenkät som genomfördes
under hösten uppgick ledarskapsindex till
totalt 73. Det visar överlag att cheferna
inom förvaltningen 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.
Ekonomi

Byggnadsnämnden fick inför 2017 ett
besparingsbeting som innebar en minskad budgetram på 2,5 mnkr. Byggnads
nämnden ansökte och beviljades under
2017 ett riktat statsbidrag (byggbonus),
bidragets kriterier grundar sig i byggnadsnämndens verksamheter. I och med detta
bidrag på 11,6 mnkr är byggnadsnämndens

resultat positivt med cirka 9,9 miljoner.
Byggnadsnämnden bidrar därmed till
Region Gotlands mål inom ekonomi,
genom att nämnden har en ekonomi i
balans och bidrar till de finansiella mål
som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning.
Nämndmålet på en total självfinansieringsgrad på 65 % uppnås.
UTVECKLING PÅ SIKT

DISA-projektet kommer att ge bra förutsättningar att utveckla och effektivisera arbetet vilket på sikt kommer att öka
kvaliteten och förkorta handläggnings
tiderna. Detta är också en förutsättning
för att klara av det besparingsuppdrag som
förvaltningen har.
Byggbonusen ger också möjlighet att
investera och utveckla verksamheter som
inte ingår i DISA-projektet.
En annan utmaning är kompetensförsörjningen framöver, både att rekrytera
nya medarbetare men framförallt att behålla och utveckla befintliga medarbetare.

Foto: Malin Ericsson/Region Gotland

I april 2017 lanserades Region Gotlands nya e-portal som bland annat innehåller e-tjänster för bygglov.

2017

2016

2017

2016

RESULTATRÄKNING, tkr
Verksamhetens intäkter

Bygglov och Byggnadsinspektion
Antal ärenden, ingående balans
Antal inkomna ärenden
- varav anmälningsärenden
Antal beslut
Antal ärenden utgående balans

Detaljplan och översiktlig planering
848

629

1 580

1 651

486

493

1 506

1 432

922

848

361

320

Bygglov inom plan, planavvikelse

148

112

Bygglov inom plan, planenliga

456

282

59

48

482

432

Förhandsbesked
Startbesked i anmälansärenden
Antal ärenden olovliga åtgärder
Antal anmälda åtgärder
under året

110

Bygglov inom plan, planenliga
Bygglov inom plan, planavvikelse
Bygglov utom plan, bostads- och fritidshus
Förhandsbesked

42 967

28 360

-50 615

-49 459

-47 879

-1 012

-1 014

-1 158

-27

-40

-106

-7 546

-20 783

20

9

Antal ärenden under
handläggning, ingående balans

99

118

Antal inkomna ärenden

32

9

9

7

Verksamhetens
nettokostnader

-17 531

118

99

Kommunbidrag

17 531

17 531

21 631

0

9 985

848

800

663

344

Antagna planer (dpl och öpl)
Antal ärenden under
handläggning, utgående balans

Avskrivningar
Internränta

Årets resultat
Nettoinvesteringar

Geografisk information
Antal ärenden under
handläggning, ingående balans

295

248

Antal inkomna ärenden

486

422

Antagna producerade
kart- och mätningsärenden

442

375

Antal ärenden under
handläggning, utgående balans

339

295

88

Ärenden med handläggningstid kortare än 10 veckor

34 123

Antal beslut om planbesked

Antal beslut per ärendetyp
Bygglov utom plan

Verksamhetens
kostnader

budget bokslut bokslut
2017
2017
2016

2017

2016

Antal anställda

PERSONAL

159

149

- varav män

98

88

- varav kvinnor

61

61

- varav tidsbegränsat anställda

10

8

Personalkostnad, tkr

antal
2017

andel
2017

antal
2016

andel
2016

228

50 %

216

77 %

46

31 %

70

63 %

109

30 %

192

60 %

6

10 %

24

50 %

95 058

91 263

Personalkostnad i % av
verksamhetens totala kostnader

65

61

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

5,2

5,3

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

VERKSAMHETSMÅTT

* Redovisningen avser hela samhällsbyggnadsförvaltningens

personal som arbetar inom tre nämnders ansvarsområden
- tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljö- och hälso
skyddsnämnden.

Ovanstående ärendetyper omfattas av kravet på tio veckors handläggningstid enligt plan- och bygglagen.
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Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE ISABEL ENSTRÖM (MP) | FÖRVALTNINGSCHEF JOHAN ÅBERG

VIKTIGARE HÄNDELSER

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

Under våren och sommaren gjordes förstudien till digitaliserad samhällsbyggnadsprocess (DISA) 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.
I september tillträdde enhetschefen
för förvaltningsstöd som tillförordnad
enhetschef för enhet livsmedel och alko
hol
tillstånd och detta permanentades i
december vilket medförde en besparing
motsvarande en chefstjänst.
Förvaltningen har också under hösten
genomfört en rekrytering av kommunikatör.
Inom enheten förebyggande brand har
en ny plan för hantering av automatlarm
godkänts i nämnden. Implementering påbörjas under 2018.
MÅLUPPFYLLELSE
Kvalitet

Tillämpliga mål i samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan utifrån de
fastställda målen i koncernstyrkortet är
målet God tillgänglighet till Region Gotland.
Nämndmålet systematiskt kvalitets
arbete är en pågående process inom miljöoch 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.
Enhet miljö och hälsoskydd har under
året haft som primärt mål att genomföra
den tillsynsplan som miljö och hälso
skyddsnämnden antog i december 2016.
Planen anger företrädesvis kvantiteter av
tillsynsinsatser och ärendehandläggning.
Redovisning av tillsynsplanen har skett
löpande under året i samband med
nämnd-möten.
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Av redovisningen framgår att team
vatten uppnått cirka 80 % måluppfyllelse
inom "Klart Vatten"-arbetet och övrig
handläggning av enskilda avloppsanläggningar.
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.
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
Enhet förebyggande brand når nästan
målen i tillsynsplanen för 2017. Det var
endast 17 färre tillsyner än planerat.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens
myndighetsområden är brandtillsyn, livs
medels
kontroll, serveringstillstånd och
miljö- och hälsoskydd. Genom de prioriterade aktiviteterna nämnden har beslutat om har de olika myndighetsområdena
ökat eller bibehållit nöjd-kund-index på
godkänt betyg samt högt betyg vilket
innebär att målen nås.
Medarbetare

I den medarbetarenkät som genomfördes
under hösten uppgick ledarskapsindex till
totalt 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.

Ekonomi

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fick inför
2017 en besparing som innebar en minskad budgetram på 1,5 mnkr. Utfallet visar
ett överskott på 6 tkr. Miljö- och hälso
skyddsnämnden 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.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål
är att uppnå en total självfinansieringsgrad
på 65 %. Utfallet blev 62 % för 2017.
UTVECKLING PÅ SIKT

DISA-projektet kommer att ge bra förutsättningar att utveckla och effektivisera arbetet vilket på sikt kommer att öka
kvaliteten och förkorta handläggnings
tiderna. Detta är också en förutsättning
för att klara av det besparingsuppdrag som
nämnden har.
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.
I takt med att bygglovsenheten växer
och fler bygglovsärenden handläggs behö
ver 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.

Foto: kusinerna.se

VERKSAMHETSMÅTT

2017

2016

Totalt antal ärenden

6 106

5 100

Livsmedelsrörelser,
inspektioner/besök

1 069

982

Miljöfarlig verksamhet,
inspektioner/besök

479

559

Antal beslut

581

807

Tillsyn enligt LSO
(lagen om skydd mot olyckor)

154

121

Tillsyn LBE (lag om brandfarliga
och explosiva varor)

28

22

Samplanerad tillsyn (LSO+LBE)

19

21

RESULTATRÄKNING, tkr

budget bokslut bokslut
2017
2017
2016

Verksamhetens
intäkter

21 044

Verksamhetens
kostnader

-31 954

-29 238

-31 592

-112

-112

-150

-8

-8

-11

Avskrivningar
Internränta

18 334

2016

159

149

- varav män

98

88

- varav kvinnor

61

61

- varav tidsbegränsat anställda

10

8

95 058

91 263

-11 971

65

61

11 030

13 029

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

5,2

5,3

0

6

1 058

500

405

161

-11 030

-11 024

Kommunbidrag

11 030

Årets resultat

PERSONAL

Personalkostnad i % av
verksamhetens totala kostnader

Verksamhetens
nettokostnader

Nettoinvesteringar

19 782

2017

Antal anställda

Personalkostnad, tkr

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

Under 2017 pågick kampanjen "Ratta Grönt" med målet att öka allmänhetens kunskaper om lokala alternativa drivmedel och fossilbränslefria fordon.

* Redovisningen avser hela samhällsbyggnadsförvaltningens

personal som arbetar inom tre nämnders ansvarsområden
- tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljö- och hälso
skyddsnämnden.
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Kultur- och fritidsnämnden
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE FILIP REINHAG (S) | FÖRVALTNINGSCHEF ÅSA INGMANSSON

VIKTIGARE HÄNDELSER

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

Verksamhetsåret har präglats av en viss oro
inför nedläggningen av nämnd och förvaltning. På längre sikt finns även en oro
och en uppenbar risk att minskade personalresurser och andra budgetbesparingar
kommer att påverka både omfattning
och kvalitet på det arbete som ska utföras. Samtidigt finns förhoppningar om
att övergången till regionstyrelsen och
regionstyrelseförvaltningen ska medföra en stärkt ställning för kultur- och
fritidsfrågorna och en ökad samverkan
med andra politikområden. Ungdoms
avdelningen kommer från och med 2018
att tillhöra utbildnings- och arbetslivsförvaltningen med gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden som ansvarig nämnd.
Ungdomsavdelningen ser med tillförsikt
fram emot det nya huvudmannaskapet.
Regionfullmäktige har för första gången fattat beslut om att förstärka kultursamverkansmodellen med 500 000 kr inför år 2018. Samma belopp tillfördes även
den primärkommunala kulturbudgeten
och fritidsbudgeten. Medlen ska användas
till integration och mötesplatser.
Under året har patientbiblioteket på
Visby lasarett stängts som en besparingsåtgärd.
Biblioteken har visat sig vara mycket
viktiga för asylsökande. För att utforma
biblioteksverksamhet för nyanlända och
asylsökande har biblioteken tagit ett samlat grepp för att förbättra och samordna
verksamheten.
Kulturverksamheten har utdelat kontantstöd till många offentliga kulturarrangemang. Två större evenemang, Crimetime Gotland och Gotland Art Week har
dessutom erhållit stöd i form av regionala
utvecklingsmedel. Crimetime Gotland
kommer dock att läggas ned 2018 av ekonomiska skäl. Bergmancenter har utlovats
ett statligt stöd från kulturdepartementet
från och med 2018.
Inom fritidsavdelningen var den stora
händelsen att Gotland var värd för Natwest Island Games. Flera mästerskap har
avgjorts på ön: SM i varpa, SM i Kendo
och landskamper i Futsal.
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MÅLUPPFYLLELSE
Kvalitet

Kulturavdelningen har påbörjat verkställandet av kulturplanens mål och de tolv
konkreta aktiviteter som ska genomföras
under perioden 2017-2020. Kulturplanens
fokusområden – Kulturell delaktighet,
Kulturskapandets villkor och Kulturdriven tillväxt och innovation – genomsyrar
kulturavdelningens kvalitets- och utvecklingsarbete. Avdelningen har under året
arbetat med flera utvecklings
inriktade
processer i linje med kulturplanens mål
och fokusområden, bland annat tillkomsten av ett kulturkluster i före detta
Kulturskolan och i ett projekt inriktat på
att undersöka möjligheterna till filantropiska donationer till kulturverksamheter.
Fritidsavdelningen ansvarar för de
kommunala baden vars huvuduppdrag är
att tillmötesgå skolornas, föreningslivets
samt allmänhetens behov av badverksamhet. En brukarenkät gjord på badhusen
visar bland annat att öppettider och bemötande är frågor som berör många och
att det finns en stor efterfrågan på ett nytt
badhus.
Under de senaste åren har biblioteken,
för att tillgodose brukarnas behov, jobbat
mycket med tillgänglighet, bemötande,
mångfald och integrationsfrämjande akti
viteter.
Totalt svarade 400 personer på bibliotekens brukarundersökning. Av de svarande var 69 % kvinnor vilket speglar könsfördelningen hos de som lånar. Generellt
går det konstatera att brukarna är mycket
nöjda. Antalet fysiska besök har ökat på
de gotländska biblioteken under året jämfört med förra året. Dock har antalet lån
minskat.
Inom ungdomsverksamheten görs vartannat år en omfattande brukarunders
ökning tillsammans med 6 andra kommuner i Sverige. Av svaren kan vi bland annat
utläsa att anledningen till att besökarna
kommer till ungdomsgården är social samvaro, att träffa vänner och att fritidsledare
har stor betydelse.

Medarbetare

Under 2017 genomfördes den region
gemensamma medarbetarenkäten och det
går att konstatera att både besparingar och
utredningen kring den framtida organiseringen av kultur- och fritidsverksam
heten har påverkat resultatet negativt.
Med
arbetarna upplever oro för fram
tiden, både för vad som kommer att ske
med verksamheten men även för egen del.
Ökad arbetsbelastning är också ett faktum
då förvaltningen har färre antal medarbetare som ska göra samma arbete. Jämfört
med 2016 har 7 tjänster dragits in.
Ekonomi

Den pågående omorganisationen har för
2017 medfört ett relativt kraftigt överskott
i förvaltningsledningens budget för 2017.
Överskottet beror till stor del på minskad
personalstyrka, att förvaltningens buffert
inte använts samt ett tillskott av särskilda
statliga integrationsmedel. På grundval
av detta överskott har kultur- och fritidsnämnden fattat beslut om satsningar 0m
2 970 000 kr utöver budgetram. Detta till
trots visar nämnden ett sammanlagt överskott om närmare 1,1 mnkr i bokslutet för
2017.
UTVECKLING PÅ SIKT

Den nya organisationen ska ta form och
medarbetare ska hitta sina nya roller.
Inom de olika enheterna ska ytterligare
besparingar effektueras fram till 2019,
vilket kommer ge en effekt på det utbud
och stöd till gotlänningarna och besökarna. Biblioteken kommer öppna sina
första meröppna bibliotek för att öka tillgängligheten. Kulturverksamheten kommer att ha fokus på kulturplanens mål
och aktiviteter. 2018 är Bergmanåret och
firandet av regissören tillsammans med
framtagandet av en regional filmstrategi
kommer göra 2018 till ett spännande filmår. Fritidsavdelningen kommer under
2018 att fokusera arbetet på att ta fram
en regiongemensam strategi för idrottsanläggningar samt en förstudie för nybyggnation av ett nytt badhus i Visby.

Foto: Tommy Söderlund

VERKSAMHETSMÅTT

2017

2016

Inomhusbad, antal bad

104 580

97 155

70,12

82,25

- nettokostnad per invånare, kr

126,43

135,25

Ungdomsgårdar, antal deltagare
i öppen och annan verksamhet

46 574

47 470

36,0

35,0

Internränta

521

306

Verksamhetens
nettokostnader

-142 260

7 712

6 773

Kommunbidrag

142 260

Idrottshallar,
antal uthyrda timmar

27 615

25 673

Idrottsplatser,
antal uthyrda timmar

7 709

7 391

- nettokostnad per bad, kr

- andel tjejer, %
- nettokostnad per besök, kr
Säsongsuthyrning,
antal gästnätter

RESULTATRÄKNING, tkr
Verksamhetens
intäkter
Verksamhetens
kostnader
Avskrivningar

Årets resultat
Nettoinvesteringar

budget bokslut bokslut
2017
2017
2016
36 413

47 160

43 518

-176 034 -185 684 -182 959
-2 372

-2 388

-2 317

-267

-261

-545

PERSONAL

2017

2016

136

134

- varav män

47

51

- varav kvinnor

89

83

- varav tidsbegränsat anställda

21

13

Antal anställda

Personalkostnad, tkr

53 557

53 702

-141 173 -142 303

Personalkostnad i % av
verksamhetens totala kostnader

28

29

142 260

144 612

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

4,8

5,7

0

1 087

2 309

1 600

1 600

1 764

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

Gotland var värd för Natwest Island Games 2017. Cirka 2 500 idrottare från 23 öar runt om i världen kom hit för att tävla i 14 olika idrotter.

Aktivitetsbidrag, antal
godkända sammankomster:
- ungdomar

36 486

36 589

- funktionshindrade

2 503

2 796

- pensionärer

4 594

4 736

Bibliotek, antal fysiska besökare 509 0001 460 0001
Bibliotek, antal medialån fysiska

395 987

463 654

1 Uppskattade siffror, vissa bibliotek kan inte redovisa.
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Barn- och utbildningsnämnden
UTBILDNINGS- OCH ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE BRITTIS BENZLER (V) | FÖRVALTNINGSCHEF ANDERS JOLBY

VIKTIGARE HÄNDELSER

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

Olika skolutvecklingsinsatser pågår inom
Region Gotlands skolor. Bland annat
genom riktade statsbidrag som styrs till
skolor som har de största behoven, kompetensutvecklande insatser för att stärka
skolledare, en satsning på kollegialt
lärande samt återkommande systematiska
uppföljningar av hur arbetet i skolorna
bidrar till elevernas utveckling.
Den nya centrala mottagningsfunktionen för nyanlända öppnade vid integrationsenheten. Tanken är att detta ska
säkra likvärdigheten och kvaliteten på
mottagandet. Alla skolor ska få samma
hjälp och stöd i arbetet med att kartlägga
barns och vuxnas utbildningsbakgrund,
erfarenheter och hälsostatus, genomföra
skol- och samhällsintroduktion osv.
En översyn har gjorts av förskolechefers
och rektorers stödfunktioner. Syftet har
varit att ta fram förslag som kan ge ökade möjligheter till det pedagogiska ledarskapet. Som ett resultat av översynen har
en omorganisering skett inom för- och
grundskolan där en modell med en tjänst
som intendent per geografisk linje prövas
för att avlasta förskolechefer och rektors
administrativa del av uppdraget.
Hogrän förskola och den pedagogiska
omsorgen (dagbarnvårdare) i kommunal regi avvecklades från och med höstterminen 2017. Detta mot bakgrund av
regionfullmäktiges fastslagna strategi att
förskole- och skolverksamheter ska koncentreras till större enheter för att kunna
nå målet om en hållbar ekonomi och kompetensförsörjning samt utökade peda
gogiska möjligheter. Byggnationen av nya
förskolan Törnekvior har pågått under
året och verksamheten startar i januari
2018. Förskolan har plats för 100 barn
på fem avdelningar. I februari flyttade
Kultur
skolan Gotland från lokalerna i
innerstaden till nya Sävehuset, där man
huserar tillsammans med Wisbygymnasiet. I slutet av mars invigdes det nya huset.
Fenomenalen Science Center har utsetts
till 2017-års Ekokommunpristagare av
regionfullmäktige.
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MÅLUPPFYLLELSE
Kvalitet

Den samlade bedömningen är att nämnden i hög utsträckning uppnår målen om
God kvalitet i skolan, Kunskapslyft för barn,
unga och vuxna, Kunskapslyft i arbetslivet
och Lyckad integration. Att eleverna tar
sig vidare till gymnasiet och genomför
sin gymnasieutbildning är ett prioriterat
mål som kraftigt minskar risken för både
arbetslöshet och ohälsa. Trenden på Gotland och nationellt är att det finns skillnader i resultat mellan skolor och mellan
flickor och pojkar. Arbetet för ökad likvärdighet behöver fortsätta och skolans
kompensatoriska uppdrag har blivit än
viktigare.
Andelen barn 1-5 år i förskola på Gotland är 88 %, vilket är en högre andel än
i riket som har motsvarande 83 %. Detta
är positivt då barn som gått i förskola har
bättre förutsättningar att lyckas i skolan.
Kunskapsresultaten för Gotlands kommunala grundskola läsåret 2016/17 visar
med några få undantag en försämring på
totalnivå jämfört med föregående år. Utvecklingen är densamma i riket. Resultatet
påverkas av att fler nyanlända nu finns i
skolan. Andelen nyanlända elever i årskurs
9 på Gotland har ökat från 1 % år 2014 till
8,6 % år 2017. Det sammanlagda meritvärdet i åk 9 för 2017 var 213,7 och har sjunkit
jämfört med 2016. Detsamma gäller nationellt och trots sänkningen är ändå resultatet bättre än genomsnittet för alla kommuner.
Andelen behöriga till gymnasiet i Gotlands kommunala skolor är något lägre
jämfört med år 2016, men resultaten över
tid har en svag, men ändock, uppåtgående
kurva. År 2017 blev 89 % av de gotländska
eleverna i årskurs 9 i kommunala skolor
behöriga jämfört med rikets 88 %. Räknar
man in nyinvandrade elever samt elever
med okänd bakgrund blev andelen behö
riga till yrkesprogram både på Gotland
och i riket 80,5 %. I jämförelse med riket
har Gotlands resultat försvagats något,
men ligger fortfarande över snittet.
Mest nöjda med skola och undervisning är eleverna i årskurs 3 samt grundoch gymnasiesärskolan. Tendensen är att
elevnöjdheten minskar med ålder. Sam
tidigt gav eleverna i årskurs 9 en mycket

positiv bild av sin skolsituation i Skolinspektionens enkät läsåret 2016/17 om
elevers nöjdhet med sin skola som helhet.
Medarbetare

Medarbetarindex, HME, för utbildningsoch arbetslivsförvaltningen var 80 i 2017års medarbetarundersökning – ett värde
som kan betraktas som ”bra” och det högsta värdet för någon av förvaltningarna
inom Region Gotland. Jämförelsevärdet
(benchmark) var 78. HME avser att mäta
medarbetarnas engagemang baserat på frågor kring motivation, ledarskap och styrning. Antalet anställda totalt inom nämndens ansvarsområde ökade med 59. Detta
motsvarar personalkostnadsutvecklingen
för perioden. På övergripande nivå är sjuktalet konstant om man jämför med året
innan. Men sjuktalen varierar mellan verksamheter och enheter.
Ekonomi

Nämndens resultat var 8,3 mnkr. Överskottet hänger samman med de riktade
statsbidragen från Migrationsverket för
mottagandet av nyanlända och asyl. Det
betyder att nämnden har lyckats i uppdraget att klara den av fullmäktige beslutade besparingen på 16 mnkr. Nettokostnadsutvecklingen har ökat med 8 mnkr
vilket motsvarar sju promille och det är
personalkostnaderna som ökar. Nämnden behöver fortsätta att titta närmare på
verksamhetens kostnader – framför allt på
kostnadsområden där Gotland skiljer sig
åt från jämförbara kommuner. Det är en
utmaning att upprätthålla kvaliteten och
likvärdigheten i utbildningen för alla gotländska barn och elever samt säkra kompetensförsörjningen utifrån den nuvarande
skolstrukturen, med många små förskoleoch skolenheter.
UTVECKLING PÅ SIKT

Statliga reformer och riktade satsningar
genom till exempel statsbidrag styr i
stora delar utvecklingsarbetet och en del
av inriktningen framåt. De riktade stats
bidragen skapar en osäkerhet kring de ekonomiska förutsättningarna.
Lärarförsörjningen är ett viktigt utvecklingsområde. Lärosätena kommer inte
under kommande år att kunna utbilda

Foto: Mostphotos

tillräckligt med lärare inom samtliga
ämneskompetenser för att täcka de behov
som finns. Region Gotland måste därför
ta ett större eget ansvar för att vidareut
bilda personal för att undvika en långsiktig förstärkt lärarbrist.
Den psykiska ohälsan bland befolkningen ökar i landet och så även på Gotland. Utvecklingen är oroande och det
finns en ökad efterfrågan på de tjänster
som barn- och elevhälsan erbjuder. Skolfrånvaro är likaledes ett nationellt ökande
problem. Skolfrånvaron på Gotland har
inte enbart ökat, utan även förändrats.
Här finns även kopplingar till ökad psykisk ohälsa bland unga.

VERKSAMHETSMÅTT
Skolformer kommunal regi,
antal barn/elever
Pedagogisk omsorg
Förskola
Förskoleklass
Grundskola
Fritidshem
Grundsärskola
Gymnasiesärskola
Särskild utbildning för vuxna
Kulturskola
Skolformer fristående verksamhet, antal barn/elever
Pedagogisk omsorg
Förskola
Förskoleklass
Grundskola
Fritidshem
Språklig medvetenhet
förskoleklass – elever som
når en förväntad språk
utveckling, utifrån ålder i
språkscreening, andel, %
- hösttermin
- vårtermin

2017

2016

8
2 194
556
4 676
2 202
51
31
44
1 228

16
2 249
559
4 472
2 149
50
31
44
1 255

17
425
54
654
308

15
484
56
665
310

2017

2016

Elever i årskurs 6 som når
godkänt på nationella prov
i svenska/svenska som andraspråk, andel, %

90

94

Elever i årskurs 6 som når
godkänt på nationella prov
i engelska, andel, %

91

94

Elever i årskurs 6 som når
godkänt på nationella prov
i matematik, andel, %

88

93

Elever i årskurs 9 som är
behöriga till gymnasiet
(yrkesprogram) – exklusive
nyinvandrade och okänd
bakgrund, andel, %

89

90

RESULTATRÄKNING, tkr

budget
2017
672 630

78
71

76
73

Verksamhetens
intäkter

Nöjdhetsindex föräldraenkät i förskolan

76

75

Verksamhetens
kostnader

Elevernas syn på skolan och
undervisningen i årskurs 3,
nöjd elevindex

81

73

Avskrivningar

Elevernas syn på skolan och
undervisningen i årskurs 5,
nöjd elevindex

73

Elevernas syn på skolan och
undervisningen i årskurs 8,
nöjd elevindex

62

Elevers syn på skolan och
undervisning grund- och
gymnasiesärskola –
nöjd elevindex
Nöjdhetsindex föräldraenkät i grund- och
gymnasiesärskola

79

63

Internränta

79

776 039

757 773

-1 786 139 -1 881 264 -1 855 766
-15 287

-15 287

-13 398

-1 403

-1 403

-2 619

-1 130 199

-1 121 915 -1 114 010

Kommunbidrag

1 129 143

1 129 143 1 130 051

-1 056

Budgetavvikelse
87

bokslut bokslut
2017
2016

Verksamhetens
nettokostnader

Årets resultat

Nettoinvesteringar

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

På Gotland är andelen barn i förskola högre än i de flesta andra kommuner.

38 190

7 228

16 041

8 284

16 041

13 101

14 618

Barn- och utbildningsnämnden har utnyttjat 1 056 tkr
av eget kapital.

-

Elever i årskurs 3 som når
godkänt på nationella prov
i svenska/svenska som
andraspråk, andel, %

74

Elever i årskurs 3 som når
godkänt på nationella prov
i matematik, andel, %

70

81

78

PERSONAL

2017

2016

Antal anställda

1 727

1 668

- varav män
- varav kvinnor

64

- varav tidsbegränsat anställda
Personalkostnad, tkr

310

290

1 417

1 378

260

243

764 678

731 708

Personalkostnad i % av
verksamhetens totala kostnader

40

39

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

6,0

6,0
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Gymnasie- och vuxen
utbildningsnämnden
UTBILDNINGS- OCH ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE SAGA CARLGREN (V) | FÖRVALTNINGSCHEF ANDERS JOLBY

VIKTIGARE HÄNDELSER

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

I slutet av mars invigdes det nya Sävehuset,
där Wisbygymnasiet och Kulturskolan
Gotland huserar tillsammans med delar
av gymnasiesärskolan. De utbildningar
som varit utlokaliserade till andra lokaler
runt om i Visby under två år har nu kunnat återvända till Solrosenområdet. Det
ombyggda huset omfattar aula för 500
sittande personer, reception och 40 lektionssalar. Bygget hade en total budget
på 274 mnkr. Sävehuset har efter färdigställandet preliminärt certifierats enligt
Miljöbyggnads klassningsnivå Guld. Certifieringen kommer att verifieras inom två
år. Under året har även Wisbyg ymnasiet
slagits samman till en skolenhet.
I slutet av augusti öppnade den nya
centrala mottagningsfunktionen för nyanlända inom integrationsenheten. Alla
skolor får därmed samma hjälp och stöd i
arbetet med att kartlägga nyanlända barns
och vuxnas utbildningsbakgrund, erfarenheter och hälsostatus. Där kommer även
skol- och samhällsintroduktion att ges liksom studie- och yrkesvägledning, språkstöd osv.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har beviljats drygt 8,6 mnkr i statligt stöd till insatser på kompetensförsörjningsområdet inom ramen för "Hållbara
Gotland". Uppdraget pågår mellan 2016
och 2019 Projektet har fokus på att höja
utbildningsnivån på Gotland och omfattar delprojekten: Skola och arbetsliv,
Teknikcollege/Vård- och omsorgscollege,
Strukturer för yrkeshögskoleutbildningar
samt Forskarstöd/forskningsöversikt.
MÅLUPPFYLLELSE
Kvalitet

Nämnden når i hög utsträckning målen
om god kvalitet i skolan, kunskapslyft
för barn, unga och vuxna, kunskapslyft i
arbetslivet och lyckad integration. Gymnasiets kunskapsresultat ligger på en fortsatt hög nivå och allt fler avgångselever på
Gotland når en gymnasieexamen inom
fyra år. Andelen på Gotland är högre än i
riket. Generellt har högskoleförberedande
program högre resultat än yrkesprogram
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och flickor högre resultat än pojkar. Andelen som uppnår högskolebehörighet efter
avslutat yrkesprogram har ökat betydligt.
Andelen ungdomar som studerar på högskola eller universitet inom två år efter att
ha fullföljt sin utbildning i Gotlands kommunala gymnasieskola har ökat, men är
lägre än genomsnittet för rikets kommunala skolor.
Senaste elevenkäten i år 2 på gymnasiet höstterminen 2017 visar att nöjdheten
ökat något mot tidigare. Eleverna upp
lever sig vara trygga och tycker att lärarna
förväntar sig att de ska nå kunskapskraven.
Men upplevelsen av delaktighet har minskat. Nöjdheten bland de studerande vid
Gotlands folkhögskola har sjunkit i förhållande till de två tidigare åren.
Andelen invånare mellan 20 och 64 år
som deltagit i vuxenutbildning är lägre än
tidigare och än i riket som helhet. Det betyder inte i sig att tillgången till vuxenutbildning är lägre på Gotland än i övriga
landet.
Medarbetare

Medarbetarindex, HME, för utbildningsoch arbetslivsförvaltningen var 80 i 2017års medarbetarundersökning – ett värde
som kan betraktas som ”bra” och det högsta värdet för någon av förvaltningarna
inom Region Gotland. Jämförelsevärdet
(benchmark) var 78. HME avser att mäta
medarbetarnas engagemang baserat på frågor kring motivation, ledarskap och styrning.
Sjuktalet på övergripande nivå ligger på
samma nivå i förhållande till motsvarande
period 2016. Men sjuktalen varierar mellan nämndens verksamheter och enheter.
Antalet anställda totalt inom nämndens
ansvarsområde ökade med tio personer.
Detta motsvarar personalkostnadsutvecklingen för perioden.
Ekonomi

Nämndens resultat helåret 2017 är
18,9 mnkr. Besparingskravet på 4 mnkr
nås därmed. Nämnden hade vid ingången
på året en buffert på 1,9 mnkr. I stort sett
samtliga enheter redovisar balans. Netto-

kostnaden har under den senaste sex åren
minskat med 42,5 mnkr vilket motsvarar
13,8 %. Detta kan kopplas till ökningen av
statsbidrag för mottagandet av nyanlända
och asyl. Bruttokostnaden har ökat under
2017, vilket bland annat beror på åtaganden inom framförallt enheten arbetsmarknad och arbetet med regeringens satsning
för de med en särskilt svag förankring på
arbetsmarknaden.
Antalet elever studerande på gymnasieskolan har i jämförelse med budgeterat antal elever ökat, ökningen är netto
49 elever där den kommunala skolan har
66 elever mer än beräknat och den fristående tillsammans med de interkommunala
huvudmännen har 17 elever färre. Investeringsutgifterna är 88 000 kronor lägre än
budget.
UTVECKLING PÅ SIKT

Region Gotland har stärkt förmågan att
ta emot nyanlända elever genom samarbetet med Skolverket kring de riktade
insatserna för nyanländas lärande som ska
bidra till att dessa elever får en utbildning
av hög och likvärdig kvalitet för att säkra
kunskapsresultaten. Den långsiktiga trenden att vuxenutbildningen fått allt fler
utlandsfödda studerande har fortsatt. Från
2014 till 2016 ökade antalet studerande
inom SFI med cirka 30 %. Även Gotlands
folkhögskola har på senare år fått en förändrad rekryteringsbas där nyanlända är
en målgrupp.
Från den 1 januari 2018 gäller ett nytt
regel
verk för nyanländas etablering i
arbets- och samhällslivet. Detta innebär
bland annat att nyanlända med kort utbildning, som inte bedöms kunna matchas
mot arbete, måste erbjudas vuxenutbildning med heltidsstudier förutom SFI.
Med anledning av den nya utbildningsplikten är det viktigt att kunna säkerställa
att det finns en mottagningskapacitet
inom vuxenutbildningen innan anvis
ningen från Arbetsförmedlingen sker.
Regeringen gör i budgetpropositionen
för 2018 en förstärkning av antalet platser inom yrkeshögskolan, regionalt yrkesvux, folkhögskolan och universitet och

Foto: Mikael Marmont/Region Gotland

högskolor. Vad detta innebär för Gotland
återstår att se. Den psykiska ohälsan bland
befolkningen är ett ökande orosmoln,
även på Gotland. Ökningen kan medföra
en ökad grupp av unga i befolkningen som
får svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och i vuxenlivet.

VERKSAMHETSMÅTT

2017

2016

Elever kommunal gymnasieskola, antal

1 495

1 533

Elever fristående gymnasium,
antal

197

166

Gymnasieelever i annan
kommun, antal

122

118

Vuxenstuderande i egen regi,
antal

495

561

Vuxenstuderande i upphandlad
verksamhet, antal

806

1 038

Antal studerande långa kurser
folkhögskolan

357

314

Deltagarveckor folkhögskola,
antal

9 989

10 209

Sommarkurser folkhögskola,
antal

20

18

2 723

2 291

Gästnätter sommar,
folkhögskola, antal
Elever som får sitt förstahandsval
till gymnasiet tillgodosett (av
behöriga förstahandssökande),
andel, %

90

87

Genomsnittlig betygspoäng för
elever med examensbevis

14,8

14,7

-

100

Deltagares upplevelse av folkhögskolan – nöjd elevindex

66

73

Deltagare i etableringskurs för
nyanlända på folkhögskolan,
antal

58

37

Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning med betyg godkänd
eller högre i Sv 1, andel, %

RESULTATRÄKNING, tkr

budget bokslut bokslut
2017
2017
2016

Verksamhetens
intäkter

201 742

Verksamhetens
kostnader

-479 729

Avskrivningar

71

Gymnasieelever med högskolebehörighet efter avslutat
yrkesgymnasium av elever med
examensbevis, andel, %

51

32

Elever med högskolebehörighet
efter avslutat yrkesgymnasium
av alla avgångselever, andel, %

38

25

32

66

61

Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning med betyg godkänd
eller högre i Ma1, andel, %

-

65

Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning med betyg godkänd
eller högre i Eng 5, andel, %

-

215 031

-500 524 -474 564

-5 057

-5 059

-5 118

-424

-422

-753

-283 468

Kommunbidrag

283 468

283 468

280 117

0

18 851

14 713

7 905

7 817

5 104

2017

2016
366

Nettoinvesteringar

PERSONAL

-

241 388

Verksamhetens
nettokostnader

Årets resultat
78

Elevers syn på gymnasieskola
och undervisning, enkät år 2 –
nöjd elevindex (NEI)

2016

Internränta

Elever som fullföljer gymnasiet
inom fyra år, andel, %

Gymnasieelever som påbörjat
universitets- eller högskolestudier inom tre år, andel, %

2017

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

I slutet av mars invigdes det nya Sävehuset. Det ombyggda huset omfattar aula för 500 personer, reception och 40 lektionssalar.

-264 617 -265 404

Antal anställda

376

- varav män

149

152

- varav kvinnor

227

214

- varav tidsbegränsat anställda

78

72

192 526

178 968

Personalkostnad i % av
verksamhetens totala kostnader

38

38

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

4,7

4,7

Personalkostnad, tkr

67
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Socialnämnden
SOCIALFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE HÅKAN ERICSSON (S) | FÖRVALTNINGSCHEF MARICA GARDELL

VIKTIGARE HÄNDELSER

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

Under året har stort fokus lagts på nätverksarbete för att utveckla socialt arbete
med barn, ungdomar och deras familjer. Placering ska vara den sista utvägen.
Övriga aktiviteter för att arbeta mot detta
mål är att ett utrednings- och behandlingshem för föräldrar och barn startats
samt att familjehemsorganisationen har
förstärkts. En målgruppsinventering av
barn och ungdomar har genomförts och
mer resurser läggs på familjeorienterat
skolstöd.
Under året har förvaltningen ökat antalet fysioterapeuter, arbetsterapeuter och
sjuksköterskor som arbetar med brukarna
på särskilda boenden vilket syftar till att
förbättra livskvaliteten. Denna utökning
har skett genom finansiering med statliga stimulansmedel för ökad bemanning
inom äldreomsorgen.
I mitten av november invigdes det nya
äldreboendet på Terra Nova och närmare
300 personer kom till den öppna visningen. Det nya äldreboendet har 60 platser.
Nya bostadsförsörjningsplaner har tagits
fram för både äldre och personer med
funktionsnedsättningar i syfte att kunna
planera behov och påverka utvecklingen
på bostadsmarknaden.
Under vårterminen valde 17 personer
som läser Svenska för invandrare (SFI) att
praktisera inom äldreomsorgen. Projektet
kallas integration på arbetsplatsen och är
ett samarbete mellan socialförvaltningen,
kompetenscentrum Gotland och arbetsförmedlingen.
Inom funktionshinderområdet ökar antal brukare inom de flesta insatserna. För
personlig assistans sker en övervältring av
kostnader från försäkringskassan till kommunerna. En översyn av LSS-lagstiftningen pågår. Socialförvaltningen redovisar ett
underskott för LSS-verksamheten jämfört
med budget samtidigt som Gotland har
låga kostnader vid nationella jämförelser.
Utförandet av personlig assistans har
upphandlats och verksamhetsövergången till en privat utförare skedde 1 februari
2017. Detta innebär att brukare som väljer
regionen som utförare nu får sina behov
tillgodosedda av en privat utförare istället.
Under året har socialförvaltningen
stängt ett flertal boenden för ensam
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kommande ungdomar och minskat anta
let medarbetare. Syftet är att anpassa
antalet boenden utifrån de nya förutsättningarna med färre ensamkommande.
Det är också många ungdomar som fyllt
18 år och därmed lämnat socialförvaltningens verksamhet. Från och med mars
2018 räknar förvaltningen med att ha
behov av cirka 60 platser.
Det pågår ett omfattande samarbete
tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen på ett flertal olika områden så
som MiniMaria, socialpsykiatriskt team,
integrerad missbrukarvård samt trygg och
effektiv utskrivning. Samarbetet är strategiskt viktigt och syftar till att höja kvaliteten för brukarna och använda resurser på
ett effektivt sätt.
Under hösten lanserade socialtjänsten
en ny podcast. ”I verkligheten” tar upp
ämnen som berör de flesta. Det kan handla om missbruk, familjerelationer, tonårsproblematik, människor i kris eller om hur
det vara anhörig till någon som blir sjuk.
Målet är att ge en röst åt de människor
som socialtjänsten möter och samtidigt
berätta om det stöd förvaltningen kan ge.
MÅLUPPFYLLELSE
Kvalitet

Resultatet i de nationella brukarundersökningarna visar att brukarna på Gotland är nöjda med socialtjänstens och
hemsjukvårdens verksamheter och känner
förtroende för verksamheten. Exempel
på påbörjade förbättringsarbeten utifrån
brukarundersökningarna är bland annat
utveckling av kommunikationssätt, översyn av organisation, öka kunskapen om
äldres upplevelser av ensamhet samt att
utveckla former för delaktighet.
Samtliga avdelningar har under året
arbetat aktivt med att öka brukarnas delaktighet. Exempel på detta är familjerådslag inom individ- och familjeomsorgen, en utveckling av ankomstsamtal och
genom
förandeplan på särskilt boende
samt att brukarna är med i rekrytering av
handledare inom LSS.
Medarbetare

En av de största utmaningarna är kompetensförsörjning och rekrytering av undersköterskor, legitimerad personal samt

socio
nomer. Förvaltningen har därför
tagit fram en ny plan för kompetensförsörjning. Planen innehåller en rad aktiviteter så som att skapa tydligare karriärvägar,
underlätta bostadsförsörjningen för sommarpersonal och studenter, kompetens
utveckling och marknadsföringsinsatser.
Nu har förvaltningen vänt trenden med
ökade sjuktal. Sjuktalet sjunker och uppgick till 6,9 % 2017. Orsaken till trendbrottet tros vara det aktiva arbetet med
att förbättra arbetsmiljön, ett arbete som
kommer att fortsätta. Störst är förbättringen inom hemtjänsten som sedan i januari
2017 sänkt sjuktalet från 12,2 till 8,5 %.
Antalet medarbetare har minskat då
det är färre ensamkommande ungdomar
samt att det skett en verksamhetsövergång
av personlig assistans till privat utförare.
Ekonomi

Socialnämnden har inte en ekonomi i
balans och redovisar ett underskott mot
budget på 8,6 mnkr. Underskottet är dock
betydligt mindre än de senaste prognoserna och de senaste årens resultat. En
orsak till förbättringen är att kompensationen för ökade löner 2017 varit i nivå
med verkliga löneökningar. Andra orsaker
är effekter av aktiviteter i syfte att minska
kostnaderna, tillskott av medel för ökat
antal äldre och LSS-verksamhet samt ett
resultat av hög kostnadsmedvetenhet hos
både chefer och medarbetare. I nuläget
har nämnden ett överskott mot budget
för äldreomsorg och hemsjukvård, men
underskott avseende insatser enligt lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade, individ- och familjeomsorg
samt flyktingmottagning.
UTVECKLING PÅ SIKT

Till hösten 2018 startar en socionom
utbildning och en utbildning till distriktssjuksköterska på Campus Gotland. Utbildningen är en del av samarbetet mellan
universitetet och Region Gotland.
I januari 2018 inför socialförvaltningen
en ny e-tjänst som ska underlätta ansökningsprocessen för personer som ansöker
om försörjningsstöd. Det nya systemet
innebär att socialtjänsten förenklar hanteringen för klienterna samtidigt som handläggningstiderna väntas bli kortare.

Foto: David Skoog

På Gotland är personalkontinuiteten i hemtjänsten god. I genomsnitt får en brukare besök av 12 personer under en 14 dagarsperiod.

VERKSAMHETSMÅTT

2017

2016

Äldreomsorg och personer med
psykisk funktionsnedsättning enligt SoL 1
Totalt antal brukare med SoL 2
- varav under 65 år

3 129

3 035

451

427

Hemtjänst antal brukare

1 735

1 706

Hemtjänst antal timmar

611 908

639 742

Särskilt boende antal platser

597

566

Hemsjukvård antal inskrivna
patienter

586

648

Hemsjukvård antal patienter
enstaka hembesök

2 056

1 920

RESULTATRÄKNING, tkr

budget
2017

Verksamhetens
intäkter

946 278

Verksamhetens
kostnader
Avskrivningar
Internränta
Verksamhetens
nettokostnader
Kommunbidrag

bokslut
2017

bokslut
2016

935 751 1 006 881

-2 200 115 -2 198 197 -2 239 914
-3 510

-3 510

-3 468

-279

-279

-477

-1 257 626 -1 266 235 -1 236 978
1 257 626 1 257 626

1 211 678

0

-8 609

-25 300

6 633

3 857

4 787

PERSONAL

2017

2016

Antal anställda

1 841

1 947

Årets resultat
Nettoinvesteringar

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

Under 2018 inför socialförvaltningen
digital nattillsyn som innebär att brukarna
kan få tillsyn genom att en tillsynskamera
installeras i hemmet. Syftet med införandet är att öka individers livskvalitet och
integritet. Nattillsynen är också ett led i
arbetet med att satsa på välfärdsteknik i
syfte att möte framtidens utmaningar med
ett ökande antal äldre.

Omsorg om funktionsnedsatta enligt LSS 3
Antal brukare bostad med
särskild service

189

181

Antal brukare daglig verksamhet

302

292

Antal brukare personlig assistans

141

136

- varav män
- varav kvinnor

Individ- och familjeomsorg

- varav tidsbegränsat anställda

Antal placerade barn/ungdomar
familjehem

102

100

Personalkostnad, tkr

Antal placerade barn/ungdomar
HVB (hem för vård eller boende)

54

71

1 700

1 588

52

62

1 224

1 284

247

243

Antal placerade barn/ungdomar
egen regi per 31 december

81

121

Antal placerade barn/ungdomar
privat regi per 31 december

23

42

Anmälningar barn/ungdomar
Antal placerade vuxna
missbrukare
Antal hushåll med
försörjningsstöd
- varav i åldern 18-24 år

287

308

1 554

1 639

170

182

835 251

875 119

Personalkostnad i % av
verksamhetens totala kostnader

38

39

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

6,9

7,3

Ensamkommande flyktingbarn
1 Insatser enligt socialtjänstlagen, SoL.
2 Antal brukare som har eller har haft insats någon gång under året.
3 Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE STEFAAN DE MAECKER (MP) | FÖRVALTNINGSCHEF MARIA DALEMAR

VIKTIGARE HÄNDELSER

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

I en sammanvägd resultatöversikt som
Sveriges Kommuner och Landsting gjort
bedöms kvaliteten på den gotländska
hälso- och sjukvården vara bland den
bästa i Sverige. Förmågan att lokalt klara
den långsiktiga finansieringen av hälsooch sjukvård är dock oroande. Bemanningsläget är fortsatt ansträngt inom flera
verksamheter och för flera yrkeskategorier.
Behovet av hyrpersonal har varit fortsatt
stort under 2017. Under året har inspektionen för vård och omsorg meddelat sina
synpunkter ifrån granskningar av två verksamheter. Resultaten ger att det systematiska patientsäkerhetsarbetet inom den
psykiatriska vården håller hög kvalitet och
patienter vid akutmottagningen bedöms
tas omhand på ett patientsäkert sätt. Inom
cancervården har ytterligare tio standardiserade vårdförlopp införts och aorta
screening erbjuds nu gotländska män. För
att stärka patientens rättigheter och delaktighet i sin vårdprocess har journalen
tillgängliggjorts via nätet. Under året har
även psykiatrin flyttat in i nyrenoverade
lokaler och avtalet med Karolinska Universitetssjukhuset förnyats.

Även om ett fokuserat arbete under året
har genomförts för att behålla och rekrytera nya medarbetare så har nämndmålet
att vården ska ha en stabil bemanning som
kan tillgodose behovet av kontinuitet inte
uppfyllts. I arbetet med att behålla medarbetare är arbetsmiljöfrågorna viktiga,
arbetet med arbetsmiljön genomförs på
enhetsnivå. En annan viktig fråga är konkurrenskraftiga löner, extra lönemedel har
framför allt fördelats till yrkesgrupper det
råder brist. Även arbetet med att se över
chefernas arbetsmiljö har påbörjats. Inom
rekryteringsområdet har förvaltningen
bland annat arbetet med bättre exponering av samtliga lediga jobb, framtagande
av rekryteringsfilmer och broschyr om
vad förvaltningen erbjuder medarbetarna.
Antalet medarbetare har under året ökat,
då främst inom gruppen sjuksköterskor.
Fortfarande är förvaltningen beroende av
inhyrd personal vilket påverkar kontinuiteten för patienterna och arbetsmiljön för
medarbetarna.
Ekonomi

Hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska resultat för 2017 slutar på -54,2 mnkr.
Nettokostnadsutvecklingen var 5,4 % och
MÅLUPPFYLLELSE
kostnadsutvecklingen 4,2 %.
Kvalitet
2017 har varit ett år med många relativt
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen be dyra utomlänsvårdstillfället vilket gör att
döms i hög grad bidra till koncernmålens kostnaden för utomlänsvården överstiger
uppfyllelse och nämndmålen uppfylls budget med 22,6 mnkr.
delvis inom området kvalitet. Den årliga
Det stora vakansläget som har varit
befolkningsundersökningen visar att under 2017 medger ett budgetutrymme
gotlänningarna har förtroende för, och för hyrpersonal på 43,5 mnkr. Kostnatillgång till den sjukvård de behöver. den för hyrpersonal slutade på 85 mnkr.
Tillgängligheten till den gotländska sjuk- Bemanningsläget har successivt förbättvården är också fortsatt god. Gotland visar rats under slutet av året, framförallt på
på goda resultat i den nationella patient sjuksköterskesidan, och december månads
enkäten inom områdena bemötande och kostnad för hyrsjuksköterskor är cirka
hur patienten görs delaktiga i den egna hälften så stor som december månad 2016.
vården. Gotlands resultat i jämförelse med Ökningstakten har, sett över hela 2017,
nationella mål och jämförelse med andra varit nedåtgående.
landsting över tid visar att de medicinska
Övriga kostnader som ej rymts inom
resultaten för den gotländska vården gene- tilldelad budgetram är samtliga direkt
rellt placerar sig väl. Arbetet med hälso- kopplade till volymförändringar. Som
främjande insatser har ökat i jämförelse exempel kan anges kostnader för labo
med föregående år.
ratorieundersökningar och kostnader för
flygande transporter till och från fast
Medarbetare
landet.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen be
Kostnader för förskrivna läkemedel har
döms bidra till koncernmålens uppfyllelse. också de ökat kraftigt under året.
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UTVECKLING PÅ SIKT

Hälso- och sjukvården i Sverige är i ett
skede där såväl förutsättningar som själva
uppdraget förändras, så också på Gotland. Sammansättningen av sjukdomstillstånd som ska hanteras förändras, andelen
patienter med kroniska sjukdomar ökar.
Sammantaget kan konstateras att fler
måste tas omhand av färre, samtidigt som
skatteintäkterna förväntas minska. Förvaltningen arbetar utifrån flera strategier
för att möta förändringen. På nationell
nivå talar man om behov av en strukturell
förändring av det svenska sjukvårdssystemet där ett tioårsperspektiv är nödvändigt. En omställning som är nödvändig
men som kommer att innebära införandekostnader.
Bemanning och kompetensförsörjning
är en fortsatt nyckelfråga: en av de viktigaste frågorna gällande kompetensförsörjning är att behålla och motivera befintliga
medarbetare bland annat genom att erbjuda en god kompetensutveckling.
För att skapa bättre förutsättningar
för professionerna att verka enligt vetenskap och beprövad erfarenhet etableras
en nationellt sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att främst vara
representerade på sjukvårdsregional nivå
(Stockholm-Gotland) men behöver skapa
övergripande lokala strukturer och rutiner.
Den nya nationella strukturen bedöms bli
resurskrävande för förvaltningen.
Idag använder hälso- och sjukvården på
Gotland samma journalsystem som Stockholms läns landsting. Under 2017 har
politiska beslut tagits av båda parter för
att inleda upphandling av en ny vårdinformationsmiljö. Den nya vårdinformations
miljön är mycket mer än ett journalsystem,
ett omfattande arbete för att förändra
arbets
sätt ska göras. Projektet bedöms
vara resurskrävande.

Foto: Bildvision

VERKSAMHETSMÅTT

RESULTATRÄKNING, tkr

2017

2016

Antal läkarbesök primärvård

77 513

76 431

Antal läkarbesök specialistvård

87 336

86 207

6 298

6 141

Läkarbesök på akutmottagning

24 046

23 859

Avskrivningar

Vårdtillfällen somatisk vård

10 396

10 143

Internränta

Vårddagar somatisk vård

42 579

42 325

Medelvårdtid somatisk vård

4,1

4,2

Verksamhetens
nettokostnader

Vårdtillfällen psykiatrisk vård

565

478

3 397

3 615

6,0

7,5

6 157

5 694

Antal läkarbesök psykiatri

Vårddagar psykiatrisk vård
Medelvårdtid psykiatrisk vård
Antal operationer
GenomsnittsDRG
Antal besök Folktandvården

0,79

0,79

44 294

44 232

Verksamhetens
intäkter
Verksamhetens
kostnader

Kommunbidrag
Årets resultat
Nettoinvesteringar

budget
2017
510 509

bokslut bokslut
2017
2016
545 561

555 907

PERSONAL

2017

2016

Antal anställda

1 451

1 431

- varav män
-1 991 165 -2 080 406 -2 010 316
-22 678

-22 678

-21 976

-1 768

-1 767

-3 342

-1 505 102 -1 559 290 -1 479 727
1 505 102

1 505 102 1 397 360

0

-54 188

-82 367

21 855

20 486

21 521

- varav kvinnor
- varav tidsbegränsat anställda

244

239

1 207

1 192

141

139

879 453

849 453

Personalkostnad i % av
verksamhetens totala kostnader

42

42

Sjukfrånvaro inkl timavlönade, %

5,4

5,2

Personalkostnad, tkr
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N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

Den 18 september invigdes psykiatrins om- och tillbyggda lokaler. Lokalerna är utformade för att stödja psykiatrins nya arbetssätt med personcentrerad vård.
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Regional samverkansoch stödstruktur

N Ä M N D E R O C H F Ö R VA LT N I N G A R

När människor, på grund av sjukdom,
funktionsnedsättning, social utsatthet
eller annan påfrestning, har behov av sammansatta insatser ska dessa samordnas på
ett tillfredsställande vis. De insatser som
ges ska bygga på bästa tillgängliga kunskap. Ett av Region Gotlands mål är att
Gotlands befolkning ska ha en god hälsa.
Det innebär att varje individ ska kunna
förverkliga sina egna möjligheter, klara av
vanliga påfrestningar och vara delaktig i
samhället.
För att understödja samverkan och
samordning inom regionen finns en regional samverkans- och stödstruktur (RSS).
Genom RSS skapas förutsättningar för
att prioritera förvaltningsövergripande
utvecklingsområden, samordna processer,
lösa komplexa, gränsöverskridande uppgifter med individens bästa för ögonen,
stödja långsiktig kunskapsutveckling samt
skapa underlag för beslut. Detta sker genom att ansvariga chefer på olika nivåer
från hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
regionstyrelseförvaltningen, socialförvalt
ningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen regelbundet möts och arbetar
med gemensamma frågor. För att möjliggöra utvecklingsarbete närmare verksamheterna formeras mer operativa arbets
grupper efter behov. Sammantaget är
avsikten att RSS ska fungera som dialog
partner och utgöra länk mellan nationell, regional och lokal nivå så att initiativ
fångas från såväl verksamheter som nationella institutioner.
BARNSAM OCH VUXENSAM

BarnSam är en del av den regionala samverkans- och stödstrukturen som funnits
länge. Arbetet är inriktat på barn och
unga. Under 2017 har RSS utvidgats och
inrymmer nu också VuxenSam som har
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fokus på vuxna och äldre. Förändringen
har synliggjort behovet av att gå igenom
och utveckla befintliga samverkansforum
med målet att få en effektivare ledning och
styrning. Liksom BarnSam har VuxenSam
en verksamhetsledare med uppdrag att
hålla ihop utvecklingsarbete och ta fram
kunskapsunderlag.
Utveckling inom BarnSam
och VuxenSam

2017 har BarnSam bland annat arbetat
med att förbättra stöd till våldsutsatta
barn, tydliggöra och utveckla den så
kallade första linjen till barn och unga med
psykisk ohälsa och fortsatt arbetet med att
sprida kunskap om samordnad individuell
vårdplanering (SIP).
Som en del i partnerskapet mellan
Uppsala universitet Campus Gotland och
Region Gotland har BarnSam påbörjat
dialog med en forskare specialiserad på
dataspelsberoende verksam vid institutionen för speldesign. Dataspelsberoende
hos barn och unga är ett växande bekymmer, och flera verksamheter efterfrågar
mer kunskap om problemet. Som nästa
steg kommer forskaren att delta vid ett av
barnnätverkets möten för att där inhämta
förslag till fortsatt samarbete.
VuxenSam har i huvudsak arbetat med
två stora områden: integrerad missbruksoch beroendevård och förberedelser inför
ny lagstiftning (samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård).
Som en del i överenskommelsen mellan
staten och SKL om psykisk hälsa förväntades kommuner och landsting att följa upp
och revidera den handlingsplan för psykisk hälsa som upprättades förra året. Utifrån nyckelindikatorer framtagna av SKL
genomfördes också en fördjupad analys
av barn och ungas psykiska hälsa. Arbetet

med handlingsplanen presenterades för
regionfullmäktige i december 2017.
E-HÄLSA

Den regionala samverkans- och stödstrukturen inrymmer också e-hälsa, ett begrepp
som i bred bemärkelse avser användning
av informations- och kommunikationsteknologi i såväl socialtjänst som i hälsooch sjukvård och tandvård. Syftet med
e-hälsa och digitalisering, där digitalisering avser den process där olika former
av it-stöd integreras i verksamheter och
påverkar deras utförande, är att underlätta för människor att uppnå en god och
jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och
stärka egna resurser som möjliggör ökad
självständighet och delaktighet i samhällslivet.
Utveckling inom e-hälsa

Inom e-hälsa har satsningar gjorts på att
öka patienters tillgänglighet till och del
aktighet i vården. Under året har hälsooch sjukvården anslutit till journalen via
nätet vilket nu gör det möjligt för patienter att logga in på ”Mina vårdkontakter”
på 1177.se och ta del av journalanteckningar. Webbtidbok och digitaliserade
kontaktvägar har etablerats och utvecklas
kontinuerligt. Andra tjänster som är under
utveckling är vård på distans, till exempel
genom digitala vårdmöten, digital nattillsyn och informationsöverföring som innebär minskat behov av fysiskt resande.
För att följa upp användarnas nöjdhet
sker återkommande nationella mätningar
avseende nöjdhet med 1177 Vårdguidens
invånartjänster. Jämfört med riket rapporterar användare från Region Gotland en
lägre grad av nöjdhet i årets mätning, men
nöjdheten har ökat markant sedan före
gående mätning 2015.

Foto: Mostphotos
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FINANSIELL ANALYS AV RESULTAT
OCH EKONOMISK STÄLLNING
SAMMANFATTNING

FINANSIELLA MÅL

ÅRETS RESULTAT

Årets resultat 151 mnkr överträffar regio
nens mål på 2 % av nettokostnaderna och
bidrar därmed till att finansiera investe
ringarna och stärka soliditeten, vilket är
positivt. Samtidigt är det viktigt att vara
medveten om att årets resultat möjlig
gjorts av en stark utveckling av skatte
intäkter och generella statsbidrag samt
stora intäkter från fastighetsförsäljningar
och markexploatering.
Målet om egenfinansiering av inves
teringar i de skattefinansierade verksam
heterna uppnås. Även målet om att
kostnaderna inte ska öka mer än
netto
skatte
intäkter, generella statsbidrag och
utjämning klaras. Däremot så uppnår soli
diteten inte målnivån på 45 %.

För att uppnå en god ekonomisk hus
hållning har regionfullmäktige beslu
tat att Region Gotland långsiktigt ska
ha både ett budgeterat och ett redovisat
ekonomiskt resultat som uppgår till 2 %
av nettokostnaderna. Vidare ska investe
ringar i skattefinansierad verksamhet helt
finansieras med egna medel, tillgångarna
ska vårdas och soliditeten ska ligga på
minst 45 %. Därutöver ska nettokostnads
ökningen inte överstiga ökningen av
skatte
intäkter, utjämningsbidrag och
generella statsbidrag.

Årets resultat blev 151 mnkr och budget
avvikelsen 131 mnkr. Det starka resulta
tet beror på positiva budgetavvikelser för
skatteintäkter, generella statsbidrag och
fastighetsförsäljningar. Även pensioner,
sociala avgifter och räntekostnader blev
lägre än budgeterat.
Årets redovisade resultat uppgår till
3,1 % av nettokostnaderna och klarar där
med målnivån på 2 % av nettokostnaderna.
Det budgeterade resultatet för 2017 var
20 mnkr vilket är 0,4 % av nettokostna
derna och uppfyller därmed inte målnivån
på 2 % motsvarande en resultatnivå på
cirka 98 mnkr.

DRIFTBIDRAG FRÅN STATEN 2013-2017, MNKR
Driftbidragen från staten uppgick till 532 mnkr 2017 och har ökat med 152 mnkr sedan 2013,
vilket motsvarar en ökning med 43 %. Det är framför allt statsbidragen från migrationsverket
och skolverket som ökat mycket.
2017

2016

2015

2014

2013

Skolverket

69

41

29

29

23

Socialstyrelsen

174

168

152

192

212

Migrationsverket

164

193

64

20

18

27

19

19

20

18

Arbetsförmedlingen
Övriga myndigheter
Summa

200

177
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177

80

151

84

-40

-80

-80
2013

60

371

151
99
82

82
55

40
12
0
0

-40

-120

100

6

120

0

101
362

200

120

40

95
359

ÅRETS RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL
NETTOKOSTNADERNA, 2013-2017, %
Årets resultat klarar regionens långsiktiga målnivå på
2 % av nettokostnaderna, det vill säga ca +98 mnkr.
Resultatnivån har uppnåtts under två av åren i perioden.

160

84

98
519

ÅRETS RESULTAT OCH BALANSKRAVSRESULTAT
2013-2017, MNKR
Årets resultat 2017 blev 151 mnkr. Resterande del
av 2015 års negativa balanskrav på -16 mnkr är
därmed helt återställt.
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0,3
0
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%
%

Balanskravsresultat
Balanskravsresultat

Årets resultat/nettokostnaderna
Årets resultat/nettokostnaderna
(exkl jämförelsestörande
poster) %
(exkl jämförelsestörande
poster) %
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SKATTEINTÄKTER OCH STATSBIDRAG

Kommunalskatteintäkterna är den enskilt
största inkomstkällan och utgör 59 %
av regionens intäkter (exkl. jämförelse
störande poster).
Skatteintäkter och utjämningsbidrag
ökade med 5,0 % jämfört med föregående
år vilket är en hög nivå och speglar den
högkonjunktur som råder. Den genom
snittliga årliga ökningen av skatteintäk
ter och bidrag de senaste fem åren har
varit 3,9 % per år. En del av ökningen
förklaras av att skattesatsen höjdes med
0,50 procentenheter 2014.
Region Gotlands totala skattesats är
33,60 %. Av Sveriges 290 kommuner är
det 88 kommuner som har en högre total
skatte
sats än Region Gotland. Den
genomsnittliga totala skattesatsen för lan
dets kommuner 2018 är 32,12 %.
Bidragen från det kommunala ut
jämningssystemet är den näst viktigaste
inkomstkällan för regionen. Kommunal
skatteintäkterna och utjämningsbidragen
svarar för 78   % av regionens samlade
intäkter (exkl. jämförelsestörande poster).

INTÄKTER, KOSTNADER
OCH FINANSNETTO

Verksamhetens intäkter ökade med 2,8 %.
Driftbidragen från staten utgör 35 % av
verksamhetens intäkter, en andel som ökat
successivt de senaste åren. Om de jäm
förelsestörande posterna i form av rea
vinster och exploateringsintäkter exklude
ras minskade intäkterna istället med 0,3 %.
Verksamhetens kostnader ökade med
3,0 %. Om jämförelsestörande kostnader
exkluderas var ökningen 2,9 %. Personal
kostnaderna utgör 57 % av verksamhetens
kostnader. Årets löneöversyn gav samman
lagt en nivåhöjning på 2,6 %. Personal
kostnaderna ökade med 2,1 %. De största
kostnadsökningarna kom istället från hyr
personal, köp av verksamhet samt trans
porter och resor. Kostnaderna för hyr
personal har nästan tredubblats på fem år
och uppgår nu till 98 mnkr. Det är framför
allt sjuksköterskor och läkare som det är
brist på. Under det senaste året har bristen
på socionomer märkts. Kostnadsökningen
har stannat av det senaste året och åtgär
der pågår för att minska behoven av hyr
personal.

SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING 2013-2017, %
Den genomsnittliga
årliga ökningen av skatteintäkter, generella statsbidrag och
1,9
utjämning har de senaste fem åren har varit 3,9 %. Det är en förhållandevis hög nivå
och speglar den goda konjunktur som råder. Den genomsnittliga årliga ökningen av
nettokostnaderna (inklusive finansnetto men exklusive jämförelsestörande poster)
har samtidigt varit 3,4 %. För att klara regionens långsiktiga målnivå för resultatet och
samtidigt klara kravet på en god ekonomisk hushållning krävs att nettokostnaderna
inte ökar mer än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Finansnettot blev -4 mnkr. Intäkter
na från pensionsmedelsplaceringar var
11 mnkr. Räntorna för låneskulden upp
gick till 6 mnkr och för pensionsavsätt
ningen till 17 mnkr.
Verksamhetens nettokostnader inklu
sive finansnettot ska kunna finansieras av
skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning. För att långsiktigt klara en god
ekonomisk hushållning krävs en netto
kostnadsandel på högst 98 % över tid.
Nettokostnadsandelen uppgick till 96,9 %.
Om jämförelsestörande poster exkluderas
blev nettokostnadsandelen 98,5 %.
UNDERSKOTT FÖR NÄMNDERNA

Nämnderna redovisar ett sammanlagt
underskott mot budget på -2 mnkr
(-31 mnkr, 2016). Underskottet mot bud
get har fortsatt att minska sedan 2015
då nämnderna hade ett underskott mot
budget på -101 mnkr. Det är en positiv
utveckling som bland annat beror på att
nämnderna fått ökade budgetanslag med
totalt 277 mnkr under 2016 och 2017 samt
att besparingsprogrammet på 170 mnkr
under 2017-2019 börjat effektueras.

NÄMNDERNAS BUDGETAVVIKELSE (MNKR) OCH
NETTOKOSTNADSUTVECKLING 2013-2017 (%)
Under perioden har nämnderna haft underskott
under fyra av fem år. De stora underskotten finns i
hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden.
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INTÄKTER 2017, 6 405 MNKR
Skatteintäkter, generella och riktade statsbidrag samt utjämningsbidrag utgör 85 % av regionens totala intäkter. Avgifter och taxor
står endast för 7 % av de totala intäkterna.
108

KOSTNADER 2017, 6 254 MNKR
Personalkostnader är den största kostnadsposten och
utgör 55 % de totala kostnaderna.

119
225
Kommunalskatt

477

Generella statsbidrag
och utjämningsbidrag

532

E KO N O M I

Lokal- och fastighetskostnader
3 420

Avskrivningar
Övrigt

I åretsÖvrigt
bokslut uppgår årets resultat efter
balanskravsjusteringar till 135,9 mnkr. Rea
Hyror
och arrenden
vinster
enligt
undantagsmöjlighet avser
fastigheter där verksamheten inte längre
har behov
av av
lokalerna
och avyttringen
Försäljning
verks och entrepr
innebär lägre framtida driftskostnader.
Den
resterande
Avgifter
och taxordelen av balanskravs
underskottet från 2015 på 15,8 mnkr blir
därmed
helt återställt inom föreskriven tid.
Driftbidrag från staten
Regionfullmäktige har beslutat om
riktlinjer för en resultatutjämningsreserv
Utjämningsbidrag
(RUR) i enlighet med kommunallagens
bestämmelser. Regionens eget kapital in
Kommunalskatt
klusive
ansvarsförbindelsen för pensions
förpliktelser är negativt. Det innebär att
det lägsta av antingen årets resultat eller
årets resultat efter balanskravsjusteringar
måste uppgå till minst 2 % av summan av
skatteintäkter, generella statsbidrag och

2017

2016

2015

Årets resultat enligt resultaträkningen

150,9

81,8

-63,1

- reducering av samtliga realisationsvinster

-23,4

-29,1

-12,3

+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

8,4

2,6

4,3

+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

0,0

0,0

0,0

+ orealiserade förluster i värdepapper

0,0

0,0

0,0

- justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper

0,0

0,0

0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

135,9

55,3

-71,1

- reservering av medel till resultatutjämningsreserv

-37,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Balanskravsresultat

98,9

55,3

-71,1

Balanskravsunderskott från tidigare år

-15,8

-71,1

0,0

Summa balanskravsresultat kvar att reglera

0,0

-15,8

-71,1

varav från år 2015 återställs senast år 2018

0,0

-15,8

-71,1

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv
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Transporter och resor
Övriga köpta tjänster
inkl konsulter och hyrpersonal

961

BALANSKRAVSRESULTAT OCH
RESULTATUTJÄMNINGSRESERV

BERÄKNING AV BALANSKRAVSRESULTAT 2015-2017, MNKR
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Förbrukningsinventarier
och -material
Bidrag och transfereringar

469

Försäljning av varor
och tjänster
Hyror och arrenden
Övrigt

Nämndernas nettokostnader ökade
med 3 % men utvecklingen skiljer sig
mycket åt mellan nämnderna. Den hög
sta nettokostnadsökningen finns inom
hälso- och sjukvården som hade en ökning
på 5,3 %. Socialnämndens nettokostnader
ökade med 2,3 %.
Tre av nämnderna klarar inte sin bud
get. Hälso- och sjukvårdsnämnden har det
största underskottet på 54 mnkr (-82 mnkr,
2016). Regionfullmäktige beslutade under
året att hälso- och sjukvårdsnämnden
fick överskrida budgetramen med högst
40 mnkr 2017. Socialnämndens under
skott slutar på 8 mnkr (-25 mnkr, 2016).
Tekniska nämndens underskott uppgår
till -3 mnkr (10 mnkr, 2016) och finns
inom kollektivtrafik och räddningstjänst.
Ytterligare kommentarer till nämnder
nas ekonomiska resultat lämnas i respek
tive nämnds verksamhetsberättelse.

Köp av huvudverksamhet

211

Avgifter och taxor
1195

Personal inkl pensioner

257 255

299

Driftbidrag från staten
3749

253

129

utjämningsbidrag innan någon reserve
ring till RUR får göras. I bokslut 2017
innebär det att det är den del av resultat
efter balanskravsjusteringar som överstiger
99 mnkr som kan reserveras till resultat
utjämningsreserven, det vill säga 37 mnkr.
Efter reserveringen uppgår resultatutjäm
ningsreserven till 64,1 mnkr.
För att få disponera medel ur resultat
utjämningsreserven krävs att utvecklingen
av rikets skatteunderlag är lägre än den
genomsnittliga ökningen de senaste
tio åren samt att resultat efter balans
kravsjusteringar är negativt.
INVESTERINGAR OCH
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Investeringsutgifterna
uppgick
till
436 mnkr (616 mnkr, 2016). Egenfinan
sieringen av investeringar var 116 % totalt.
För de skattefinansierade investeringarna
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LÅNESKULD

Låneskulden vid årets slut uppgick till
665 mnkr (570 mnkr, 2016). Låneskulden
har ökat med 295 mnkr de senaste tre åren
som en följd av de omfattande investering
arna. Det gynnsamma ränteläget har gjort
att räntekostnaderna ändå sjunkit trots en
allt högre låneskuld. Räntekostnaderna
var 6 mnkr och minskade med 4 mnkr
jämfört 2016. Den genomsnittliga räntan
på låneskulden vid årets slut var 0,87 %
(1,16 %, 2016).
Enligt regionens finanspolicy ska ka
pitalanskaffningen och kapitalanvänd
ningen vara effektiv. Inom fastställda risk

begränsningar ska en så god avkastning
och en så låg upplåningskostnad som möj
ligt eftersträvas. Likviditeten förbättrades
i slutet av året och likvida medel uppgick
vid årets slut till 118 mnkr (17 mnkr, 2016).
Finanspolicyns riskbegränsningar upp
fylls. Lånen är upptagna hos Kommun
invest AB. Dessa lån tas upp i utländsk
valuta men "swappas" till svenska kronor
(SEK). I reversen övertar regionen ansva
ret för de avtal som Kommuninvest AB
tecknat. Övriga lån är upptagna i svenska
kronor. I upplåningen används ränteswap
par för att begränsa ränterisken i de rör
liga lånen. De finansiella derivaten utgörs
av enkla ränteswappar och motparter är
Nordea respektive SEB. Den genomsnitt
liga räntebindningstiden är 3,02 år (limit
2-5 år) och andel lån som har en ränte
bindning kortare än 1 år uppgår till 49 %
(limit 50 %). Andel lån med kapitalförfall
inom 1 år är 34 % (limit 50 %).
I början av 2018 har en stor fastighets
försäljning inbringat ca 185 mnkr och
ett kortfristigt lån med rörlig ränta på
175 mnkr kommer därför att amorteras i
slutet av februari.
FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Regionens riktlinjer för förvaltning av
pensionsmedlen innebär att utbetalnings
topparna ska kapas de år påfrestningarna
är som störst, år 2015-2031, och för detta
ändamål ska medel avsättas. Placering av
pensionsmedlen ska göras så att de värde

PENSIONSFÖRPLIKTELSE INKL LÖNESKATT 2015-2017, MNKR
Av regionens totala pensionsskuld på 3 245 mnkr har merparten, 3 067 mnkr,
återlånats för finansiering av investeringar.
2017
2016
Pensionsavsättning

2015

850

770

714

Ansvarsförbindelse för pensioner

2 395

2 442

2 526

Summa pensionsförpliktelse

3 245

3 212

3 240

178

167

156

3 067

3 045

3 084

Finansiella placeringarmarknadsvärde
Återlånade medel

LÅNGFRISTIG LÅNESKULD PER 31 DEC 2013-2017, MNKR
Låneskulden har de tre senaste åren ökat med 295 mnkr till följd av stora investeringar. Låneskulden har
i huvudsak använts för investeringar i de avgiftsfinansierade verksamheterna. Den skattefinansierade
verksamhetens andel av låneskulden uppgår till 80 mnkr.
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mässigt matchar pensionsförpliktelsens
utveckling. Aktuell konsolidering, det vill
säga tillgångarna som andel av den mark
nadsvärderade pensionsskulden, är 127 %
och uppfyller policyn.
Till pensionsfonden har hittills avsatts
104 mnkr. Direktavkastning och vinster
vid omplacering återinvesteras. Marknads
värdet på pensionsfonden var vid årsskiftet
178 mnkr. Årets avkastning netto uppgår
till 10 mnkr. Pensionsmedlen är upptagna
till det lägsta värdet av anskaffningsvärde
och marknadsvärde. Pensionsfondens
bokförda värde var vid årsskiftet 158 mnkr,
varav aktiefonder 72 mnkr, räntefonder
och obligationer 86 mnkr.
PENSIONSSKULD

Regionens totala pensionsskuld redovisas
enligt den lagstadgade så kallade bland
modellen vilket innebär att pensionsför
pliktelsen redovisas i två delar, dels som en
avsättning i balansräkningen dels som en
ansvarsförbindelse.
Avsättningen för pensioner intjäna
de från 1998 utgörs till största del av för
månsbestämd ålderspension och redovisas
i balansräkningen. Pensionsavsättningen
inklusive löneskatt uppgår till 850 mnkr,
en ökning med 80 mnkr.
Regionens pensionsskuld för pensioner
intjänade före 1998 redovisas som ansvars
förbindelse. Pensionsskulden inklusive
löneskatt uppgår till 2 395 mnkr och mins
kade med 47 mnkr jämfört med förra året.
Minskningen beror på pensionsutbetal
ningar.
Nya riktlinjer för pensionsskuldsberäk
ning (RIPS 17) börjar gälla från 2017 och
innebär att en ny modell för fastställande
av diskonteringsräntan ska tillämpas. Den
nya modellen blir mer rättvisande i tider
av låg inflation och ränta. SKL bedömer i
sina prognoser att det inte kommer att bli
nödvändigt att göra någon förändring av
diskonteringsräntan de närmaste åren. Nå
gon översyn av livslängdsantaganden har
inte gjorts i samband med RIPS 17. Ökad
livslängd skulle innebära en ökad pensions
skuld och därmed ökade kostnader.
BORGENSÅTAGANDE

Regionens samlade borgensåtaganden
uppgår till 1 563 mnkr, varav 1 499 mnkr
avser det allmännyttiga bostadsbolaget
AB Gotlandshem. Bolaget har en god
ekonomisk ställning och utveckling. Ris
ken för att behöva infria något borgens
åtagande bedöms som liten.
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var egenfinansieringen 154 % vilket över
träffade målet på 100 %. Investeringsbud
geten för 2017 uppgick till 853 mnkr, vilket
är en alldeles för hög nivå för att klara att
genomföra och finansiera på ett år.
Det bokförda värdet på anläggnings
tillgångarna var vid årets slut 4 014 mnkr,
en ökning med 175 mnkr. Lånefinansie
ringsgraden, det vill säga hur stor del av re
gionens anläggningstillgångar som finan
sierats med lån, ökade under året med
2 procentenheter till 17 %.
Regionens finansiella mål att materiella
tillgångar ska vårdas är uppfyllt avseende
fastigheter då den avsatta budgeten för
planerat underhåll har använts fullt ut.
Avseende reinvesteringar i vatten- och av
loppsverksamheten har inte avsatta medel
förbrukats.
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SOLIDITET

Soliditeten är ett mått på finansiell styrka
och visar hur stor andel av de totala till
gångarna som är finansierade med eget
kapital. Soliditetsutvecklingen är bero
ende av två faktorer, dels hur det egna
kapitalet förändras, dels hur tillgångarna
förändras. Soliditeten var vid årets slut
42,0 % och förbättrades något, 0,6 pro
centenheter jämfört med föregående år.
Förklaringen är det goda resultatet på
151 mnkr som räckt till för att finansiera de
förhållandevis höga investeringarna och
även stärka soliditeten.
Soliditeten inklusive pensionsskulden i
ansvarsförbindelsen, det vill säga när hela
pensionsförpliktelsen beaktas, är dock ne
gativ och uppgår till -8,5 %. Det är en för
bättring med 5 procentenheter jämfört
med föregående år och beror både på årets
resultat och stora pensionsutbetalningar.
Den genomsnittliga soliditeten enligt
balansräkningen för landets kommuner
2016 var 46 %. För landets landsting var
motsvarande genomsnittliga soliditet
19 %. Den genomsnittliga soliditeten för
kommuner och landsting tillsammans var
40 %. I Region Gotland ingår landstings
uppdraget och utgör ca 1/3 av verksam
heten.
UTVECKLING FRAMÅT

Skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning utgör den huvudsakliga finan
sieringen av verksamheten. Utvecklingen
av skatteintäkter och utjämningsbidrag är
beroende av bl.a. befolkningsutveckling
och sysselsättning och därmed svåra att
påverka.

Den senaste skatteprognosen för de
kommande tre åren pekar på en genom
snittlig årlig ökning på drygt 3 %. I stra
tegisk plan och budget 2018-2020 har det
budgeterade resultatet förbättrats. För
2018 uppgår budgeterat resultat till 1,3 %
av nettokostnaderna. För 2019-2020 upp
nås målet på 2 % av nettokostnaderna.
Förutsättningarna för att klara avvikelser
i skatteprognoser förbättras avsevärt med
ett budgeterat resultat på ca 100 mnkr. En
negativ skatteavräkning på 1 % motsvarar
ca 50 mnkr i lägre skatteintäkter.
En förutsättning för att nå det budge
terade resultatet 2018-2020 är att region
fullmäktiges besparingsprogram för åren
2017-2019 på 170 mnkr genomförs och får
full effekt. Besparingarna riktas till största
del mot intern administration och service
(75 mnkr) och pedagogisk verksamhet
(50 mnkr).
För att klara en god ekonomisk hushåll
ning krävs att nettokostnadsutvecklingen
över tid är lägre än ökningen av skatte
intäkter och utjämningsbidrag.
Nettokostnadsutvecklingen den senaste
femårsperioden har i genomsnitt varit
3,4 % per år vilket är lägre än för skatter,
generella statsbidrag och utjämning som i
genomsnitt årligen ökat med 3,9 %. Däre
mot är nettokostnadsutvecklingen inom
hälso- och sjukvården fortsatt hög vilket
är problematiskt. Den genomsnittliga
nettokostnadsökningen för nämnden de
senaste fem åren har varit 5,3 % per år. Även
om nettokostnadsökningen är hög i den
gotländska hälso- och sjukvården så är den
inte högre än på nationell nivå.

Den demografiska utvecklingen fram
över med en ökad andel äldre människor,
medicinsk utveckling med förbättrade
metoder för diagnosticering och behand
ling samt ökade krav på service och tjäns
ter från medborgarna kommer att inne
bära högre kostnader för regionen och
sannolikt även en hög nettokostnadsut
veckling inom hälso- och sjukvård fram
över.
Kostnadsjämförelser med jämförbara
kommuner visar att Region Gotland fort
farande har mycket högre kostnader för
pedagogisk verksamhet och individ- och
familjeomsorg. För pedagogisk verksam
het är kostnaderna ca 200 mnkr högre. De
högre kostnaderna inom dessa verksam
heter innebär samtidigt en potential som
skulle kunna användas för att finansiera
ökade behov inom vård och omsorg.
De planerade investeringarna 20182020 uppgår till 1,4 mdkr och ligger på en
för hög nivå i förhållande till det budge
terade resultatet och medför att soliditets
målet inte kommer att kunna uppnås till
2020. Målet för egenfinansiering av inves
teringar i den skattefinansierade verksam
heten kommer att uppnås 2018 men det
finns en osäkerhet kommande år.
Om regionen klarar att uppfylla de
siella målen läggs grunden för en
finan
god ekonomisk hushållning. Ett resultat
på 100 mnkr möjliggör investeringar på
300 mnkr samtidigt som soliditeten stärks
med cirka 1,5 procentenheter per år.

SOLIDITETENS UTVECKLING, %
Soliditeten förbättrades med 0,6 procentenheter efter att
ha minskat mycket de tre föregående åren. Årets resultat
2017 räckte till för att både finansiera investeringarna på
436 mnkr och förbättra soliditeten. Soliditeten uppnår
inte regionens målnivå på 45 %. För att klara soliditetsmålet krävs att investeringsnivån sänks till ca 275 mnkr/år
och att resultatet ligger på en nivå kring 90 mnkr/år.
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INVESTERINGAR
Under 2017 har investeringsutgifterna
uppgått till 436 mnkr, betydligt lägre än
föregående år (616 mnkr, 2016). Inkom
ster från försäljning av materiella till
gångar uppgick till 35 mnkr.

2016). Att andelen egenfinansiering är
hög och stabil är långsiktigt viktigt för
Region Gotlands ekonomi. Under åren
2013-2017 uppgår nettoinvesteringarna till
2 113 mnkr. Det samlade resultatet uppgår
under samma period till 359 mnkr. Rea
vinsterna är 210 mnkr och reaförlusterna
uppgår till 21 mnkr. Periodens avskriv
ningar och pensionsavsättningar upp
går till 1 542 mnkr. Under motsvarande
period har försäljningsinkomster uppgått
till 427 mnkr och bidragit till finansie
ringen av nya investeringar samt amorte
ring av låneskulden.
Sammantaget innebär det att gra
den av egenfinansiering under perioden
2013-2017 ligger på i princip samma nivå
som föregående period, 101 % (100 %,
2012-2016).
Planen för år 2018-2022 omfattar inves
teringar för cirka 2 067 mnkr, varav cirka
848 mnkr avser affärsdrivande verksam
het. Målet för egenfinansiering av inves

EGENFINANSIERING

Ett av Region Gotlands finansiella mål är
att investeringar i skattefinansierad verk
samhet ska vara egenfinansierade till 100 %.
Målet är uppfyllt. De skattefinansiera
de investeringarna är egenfinansierade till
154 %. Det beror både på en lägre inves
teringsnivå samt ett högt resultat. Låne
skulden har ökat med 95 mnkr 2017 och
uppgår vid årets slut till 665 mnkr.
Egenfinansiering definieras som årets
resultat exklusive avskrivningar och av
sättningar, reavinster, reaförluster och
försäljningsinkomster i relation till
nettoinvesteringar. För 2017 är egen
finansieringsgraden av totala investe
ringar (även affärsdrivande) 116 % (61 %,

teringar i den skattefinansierade verksam
heten kommer att uppnås 2018 men det
finns en osäkerhet kommande år.
Investeringarna är stora, framförallt i
form av ambitiösa vatten- och avlopps
investeringar samt stora investeringar
inom hälso- och sjukvård.
Investeringsvolymen kan mätas som del
av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Utvecklingen syns i nedanstående dia
gram, snittet för Sveriges kommuner 2017
är ca 11 %. För Gotlands del är skillnaden
stor mot föregående år.
STORA INVESTERINGAR

Den största investeringen under året har,
liksom 2016, varit kryssningskajen. Andra
stora investeringar är avloppsverk i Klinte
hamn, investeringar i Klintehamns hamn,
ombyggnation av psykiatrin på Korpen i
Visby samt den nya förskolan Törnekvior
på A7-området i Visby.

INVESTERINGSVOLYM 2011-2017, %
Investeringsvolym kan mätas som investerings
utgifternas andel av skatteintäkter och generella bidrag.
Volymen har minskat 2017 efter flera års ökning. 	
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INVESTERINGAR
PER NÄMND 2017, MNKR
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NETTOINVESTERINGAR PER
HUVUDVERKSAMHET 2013-2017, MNKR

2017

2016

2015

Infrastruktur, skydd, hamn m m

159,8

295,4

2,1

1,9

64,7
3,4

0,5

0,4

Tekniska nämnden

724,7

371,1

varav VA-investeringar

213,8

105,9

2014

2013

Summa

94,6

58,3

62,4

670,5

varav Räddningstjänsten

4,1

2,1

41,6

62 ,6

13,2

121,4

Kultur- och fritidsnämnden

1,6

1,6

144,8

138,0

45,0

26,7

419,2

Barn- och utbildningsnämnden

5,0

5,3

33,7

16,9

64,3

105,9

43,9

60,3

67,9

56,6

334,6

Hälso- och sjukvård

55,8

62,8

28,7

24,8

22,3

194,4

Gemensam verksamhet,
näringsliv och bostäder

44,6

62,6

64,2

63,7

73,3

308,4

436,3

616,4

432,7

356,0

271,4

2 112,8

Fritid och kultur
Pedagogisk verksamhet
Vård och omsorg
Affärsdrivande verksamhet (VA)

Summa

38,2

13,1

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

7,9

7,8

Socialnämnden

6,6

3,9

Hälso- och sjukvårdsnämnden

21,9

20,5

Summa

853,6

436,3

varav exploatering

100,0

19,0
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Region Gotlands
samlade verksamhet
Den samlade verksamheten inom Region
Gotland består förutom av regionens
egen verksamhet även av koncernföretag,
intresseföretag och så kallade uppdrags
företag. Den sammanställda redovis
ningen ger ökade möjligheter till insyn
och analys oavsett om verksamheten
bedrivs i förvaltnings-eller bolagsform.
Här ges en helhetsbild av regionens sam
lade verksamhet, ekonomi och åtaganden.
Regionens egen verksamhet bedrivs
i förvaltningsform med 11 facknämnder
och en valnämnd. Den verksamhet som
bedrivs i bolag eller stiftelser definieras
som koncernföretag eller intresseföretag.
Definitionen av ett koncernföretag är att

regionen har ett varaktigt bestämmande,
det vill säga mer än 50 % röstinnehav. Om
Region Gotland inte har ett varaktigt be
stämmande utan endast ”betydande infly
tande” det vill säga mellan 20 och 49 %
röstinnehav, benämns företaget intresse
företag.
Den sammanställda redovisningen för
koncernen omfattar både koncernföre
tag och intresseföretag. Företag vars verk
samhet är av obetydlig omfattning, det
vill säga att regionens andel av omsätt
ning och omslutning är mindre än 2 % av
skatteintäkter och generella statsbidrag,
kan undantas från den sammanställda
redovisningen. Med anledning av detta

har Almi Företagspartner AB (49 %),
Gotlands Stuveri AB (29 %), Gotlands
Musikstiftelse (100 %), Visby Centrum
AB (25 %), Gotlands Filmfond AB (80 %)
samt Gotland Grönt Centrum AB (40 %)
undantagits.
I den sammanställda redovisningen
ingår därmed förutom Region Gotland,
AB Gotlandshem (100 %), Gotlands
näringslivsoch etableringsservice AB
(100 %) och Gotlands Energi AB (25 %).

REGION GOTLANDS
SAMLADE VERSAMHET

KONCERN

NÄMNDER

KONCERNFÖRETAG

INTRESSEFÖRETAG

SAMÄGDA FÖRETAG UTAN
BETYDANDE INFLYTANDE

• Regionstyrelse

• AB Gotlandshem, 100 %

• Gotlands Energi AB, 25 %

• Samtrafiken Sverige

• Teknisk nämnd

• Gotlands näringslivsoch etableringsservice
AB, 100 %

• Almi Företagspartner, 49 %

• InfoMedica

• Byggnadsnämnd
• Miljö- och
hälsoskyddsnämnd
• Kultur- och
fritidsnämnd

• Stiftelsen Gotlandsmusiken, 100 %
• Gotlands Filmfond AB, 80 %

• Barn- och
utbildningsnämnd
• Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnd
• Socialnämnd
• Hälso- och
sjukvårdsnämnd
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UPPDRAGSFÖRETAG

• Valnämnd
• Överförmyndarnämnd
• Patientnämnd

• Gotland Grönt Centrum, 40 %
• Gotlands Stuveri, 29 %
• Visby Centrum AB, 25 %

ENTREPRENADER
> 5 mnkr

Hälso- och sjukvård
• Falck Ambulans AB
• Scandinavian Medicopter AB
• Diaverum Sweden AB
• Vårdcentralen Visborg, Praktikertjänst AB
• Unicare Vård Gotland AB
Äldreomsorg
• Gotlands Hemtjänster AB
• Gotlands Sjukhem
• Gotlands Serviceboende AB (Solrosen)
• Norlandia Care Kosmo AB
• Attendo Sverige AB
• Nygårds Vård Gotland AB
• Hattstugan Vård och Utbildning AB
• Primula Hemtjänst & Städservice
• UNEA Hemtjänster AB
• Lärka hemtjänst kooperativ ek för
Omsorg om funktionsnedsatta
• Hajdes Ek. För
• Särnmark Assistans AB
Kollektivtrafik
• Gotlandsbuss AB
Avfallshantering
• Gotlands Åkericentral AB
• Ragn-Sells AB
Förskoleverksamhet
• Athene förskolor – Pysslingen förskolor
och skolor AB
• Stiftelsen Karlavagnens Waldorfförskola
• Uteförskolan Alla Årstider AB Gotland
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ÅRETS RESULTAT

SKULDSÄTTNING

KONCERNBIDRAG

Årets resultat efter elimineringar inom
koncernen är 191 mnkr. Regionens resul
tat är 151 mnkr och bolagen bidrar med
40 mnkr. I resultatet ingår intäkter av
engångskaraktär i form av reavinster från
fastighetsförsäljningar med 24 mnkr. En
av årets elimineringar är regionens mark
försäljning till AB Gotlandshem för
8 mnkr.

Den totala låneskulden i koncernen upp
går till 2 181 mnkr och har jämfört med
2016 ökat med 332 mnkr. Låneskulden
fördelar sig med 665 mnkr i regionen och
1 516 mnkr i bolagen. För den allra största
delen av bolagens låneskuld finns kommu
nal borgen.
Nettoinvesteringarna i koncernen upp
går under året till 669 mnkr. Avskrivning
ar har gjorts med 331 mnkr. Sammantaget
uppgår anläggningstillgångarna i koncer
nen till 6 191 mnkr vilket är en ökning med
330 mnkr.
Lånefinansieringsgraden, det vill säga
hur stor del av koncernens anläggningstill
gångar som finansierats med lån, uppgår
till 35 % vilket är en ökning med 3,5 pro
centenheter jämfört med föregående år.

Wisby Strand Congress & Event Gotland
AB, som är ett helägt dotterbolag till Got
lands näringslivsoch etablerings
service
AB, är beroende av bidrag från regio
nen och har för 2017 erhållit 1,6 mnkr
(1,8 mnkr, 2016). Enligt ett beslut i region
fullmäktige 2007 garanteras Wisby Strand
Congress & Event Gotland AB ett kapi
taltillskott för täckande av redovisnings
mässiga förluster under den tid bolaget
indirekt ägs av Region Gotland. Under
2017 har även Inspiration Gotland AB
erhållit bidrag med 9,3 mnkr.

BALANSOMSLUTNING

Balansomslutningen
uppgår
till
7  
023 mnkr, varav regionen står för
4 744 mnkr och bolagen för 2 279 mnkr.
Avkastning på eget kapital, som beskriver
resultat före skatt i förhållande till kapital
insats är 9,1 % (5,5 %, 2016).
SOLIDITETEN

Den långsiktiga betalningsförmågan, soli
diteten, visar koncernens finansiella styrka
genom att ange hur stor del av tillgångarna
som är finansierade med egna medel. Soli
diteten för koncernen har jämfört med
föregående år ökat något och uppgår 2017
till 34,1 % (33,7 %, 2016).

LIKVIDITET

De likvida medlen uppgår vid årsskiftet
till 162 mnkr (28 mnkr, 2016).
BORGENSÅTAGANDEN

Borgensåtaganden inom koncernen har
ökat och uppgår 2017 totalt till 1 554 mnkr
(1 270 mnkr, 2016). Ökningen kan hän
föras till AB Gotlandshem.

PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Antalet anställda har minskat i regio
nen men ökat i bolagen jämfört med
2016. Region Gotland har vid årsskiftet
6 510 anställda (6 543, 2016) och bolagen
266 anställda (250, 2016). Personalkostna
derna inklusive kostnader för pensioner
uppgår till 3 507 mnkr (Region Gotland
3 420 mnkr). Personalkostnaderna utgör
därmed 55 % av verksamhetens kostnader.

Ägd andel %

Omsättning
(mnkr)

Resultat före
skatt (mnkr)

Balansomslutning
(mnkr)

Soliditet %

Avkastning på
eget kapital %

Antal
anställda

AB Gotlandshem

100

406,2

31,7

1 849,5

14,1

12,1

102

Gotlands näringslivs- och
etableringsservice AB

100

20,3

-0,5

61,4

4,7

-17,2

14

25

697,0

172,2

1 826,9

48,3

19,5

150

KONCERNBOLAG

Gotlands Energi AB

E KO N O M I

INTRESSEBOLAG
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AB GOTLANDSHEM
VERKSAMHET

AB Gotlandshem är ett helägt bostads
bolag vars verksamhet består av ägande
och förvaltning av fastigheter. Bolaget
har till ändamål att främja bostadsförsörj
ningen i syfte att bidra till en befolknings
ökning och framtida rekryteringsbas för
regionens arbetsmarknad genom att till
handahålla goda bostäder samt både kom
mersiella och andra lokaler.
AB Gotlandshem ska också med en
kostnadseffektiv förvaltning sträva efter
att hålla bostadslägenheter med rimliga
hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt
ansvarstagande. Bolaget ska bidra till att
utveckla goda och trygga boendemiljöer.
Antalet ägda och förvaltade lägenheter
och lokaler uppgår till 6 038 st.
VIKTIGARE HÄNDELSER UNDER ÅRET

En av bolagets viktigaste uppgifter under
de kommande åren enligt ägardirektivet
är att tillföra nya hyreslägenheter till den
gotländska marknaden. Målet är minst
400 lägenheter fram till år 2020. Under
2017 tillfördes 24 nya hyreslägenheter i
Visby och ytterligare två lägenheter till
fördes genom ombyggnad av lokal. Utan
för Visby tillfördes en lägenhet genom
ombyggnad av lokal. Totalt har 146 nya
lägenheter tillkommit sedan 2015.

Ägd andel 100 %

Bygget av kvarteret Adjutanten 4 i Vis
by med totalt 48 lägenheter är nu avslutat.
Bolaget har påbörjat byggstart för nypro
duktion i kvarteret Adjutanten 1 i Visby,
totalt 60 lägenheter med inflyttning i bör
jan av 2018.
Under året har beslut tagits om mark
anvisning på Gråbo 1:3. Det innebär nya
möjligheter till bostadsbyggande.
Ett beslut har tagits om försäljning av
924 lägenheter i Visby, Havdhem och När.
Det helägda dotterbolaget Gotlands
hem Värme AB producerar och distri
buerar biobränslebaserad värme, huvud
sakligen till moderbolaget Gotlandshem.
Verksamheten i bolaget fortgår som tidi
gare. Under året har bolaget haft verksam
het i fem anläggningar på fyra orter på
Gotland. Därutöver finns även ett fåtal
externa kunder. En ny VD för dotterbola
get tillträdde under 2017.

VERKSAMHET

E KO N O M I

VIKTIGARE HÄNDELSER UNDER ÅRET

I elnätsverksamheten finns ett stort fokus
på investeringar som ökar leveranssäker
heten. Det pågår för andra året ett större
projekt avseende ledningsröjning, där
hela ledningsnätet har dokumenterats och
omfattande röjningsarbete genomförts.
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NYCKELTAL, MNKR
Omsättning

2017

2016

406,2

402,3

Resultat före skatt

31,7

10,8

UTVECKLING PÅ SIKT

Balansomslutning

1 849,5

1 683,8

Efterfrågan på bostäder på Gotland kom
mer att vara fortsatt hög under kommande
år, vilket ställer krav på bolaget att fort
sätta ha fokus på effektivisering av bygg
priser och finansiering. Räntenivåerna är
fortsatt låga, vilket stärker möjligheterna
att fortsätta bygga i den takt som är pla
nerad.

Eget kapital

261,1

246,9

Soliditet, %

14,1

14,7

Avkastning på eget kapital, %

12,1

4,4

181,3

176,3

GOTLANDS ENERGI AB
Gotlands Energi AB (GEAB) är ett kom
plett energiföretag som ägs till 25 % av
Region Gotland och till 75 % av Vatten
fall AB. Verksamheten spänner över hela
energiområdet med elnät över hela Got
land, fjärrvärmeverksamhet på de större
orterna samt elhandel, bredband/fiber
och entreprenadverksamhet. Verksamhet
bedrivs genom tre bolag, moderbolaget
Gotlands Energi AB och dotterbolagen
Gotlands Elförsäljning AB som ansvarar
för elförsäljningen och Gotlands Elnät AB
som bygger och underhåller el- och energi
anläggningar.

Underhållsbehovet i det befintliga be
ståndet är fortsatt stort och arbetet med
att ta fram en långsiktigt hållbar under
hållsplan kopplad till fastighetsstrategin
fortlöper.
AB Gotlandshem står inför stora utma
ningar framöver då ca 20 % av de anställ
da kommer att gå i pension inom de kom
mande fem åren.

Investeringar
Antal anställda

102

91

Personalkostnader

54,7

56,6

Ägd andel 25 %

I värmeverksamheten har investering i
ackumulatortank påbörjats i syfte att öka
nyttjandegraden av förnybar energi i pro
duktionen samt öka kostnadseffektivite
ten avseende bränsle.
Elförsäljningsverksamheten har haft
fortsatt fokus på att ha en stark relation
med gotlänningarna och deras vardag.
Produkten Idrottsel har tagits väl emot av
kunderna, och i årets NKI-undersökning
gav kunderna bolaget betyget mycket väl
godkänt.
GEAB har under 2017 investerat ca
230 mnkr (165 mnkr, 2016).

förnybart energisystem. Energimyndig
heten ska ta hänsyn till faktorer som för
sörjningstrygghet, leveranskvalitet och
elsäkerhet i sitt uppdrag.
Antalet förfrågningar avseende anslut
ning av nya kunder anses som god för såväl
elnät, fjärrvärme och bredband.

Resultat före skatt

172,2

147,9

UTVECKLING PÅ SIKT

Balansomslutning

1 826,9

1 713,3

I Region Gotlands Energiplan 2020 finns
mål om omfattande vindkraftsutbygg
nad på Gotland. Under 2017 tog Svenska
Kraftnät överraskande beslut om att inte
bygga ny fastlandsförbindelse. Rege
ringen gav Energimyndigheten i uppdrag
att utreda hur Gotland kan få ett helt

Eget kapital

882,1

748,6

Soliditet, %

48,3

43,7

Avkastning på eget kapital, %

19,5

19,8

228,4

165,6

NYCKELTAL, MNKR
Omsättning

Investeringar
Antal anställda
Personalkostnader

2017

2016

697,0

625,9

150

147

99,4

104,6

VERKSAMHET

Gotlands näringslivs- och etablerings
service AB (GNEAB) är ett av Region
Gotlands bolag och fungerar som holding
bolag för två helägda dotterbolag. Det ena
är Wisby Strand Congress & Event AB
som äger och förvaltar kongresshallen.
Driften av kongresshallen är utlagd på ett
privat företag. Det andra dotterbolaget
är Inspiration Gotland AB, vars huvud
sakliga verksamhet är att marknadsföra
Gotland som besöks- och inflyttningsort
samt att bedriva turistbyrå, Convention
Bureau, inflyttarservice och annan besöks
främjande verksamhet. Bolaget ska där
med medverka till att utveckla Gotland
till en attraktiv bostads- och besöksort
samt utveckla besöksnäringen och skapa
tillväxt i regionen. Inspiration Gotland
har också uppdraget att marknadsföra och
utveckla Gotland som en attraktiv eta
bleringsort för företag samt arbeta för att
underlätta företagsetableringar i regionen.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Ägaren Region Gotland och styrelsen för
Inspiration Gotland AB fattade under året
beslut om att avveckling av bolaget ska
vara genomförd till årsskiftet 2017/2018.
Samtliga ordinarie verksamheter övergick
till regionsstyrelseförvaltningen inom
Region Gotland. Kvar i bolaget är enbart
Hansaprojektet Central Baltic. Under
hösten beslutades också om ett aktieägar
tillskott till bolaget eftersom de befarade
förlusterna skulle aktivera kontrollbalans
kravet. Dessbättre lyckades bolaget und
vika den akuta situationen.
GNEAB:s fastighetsbestånd är nu
mera helt avyttrat varför ingen verksam
het bedrivs mer än att fullfölja den ska

Ägd andel 100 %

deståndsprocess som pågår mot några av
bolagets tidigare företrädare.
Årets resultat för GNEAB är minus
290 tkr. Inga intäkter finns som mot
svarar löpande driftkostnader för bland
annat advokater, redovisning och revision.
För att styrelsen ändå ska kunna fortsätta
driva den rättsliga processen har region
fullmäktige beslutat om en kapitaltäck
ningsgaranti som innebär att bolaget vid
varje tidpunkt garanteras det egna kapi
talet genom kapitaltillskott från ägaren.
Vid årets utgång var dock egna kapitalet
på en sådan nivå att något tillskott inte
behövde tillskjutas.
Resultatet för Wisby Strand Congress
& Event Gotland AB är som tidigare år
negativt men har förbättrats betydligt
beroende på lägre räntekostnader och
ökade hyresintäkter. Den årliga amorte
ringen på ca 4 mnkr som hittills skett och
finansierats med momsåterbetalning upp
hörde fr o m 2017. Taxeringsvärdet har
höjts väsentligt och medförde en ökad
fastighetsskatt. Behovet av ägartillskott
har därför minskat men behövs alltjämt.
Ägartillskottet 2017 uppgick till 1,6 mnkr.
Under året har investeringar gjorts i
form av uppgradering av wi-fi nätverket,
utbyte av det trådlösa ljudsystemet samt
utbyte av ljudmixerbord för sammanlagt
ca 1,2 mnkr vilket aktiverats i balansräk
ningen. Samarbetet med hyresgästen/
driftoperatören fungerar mycket bra.
UTVECKLING PÅ SIKT

För bolaget GNEAB fortskrider skade
ståndsprocessen till följd av försäljningen
av Hantverket 1. Då inga intäkter förvän
tas under 2017, förutom vad som kan falla
ut genom skadeståndsprocessen, finns ris

ken att bolaget kommer att behöva ett
kapitaltillskott 2018. Prognosen är att
bolaget ska kunna likvideras under 2018.
Wisby Strands hyreskontrakt med nu
varande hyresgäst/driftoperatör går ut
2018-12-31 varför diskussioner med hyres
gästen om fortsatt samarbete inleddes un
der slutet av 2017.
Inspiration Gotlands verksamhet under
2018 kommer enbart att bestå av Hansa
projektet Central Baltic som är självfinan
sierat till 100 % och inte belastar bolagets
ekonomi eller finansiella ställning. Inspi
ration Gotland AB ansvarar fortfarande
för fastighetsdriften i Donnerska Huset.
Avsaknad av hyresgäst till den största loka
len gör fastighetsnettot ansträngt. Dess
utom har två mindre hyresgäster sagt upp
sina kontrakt som löper ut under hösten
2018. Däremot tillkommer Turistbyrån
som ny hyresgäst i fastigheten.

NYCKELTAL, MNKR

2017

2016

Omsättning

20,3

19,4

Resultat före skatt

-0,5

-0,5

Balansomslutning

61,4

68,0

Eget kapital

2,9

3,4

Soliditet, %

4,7

5,0

-17,2

-14,7

1,6

0,6

Avkastning på eget kapital, %
Investeringar
Antal anställda
Personalkostnader

14

12

8,2

7,3

E KO N O M I

GOTLANDS NÄRINGSLIVSOCH ETABLERINGSSERVICE AB
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UPPDRAGSFÖRETAG
Definitionen av ett uppdragsföretag är
att regionen med stöd av kommunallagen
överlämnat driften av en verksamhet som
annars skulle bedrivits i egen regi och där
regionen inte har något betydande infly
tande, det vill säga har en röstandel som
är mindre än 20 % eller där verksamheten
drivs på entreprenad och regionen inte har
något formellt inflytande alls över före
taget.
De verksamheter där det helt eller del
vis finns alternativa utförare till regionen
är främst äldreomsorg, primärvård, ambu
lansverksamhet, avfall, kollektivtrafik och
förskoleverksamhet. På Gotland omfattas
hemtjänst och daglig verksamhet av LOV,
Lagen om valfrihet. Friskolor definieras
inte som uppdragsföretag då de tillkom
mer genom avtal med staten.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Inom primärvården har cirka 35 procent
av gotlänningarna valt en privat vårdcen
tral. Det är en ökning med 6 procenten
heter jämfört med 2016 vilket beror på
att företaget Unicare Vård Gotland AB
övertagit verksamheten vid vårdcentrals
filialen i Klintehamn. Företaget driver den
som filialmottagning till Vårdcentralen
Unicare Gotland. De företag som driver
vårdcentraler på Gotland är Vårdcentra
len Visborg AB Praktikertjänst och Uni
care Vård Gotland AB.
Följande verksamheter inom hälsooch
sjukvården bedrivs helt av uppdragsföre
tag: njursjukvård (Diaverum Sweden AB

fram till 2018-08-31 därefter B Braun AB),
sjukvårdsrådgivning (Previa AB), alarme
ring (SOS Alarm Sverige AB) ambulans
sjukvård (Falck Ambulans AB) och ambu
lanshelikopter (Scandinavian Medicopter
AB och Scandinavian Air Ambulance).
Under året har njursjukvårdsverksam
heten upphandlats med resultatet att före
taget B Braun AB övertar verksamheten
från 2018-09-01. Ny upphandling har även
gjorts av sjukvårdsrådgivning via telefon
1177 med nuvarande utförare Previa AB
som fortsatt utförare.
ÄLDREOMSORG

Inom äldreomsorgen tillämpas kundval
för hemtjänst dagoch kvällstid. De pri
vata utförarna står omsättningsmässigt för
drygt 20 % av all äldreomsorg, både hem
tjänst och särskilt boende. Vid årsskiftet
var åtta privata hemtjänstföretag verk
samma på Gotland varav Gotlands Hem
tjänster är störst. Under året har ett nytt
företag ansökt om och godkänts som utfö
rare och ett företag har på egen begäran
avslutat sitt avtal.
Det finns sex särskilda boenden med
olika inriktningar som bedrivs i privat
regi på Gotland. Det finns sammanlagt
597 platser i särskilt boende varav 196 i
privat regi. Under 2017 har det tillkom
mit 60 nya platser i privat regi och mins
kat 29 platser i egen regi. Den aktör som
Region Gotland köpt mest verksamhet
ifrån under 2017 är Gotlands sjukhem.

E KO N O M I

FÖRSKOLEVERKSAMHET

Av de barn på Gotland som är inskrivna i
förskolan finns cirka 16 % vid någon av de
privata förskolorna. De största aktörerna
är Stiftelsen Karlavagnen Waldorfförskola,
Pysslingen förskolor och skolor AB samt
Uteförskolan Alla årstider AB.
AVFALL

Tjänsten insamling av hushållssopor och
latrin är upphandlad och sköts av Got
lands Åkericentral AB. Avtalet sträcker sig
till 2020. Ragnsells AB behandlar avfallet
efter insamling och det avtalet sträcker sig
till år 2021.
KOLLEKTIVTRAFIK, FÄRDTJÄNST
OCH SJUKRESOR

GOTLÄNNINGARS VAL AV PRIMÄRVÅRD, %
Cirka 35 % av gotlänningarna har valt en privat vårdcentral. Övriga är
listade på någon av de vårdcentraler som drivs av Region Gotland.

6%
Region Gotland,
socialförvaltningen
Gotlands Hemtjänster AB
Gotlands Serviceboende AB

4%

Stiftelsen Gotlands Sjukhem
Attendo Sverige AB
78 %

Norlandia Care Kosmo AB
Gotlands Vård AB
Övriga med mindre än 2% andel

70

Under året driftsattes entreprenad
avtalet avseende personlig assistans, med
Omsorgshuset Stockholm AB. Avtalet
omfattar all personlig assistans som
Region Gotland tidigare utfört i egen regi.
Utöver det avtalet finns ett flertal utförare
av personlig assistans.
Avseende daglig verksamhet finns
avtal med två leverantörer; Hajdes och
FUB Gotland, övrig daglig verksamhet
drivs i egen regi.
Två boenden med särskild service en
ligt LSS finns i privat regi på Gotland. Ett
boende drivs av Hajdes och ett av Kungs
ängen i Nora AB.

All busstrafik på hela Gotland är upp
handlad och sköts av Gotlandsbuss AB.
Beställningscentral för färdtjänst och
sjukresor sköts av Samres AB.

ANDEL UTFÖRARE AV ÄLDREOMSORG, %
De till omsättning största utförarna av äldreomsorg på
Gotland, både utförare av hemtjänst och särskilt boende.
2%
2%
2%
3%
3%

OMSORG OM PERSONER MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
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Region Gotland,
Övriga<2%

14%

20 %
66 %

Region Gotland
hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Unicare Gotland
Vårdcentralen Visborg

Intern kontroll

GRANSKNINGSOMRÅDEN

Under 2017 har regionstyrelsen beslutat
om 10 regiongemensamma kontroller där
samtliga nämnder granskats. Dessa är:
ȅȅ följsamhet mot riktlinjer för investe
ringsredovisning
ȅȅ attestregler, momsredovisning, pris
och att inköpet är gjort enligt avtal
ȅȅ om återsökta statsbidrag från
Migrationsverket är korrekta
ȅȅ om leverantörsfakturor betalas i rätt tid
ȅȅ om introduktion av nya medarbetare
sker enligt checklista
ȅȅ om nya chefer deltagit i den
obligatoriska chefsskolan

om samtliga lönetransaktioner är
attesterade
ȅȅ om anställningsavtal på nya med
arbetare återsänds till löneenheten
ȅȅ om originalkvitton finns till rese
räkningar
ȅȅ om biogas används till regionens
leasingfordon där så är möjligt.
ȅȅ

Utöver de gemensamma kontrollerna har
59 kontroller genomförts inom samtliga
nämnders verksamheter även regionsty
relsens egen verksamhet. Flest kontrol
ler (43) har gjorts av att tillämpliga lagar,
föreskrifter, regler, riktlinjer och rutiner
följts. 8 kontroller har gjorts av om verk
samheten fungerar på ett ändamålsenligt
och kostnadseffektivt sätt och 8 kontrol
ler har gjorts av att det finns en tillförlit
lig finansiell rapportering och information
om verksamheten.
GRANSKNINGSRESULTAT

Resultatet av uppföljningen av den interna
kontrollen visar att den i huvudsak är till
fredsställande även om ett antal brister
rapporterats.
För 20 av de 69 kontrollerna har kon
staterats någon form av avvikelse. Av de
gemensamma kontrollerna har flera bris
ter upptäckts. Bland annat attest av löne
transaktioner, utlägg i samband med
reseräkningar, introduktion av nya medar
betare samt deltagande i den obligatoriska
chefsskolan. Åtgärder är ännu inte beslu
tade men flera förslag finns framtagna.
När det gäller utlägg i samband med
reseräkningar så fanns det endast kvitton
till 21 av 87 granskade reseräkningar.

Samma kontroll har utförts av tekniska
nämnden. Där var endast 2 av 25 reseräk
ningar kompletta. Flera förbättringar har
genomförts men mer arbete krävs. Ny
rutin har införts där det finns möjlighet
att scanna kvittot och bifoga till reseräk
ningen. Inom teknikförvaltningen har in
formation lämnats direkt till de chefer som
inte hanterat reseräkningarna korrekt.
Barn- och utbildningsnämnden och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
samt hälso- och sjukvårdsnämnden har
kontrollerat följsamhet mot riktlinjerna
för bisyssla. BUN och GVN har konsta
terat att dokumentationen av bisyssla inte
finns samlad på en övergripande nivå vil
ket försvårar överblicken. Åtgärd har vid
tagits. I övrigt så finns blanketter tillgäng
liga, frågan om förekomst av bisyssla ställs
i samband med medarbetarsamtal samt att
rapporterade bisysslor bedöms som rim
liga utifrån de kriterier som anges i rikt
linjerna för bisyssla.
Tekniska nämnden har konstaterat att
det finns bristande redovisningsrutiner för
utrangering av anläggningstillgångar samt
att överenskommelser med kund vid hyra
av maskin inte är aktuella. Socialnämnden
har liksom föregående år bland annat kon
trollerat att avgiften inom hemtjänsten är
rätt beräknad. Resultatet visar att 5 av 31
brukare hade en felaktigt beräknad avgift
vilket bedömdes som med tvekan god
känt. Hälso- och sjukvårdsnämnden har
konstaterat att rutinerna för inköp av för
brukningsmaterial på endoskopimottag
ningen behöver förbättras.

E KO N O M I

Samtliga nämnder med egna förvaltningar
har beslutade internkontrollplaner. Kon
trollerna är genomförda och resultatet är
i samtliga fall sammanställt i en rapport
som behandlats av nämnden. Kultur- och
fritidsförvaltningen samt nämnd upp
hörde vid årsskiftet 2017/2018. Resultatet
av den interna kontrollen har därför inte
behandlats av kultur- och fritidsnämnden
utan av regionstyrelsen i samband med
bokslutet.
Enligt gällande riktlinjer ska alla nämn
der i samband med bokslutet rapportera
resultatet av den interna kontrollen till
regionstyrelsen som i sin roll har ett över
gripande uppsiktsansvar. Det är den en
skilda nämnden som har ansvar för att den
interna kontrollen genomförs och som
med en rimlig grad av säkerhet ska avgöra
om verksamheten bedrivits ändamåls
enligt, kostnadseffektivt, om rapportering
skett och om tillämpliga lagar, föreskrifter,
regler, riktlinjer och rutiner efterlevts.
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Resultaträkning

mnkr
REGIONEN 2017

REGIONEN 2016

KONCERNEN 2017

KONCERNEN 2016

Verksamhetens intäkter

not 1, 8

1 442

1 403

1 951

1 880

Verksamhetens kostnader

not 2, 8

-5 975

-5 798

-6 333

-6 137

Avskrivningar

not 3

-257

-238

-331

-314

-4 790

-4 633

-4 713

-4 571

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

not 4

3 749

3 591

3 749

3 591

Generella statsbidrag och utjämning

not 5

1 195

1 117

1 195

1 117

Finansiella intäkter

not 6

19

23

19

24

Finansiella kostnader

not 7

-22

-16

-59

-54

151

82

191

107

Extraordinära intäkter

0

0

0

0

Extraordinära kostnader

0

0

0

0

151

82

191

107

REGIONEN 2017

REGIONEN 2016

KONCERNEN 2017

KONCERNEN 2016

151

82

191

107

257

238

331

314

76

57

100

66

-24

-29

-24

-29

7

2

10

10

467

350

608

468

Resultat före extraordinära poster

ÅRETS RESULTAT

Kassaflödesanalys

mnkr

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster
Avskrivningar

not 3

Avsättningar

not 21, 22

Realisationsvinster
Realisationsförluster, utrangering
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Förändring av förråd och exploateringstillgångar
(ökning -, minskning +)

not 15, 16

1

-3

0

-2

Förändring av kortfristiga fordringar och placeringar
(ökning -, minskning +)

not 17, 18

-23

-58

-20

-26

Förändring av kortfristiga skulder
(ökning +, minskning -)

not 24

130

150

966

185

575

439

1 554

625

-436

-616

-669

-827

Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGAR
Investeringsutgifter
Inköp av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

not 9

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

not 13

E KO N O M I

Finansiell leasing anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

0

0

35

30

36

29

1

0

1

0

-1

-6

-1

-5

-401

-592

-633

-803

FINANSIERING
Förändring av långfristiga fordringar

not 13

-14

-10

-14

-6

Förändring av långfristiga skulder

not 23

-59

130

-772

130

Utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE
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not 19

0

0

-1

0

-73

120

-787

124

101

-33

134

-54

Balansräkning

mnkr
REGIONEN 2017

REGIONEN 2016

KONCERNEN 2017

KONCERNEN 2016

not 10

19

16

19

16

Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar not 11

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
3 561

3 395

5 775

5 455

Maskiner och inventarier

not 12

329

336

344

351

Finansiella anläggningstillgångar

not 13

105

92

53

39

4 014

3 839

6 191

5 861

not 14

17

17

17

17

Förråd

not 15

22

23

28

28

Exploateringstillgångar

not 16

8

8

8

8

Kortfristiga fordringar

not 17

407

402

459

457

Kortfristiga placeringar

not 18

158

140

158

140

Kassa och bank

not 19

118

17

162

28

713

590

815

661

4 744

4 446

7 023

6 539

1 842

1 760

2 204

2 097

151

82

191

107

1 993

1 842

2 395

2 204

Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
varav resultatutjämningsreserv

64

27

64

27

not 20

1 929

1 815

2 391

2 177

Avsättning för pensioner

not 21

850

770

868

786

Andra avsättningar

not 22

12

16

88

70

862

786

956

856

2 356

varav övrigt eget kapital
Avsättningar

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

not 23

880

939

1 583

Kortfristiga skulder

not 24

1 009

879

2 089

1 123

Summa skulder

1 889

1 818

3 672

3 479

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

4 744

4 446

7 023

6 539

Borgensförbindelser

not 25, 28

1 563

1 280

1 563

1 280

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998

not 26

2 395

2 442

2 395

2 442

Framtida leasingkostnader

not 27

13

18

31

20
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STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
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Noter
REGIONEN 2017

REGIONEN 2016

KONCERNEN 2017

KONCERNEN 2016

NOT 1 – VERKSAMHETENS INTÄKTER, mnkr
Försäljning varor och tjänster

108

105

421

405

Avgifter och taxor

477

468

649

623

Hyror och arrenden

119

120

123

124

Driftbidrag från staten

532

519

532

519

Bidrag och ersättningar

21

58

34

70

Reavinster

24

29

24

29

Exploateringsintäkter

67

18

67

18

Övriga intäkter

94

86

101

92

1 442

1 403

1 951

1 880

Material, inventarier

-88

-85

-149

-132

Bidrag, transfereringar

-211

-202

-211

-202

Köp av huvudverksamhet

-961

-909

-1 000

-936

Konsulter

-45

-47

-52

-55

Tillfälligt inhyrd personal

-98

-79

-98

-79

Summa verksamhetens intäkter

NOT 2 – VERKSAMHETENS KOSTNADER, mnkr

-3 067

-3 024

-3 150

-3 112

Pensioner, löneskatt

Löner och sociala avgifter

-353

-325

-357

-327

Lokal- och fastighetskostnader

-299

-297

-303

-297

-67

-77

-68

-77

Förbrukningsmaterial

-381

-371

-388

-380

Transporter och resor

-129

-118

-130

-118

Övriga köpta tjänster

-111

-107

-112

-107

Reaförlust, utrangering tillgångar

-7

-2

-10

-10

Exploateringsutgifter

-5

-2

-5

-2

-153

-153

-274

-288

0

0

-26

-15

-5 975

-5 798

-6 333

-6 137

-6

-5

-6

-5

-176

-161

-231

-212

-75

-72

-98

-95

0

0

4

-2

-257

-238

-331

-314

3 762

3 604

3 762

3 604

5

4

5

4

Prognos slutavräkning

-18

-17

-18

-17

Summa skatteintäkter

3 749

3 591

3 749

3 591

Bränsle och energi

Övriga verksamhetskostnader
Skatt i bolagen
Summa verksamhetens kostnader

NOT 3 – AVSKRIVNINGAR, mnkr
Avskrivningar immateriella tillgångar
Avskrivningar byggnader
Avskrivningar maskiner och inventarier
Nedskrivningar av anläggningstillgångar
E KO N O M I

Summa avskrivningar

NOT 4 – SKATTEINTÄKTER, mnkr
Kommunalskatt, preliminär
Slutavräkning
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REGIONEN 2017

REGIONEN 2016

KONCERNEN 2017

KONCERNEN 2016

1 006

964

1 006

964

Strukturbidrag

159

157

159

157

LSS-utjämning

-6

-2

-6

-2

Fastighetsavgift

132

124

132

124

NOT 5 – STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING, mnkr
Inkomstutjämning

Generella statsbidrag
Kostnadsutjämning
Regleringsavgift/-bidrag
Summa statsbidrag och utjämning

35

7

35

7

-107

-104

-107

-104

-24

-29

-24

-29

1 195

1 117

1 195

1 117

NOT 6 – FINANSIELLA INTÄKTER, mnkr
Utdelning aktier och andelar

2

3

2

3

Ränteintäkter

3

3

3

3

10

13

10

13

4

4

4

5

19

23

19

24

Räntekostnad långfristiga lån

-6

-10

-36

-42

Räntekostnad kortfristiga lån

0

0

-3

-2

Räntekostnad pensioner

-17

-7

-17

-7

Övriga finansiella kostnader

-2

-2

-6

-6

3

3

3

3

-22

-16

-59

-54

Reavinster

24

29

24

29

Exploateringsintäkter

67

18

67

18

Summa jämförelsestörande intäkter

91

47

91

47

Reaförluster, utrangeringar anläggningstillgångar

-7

-2

-10

-10

Exploateringsutgifter

-5

-2

-5

-2

Nedskrivningar av anläggningstillgångar

0

0

4

-2

Summa jämförelsestörande kostnader

-12

-4

-11

-14

Summa jämförelsestörande poster

79

43

80

33

33

29

33

28

2

1

3

1

35

30

36

29

Vinst avyttring finansiella tillgångar
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

NOT 7 – FINANSIELLA KOSTNADER, mnkr

Kreditivränta
Summa finansiella kostnader
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NOT 8 – JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER, mnkr

NOT 9 – FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, mnkr
Fastigheter och mark
Maskiner och inventarier
Summa
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REGIONEN 2017

REGIONEN 2016

KONCERNEN 2017

KONCERNEN 2016

16

9

16

9

0

5

0

5

Årets avskrivningar

-6

-5

-6

-5

Årets investeringar

9

7

9

7

NOT 10 – IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, mnkr
Redovisat värde vid årets början
Justeringspost/omklassificering pågående

Årets avyttringar, utrangeringar och nedskrivningar

0

0

0

0

Redovisat värde vid årets slut

19

16

19

16

Anskaffningsvärde

89

81

89

81

Ackumulerade avskrivningar

-70

-65

-70

-65

19

16

19

16

19

16

19

16

0

0

0

0

3-5 år

3-5 år

3-5 år

3-5 år

3 395

3 027

5 455

4 648

Redovisat värde vid årets slut
IT-system
varav externt förvärvade
varav internt upparbetade
Avskrivningstider

NOT 11 – MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR, mnkr
Redovisat värde vid årets början
Justeringspost/omklassificering exploatering

0

-5

-10

298

Årets avskrivningar

-176

-160

-249

-231

Årets investeringar

361

537

598

753

Årets avyttringar, utrangeringar och nedskrivningar

-19

-4

-19

-13

Redovisat värde vid årets slut

3 561

3 395

5 775

5 455

Anskaffningsvärde

6 092

5 773

9 368

8 961

Ackumulerade avskrivningar

-2 531

-2 378

-3 593

-3 506

Redovisat värde vid årets slut

3 561

3 395

5 775

5 455

44

44

131

131

Verksamhetsfastigheter

1 786

1 509

1 792

1 492

Fastigheter affärsverksamhet

1 105

1 070

2 631

2 567

227

214

227

214

varav
Markreserv

Publika fastigheter
Fastigheter annan verksamhet
Pågående investeringar
Bostadslånepost
Summa
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Avskrivningstider
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70

64

429

412

329

494

565

639

0

0

0

0

3 561

3 395

5 775

5 455

10-60 år

10-60 år

10-60 år

10-60 år

REGIONEN 2017

REGIONEN 2016

KONCERNEN 2017

KONCERNEN 2016

336

330

351

657

0

0

3

-310

Årets avskrivningar

-68

-65

-73

-70

Årets investeringar

67

72

70

75

Finansiell leasing lös egendom

-5

-1

-5

-1

Årets avyttringar, utrangeringar och nedskrivningar

-1

0

-2

0

329

336

344

351

Anskaffningsvärde

1 642

1 579

1 707

1 656

Ackumulerade avskrivningar

-1 313

-1 243

-1 363

-1 305

329

336

344

351

14

13

16

16

256

258

269

269

Transportmedel och speciella anläggningar

37

38

37

38

Finansiell leasing lös egendom

22

27

22

28

329

336

344

351

3-20 år

3-20 år

3-20 år

3-20 år

53

53

1

1

Utlämnade lån

4

5

4

6

Långfristig skattefordran

0

0

0

-2

48

34

48

34

105

92

53

39

17

17

17

17

18

18

18

18

Varuförsörjning

4

4

4

4

Teknikförvaltningens förråd

0

1

0

1

NOT 12 – MASKINER OCH INVENTARIER, mnkr
Redovisat värde vid årets början
Justeringspost/omklassificering pågående

Redovisat värde vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut
varav
Maskiner
Inventarier

Summa
Avskrivningstider

NOT 13 – FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, mnkr
Aktier i koncernföretag och intresseföretag

Övrigt
Redovisat värde vid årets slut

NOT 14 – BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR, mnkr
Bidrag till cirkulationsplats väg 142 Visbyleden
Regionen har genom avtal med trafikverket finansierat en ny cirkulationsplats på statlig väg.
Bidraget upplöses på 25 år. Medfinansiering från Coop Gotland med 9 mnkr.

NOT 15 – FÖRRÅD, mnkr

Hjälpmedelscentral

Förråd bolagen
Redovisat värde vid årets slut

0

0

6

5

22

23

28

28
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Inventerat värde
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REGIONEN 2017

REGIONEN 2016

KONCERNEN 2017

KONCERNEN 2016

NOT 16 – EXPLOATERINGSTILLGÅNGAR, mnkr
Redovisat värde vid årets början

8

9

8

9

Omklassificering/justering

0

0

0

0

Årets exploateringsutgifter

2

1

2

1

Försäljning/avyttring

-2

-2

-2

-2

Redovisat värde vid årets slut

8

8

8

8

Statsbidragsfordringar

59

26

59

8

Kundfordringar

60

62

63

62

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader

251

268

290

323

Mervärdesskatt

36

45

36

46

1

1

11

18

407

402

459

457

Aktiefonder

72

65

72

65

Räntefonder och obligationer

86

75

86

75

Redovisat värde vid årets slut

158

140

158

140

Aktiefonder

87

71

Räntefonder och obligationer

91

88

Marknadsvärde vid årets slut

178

159

Kassa

0

0

0

0

Bank

118

17

162

28

Summa

118

17

162

28

NOT 17 – KORTFRISTIGA FORDRINGAR, mnkr

Övrigt
Redovisat värde vid årets slut

NOT 18 – KORTFRISTIGA PLACERINGAR, mnkr
Pensionsmedel

Marknadsvärden

NOT 19 – KASSA OCH BANK, mnkr

Regionen har en checkräkningskredit på 275 mnkr som inte var utnyttjad vid bokslutstillfället.		
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NOT 20 – ÖVRIGT EGET KAPITAL, mnkr
Pensionsreserv

61

61

61

61

Vatten- och avloppsverksamhet

-1

-2

-1

-2

Övrigt eget kapital

1 869

1 756

2 331

2 118

Summa

1 929

1 815

2 391

2 177

I balanskravsutredning 2005 respektive 2007 avsattes totalt 60,9 mnkr som en pensionsreserv inom det egna kapitalet.
Avsikten är att använda reserveringarna för att matcha motsvarande framtida kostnader.
Gotlandshem AB, ett av Region Gotlands helägda bolag, har under 2017 gjort ändringar avseende uppskjuten skatt.
Som en följd av detta har eget kapital 2016 minskat med 20 mnkr.
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REGIONEN 2017

REGIONEN 2016

KONCERNEN 2017

KONCERNEN 2016

620

574

635

589

80

60

82

60

NOT 21 – AVSATT TILL PENSIONER, mnkr
Avsatt till pensioner
Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året
varav
Nyintjänad pension

63

54

64

54

Ränte- och basbeloppsuppräkning

17

7

18

7

Sänkning av diskonteringsränta

0

0

0

0

Pension till efterlevande

1

0

1

0

-1

-1

-1

-1

-16

-14

-16

-14

Övrig post
Årets utbetalningar
Utgående avsättning pensioner

684

620

701

635

Löneskatt

166

150

167

151

Utgående avsättning pensioner inklusive löneskatt

850

770

868

786

2

2

785

718

Särskild avtalspension

17

16

Pension till efterlevande

4

4

Ålderspension

42

30

Visstidspension

0

0

Pension förtroendevalda (OPF-KL)

0

0

850

770

Förtroendevalda

2

2

Tjänstepersoner

0

0

varav
Pensionsbehållning
Förmånsbestämd pension

Summa

Antal visstidsförordnanden

Ej utlösta visstidspensioner för förtroendevalda har upptagits i ansvarsförbindelsen.
Pensioner för förtroendevalda (OPF-KL) omfattas av en pensionslösning som innebär att pensionspremier utbetalas och
placeras i en kapitalförsäkring. Pensionslösningen är redovisad i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings information.

Aktualiseringsgrad, %

97

96

16

16

23

26

Nya avsättningar

0

1

0

1

Övriga förändringar

0

0

0

-3

NOT 22 – ANDRA AVSÄTTNINGAR, mnkr

Ingående avsättning

Ianspråktagna avsättningar

-4

-1

-4

-1

Utgående avsättning deponier

12

16

19

23

0

0

69

47

12

16

88

70

Uppskjuten skatt
Summa

E KO N O M I

Deponier; åtgärder för efterbehandling

Avsättning för deponier beräknas att tas i anspråk i samband med att återställningsarbete utförs fram till 2019.
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REGIONEN 2017

REGIONEN 2016

KONCERNEN 2017

KONCERNEN 2016

485

565

1 050

1 844

11

20

11

20

Förutbetalda investeringsbidrag

155

141

155

141

Förutbetalda intäkter VA

216

201

216

201

12

12

12

12

1

0

139

138

880

939

1 583

2 356

NOT 23 – LÅNGFRISTIGA SKULDER, mnkr
Lån i banker och kreditinstitut
Långfristig leasingskuld

Investeringsfond VA
Övriga långfristiga skulder
Summa
Långfristig leasingsskuld avser finansiell leasing av fordon.

Lån i banker och kreditinstitut
Genomsnittlig ränta inkl ränteswappar, %

0,87

1,16

Genomsnittlig räntebindningstid, år

3,02

4,08

Genomsnittlig kapitalbindningstid, år

1,99

3,23

1 år, %

34

13

2 år, %

17

9

Lån som förfaller inom

3 år, %

8

20

4 år, %

42

9

5 år, %

0

49

260

260

-18

-21

Ränteswappar
Säkrad låneskuld, mnkr
Marknadsvärde ränteswappar, mnkr

Den säkrade posten uppgår till nominellt 585 mnkr där samtliga lån löper med Stibor 3M som räntebas. 				
Säkringsinstrumentet utgörs av ränteswappar om nominellt 260 mnkr som säkrar 260 mnkr av säkrad post 				
genom att regionen byter rörlig ränta mot fast. I ränteswapparna erhåller regionen Stibor 3M vilket neutraliserar 				
marknadsränteförändringarnas påverkan på 260 mnkr av den säkrade posten. Maximal avvikelse i tid mellan				
räntebetalningarna på betalad respektive erhållen Stibor 3M är 45 dagar. Refinansieras lånen, swapparna förfaller, 				
förlängs eller nya ingås görs en ny säkringsdokumentation och en ny effektivitetsbedömning genomförs. 				
Den säkrade posten förväntas förlängas så att den fortlever under säkringsinstrumentets löptid. 				
Vid balansdagen 2017-12-31 bedöms effektiviteten enligt ovanstående uppfylld.				
Totala räntekostnader för låneskulden inklusive räntederivat var 6,4 mnkr och exklusive räntederivat 0,5 mnkr.				
Marknadsvärdet visar det belopp som skulle betalas om swapavtalen skulle upphöra på bokslutsdagen.				
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NOT 24 – KORTFRISTIGA SKULDER, mnkr
Leverantörsskulder

151

159

186

184

Semesterlöneskuld

236

224

242

230

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

367

351

369

440

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

180

5

1 131

5

Kortfristig skuld finansiell leasing

10

8

10

8

Personalens skatter

53

51

54

52

Redovisad moms

7

13

8

15

Övrigt

5

68

89

189

1 009

879

2 089

1 123

Summa
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REGIONEN 2017

REGIONEN 2016

KONCERNEN 2017

KONCERNEN 2016

1 554

1 270

1 554

1 270

Egna hem

0

1

0

1

Övriga

9

9

9

9

1 563

1 280

1 563

1 280

NOT 25 – BORGENSFÖRBINDELSER, mnkr
Regionens egna och närstående företag

Summa

Region Gotland har i maj 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska
förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen
av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest
ekonomiska förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Region Gotlands ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras
att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 342 484 mnkr och totala tillgångar till 349 244 mnkr.
Regionens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 311 mnkr och andelen av de totala tillgångarna till 2 354 mnkr.

NOT 26 – PENSIONSFÖRPLIKTELSER, mnkr
Ingående ansvarsförbindelse

1 965

2 033

1 965

2 033

Ränteuppräkning

19

19

19

19

Basbeloppsuppräkning

39

10

39

10

-96

-94

-96

-94

-1

-1

-1

-1

Utbetalningar
Aktualisering
Övrig post

1

-2

1

-2

1 928

1 965

1 928

1 965

468

477

468

477

2 395

2 442

2 395

2 442

Inom ett år

11

7

Senare än ett år men inom fem år

11

20

Summa pensionsförpliktelse
Löneskatt
Utgående ansvarsförbindelse
Ej utlösta visstidspensioner för förtroendevalda ingår i pensionsförpliktelsen.

NOT 27 – FRAMTIDA LEASINGKOSTNADER, mnkr
Finansiella leasingavtal - maskiner och inventarier
Nuvärde minimileaseavgifter

Senare än fem år
Summa

0

0

22

27

8

13

10

14

Operationella leasingavtal

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år

5

5

17

6

Senare än fem år

0

0

4

0

13

18

31

20

Summa
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Minimileaseavgifter
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NOT 28 – KONCERNINTERNA MELLANHAVANDEN, mnkr
Bidrag, tillskott och utdelningar

Ägartillskott
Ägd andel

Region Gotland

Givna Mottagna

100 %

Givna

Mottagna

100 %

Gotlandshem Värme AB

100 %

Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB

100 %

Wisby Strand Congress & Event Gotland AB

100 %

2

Inspiration Gotland AB

100 %

9

1

0

0

11

11

Givare

Mottagare

Försäljning
Ägd andel

Köpare

Säljare

Region Gotland

100 %

28

34

AB Gotlandshem

100 %

41

16

Gotlandshem Värme AB

100 %

1

0

Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB

100 %

0

0

Wisby Strand Congress & Event Gotland AB

100 %

1

0

Inspiration Gotland AB

100 %

2

1

Gotlands Energi AB

25 %

0

22

73

73
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Mottagna

1

Kostnader, intäkter, fordringar och skulder
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Givna

25 %

Summa

Summa

Utdelning

11

AB Gotlandshem

Gotlands Energi AB

82

Koncernbidrag

1

1

Givare

Mottagare

Lån

Borgen
1 554
1 499

55

0

0

1 554

1 554

BUDGET OCH UTFALL
PER VERKSAMHET 2017, MNKR

Budget
intäkter

Bokslut
intäkter

Budget
kostnader

Bokslut
kostnader

Budget
netto

Bokslut
netto

1

Politisk verksamhet

4

16

-59

-56

-55

-40

11

Nämnd- och styrelseverksamhet

0

12

-20

-18

-20

-6

12

Stöd till politiska partier

0

0

-7

-6

-7

-6

13

Revision

0

0

-4

-4

-4

-4

14

Nämndadministration

0

0

-11

-11

-11

-11

15

Övrig politisk verksamhet

4

4

-17

-17

-13

-13

2

Infrastruktur, skydd mm

247

240

-429

-423

-182

-183

20

Infrastruktur, skydd mm

14

11

-17

-14

-3

-3

21

Fysisk och teknisk planering

34

32

-51

-50

-17

-18

22

Teknisk verksamhet

101

100

-84

-81

17

19

23

Särskilda uppdrag skattefinansierade

0

0

-6

-5

-6

-5

24

Gatu- och väghållning

29

27

-73

-72

-44

-45

25

Parkverksamhet

38

37

-56

-55

-18

-18

26

Näringslivsfrämjande åtgärder

4

10

-51

-56

-47

-46

27

Miljö- och hälsoskydd

17

14

-25

-23

-8

-9

28

Räddningstjänst

6

5

-62

-63

-56

-58

29

Övrig infrastruktur

4

4

-4

-4

0

0

3

Fritid och kultur

42

53

-200

-211

-158

-158

30

Gemensam verksamhet

31

Kulturverksamhet

0

3

-6

-6

-6

-3

22

26

-54

-60

-32

-34

32

Fenomenalen Sience Center

3

3

-3

-3

0

0

35

Biblioteksverksamhet

5

5

-35

-35

-30

-30

36

Fritidsverksamhet

8

11

-65

-67

-57

-56

38

Ungdomsverksamhet

1

2

-18

-20

-17

-18

39

Kulturskolan

3

3

-19

-20

-16

-17

844

972

-2 224

-2 330

-1 380

-1 358

5

8

-74

-57

-69

-49

275

284

-583

-611

-308

-327

1

1

-3

-3

-2

-2

4

Pedagogisk verksamhet

40

Central administration

41

Förskola

42

Pedagogisk omsorg

43

Fritidshem

74

81

-153

-160

-79

-79

44

Förskoleklass

29

32

-74

-77

-45

-45

45

Obligatoriska skolan

283

359

-868

-941

-585

-582

46

Gymnasieutbildning

138

162

-385

-397

-247

-235

47

Vuxenutbildning

10

14

-34

-33

-24

-19

48

Uppdragsutbildning

49

Folkhögskola

5

Vård och omsorg

51

Gemensamt socialförvaltningen

52

Vård och omsorg enligt SOL

1

1

-1

-2

0

-1

28

30

-49

-49

-21

-19

831

836

-2 081

-2 084

-1 250

-1 248

1

2

-31

-29

-30

-27

648

639

-1 382

-1 341

-734

-702

53

Insatser enligt LSS

177

184

-402

-423

-225

-239

54

Individ och familjeomsorg

5

11

-237

-265

-232

-254

55

Handläggning

0

0

-20

-18

-20

-18

59

Bostadspolitiska frågor

0

0

-9

-8

-9

-8

6

Särskilt riktade insatser

121

145

-140

-168

-19

-23

61

Flyktingmottagning

102

112

-105

-121

-3

-9

62

Arbetsmarknadsåtgärder

19

33

-35

-47

-16

-14
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Budget och utfall
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Bokslut
intäkter

Budget
kostnader

Bokslut
kostnader

Budget
netto

Bokslut
netto
-71

7

Affärsverksamhet

391

426

-460

-497

-69

71

Näringsliv och bostäder

47

49

-48

-47

-1

2

72

Hamnverksamhet

58

81

-63

-86

-5

-5
-73

73

Buss- och biltrafik

19

18

-82

-91

-63

74

Vatten och avlopp

165

175

-165

-174

0

1

75

Avfallshantering

102

103

-102

-99

0

4

8

Hälso- och sjukvård

511

546

-2 014

-2 104

-1 503

-1 558

80

Primärvård

133

135

-274

-295

-141

-160

81

Somatisk specialistvård

12

20

-744

-808

-732

-788

82

Psykiatrisk specialistvård

4

6

-110

-112

-106

-106

83

Tandvård

62

58

-87

-85

-25

-27

84

Övrig hälso- och sjukvård

157

169

-294

-304

-137

-135

85

Medicinsk service

42

45

-208

-216

-166

-171

86

Försörjningsverksamhet

12

16

-151

-154

-139

-138

87

Administrativ service

89

97

-146

-130

-57

-33

840

920

-1 017

-1 076

-177

-156

55

71

-232

-232

-177

-161

9

Gemensam verksamhet

92

Regiongemensam administration

94

Fastighetsförvaltning

482

535

-482

-536

0

-1

97

Försörjningsverksamhet

303

314

-303

-308

0

6

3 831

4 154

-8 624

-8 949

-4 793

-4 795

Nettoutfall Nettobudget

Nettoavvikelse

Nettokostnader
% av budget

Summa

NÄMNDERNAS INTÄKTER
OCH KOSTNADER 2017, MNKR

Intäkter

Kostnader

Regionstyrelse

408

-652

-244

-269

25

90,7 %

Teknisk nämnd

1 129

-1 309

-180

-177

-3

101,7 %

53

-60

-7

-17

10

41,2 %

Byggnadsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd

18

-29

-11

-11

0

100,0 %

Kultur- och fritidsnämnd

47

-188

-141

-142

1

99,3 %

Barn- och utbildningsnämnd

776

-1 898

-1 122

-1 130

8

99,3 %

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

241

-506

-265

-284

19

93,3 %

Socialnämnd

936

-2 202

-1 266

-1 258

-8

100,6 %

Hälso- och sjukvårdsnämnd
Summa

84

Budget
intäkter
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546

-2 105

-1 559

-1 505

-54

103,6 %

4 154

-8 949

-4 795

-4 793

-2

100,0 %

Redovisningsprinciper

IMMATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar utgörs
av utgifter för IT-system och program
varulicenser som är externt förvärvade.
MATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
är
upptagna
till anskaffningsvärde reducerat med
gjorda avskrivningar och nedskrivningar.
Avskrivningstiderna baseras på tillgång
arnas beräknade ekonomiska livslängd
och med utgångspunkt från ”Rådet
för kommunal redovisnings” skrift om
avskrivningar. Linjär avskrivningsmetod
tillämpas. Lånekostnader för årets investe
ringsutgifter inom den avgiftsfinansierade
verksamheten har aktiverats med 3 mnkr,
(internränta 2 procent). För övriga inves
teringar har inga lånekostnader aktiverats.
Beloppsgräns för investering är ett pris
basbelopp (2017: 44 800 kr). För samtliga
investeringar påbörjas avskrivning i sam
band med ianspråktagandet.
Försäljning och köp av materiella an
läggningstillgångar redovisas vid dagen för
tillträdet. Ett arbete för en successiv över
gång till komponentredovisning pågår se
dan 2014. Övergången till komponent
redovisning har primärt fokuserat på nya
investeringar i fastigheter, hamnar samt
vatten- och avloppsanläggningar som ut
gör de stora värdena i balansräkningen.
Riktlinjer för komponentredo
visning av
anläggningstillgångar antogs av regionsty
relsen 2017. Ett arbete pågår för att kompo
nentindela äldre fastigheter, hamnar samt
vatten- och avloppsanläggningar och pla
neras implementeras från och med 2018.
FINANSIELLA TILLGÅNGAR

Huvuddelen av de finansiella tillgångarna
utgörs av pensionsmedelsplaceringar i
aktiefonder, räntefonder och obligationer.
Pensionsmedlen redovisas som omsätt
ningstillgångar och värderas till det lägsta
av anskaffningsvärdet och det verkliga vär
det på balansdagen. Pensionsmedlen har
värderats i sin helhet.

Övriga finansiella tillgångar redo
visas
som anläggningstillgångar och utgörs
till största del av aktier i dotterbolag och
långfristiga fordringar. De finansiella
anläggningstillgångarna är redovisade till
anskaffningsvärde.
LEASING

Huvuddelen av regionens leasingav
tal avser personbilar och lätta lastbilar.
Fordon med en avtalstid längre än tre år
redovisas som finansiell leasing. Övriga
leasingavtal är klassificerade som operatio
nella i enlighet med rekommendation 13.2
från Rådet för kommunal redovisning.
INVESTERINGSBIDRAG

Investeringsbidrag redovisas som förutbe
tald intäkt bland långfristiga skulder och
periodiseras över anläggningstillgång
arnas respektive avskrivningstid. Inves
teringsbidrag understigande ett prisbas
belopp intäktsförs direkt.
En investeringsfond för framtida inves
teringar i vatten- och avloppsverksamhet
har skapats 2015 genom att vatten- och av
loppsverksamhetens eget kapital klassifi
cerats om till långfristig skuld.
PENSIONER

Regionens pensionsskuld redovisas enligt
den lagstadgade "blandmodellen", vil
ket innebär att all pension som intjänats
före 1998 i tidigare pensionsavtal inte tas
upp som avsättning, utan redovisas som
ansvarsförbindelse inom linjen. Inom lin
jen redovisas även framtida förväntad särskild löneskatt. Utbetalningar avseende
pensionsförmåner intjänade före 1998
redovisas som kostnad i resultaträkningen.
Pensionsförmåner intjänade i pensions
avtal från och med 1998 redovisas som en
kostnad i resultaträkningen och en av
sättning i balansräkningen. För samtliga
pensionsförmåner redovisas även särskild
löneskatt.
Pensioner för förtroendevalda ingår
i avsättningen respektive ansvarsförbin
delsen för pensioner. Visstidsförordnan
den som ger rätt till särskild avtalspen
sion redovisas som avsättning när det är
troligt att de kommer att leda till utbe
talningar. Avtal som inte lösts ut redo
visas som ansvarsförbindelse. Beräkning
av pensionsförpliktelsen har gjorts av re
gionens pensionsadministratör och följer
de kommunala pensionsavtalen samt Sve
riges kommuner och landstings riktlinjer
för beräkning pensionsskuld ”RIPS17”.

AVSÄTTNING FÖR DEPONIER

Framtida efterbehandlingsåtgärder för
deponier redovisas som en avsättning i
balansräkningen. Planen för efterbehand
lingsåtgärder har reviderats och avsätt
ningen har uppdaterats med det nya
beräknade värdet för de framtida åtgär
derna. Värdet har beräknats baserat på vad
samtliga åtgärder skulle kosta att genom
föra om de skulle genomförts på balans
dagen.
SEMESTERLÖNESKULD

Semesterlöneskulden är bokförd som en
kortfristig skuld i balansräkningen. Skul
den består av personalens sparade semes
terdagar och ej kompenserad övertid per
den 31 december. I skulden ingår även
ferielöneskuld och upphållslöneskuld
samt skuld för jour och beredskap. Till
skulden har även lagts sociala avgifter mot
svarande ordinarie personalomkostnads
pålägg på 39,7 procent.
SKATTEINTÄKTER

Periodisering av skatteintäkter har gjorts
baserat på Sveriges Kommuners och
Landstings decemberprognos 2017 för
skatteavräkningen 2017 samt justering av
skatteavräkning 2016.
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Den sammanställda redovisningen för
koncernen har upprättats enligt förvärvs
metoden med proportionell konsolide
ring, vilket innebär att det av regionen vid
förvärvstillfället förvärvade egna kapitalet
i dotterbolaget har eliminerats. Proportio
nell konsolidering innebär att endast den
ägda andelen av räkenskapsposterna har
tagits med.
I koncernens egna kapital ingår här
med, förutom regionens egna kapital, en
dast den del av dotterbolagen egna kapital
som intjänats efter förvärvet. Obeskattade
reserver har vid konsolideringen, exklusive
uppskjuten skattedel, hänförts till respek
tive dotterbolags egna kapital. Den upp
skjutna skattedelen har redovisats som av
sättning.
I resultaträkningen har dotterbolagens
bokslutsdispositioner återförts. Interna
mellanhavanden och aktieutdelning från
dotterbolag har eliminerats bort.
Skillnader i redovisningsprinciper som
väsentligen påverkat utfallet har inte före
kommit.
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Årsredovisningen är upprättad enligt
kommunallagen, lagen om kommunal
redovisning och i enlighet med rekom
mendationer från Rådet för kommunal
redovisning (RKR).
I detta avsnitt kommenteras hur vissa av
de rekommendationer som har stor bety
delse för redovisning av resultat och eko
nomisk ställning tillämpas.
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2018-04-05
REGIONFULLMÄKTIGE I REGION GOTLAND

Revisionsberättelse för år 2017
Vi, av regionfullmäktige valda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits av regionstyrelsen
och nämnderna. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat verksamheten i regionens
hel- och delägda bolag med tillhörande dotterbolag.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet samt
regionens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning, och givit det
resultat, som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse” och därtill bifogade rapporter.
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen.
Enligt regionens årsredovisning uppgår årets resultat till 150,9 miljoner kronor. Vi noterar att region
styrelsen, i årsredovisningen, gör bedömningen att kommunallagens balanskrav har uppfyllts och att
balanskravsresultatet uppgår till 135,9 miljoner kronor, vilket innebär att kommunallagens krav på en
ekonomi i balans (KL 8:5 a-b) uppfylls innevarande år.
Enligt kommunallagen ska tidigare års negativa balanskravsresultat återställas inom tre år, det vill säga
kvarvarande underskott om 15,8 miljoner kronor från år 2015 ska i sin helhet återställas senast år 2018.
Detta återställs i sin helhet i och med årets resultat.
Från och med 2014 finns ett uttryckligt krav på komponentavskrivning av materiella anläggnings
tillgångar (RKR 11:4). Regionen tillämpar inte rekommendationen avseende investeringar gjorda före
2016, utan endast för nya investeringar. Regionen har gjort en egen beräkning och om rekommenda
tionen hade tillämpats fullt ut 2017 hade årets resultat varit 23,6 miljoner kronor högre, det vill säga
en positiv resultateffekt. Från och med 2018 kommer rekommendationen att tillämpas fullt ut.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, förutom hanteringen av komponent
avskrivningar som beskrivs ovan.
Enligt kommunallagens 9 kap 9 § skall revisorerna bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de mål som regionfullmäktige fastställt i syfte att skapa god ekonomisk hushållning.
Regionfullmäktige beslutade i juni 2016 om en ny styrmodell. I modellen finns två perspektiv; Samhälle
och Verksamhet. I de två perspektiven finns tre målområden som vart och ett innehåller ett antal mål.
Målen är hela Region Gotlands mål och gäller därmed alla nämnder. Målen beskriver vad som ska upp
nås under perioden 2016-2019 och följs upp genom indikatorer. Totalt uppgår målen till 32 stycken.
Av rapporteringen i årsredovisningen framgår, för flertalet av målen, inte någon tydlig bedömning av
måluppfyllelsen. För vissa mål och målområden görs en uttalad bedömning, för andra saknas det.
För målområdena social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet görs endast konkreta bedömningar
för enstaka mål. För målområdena kvalitet, medarbetare och ekonomi görs övergripande bedömningar
för respektive målområdes måluppfyllelse.
Av årsredovisningen beskrivs att i regionens koncernstyrkort kan verksamhetsperspektivet ses som
det perspektiv där mål för god ekonomisk hushållning finns. Detta innebär att 14 mål inom områdena
kvalitet, medarbetare och ekonomi omfattas. Regionstyrelsen gör bedömningen att god ekonomisk
hushållning uppnås, men att det finns förbättringspotential.
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En sammanfattande bedömning görs av dessa mål, där tre mål är uppfyllda medan åtta är delvis upp
fyllda och tre inte uppfyllts. Vi instämmer i regionstyrelsens bedömning i denna del. Vi noterar dock
att samtliga mål inte ingår i denna bedömning.
Nämnderna redovisar sammantaget en negativ budgetavvikelse om -2,0 miljoner kronor. Sju av nio
nämnder redovisar överskott. Underskott redovisas av socialnämnden med -8,0 miljoner kronor och
hälso- och sjukvårdsnämnden med -54,0 miljoner kronor. Vi känner oro främst inför hälso- och
sjukvårdsnämndens möjlighet att framöver uppnå en ekonomi i balans.
ANSVARSFRIHET OCH ÅRSREDOVISNING

Vi föreslår Regionfullmäktige
ȅȅ

att regionstyrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas
ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning, samt

ȅȅ

att regionens årsredovisning godkänns. Den är i allt väsentligt upprättad i enlighet med den
kommunala redovisningslagen, normer och i övrigt enligt god redovisningssed.

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
- Revisorernas redogörelse för 2017.
- Sakkunnigas rapporter i olika granskningar.
- Granskningsrapporter och redogörelser från lekmannarevisorerna i hel- och delägda bolag inklusive dotterbolag.
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Fem år i sammandrag
2017

2016

2015

2014

2013

58 595

58 003

57 391

57 255

57 161

1,0

1,1

0,2

0,2

-0,1

33,60

33,60

33,60

33,60

33,10

PERSONAL
Antal anställda per 31/12 2)

6 510

6 543

6 500

6 453

6 240

Faktiskt arbetad tid omräknat till årsarbetare

5 522

5 591

5 553

5 536

5 501

Personalkostnader, mnkr 3)

3 420

3 350

3 257

3 132

2 979

5,8

5,9

5,6

4,7

4,6

1 442

1 402

1 286

1 237

1 407
-5 097

ALLMÄNT
Folkmängd, antal 1)
Befolkningsutveckling, %
Total kommunal skattesats, %

Sjukfrånvaro i relation till total avtalad arbetstid, %
INTÄKTER OCH KOSTNADER
Verksamhetens intäkter, mnkr
Verksamhetens kostnader, mnkr

-5 975

-5 798

-5 633

-5 378

Avskrivningar, mnkr

-257

-237

-229

-219

-237

Skatteintäkter, mnkr

3 749

3 591

3 441

3 292

3 179

Utjämningsbidrag och generella statsbidrag, mnkr

1 195

1 117

1 073

1 078

1 003

Finansnetto, mnkr

-3

7

-1

2

-78

Årets resultat, mnkr

151

82

-63

12

177

Balanskravsresultat

99

55

-71

0

84

Årets resultat/skatteintäkter och utjämningsbidrag, %

3,1

1,7

-1,4

0,3

4,2

Årets resultat (exkl jämförelsestörande poster)
/skatteintäkter och utjämningsbidrag, %

1,5

0,8

-2,5

0,0

1,4

Nämndernas driftbudgetavvikelse netto, mnkr

-2

-31

-101

-14

52

Bruttoinvesteringar, mnkr

436

616

433

356

271

Investeringsbudget, mnkr

853

1 016

781

590

488

Egenfinansieringsgrad av investeringar,% 4)

116

62

54

83

266

INVESTERINGAR

TILLGÅNGAR OCH SKULDER
Tillgångar, mnkr
per invånare, kr
Långfristig låneskuld, mnkr
per invånare, kr
Långfristig låneskuld/anläggningstillgångar, %
Pensionsskuld, avsättning, mnkr
Pensionsskuld, ansvarsförbindelse, mnkr

4 744

4 446

4 027

3 920

3 838

80 957

76 654

70 166

68 469

67 147

665

570

475

375

405

11 349

9 827

8 276

6 550

7 085

17

15

14

12

13

850

770

714

649

598

2 395

2 442

2 526

2 592

2 691

Soliditet enligt balansräkningen, %

42,0

41,4

43,7

46,8

47,5

Soliditet inkl. samtliga pensionsåtagande, %

-8,5

-13,5

-19,0

-19,3

-22,6

118

17

49

144

172

71

67

77

88

102

1 563

1 280

1 379

1 344

1 202

Likvida medel, mnkr
Omsättningstillgångar / kortfristiga skulder, %
Borgensförbindelser, mnkr
1) Folkmängd 31 december.			

2) Siffrorna för antal anställda åren 2013-2015 har ändrats på grund av nytt sätt att mäta. 			
3) Personalsociala kostnader (rekrytering, kompetensutveckling mm) ingår inte beloppen.			
4) Årets resultat exkl avskrivningar och avsättningar + försäljningsinkomster - reavinster + reaförluster / nettoinvesteringar.
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ORGANISATION 2014 - 2018
REGIONFULLMÄKTIGE 2014 - 2018
S 21 – MP 8 – V 7 – C 14 – M 13 – L 4 – SD 3 – FI 1

REGIONSTYRELSEN

Regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningen

Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Kultur- och fritidsförvaltningen
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Socialförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Patientnämnden

Bolag och
stiftelser

AB GotlandsHem, 100 %
Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB, 100 %
Stiftelsen Gotlandsmusiken, 100 %
Gotlands Filmfond AB, 80 %

Foto: Malin Bodenholm/Region Gotland

Utställning vid Förnyelsedagen 2017.
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1.

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer granskat regionens årsredovisning för 2017. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2017.
Syftet med granskningen är att ge regionens revisorer ett underlag för sin bedömning av
om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed
samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från
ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:


Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Regionen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans och underskott från
tidigare år har återhämtats i sin helhet i och med årets resultat.
Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i allt väsentligt innehåller den information som ska
ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.


Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

I årsredovisningen beskrivs att i regionens koncernstyrkort kan verksamhetsperspektivet
ses som det perspektiv där mål för god ekonomisk hushållning finns. Detta innebär att 14
mål inom områdena kvalitet (4 stycken), medarbetare (4 stycken) och ekonomi (6 stycken) omfattas.
Inom ekonomiområdet uppfylls tre mål, ett delvis och två inte alls då budgeterat resultat
inte överensstämde med målet även om utfallet kom att överträffa budget och resultatet
150,9 mnkr blev högre än målet 2 procent av nettokostnaden.
Inom området kvalitet uppfylldes tre av fyra mål delvis medan målet (ett) avseende tillgängligheten till Regions Gotland inte bedömdes vara uppfyllt. Samtliga mål inom medarbetarområdet bedömdes vara delvis uppfyllda.
Vi bedömer att resultatet är delvis förenligt med de finansiella mål (inom målområdet
ekonomi) som fullmäktige fastställt i budget 2017.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, de verksamhetsmässiga målen
(inom områdena kvalitet och medarbetare) som delvis uppfyllda.
Regionstyrelsen gör bedömningen att god ekonomisk hushållning uppnås, men att det
finns förbättringspotential. Vi instämmer i den bedömningen men noterar att bedöm-
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ningen inte omfattar samtliga mål som fullmäktige beslutat om. Det saknas ett formellt
beslut i fullmäktige att det är dessa mål som avser god ekonomisk hushållning.


Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, förutom hanteringen av
komponentavskrivning av materiella anläggningstillgångar (RKR 11:4) som inte tillämpas
fullt ut. Resultateffekten av fullt ut tillämpad rekommendation avseende komponentavskrivningar skulle innebära att årets resultat uppgick till 23,6 mnkr högre.
Utöver detta bedömer vi att räkenskaperna är upprättade enligt god redovisningssed. Ett
antal noteringar om avvikelser återfinns i respektive avsnitt om resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar.
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2.

Inledning

I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala
redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar
av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.
Revisionsobjekt är styrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens
upprättande.

2.1.

Syfte och revisionsfrågor

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge
en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål
fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen
för upprättandet av revisionsberättelsen.
Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande
revisionsfrågor:


Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och ekonomiska ställning?



Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?



Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Granskningen av årsredovisningen omfattar:


förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)



resultaträkning



kassaflödesanalys



balansräkning



sammanställd redovisning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.
Vi har även bedömt regionens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. Granskning av resultatsammanställning
för VA-verksamheten och renhållningsverksamheten omfattas inte av denna granskning.
Nämndernas rapportering till fullmäktige har granskats såsom den presenteras i årsredovisningen.
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Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för
att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande
bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar
resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt
beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den
information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte
varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma.
Vårt uppdrag omfattar inte en granskning och prövning om den interna kontrollen som
görs inom nämnderna är tillräcklig.
Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med regionens ekonomiavdelning. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i
SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting”. Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt eller delvis har
följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets revisionsplan. Granskningen har
skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i
förekommande fall registeranalys.
Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som presenterades för regionstyrelsen 2018-03-22. Regionstyrelsen fastställer årsredovisningen
2018-03-22 och fullmäktige behandlar årsredovisningen 2018-05-14.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomidirektör, biträdande ekonomidirektör
och redovisningschef.

2.2.

Revisionskriterier

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:


Kommunallagen (KL)



Lag om kommunal redovisning (KRL)



Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)



Fullmäktiges beslutade mål om god ekonomisk hushållning
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3.

Granskningsresultat

3.1.

Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning

3.1.1.

Iakttagelser

Utveckling av regionens verksamhet
I förvaltningsberättelsen redovisas tydligt väsentliga händelser som inträffat under och
delvis efter räkenskapsåret.
Av årsredovisningen, i nämndernas verksamhetsberättelser under avsnittet ”Viktiga händelser” redovisas dessa per nämnd. I nämndernas verksamhetsberättelser i avsnittet ”Utveckling på sikt”, framgår i viss omfattning den förväntade utvecklingen inom regionens
olika verksamheter.
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas, det vill säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. I övrigt lämnar
den personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om personalen i form av diagram och verbal information.
Förvaltningsberättelsen innehåller även information om andra förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning av verksamheten.
Gemensam förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samlade regionala verksamhetens
organisation och verksamhet.
Förvaltningsberättelsens beskrivning av den samlade regionala verksamhetens organisation och upplysningar om ekonomi och verksamhet i koncernföretagen är upprättad i enlighet med RKR 8.2 samt KRL 8:1.
Investeringsredovisning
Årets investeringar redovisas samlat i förvaltningsberättelsen i form av övergripande utfall och kommentarer till större investeringsprojekt. Årets investeringar gentemot budget
presenteras i tabell för respektive nämnd, likaså nettoinvestering per huvudverksamhet.
Upplysningar om budgetavvikelser för större investeringar lämnas inte i den samlade redogörelsen. Upplysning om budgetavvikelser lämnas i viss utsträckning i nämndernas
verksamhetsberättelser. Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns. Vi
bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av årets
investeringar. Investeringsredovisningen överensstämmer med bokföringen och posterna
är överförda till balansräkning och kassaflödesanalys.
Årets nettoinvesteringar uppgår till 436,3 mnkr (616,4 mnkr), vilket är 180,1 mnkr lägre
än föregående år. Investeringsutfallet är att jämföra med budget som uppgick till 853,6
mnkr. Avvikelsen förklaras framförallt av att Tekniska nämnden inte genomfört planerade
investeringar och därför redovisar en positiv budgetavvikelse om 371,1 mnkr.
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De största investeringarna under året är byggandet av kryssningskajen som förväntas bli
klar under 2018. Övriga stora investeringar är avloppsverket i Klintehamn, hamnen i Klintehamn samt ombyggnation psykiatrin på Korpen i Visby, samt den nya förskolan Törnekvior i Visby.
Låneskulden har ökat med 95 mnkr och uppgår vid årets slut till 665 mnkr. För 2017 är
egenfinansieringsgraden av totala investeringar 154 procent (61,2 procent föregående år),
dvs. de skattefinansierade investeringarna är egenfinansierade. Vilket beror på en lägre
investeringsnivå och ett högt resultat.
Driftredovisning
Utfallet av regionens driftverksamhet redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Upplysningar om orsaker till nämndernas budgetavvikelser lämnas inte i anslutning till den samlade redovisningen. Däremot lämnas upplysning om budgetavvikelser i nämndernas verksamhetsberättelser. Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns.
Den driftredovisning som presenteras i förvaltningsberättelsen inkluderar interna poster,
vilket blåser upp omslutningen av intäkter och kostnader. Av den orsaken går det inte att
jämföra exempelvis nettokostnader mellan resultaträkningen i årsredovisningen och driftredovisningen. Driftredovisningen bör utvecklas ytterligare genom att komplettera den
analys som görs avseende externa intäkter och kostnader i avsnittet finansiell analys genom att där analysera större avvikelser mot budget.
Nämndernas utfall samt budgetavvikelse redovisas i tabellen nedan:

Regionstyrelsen

Utfall
2017
-244,0

Utfall
2016
-204,9

Teknisk nämnd

-180,0

-180,9

-177,0

-3,0

-7,0

-20,8

-17,0

10,0

-11,0

-12,0

-11,0

0,0

Driftredovisning per nämnd, mnkr

Byggnadsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Budget Budget2017 avvikelse
-269,0
25,0

-141,0

-142,3

-142,0

1,0

-1 122,0

-1 114,0

-1 130,0

8,0

-265,0

-265,4

-284,0

19,0

Socialnämnd

-1 266,0

-1 237,0

-1 258,0

-8,0

Hälso- och sjukvårdsnämnd

-1 559,0

-1 479,7

-1 505,0

-54,0

-4 795,0

-4 657,0

-4 793,0

-2,0

Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

Summa nämnderna

Nämndernas totala utfall 2017 uppgår till 4 795,0 mnkr (4 657,0 mnkr), vilket innebär en
negativ budgetavvikelse om -2,0 mnkr (-31,0 mnkr). Fem av nio nämnder redovisar ett
överskott mot budget medan en nämnd redovisar en budget i balans. Regionstyrelsen
uppvisar den största positiva avvikelsen mot budget om 25,0 mnkr eller 9 % av budgeten.
Gymnasie- och utbildningsnämnden redovisar även den ett stort överskott som motsvarar
7 % av budgeten. Även byggnadsnämnden redovisar ett större överskott som utgör en betydande andel av den totala budgeten (59 %) som i sin helhet förklaras av statsbidraget
(byggbonusen) som erhölls 2017.
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Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden uppvisar underskott mot budget om 8,0 mnkr eller 1 % av budgeten (-25,3 mnkr) respektive -54,0 mnkr eller 4 procent av
budgeten (-82,3 mnkr). Även tekniska nämnden redovisar ett underskott (-3,0 mnkr).
I nämndernas förvaltningsberättelser finns kommentarer till utfall samt budgetavvikelser.
Balanskravsresultat
Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med KRL. Årets
resultat uppgår till 150,9 mnkr före justering av erhållna realisationsvinster med -23,4
mnkr och återföring av realisationsvinster med +8,4 mkr utifrån undantagsmöjligheten1.
Efter balanskravsjustering är resultatet 135,9 mnkr, vilket innebär att kommunallagens
krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b) uppfylls innevarande år.
Enligt kommunlagen ska tidigare års negativa balanskravsresultatet återställas inom tre
år, d.v.s. kvarvarande underskott om 15,8 mnkr år 2015 ska i sin helhet återställas senast
år 2018. Detta har i sin helhet återställts i och med årets resultat.
Vi instämmer i regionstyrelsens bedömning av att kommunallagens balanskrav för år
2017 uppfyllts och att tidigare underskott återställts inom föreskriven tid.
Regionfullmäktige har beslutat om riktlinjer om resultatutjämningsreserven (RUR) i enlighet med kommunallagens bestämmelser. Regionens eget kapital är negativt om hänsyn
tas till ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Enligt reglerna för att få avsätta medel till RUR:en så får det lägsta av antingen årets resultat eller årets resultat efter balanskravsjustering uppgå till minst 2 procent av summa skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämningsbidrag. För 2017 innebär det att resultatet måste uppgå till minst 99 mnkr
för att avsättning ska få göras.
Under 2017 görs en korrekt reservering med 37,0 mnkr av balanskravsresultatet till resultatutjämningsreserven (RUR), som nu uppgår till 64,1 mnkr.
För att disponera medel ur reserven måste utvecklingen av rikets skatteunderlag 2017
vara lägre än den genomsnittliga ökningen de senaste tio åren samt att resultatet efter
balansjusteringar är negativt.
Utvärdering av ekonomisk ställning
Enligt kommunala redovisningslagens kapitel 4:5 ska förvaltningsberättelsen innehålla en
utvärdering av den finansiella ställningen. Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av ekonomisk ställning. Analysen omfattar de finansiella målsättningar och mått som
Regionfullmäktige fastställt i styrkortet för god ekonomiska hushållning; Resultatnivå i
relation till nettokostnaden och andel egenfinansierade investeringar samt soliditetsnivån.

3.1.2.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Reavinsterna avser fastigheter där verksamheten inte längre har behov av lokalerna och avyttringen innebär lägre framtida kostnader.

1
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Regionen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans och underskott från
tidigare år har återhämtats i sin helhet i och med årets resultat.
Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i allt väsentligt innehåller den information som ska
ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.

3.2.

God ekonomisk hushållning

Regionfullmäktige beslutade i juni 2016 om en ny styrmodell. Styrmodellen bygger på en
balans mellan olika målområden. Modellen har ett gemensamt styrkort med årliga verksamhetsplaner där nämnder och förvaltningar beskriver hur de bidar till att uppfylla målen i styrkortet. I modellen finns två perspektiv; samhälle och verksamhet. I de två perspektiven finns tre målområden som var och ett innehåller ett antal mål. Totalt 32 mål.
Regionfullmäktige har i strategisk plan 2017-2019 fastställt ett måldokument för perioden
med övergripande mål inom de olika perspektiven/målområdena.
Målen beskriver vad som ska uppnås under perioden och följs upp genom indikatorer.
Målen är gemensamma för alla nämnder men berör respektive nämnd på olika sätt, något
som nämnderna specificerar i sina verksamhetsberättelser. Alla nämnder förutom kulturoch fritidsnämnden har till årsredovisningen en beslutad verksamhetsplan som bygger
på de mål som regionfullmäktige antagit. En sammanställning av nämndernas arbete
visar att det sammantagna arbetet i nämnderna berör samtliga mål, vill säga att minst en
nämnd berör vart och ett av målen.
Målområden inom perspektiv – samhälle
- Social hållbarhet (6 mål)
- Ekonomisk hållbarhet (7 mål)
- Ekologisk hållbarhet (5 mål)
Målområden inom perspektiv – verksamhet
- Kvalitet (4 mål)
- Medarbetare (4 mål)
- Ekonomi (6 mål)
I årsredovisningen beskrivs att i regionens koncernstyrkort kan verksamhetsperspektivet
ses som det perspektiv där mål för god ekonomisk hushållning finns. Detta innebär att 14
mål inom områdena kvalitet (4 stycken), medarbetare (4 stycken) och ekonomi (6 stycken) omfattas. Sammantaget gör regionstyrelsen bedömningen att Region Gotland uppnår
en god ekonomisk hushållning, men att det finns förbättringspotential. Det saknas ett
formellt beslut i fullmäktige att det är dessa mål som avser god ekonomisk hushållning.

3.2.1.

Iakttagelser

Finansiella mål – Målområde ekonomi inom perspektiv verksamhet
Inom målområdet för ekonomi finns det totalt 6 beslutade mål. I årsredovisningen bedöms 3 som uppfyllda, 1 som delvis uppfylld och 2 som inte uppfyllda.
I årsredovisningen görs en tydlig avstämning mot regionens mål avseende ekonomi inom
perspektivet verksamhet.
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Målområde ekonomi och
mål

Utfall 2017

Måluppfyllelse

Budgeterat resultat ska uppgå till
minst 2 % av nettokostnaden.

Budgeterat resultat uppgick till 27
mnkr (0,4 %) vid årets ingång men
justerades ner till 20 mnkr. För
måluppfyllelse krävs en nivå på ca 98
mnkr.

Inte uppfyllt

Årets ekonomiska resultat ska
uppgå till minst 2 % av nettokostnaden.

Årets resultat uppgår till 151 mnkr,
vilket motsvarar 3,1 % av nettokostnaden.

Uppfyllt

Soliditeten ska vara minst 45 %

Soliditeten uppgår till 42 %.

Inte uppfyllt

Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av
skatteintäkter och generella
bidrag

Skatteintäkter och bidrag har ökat med
5,0 % medan nettokostnaderna inklusive finansnetto, men exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 3,6 %.

Uppfyllt

Regionens materiella tillgångar
ska vårdas.

Målet uppfyllt avseende planerat underhåll som genomförts enligt budget.
Målet avseende reinvestering i vatten –
och avloppsverksamheten anses inte
uppfyllt då medel för detta inte förbrukats under året.

Delvis uppfyllt

Skattefinansierade investeringar
ska vara egenfinansierade till 100
%.

Skattefinansierade investeringar uppgår till ca 154 %.

Uppfyllt

Verksamhetsmässiga mål – målområde kvalitet och medarbetare inom perspektiven verksamhet
I årsredosvingen görs en uppföljning av samtliga mål som fullmäktige fastställt för verksamheten inom såväl verksamhetsperspektivet som samhällsperspektivet. Redovisningen
görs i de fall det finns tillgängliga uppgifter för året avseende de indikatorer som fastställts till respektive mål redovisas detta.
Målområde kvalitet och
mål
Totalt 4 mål under området för
kvalitet.
Dessa är:
God tillgänglighet till
Region Gotland
God kvalitet i skolan
God kvalitet i vården
God kvalitet i omsorgen

Målområde medarbetare
och mål

April 2018
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Utfall 2017

Måluppfyllelse

Dessa utvärderas utifrån vad
kunderna/medborgarna upplever i form av kvalitet och tillgänglighet.

Av sammanfattningen framgår
att målen bedöms vara på god
väg att uppfyllas.
Av fyra mål bedöms tre uppfyllda och ett inte uppfyllt.

Utfall för 2017 avseende indikatorerna redovisas för merparten av målen. två mål bedöms
som på god väg att uppfyllas,
ett som inte uppfyllt och ett
saknar bedömning.

Målet God tillgänglighet till
Region Gotland beskrivs som
inte uppfyllt då utfallet är sämre
än rikets genomsnittliga nivå.

Utfall 2017

Måluppfyllelse
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Totalt 4 mål under området för
medarbetare.
Dessa är:
Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling

Utfall för 2017 avseende indikatorerna redovisas för samtliga
av målen. Tre mål bedöms som
delvis uppfyllda och ett mål
saknar bedömning.

Av sammanfattningen framgår
att målen bedöms vara på god
väg att uppfyllas, men att det är
en bit kvar innan målen kan
anses uppnådda.
Av fyra mål bedöms alla fyra
som delvis uppfyllda.

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

Övriga mål – inom perspektivet samhälle
Målområde
Social Hållbarhet

Utfall 2017

Måluppfyllelse

Totalt 6 mål under området för
social hållbarhet.
Dessa är:
God folkhälsa, Gotlänningarna
känner sig delaktiga, Ett jämställt och jämlikt Gotland, Alla
barn har goda uppväxtvillkor,
Ett rikt och tillgängligt kulturoch fritidsliv, En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för
bibehållen inomregional balans.

Vart och ett av målen är utvärderade från indikatorer som
följs över tid och jämförs mot
riket. Uppföljning för året
omfattar ett fåtal indikatorer.

Utfall för 2017 avseende indikatorerna redovisas för ett
fåtal indikatorer. Endast ett
mål redovisar utfall för samtliga indikatorer. Måluppfyllelsen kommenteras endast för
två av målen.

Målområde
Ekonomisk Hållbarhet
Totalt 7 mål under området för
ekonomiska hållbarhet.

Utfall 2017

Ingen bostadsbrist, Alla elever
fullföljer gymnasieskolan, Hög
andel gotlänningar i arbete
eller studier, God tillgång till
vuxenutbildning, Långsiktigt
goda och stabila kommunikationer, Ett gott näringslivsklimat, Ökad folkmängd.

PwC:s kommentar:

Målen utvärderas mot indikatorer som följs upp över tid.
Ingen uppföljning av indikatorer har gjorts för året.

Utfall för 2017 avseende indikatorerna saknas helt eller
delvis för vissa indikatorer.
Ingen bedömning av måluppfyllelsen görs för något av
målen.
PwC:s kommentar:

Målområde
Ekologisk hållbarhet

Utfall 2017

Totalt 5 mål under området för
ekologisk hållbarhet.

Målen utvärderas mot indikatorer som följs upp över tid.

Utveckla Gotland som ekokommun, Ställ om till lokalproducerad och förnybar energi, Säkra
tillgången till vatten av god
kvalitet, Gotlands klimatavtryck ska minska, Ett ansvars-

Ingen uppföljning av indikatorer har gjorts för året.
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Måluppfyllelse kan inte bedömas.
Måluppfyllelse

Måluppfyllelse kan inte bedömas.
Måluppfyllelse
Utfall för 2017 avseende indikatorerna saknas helt eller
delvis för merparten av målen. För ett mål har indikatorer inte beslutats.
Ingen bedömning av måluppfyllelse görs.
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fullt samhällsbyggande som
bidrar till tillväxt över hela ön.

PwC:s kommentar:
Måluppfyllelse kan inte bedömas.

Av rapporteringen i årsredovisningen framgår, för flertalet av målen, inte någon tydlig
bedömning av måluppfyllelsen. För vissa mål och målområden görs en uttalad bedömning
för andra saknas det. För målområdena social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet görs
endast konkreta bedömningar för enstaka mål. För målområdena kvalitet och medarbetare görs övergripande bedömningar för respektive målområdes måluppfyllelse.
Efter vår översiktliga analys av rapporteringen i årsredovisningen drar vi slutsatsen att
målområdena kvalitet och medarbetare bedöms som delvis uppfyllda. För övriga tre målområden inom samhällsperspektivet saknas faktiska bedömningar av flertalet mål samt
övergripande bedömningar om målområdenas måluppfyllelse. Det är genomgående svårt
att dra slutsatser gällande måluppfyllelsen då kopplingen mellan indikatorer, mål och
målområde inte är tydlig. Det skulle även underlätta om samma bedömningsskala användes konsekvent.
Inom ekonomiområdet uppfylls tre mål, ett delvis och två inte alls då budgeterat resultat
inte överensstämde med målet även om utfallet kom att överträffa budget och resultatet
150,9 mnkr blev högre än målet 2 procent av nettokostnaden.
Inom området kvalitet uppfylldes tre av fyra mål delvis medan målet (ett) avseende tillgängligheten till Regions Gotland inte bedömdes vara uppfyllt. Samtliga mål inom medarbetarområdet bedömdes vara delvis uppfyllda.

3.2.2.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att resultatet är delvis förenligt med de finansiella mål (inom målområdet
ekonomi) som fullmäktige fastställt i budget 2017.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, de verksamhetsmässiga målen
(inom områdena kvalitet och medarbetare) som delvis uppfyllda.
Regionstyrelsen gör bedömningen att god ekonomisk hushållning uppnås, men att det
finns förbättringspotential. Vi instämmer i den bedömningen men noterar att bedömningen inte omfattar samtliga mål som fullmäktige beslutat om. Det saknas ett formellt
beslut i fullmäktige att det är dessa mål som avser god ekonomisk hushållning.

3.3.

Rättvisande räkenskaper

3.3.1.

Iakttagelser

Resultaträkning
Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter.
Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt regionens intäkter och kostnader för året
samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med föregående år lämnas för varje delpost.
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Årets resultat är positivt och uppgår till 150,9 mnkr (81,8 mnkr). I resultatet ingår jämförelsestörande intäkter av engångskaraktär som avser realisationsvinster i samband med
fastighetsförsäljning uppgående till 23,4 mnkr. Resultatet medför en positiv avvikelse mot
budget med 131 mnkr (50 mnkr). Budgeterat resultat för 2017 uppgick till 20 mnkr. Av
lämnade resultatkommentarer redogörs övergripande för budgetavvikelserna. Bland annat förklaras budgetavvikelsen av högre skatteintäkter och generella statsbidrag, samt
vinster från fastighetsförsäljningar. Därutöver blev utfallet av pensioner, sociala avgifter
och räntekostnaderna lägre än budgeterat. I årets resultat inryms en negativ budgetavvikelse för nämnderna med -2 mnkr. År 2016 uppgick den negativa budgetavvikelsen till -31
mnkr. I jämförelse med föregående år har verksamhetens intäkter ökat med 39 mnkr
(+2,8 %), verksamhetens kostnader ökat med 177 mnkr (+3,0 %) och avskrivningarna
ökat med 19 mnkr (+8,0 %). Budget för resultaträkningen framgår inte av årsredovisningen.
Resultaträkning, mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Varav jämförelsestörande post
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och
Utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Utfall
2017
1 442
- 5 975

Budget
2017

Budgetavvikelse

- 257
- 4 795
3 749

-240
- 4 849
3 710

17
-54
39

Utfall
2016
1 402,6
- 5 798,4
26,6
- 237,4
- 4 633,2
3 590,8

1 195
19
- 22
150,9

1 191
7
-39
20

4
15
-17
131

1 117,3
23,2
- 16,3
81,8

Vid granskningen av resultaträkningen har bland annat följande väsentliga avvikelser noterats:


Komponentavskrivning av materiella anläggningstillgångar tillämpas inte fullt ut.
Se avsnitt balansräkning nedan.



Liksom tidigare år finns det en eftersläpning i bokföringen avseende köpt vård
från Karolinska Universitetssjukhuset, vilket innebär att årets kostnader i huvudsak består av vårdkostnader för oktober 2016 – september 2017, samt eventuella
differenser gentemot uppbokningen per september i bokslut 2015. Vi rekommenderar, i likhet med tidigare år, att regionen ser över sina periodiseringsprinciper
avseende köpt vård så att kostnaden för utförda tjänster bokförs på det år som
tjänsten utförs i enlighet med god redovisningssed.

Balansräkning
Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. Balansomslutningen uppgår till 4 743,6 mnkr (4 446,1 mnkr 2016).
Balansräkningen redovisar i allt väsentligt regionens tillgångar, avsättningar och skulder
per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodiserade
samt har värderats enligt principerna i KRL, med undantag av vad som framgår nedan.
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Från och med 2014 finns en uttryckligt krav på komponentavskrivning av materiella
anläggningstillgångar (RKR 11:4). Regionen tillämpar inte rekommendationen avseende
investeringar gjorda före 2016, utan endast för nya investeringar. Om rekommendationen
hade tillämpats fullt ut 2017 hade resultateffekten uppgått till 23,6 mnkr, enligt regionens
egna beräkning.
Från och med 2018 kommer rekommendationen att tillämpas fullt ut.
Vid granskningen av balansräkningen har även följande väsentliga avvikelser noterats:


Regionen tillämpar inte något särskilt konto för bokföring av värdereglerade kundfordringar utan detta ska endast hanteras i redovisningen. Vid bokslutsgranskningen 2017 påträffades kundfordringar förfallna per 2016-12-31 eller tidigare,
men som inte värdereglerats, till ett värde om 3 776 tkr. Vi bedömer att denna
hantering inte är helt ändamålsenlig.



Som framgår i avsnittet om resultaträkningen ovan ingår i bokslutet endast uppbokad skuld för köpt vård av Karolinska Universitetssjukhuset t.o.m. september
månad. Vi rekommenderar att regionen fortsättningsvis ändrar periodiseringsprinciper så att även köpt vård för månaderna oktober – december skuldförs i
bokslutet. Detta har rekommenderats i tidigare års granskningsrapporter.



Regionen har för åren 2009-2011 erhållit 31,2 mnkr i försäkringsersättning avseende Garda skola. Beloppet upplöses med 1 mnkr årligen.
RKR har 2012 kommit ut med en information som avser redovisning av försäkrings- och skadeståndsersättning m.m. Av denna framgår att försäkringsersättning
ska betraktas som ersättning för den eller de tillgångar som skadats eller förlorats
och är inte hänförbar till den investering som krävs för att återställa eller återuppföra skadad eller förlorad tillgång. Intäkten ska således intäktsföras.
Regionen har inte anpassat sin redovisning utifrån Rådets information. Förklaringen som ges är att hanteringsbeslutet togs innan Rådet utkom med informationen och därav gjordes en bedömning i enlighet med då rådande praxis. Regionen
har därefter valt att behålla samma hanteringsförfarande för detta specifika
ärende. Regionen uppger dock att nytillkomna ärenden kommer hanteras i enlighet med Rådets information.
Vår bedömning är dock att anpassning av denna redovisning bör göras redan nu
genom att öka regionens egna kapital med återstoden av försäkringsersättningen
som motsvarar drygt 23 mnkr och att den årliga kostnaden ökar med 1 mnkr.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är uppställd i enlighet med gällande rekommendation. Den omfattar
tillräckliga noter. Överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns.
Sammanställda räkenskaper
De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte regionens räkenskaper och omfattar motsvarande noter. Uppställningen följer god redovisningssed.
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Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR:s rekommendation 8.2 Sammanställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i
allt väsentligt. Noteras dock att samtliga årsredovisningar från bolagen ej var reviderade
vid granskningen av den sammanställda redovisningen.
Årets resultat för koncernen uppgår till 191 mnkr (107 mnkr 2016), vilket innebär en förbättring med 84 mnkr sedan föregående år.
Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper
Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade redovisningsprinciper i tillräcklig omfattning.
Följande väsentliga avvikelser från god redovisningssed har noterats:


RKR 14.1: Regionen har inte fullt anpassat sig till komponentavskrivning, vilket
framgår av ovan.



RKR information avseende redovisning av försäkrings – och skadeståndsersättning mm: Regionen har erhållit 31,2 mnkr i försäkringsersättning vilket felaktigt
har periodiserats. Beloppet upplöses med 1 mnkr årligen. Regionen har därmed
inte anpassat sin redovisning utifrån Rådets information. Förklaringen som ges är
att hanteringsbeslutet togs innan Rådet utkom med informationen och därav gjordes en bedömning i enlighet med då rådande praxis. Regionen har därefter valt att
behålla samma hanteringsförfarande för detta specifika ärende. Regionen uppger
dock att nytillkomna ärenden kommer hanteras i enlighet med Rådets information.

3.3.2.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, förutom hanteringen av
komponentavskrivning av materiella anläggningstillgångar (RKR 11:4) som inte tillämpas
fullt ut. Resultateffekten av fullt ut tillämpad rekommendation avseende komponentavskrivningar skulle innebära att årets resultat uppgick till 23,6 mnkr högre.
Utöver detta bedömer vi att räkenskaperna är upprättade enligt god redovisningssed. Ett
antal noteringar om avvikelser återfinns i respektive avsnitt om resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar.
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Carin Hultgren

Uppdragsledare/projektledare
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1. Revisorernas redogörelse 2017
För uppföljning av revisionsplanen för verksamhetsåret 2017 överlämnar vi
härmed vår verksamhetsberättelse. Vår redogörelse för 2017 har angivits den 5 april 2018.

1.1.

Förutsättningar för revisionen

Revisorerna granskar med stöd av kommunallagen årligen all den verksamhet som
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna skall varje år till
fullmäktige avge en berättelse med redogörelse för resultatet av den revision som avser
verksamheten under det föregående verksamhetsåret.
Revisionsinsatserna under året har bestått av såväl förvaltningsrevisionella som
redovisningsrevisionella granskningar. Förvaltningsrevision syftar till att undersöka om
nämndernas verksamhet är ändamålsenlig, ekonomiskt tillfredsställande och om den
kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig. Redovisningsrevision syftar till att
utröna om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som utövas inom
nämnderna är tillräcklig. Någon skarp gräns finns inte mellan förvaltnings- och
redovisningsrevision.
Revisorerna skall även bedöma om resultatet i bokslutet är förenligt med de mål som
fullmäktige beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen avseende den ekonomiska
förvaltningen.
Revisionen har en oberoende ställning i förhållande till nämnderna och avgör
självständigt vilka granskningar som skall utföras.
Revisorerna eftersträvar i sin verksamhet att upprätthålla ett förtroendefullt förhållande
till de reviderade nämnderna och deras personal utan att göra avkall på revisionens
uppdrag.
Ett revisionsprojekt avslutas i de flesta fall med en skriftlig rapport som innehåller
redovisning av gjorda iakttagelser och förslag till åtgärder som den reviderade nämnden
bör vidta. I undantagsfall kan en muntlig genomgång med den reviderade nämnden
ersätta ett skriftligt slutdokument.

1.1.1.

Revisionens budgetuppföljning

Revisionen har under året haft en budget uppgående till 3 565,0 tkr till sitt förfogande.
Under året har 3 560,7 tkr av budgeten förbrukats, varav ca 3 050,0 tkr lagts på de
granskningsinsatser som redovisas i denna redogörelse.

1.1.2.

Revisionsplanering - Väsentlighets- och riskanalys

Vi har som underlag för våra granskningsinsatser under året gjort en väsentlighets- och
riskanalys. Riskbedömningens syfte är att uppmärksamma väsentliga
granskningsområden, samt att definiera förslag på inriktning och omfattning av olika
insatser.
Med utgångspunkt i den upprättade risk- och väsentlighetsanalysen har vi sedan valt
inriktning avseende vilka granskningsinsatser som ska genomföras under året.
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1.1.3.

Underlag till ansvarsprövningen

Som underlag för ansvarsprövningen har vi, tillsammans med sakkunnigt biträde, träffat
representanter från samtliga nämnder (utom överförmyndarnämnden och
patientnämnden) och regionstyrelsen.
Enligt god revisionssed i kommunal verksamhet skall granskningen genomföras i dialog
med nämnden. Utgångspunkten för samtalen under mötena har varit respektive nämnds
verksamhetsberättelse och en redogörelse har skett utifrån regionens målmodell.
Syftet med dessa möten och tillhörande dokumentstudier etc. är att bedöma om
verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen
är tillräcklig.

1.2.

Redogörelse för genomförda granskningar

Nedan lämnas en redogörelse över granskningar som genomförts under revisionsåret
2017.

1.2.1.

Bilaga 1 – Granskning av årsredovisningen 2017

Revisorerna har bland annat till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom
ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om
kommunal redovisning (KL kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (KL
kap 9 § 9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet.
Detta sker genom upprättandet av revisionsberättelsen.
Syftet med granskningen av regionens årsredovisning är således att ge oss revisorer ett
underlag för vår bedömning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens
krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige
beslutat.
Efter genomförd granskning lämnas följande sammanfattande revisionella bedömningar:


Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Regionen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans och underskott från
tidigare år har återhämtats i sin helhet i och med årets resultat.
Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i allt väsentligt innehåller den information som ska
ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.


Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?
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I årsredovisningen beskrivs att i regionens koncernstyrkort kan verksamhetsperspektivet
ses som det perspektiv där mål för god ekonomisk hushållning finns. Detta innebär att 14
mål inom områdena kvalitet (4 stycken), medarbetare (4 stycken) och ekonomi (6
stycken) omfattas.
Inom ekonomiområdet uppfylls tre mål, ett delvis och två inte alls då budgeterat resultat
inte överensstämde med målet även om utfallet kom att överträffa budget och resultatet
150,9 mnkr blev högre än målet 2 procent av nettokostnaden.
Inom området kvalitet uppfylldes tre av fyra mål delvis medan målet (ett) avseende
tillgängligheten till Regions Gotland inte bedömdes vara uppfyllt. Samtliga mål inom
medarbetarområdet bedömdes vara delvis uppfyllda.
Vi bedömer att resultatet är delvis förenligt med de finansiella mål (inom målområdet
ekonomi) som fullmäktige fastställt i budget 2017.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, de verksamhetsmässiga målen
(inom områdena kvalitet och medarbetare) som delvis uppfyllda.
Regionstyrelsen gör bedömningen att god ekonomisk hushållning uppnås, men att det
finns förbättringspotential. Vi instämmer i den bedömningen men noterar att
bedömningen inte omfattar samtliga mål som fullmäktige beslutat om. Det saknas ett
formellt beslut i fullmäktige att det är dessa mål som avser god ekonomisk hushållning.


Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, förutom hanteringen av
komponentavskrivning av materiella anläggningstillgångar (RKR 11:4) som inte tillämpas
fullt ut. Resultateffekten av fullt ut tillämpad rekommendation avseende
komponentavskrivningar skulle innebära att årets resultat uppgick till 23,6 mnkr högre.
Utöver detta bedömer vi att räkenskaperna är upprättade enligt god redovisningssed. Ett
antal noteringar om avvikelser återfinns i respektive avsnitt om resultaträkning,
balansräkning och tilläggsupplysningar.

1.2.2.

Bilaga 2 – Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2017

En översiktlig granskning har skett av delårsrapporten. Utifrån genomförd översiktlig
granskning bedömde vi att delårsrapporten i allt väsentligt upprättats enligt lagens krav
och god redovisningssed med reservation för komponentavskrivningar av materiella
anläggningstillgångar som inte tillämpas fullt ut. Regionen tillämpade inte
rekommendationen avseende investeringar gjorda före 2016, utan endast för nya
investeringar, vilket är en avvikelse mot god redovisningssed. Liksom tidigare år
noterades även att det finns en eftersläpning i bokföringen avseende köpt vård.
Vidare bedömde vi att resultatet i delårsrapporten och tillhörande prognos inte var
förenlig med de finansiella mål som regionfullmäktige beslutat i budget för året. Vår
bedömning var i linje med regionstyrelsens bedömning. Utifrån delårsrapportens
återrapportering bedömde vi att verksamhetens prognostiserade utfall delvis var förenlig
med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2017. Regionstyrelsen genomförde ingen
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egen sammanfattande bedömning av prognostiserad måluppfyllelse, vilket försvårade vår
bedömning.
Ett yttrande kring delårsrapporten överlämnades till regionfullmäktige, utifrån gällande
regler kring revisorernas bedömning av god ekonomisk hushållning.

1.2.3.

Bilaga 3 – Riktade statsbidrag

Granskningen genomfördes i syfte att bedöma huruvida det fanns ändamålsenliga rutiner
avseende ansökning samt redovisning av riktade statsbidrag som säkerställer en tillräcklig
intern kontroll. Granskningen omfattade riktade eller specialdestinerade statsbidrag inom
förskola, grundskola, äldreomsorg samt hälso- och sjukvård.
Efter genomförd granskning bedömde vi att berörda nämnder (barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden) inte i alla delar
har ändamålsenliga rutiner avseende ansökning samt redovisning av riktade statsbidrag
som säkerställer en tillräcklig intern kontroll.
Den sammanfattande bedömningen baserades bland annat på att det fanns
ändamålsenliga rutiner för hantering av ansökan och rekvirering av riktade statsbidrag
och ansvaret var tydliggjort inom respektive verksamhet/förvaltning. Dock saknades ett
tydligt ansvar mellan berörd verksamhet och nämnd och det saknades formella rutiner för
återrapportering. Regionen fattade i regel inte formella nämnds-/delegationsbeslut om
riktade statsbidrag skall sökas eller inte, utan beslut bedömdes ske genom ren
verkställighet. Vidare saknades regionövergripande rutiner avseende hur riktade
statsbidrag skulle hanteras i verksamheternas detaljbudgetar, det vill säga om dessa ska
budgeteras för eller inte.
Redovisning skedde i huvudsak i enlighet med riktlinjen om att Riktade statsbidrag
bokförs i den period som prestationerna utförs och intäkter ska matchas mot kostnader
(Rådet för kommunal redovisning, RKR).
Revisionsrapporten överlämnades till regionstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande.

1.2.4.

Bilaga 4 – Regionens jämställdhetsarbete ur ett
arbetsgivarperspektiv

I syfte att bedöma om regionstyrelsen har ett ändamålsenligt jämställdhetsarbete
genomfördes en granskning av detta arbete.
Den sammanfattande bedömningen efter genomförd granskning var att regionstyrelsen
delvis bedrev jämställdhetsarbetet på ett ändamålsenligt sätt. Intentionen och det centrala
dokumentstödet bedömdes som tillfredsställande, men arbetet med att implementera
jämställdhetsarbetet längre ut i organisationen ansågs behöva intensifieras. Även
uppföljningen och analysen av genomförda aktiviteter kunde förbättras. Den
sammanfattande bedömningen baserades på vår bedömning av respektive kontrollmål
som redovisades i revisionsrapporten.
Revisionsrapporten överlämnades till regionstyrelsen för yttrande och till samtliga
nämnder för kännedom.
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1.2.5.

Bilaga 5 – Internationella verksamheten

I syfte att bedöma huruvida regionstyrelsens styrning och uppföljning av den
internationella verksamheten ändamålsenlig och tillräcklig genomfördes en granskning.
Efter genomförd granskning gjordes bedömningen att regionstyrelsens styrning och
uppföljning av den internationella verksamheten inte var ändamålsenlig eller tillräcklig.
Det fanns delvis bristande långsiktighet i planering och strategi för det internationella
arbetet. Strategin har ej brutits ned till handlingsplaner eller andra dokument där
förvaltningarnas åtaganden avseende det internationella arbetet. Vidare framkom att
roller och ansvar avseende organiseringen av det internationella arbetet kvarstod att
förtydliga.
Uppföljning och utvärdering av resultaten av genomförda internationella projekt
genomfördes inte vid tidpunkten för granskningen. Formerna för den framtida
återrapporteringen kvarstod att formalisera.
Efter genomförd protokollsgranskning påvisades att regionstyrelsen inte tagit del av
någon återrapportering avseende det internationella arbetet. En överblick saknades
generellt av regionens internationella åtaganden. Formerna för den framtida
återrapporteringen återstod att tydliggöra.
Vid granskningstillfället pågick ett arbete med implementering av den internationella
strategin i regionen.
Revisionsrapporten överlämnades till regionstyrelsen för yttrande.

1.2.6.

Bilaga 6 – Personal- och kompetensförsörjning

I syfte att bedöma om regionstyrelsen och nämnderna arbetar med personal- och
kompetensförsörjning genomfördes en granskning inom ämnet. Den sammanfattande
bedömningen var att regionstyrelsen och nämnderna inte säkerställt att arbetet med
personal- och kompetensförsörjningen är tillräckligt tillfredsställande.
Granskningen visade att det vid granskningstillfället (första halvåret 2017) inte fanns
någon politiskt beslutad eller fastställd strategi för hur regionen ska säkerställa
kompetensförsörjning på kort eller lång sikt. Under året hade regionstyrelseförvaltningen
tagit fram en regiongemensam strategisk kompetensförsörjningsplan som även fastställts.
Trots detta bedömdes att det fanns ett fortsatt behov av strategiskt arbeta för att
säkerställa en samsyn i personal- och kompetensförsörjningsfrågor inom regionen.
Det fanns inte någon övergripande kartläggning och analys av personal- eller
kompetensförsörjningsbehovet inom de större yrkeskategorierna som grundade sig på
personalomsättning, befolkningsprognos eller demografisk utveckling. Respektive
förvaltning har dock gjort egna beräkningar av kommande pensionsavgångar, men
aktualiteten i beräkningarna varierade.
Regionfullmäktige hade i regionens budget fastställt ett prioriterat målområde avseende
kompetensförsörjning. Målet adresserades till samtliga nämnder. Granskningen visade att
nämnderna hade brutit ned målet i förvaltningsspecifika genomförandeplaner, men att
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det fanns variationer i hur långt de olika verksamheterna kommit i sitt
kompetensförsörjningsarbete.
Efter genomförd granskning lämnades ett antal rekommendationer till regionstyrelsen
och nämnderna. Revisionsrapporten överlämnades till regionstyrelsen och samtliga
nämnder för yttrande.

1.2.7.

Bilaga 7 – Samhällsbetalda resor, skolskjuts och färdtjänst

En granskning av samhällsbetalda resor avseende skolskjuts och färdtjänst har
genomförts i syfte att bedöma om barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden
har tillräcklig styrning och kontroll av samhällsbetalda resor. Efter genomförd granskning
var den sammantagna bedömningen att berörda nämnder i allt väsentligt har tillräcklig
styrning och kontroll avseende samhällsbetalda resor.
Bedömningen baserades bland annat på att ansvaret var tydliggjort mellan och inom
berörda nämnder genom reglementet och att det fanns utsedda personer med ansvar för
bland annat uppföljning och fakturering. Vidare fanns såväl styrdokument som politiskt
fastställda riktlinjer. Även rutin för löpande fakturering och uppföljning fanns.
Revisionsrapporten överlämnades till barn- och utbildningsnämnden och tekniska
nämnden för yttrande och till regionstyrelsen för kännedom.

1.2.8.

Bilaga 8 – Verkställighet av beslut

En granskning av regionstyrelsens uppföljning och kontroll avseende verkställighet av
fullmäktiges och styrelsens fattade beslut har genomförts. Efter genomförd granskning
var den sammanfattande bedömningen att regionstyrelsen inte hade en ändamålsenlig
och effektiv uppföljning och kontroll, som säkerställer att fattade beslut genomförs.
Granskningen visade att det saknades tillräckliga rutiner och system som säkerställde
regionstyrelsens interna kontroll över att fattade beslut verkställdes.
Vidare visade granskningen att återrapporteringen till styrelsen av vidtagna åtgärder och
kontroller av fattade beslut inte var tillräcklig. Styrelsen ansågs inte på ett systematiskt
sätt vara informerade om status i förvaltningens arbete med verkställandet av styrelsens
fattade beslut. Under granskningen noterades att en särskild lista innehållandes beslut för
verkställande har tagits fram under sommaren 2017. Vi såg det som ett positivt initiativ
som framledes kan medföra bättre rutiner för uppföljning, givet att listan hålls levande
och att regionstyrelsen hålls informerad om utfallet.
I granskningen konstateras även att det fanns vissa hinder för verkställighet av beslut.
Dessa hinder avsåg exempelvis ärendehanteringssystemet som inte var anpassat för
uppföljning av ärenden. Vidare kunde vi konstatera att resursanvändningen riskerade att
bli ansträngd när ett stort antal beslut skulle verkställas. Detta ansåg vi kunde medföra
viss fördröjning av verkställande. Avsaknaden av systematik avseende beslutade tidplaner
för genomförande och tidpunkt för återrapportering var även faktorer som vi ansåg kunna
förhindra verkställigheten. Vidare noterade vi efter genomförd granskning att det i flera
ärenden fanns otydliga beslutsformuleringar, vilket kunde försvåra en ändamålsenlig
verkställighet av beslut ytterligare.
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Efter genomförd granskning lämnades ett antal rekommendationer till regionstyrelsen
och revisionsrapporten överlämnades för yttrande.

1.2.9.

Bilaga 9 – Hyror och arrenden

En granskning av hantering och fakturering av hyror och arrenden, inklusive tomlokaler
har genomförts. Granskningen syftade till att bedöma om regionstyrelsens interna
kontroll avseende rutinerna för fakturering av hyror och arrenden var tillräcklig, samt om
uppgifterna i redovisningen var aktuella, fullständiga och rättvisande. Efter genomförd
granskning var den sammantagna bedömningen att regionstyrelsen inte i alla delar hade
en tillräcklig intern kontroll avseende rutiner för fakturering av hyror och arrenden.
Uppgifterna i redovisningen bedömdes efter genomförd granskning i allt väsentligt vara
aktuella, fullständiga och rättvisande.
Den sammantagna bedömningen baserades bland annat på att det saknades
dokumenterade riktlinjer och anvisningar kring hantering och fakturering av hyror och
arrenden. Inom fastighetsavdelningen hade ett arbete pågått sedan 2010 med ta fram en
dokumenterad policy. Regionen hade övergripande riktlinjer avseende kundfakturering.
Den praktiska hanteringen och faktureringen av hyror och arrenden ansågs dock i allt
väsentligt fungera ändamålsenligt. Vidare saknades dokumenterade principer för
ersättningsnivåer av hyressättning. Regionens utgångspunkt för hyressättning var
självkostnadsprincipen.
Verifiering visade att samtliga 58 granskade avtal hade fakturerats. Vidare visade
verifiering att det fanns avvikelser avseende belopp för sex granskade fakturor. I fyra fall
överensstämde inte fakturerat belopp med uppgifter i kontraktslista. I två fall
överensstämde inte fakturerat belopp med avtal. Vidare noterades att det för två avtal inte
hade skett någon indexjustering av pris sedan år 2013, trots att det fanns en klausul i
respektive avtal som reglerade detta.
Utdrag ur fastighetssystemet för att kartlägga antalet tomlokaler i regionen efterfrågades,
men erhölls inte. Enligt uppgift vore en dylik förteckning missvisande till följd av att flera
av de lokaler som fanns registrerade i systemet utgjorde endast en del av en fastighet, till
exempel lokaler i en skola.
Efter genomförd granskning lämnades ett antal rekommendationer till berörda nämnder.
Med anledning av granskningens resultat överlämnades rapporten till tekniska nämnden
för yttrande och till regionstyrelsen för kännedom.
I samband med att revisionen erhöll svar från tekniska nämnden begärdes och erhölls en
aktuell förteckning över tomma lokaler.

1.2.10.

Bilaga 10 – Primärvårdens roll, ansvar och förutsättningar

En granskning av primärvårdens roll, ansvar och förutsättningar för att säkra en
fungerande hemsjukvård har genomförts. Granskningen syftade till att bedöma om hälsooch sjukvårdsnämnden säkerställde att primärvårdens uppdrag var tydligt definierat som
en del i regionens hemsjukvårdsprocesser.
Efter genomförd granskning var vår sammanfattande bedömning att hälso- och
sjukvårdsnämnden i begränsad utsträckning säkerställt att primärvårdens uppdrag var
tydligt definierat som en del i regionens hemsjukvårdsprocesser.
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Bedömningen baserades bland annat på att det fanns överenskommelser inom flera
områden som berörde hemsjukvårdsuppdraget. Däremot indikerade granskningen en
bristande kännedom och tillämpning av framtagna överenskommelser och tillhörande
rutinbeskrivningar på enhetschefs- och medarbetarnivån. Det fanns till övervägande del
överenskommelser inom flera områden som avsåg hemsjukvårdsuppdraget. Däremot
iakttog vi bristande kännedom om dessa hos berörda parter.
Vi ansåg att diskussionen om rätt förutsättningar behövde föregås av ett fortsatt
förtydligande av primärvårdens roll, uppdrag och förutsättningar i förhållande till
socialförvaltningens ansvar för hemsjukvården på framför allt enhetschefs- och
medarbetarnivån. Vi såg positivt på den handlingsplanen för äldrefrågor, där
primärvården utgjorde en central part. Handlingsplanen utgick från ett fåtal
fokusområden med tillhörande indikatorer som kontinuerligt återrapporterades till
nämnd och ledning.
Samtidigt noterades i granskningen uppenbara brister kopplat till uppföljning och analys
av valda aktiviteter då data i flera fall saknades. I granskningen noterades att flera
åtgärder redan påbörjats alternativt planerats in avseende flera av de brister som
uppmärksammades i granskningen.
Efter genomförd granskning lämnades ett antal rekommendationer till hälso- och
sjukvårdsnämnden och revisionsrapporten överlämnades för yttrande.

1.2.11.

Bilaga 11 – Styrning och utvärdering av miljöprogrammet

Granskningen syftade till att bedöma om regionstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig
styrning och utvärdering av regionens samlade insatser utifrån fastställt miljöprogram.
Den sammantagna bedömningen efter genomförd granskning var att regionstyrelsen inte
hade en ändamålsenlig styrning och utvärdering av regionens samlade insatser utifrån
miljöprogrammet.
Bedömningen baserades bland annat på att några nämnder och styrelser saknade
fastställda handlingsplaner. Dessa nämnder var regionstyrelsen, byggnadsnämnden,
miljö- och hälsoskyddsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, valnämnden,
överförmyndarnämnden och patientnämnden samt bolag och stiftelser. De nämnder som
hade fastställda handlingsplaner ansågs ha formulerat uppföljningsbara
aktiviteter/åtgärder. Dessa nämnder var socialnämnden, tekniska nämnden och hälsooch sjukvårdsnämnden. Arbetet med genomförandet av miljöprogrammet hade däremot
inte haft någon tydlig struktur, avseende vare sig ansvar eller genomförande.
Enligt vår bedömning saknades ett ändamålsenligt system för uppföljning av
handlingsplanerna avseende resultat och effekt. Uppföljningen på förvaltningsnivå
utövades på olika sätt och rapporteringen stannade på förvaltningsnivå. På
förvaltningsnivå skedde ingen utvärdering av handlingsplanerna vid genomgångar på
ledningsmöten.
Det saknades även en plan för uppföljning och utvärdering av miljöprogrammet. Samtliga
intervjuade efterlyste bättre systematik och funktionalitet samt mer genomförbara och
verkningsfulla åtgärder som vägledning för nämndernas arbete med konkretisering av
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handlingsplanerna. Vår granskning visade på att det saknades tillräckliga stödresurser på
plats som underlättade för nämnderna att ta fram och genomföra sina handlingsplaner.
Efter genomförd granskning lämnades ett antal rekommendationer till regionstyrelsen
och revisionsrapporten överlämnades för yttrande.

1.2.12.

Bilaga 12 – Pensionshantering och -redovisning

En granskning av pensionsredovisningen har genomförts. Granskningen syftade till att
bedöma om regionstyrelsen hade en ändamålsenlig och tillförlitlig rutin för
rapporteringen av pensionsunderlag och om den interna kontrollen var tillräcklig.
Granskningen syftade till att besvara huruvida rutinen för rapportering av
pensionsunderlag var ändamålsenlig och om den interna kontrollen var tillräcklig. Vidare
ingick att bedöma om redovisningen överensstämde med god redovisningssed.
Efter granskningen var den sammantagna bedömningen att regionstyrelsen delvis hade
ändamålsenliga och tillförlitliga rutiner, som säkerställde en korrekt pensionsredovisning.
Det fanns alltså rutiner och kontrollmoment för rapporteringen av pensionsunderlag, men
den interna kontrollen bedömdes behöva utvecklas ytterligare. Ett utpekat
utvecklingsområde var det faktum att det fanns lathundar och kontroller, men att dessa
inte var kvalitetssäkrade. Detta bedömdes som ett utvecklingsområde för att exempelvis
säkerställa att rutinerna följs även när personal byts ut. Vad gäller uppfyllandet av god
redovisningssed, noterades mindre avvikelser men i huvudsak överensstämde arbetet
med god redovisningssed.
Den sammanfattade rekommendation av det som granskades blev därmed att vidta
åtgärder för att säkerställa och kvalitetssäkra rutinerna, genom att bland annat se till att
alla uppgifter finns med för de anställda som exempelvis erhåller sjukersättning och om
anställda återanställs efter pensionen. Utöver detta förordade vi en kartläggning och
dokumentation av vem som har ansvar för historiska uppgifter och att beakta hanteringen
av pensionerna i den riskanalys som ligger till grund för internkontrollplanen.
Efter genomförd granskning lämnades ett antal rekommendationer till regionstyrelsen
och revisionsrapporten överlämnades för yttrande.

1.2.13.

Bilaga 13 – Kris- och katastrofberedskap

En granskning av regionstyrelsens kris- och katastrofberedskapsarbete har genomförts.
Granskningen syftade till att besvara huruvida regionstyrelsen arbetar med kris- och
katastrofberedskap i enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer.
Efter genomförd granskning bedöms regionstyrelsen inte fullt ut ha säkerställt en
ändamålsenlig kris- och katastrofberedskap i enlighet med lagstiftningen och
myndigheters riktlinjer. De brister vi bedömer finnas avser främst systematisk
dokumenterad uppföljning av den verksamhet och de aktiviteter som genomförs.
Sammantaget bedömer vi att regionen i allt väsentligt arbetar aktivt med krisberedskap på
ett systematiskt vis och kontinuerligt identifierar förbättringsområden och utvecklar
verksamheten. Vi bedömer att regionen genomför betydande delar av förebyggande och
planerande arbete i samverkan med framför allt Länsstyrelsen men även övriga relevanta
aktörer på och utanför Gotland.
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Vi bedömer att krisberedskapsarbetet inte fullt ut är ändamålsenligt i systematik avseende
övning och utbildning för Krisledningsnämnden samt ledande tjänstemän i
krisledningsstaben. Vi noterar att beslut tagits i närtid vilket stärker
krisberedskapsarbetets förankring i regionstyrelsen och tjänstemannaledningen. Vi
bedömer även att arbetet har vissa brister när det gäller uppföljande dokumentation av de
aktiviteter och åtgärder som vidtas inom området. Dokumentationen syftar i
förlängningen till att hjälpa beslutsfattare och övriga relevanta aktörer att få en insikt i
organisationens förmåga till kris- och katastrofledning samt beredskap.
Regionen genomför betydande delar av förebyggande och planerande arbete i samverkan
med framför allt Länsstyrelsen men även övriga relevanta aktörer på och utanför Gotland.
Vi bedömde dock att krisberedskapsarbetet inte varit helt ändamålsenligt i systematik
inom övning och utbildning för krisledningsnämnden samt ledande tjänstemän i
krisledningsstaben. Beslut har dock tagits som stärker krisberedskapsarbetets förankring i
regionens styrelse och tjänstemannaledning.
Vissa brister noterades även avseende arbetet när det gäller uppföljande dokumentation
av de aktiviteter och åtgärder som vidtas inom området, vilket i förlängningen ska hjälpa
beslutsfattare och övriga relevanta aktörer att få en insikt i organisationens förmåga till
kris- och katastrofledning samt beredskap.
Utifrån genomförd granskning och iakttagelser bör nämnas att många åtgärder redan
identifierats och eventuellt påbörjats av regionen avseende de utvecklingsområden som
uppmärksammats.
Efter genomförd granskning lämnades ett antal rekommendationer till regionstyrelsen
och hälso- sjukvårdsnämnden och revisionsrapporten överlämnades för yttrande.

1.2.14.

Bilaga 14 – Löner och ersättningar

En granskning av löner och lönerelaterade avgifter har genomförts som syftade till att
bedöma tillförlitligheten i lönesystemet. En bedömning gjordes om den interna kontrollen
avseende rapportering av löner och lönerelaterade avgifter var tillräcklig.
De månatliga löneutbetalningarna bestod av en kostnadspost på ca 140 mnkr. Otillräcklig
intern kontroll, vilket bland annat kan innefatta avsaknaden av system som säkerställer
att chefer attesterar tid-/avvikelserapporter, medför en risk för felaktiga utbetalningar.
Efter granskningen var den sammanfattade bedömningen att rapporteringen av löner och
lönerelaterade avgifter inte i alla delar ansågs tillräckliga.
Bedömningen bygger på de iakttagelser som gjordes i samband med granskningen och de
kontrollmoment som finns i löneprocessen och hur dessa tillämpas. Vidare kontrollerades
att det fanns tillfredställande förklaringar på de noteringar som gjordes i verifiering av
lönetransaktioner, så som obekväm arbetstidstillägg, jour och beredskap samt att
registrerade anställningsuppgifter i lönesystemet är korrekta.
Två rekommendationer bedömdes kvarstå att åtgärda sedan granskningen 2015. De
rekommendationer var att man bör upprätta dokumenterade rutiner och riktlinjer
avseende löneprocessen som innehåller kontrollmoment i samband med
löneutbetalningar samt säkerställa att ansvarig chef attesterar tid/avvikelserapporter.
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Efter genomförd granskning lämnades ett antal rekommendationer till regionstyrelsen
och revisionsrapporten överlämnades för yttrande.

1.2.15.

Förstudier/uppföljning av tidigare granskningar m.m.

Under året har även ett antal förstudier och uppföljningar av tidigare genomförda
granskningar genomförts i syfte att ge beslutsunderlag för att bedöma om ytterligare
granskningsinsatser i form av fördjupade projekt inom olika områden bör genomföras.
Förstudie av kommunens beredskap avseende EKO-frågor (etik, korruption och
oegentligheter). Revisionen beslutade att även fortsättningsvis följa regionens arbete.
Under året genomfördes en fördjupad uppföljning av om regionstyrelsen och nämnderna
vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och de åtgärdsförslag som
lämnats i genomförda granskningar inom områdena; förtroendekänsliga poster och
manuella betalningar, inköp och upphandling, bisysslor, privata medel och
kontanthantering. Rapporten överlämnades till regionstyrelsen för kännedom Resultatet
av uppföljningen kommer att ligga till grund för revisionsplaneringen 2018 och framåt.
Vidare följer vi nämndernas protokoll med tillhörande handlingar. Vi har även deltagit i
kompetensutveckling inom områden som kommunala utjämningssystemet, den nya
kommunallagen, IT-styrning och cybersäkerhet. Vi har även genom representation från
revisionskollegiet deltagit i olika revisionskonferenser för kommuner och
landsting/regioner under året.

Visby 2018-04-05

Carin Backlund

Bertil Virgin

Björn Möller

Ranita Gustafsson

Carina Lindberg

Ann-Marie Karedus

Lena Simonson

Sonia Landin

Barbro Hejdenberg Ronsten
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-05-14

Handlingar till

Ärende 6

Överföring av resultat 2017 till redovisningsår 2018
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-03-22, § 65
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-02-22
• Byggnadsnämnden 2018-01-31,
• Socialnämnden 2018-02-07, § 4
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-02-07, § 506
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-02-08

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-03-22

RS § 65

Överföring av resultat 2017

RS 2018/181
AU § 78

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Upprättat förslag till överföring av resultat från 2017 fastställs.
• Eget kapital för kultur- och fritidsnämnden avslutas och uppgår i regionens totala
egna kapital.
•

Enligt gällande regler ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun”
kommunfullmäktige 2003-03-17, § 61, kan resultat föras över mellan budgetår efter
beslut av regionstyrelsen. Reglerna har anpassats i kommunstyrelsen 2006-04-20,
§ 132, så att underskott får balanseras inom tre år istället för två. Vidare gäller att
högst 1 miljon kronor av eget kapital får användas för investering.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att 3 600 000 kronor återförs till köpande
nämnder. I övrigt föreslår regionstyrelseförvaltningen att 0 kronor förs med till 2018.
För år 2017 har byggnadsnämnden erhållit ett särskilt statsbidrag (Byggbonus) för att
stimulera ökat bostadsbyggande. Eftersom villkoren för att erhålla statsbidraget är
uppfyllda under 2017 ska bidraget redovisas som intäkt detta år. Det riktade bidraget
betalades ut i december 2017. Nämnden hade då inte möjlighet att hinna genomföra
/planera de samhällsutvecklande aktiviteter och investeringar som bidraget är tänkt
att gå till. Byggnadsnämnden föreslår därför att 100 % av överskottet ska föras över
till eget kapital. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att nämnden får föra över överskottet för 2017 för att under kommande år kunna arbeta med de aktiviteter som
bidraget är avsett för.
Socialnämnden föreslår att underskott på 8 609 000 kronor inte överförs till eget
kapital som i så fall skulle bli negativt med samma summa. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att deras underskott på 54 188 000 kronor inte överförs till eget
kapital som i så fall också skulle bli negativt med samma summa. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att båda nämndernas negativa resultat balanseras mot
regionens gemensamma egna kapital.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämndens eget kapital
5 883 000 kronor avslutas och uppgår i regionens totala då nämnd och förvaltning är
nedlagda och verksamheten överflyttad till regionstyrelseförvaltningen samt
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Totalt föreslås att 23 516 000 kronor överförs från 2017 års resultat.
Beslutsunderlag

Byggnadsnämnden 2018-01-31
Socialnämnden 2018-02-07, § 4
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-02-07, § 506
Regionstyrelseförvaltningen 2018-02-22

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/181
22 februari 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Överföring av resultat 2017
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

Upprättat förslag till överföring av resultat från 2017 fastställs.
Eget kapital för kultur- och fritidsnämnden avslutas och uppgår i regionens totala
egna kapital.

Sammanfattning

Enligt gällande regler ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun” (KF
2003-03-17, § 61) kan resultat föras över mellan budgetår efter beslut av
regionstyrelsen. Reglerna har anpassats (KS 2006-04-20, § 132) så att underskott får
balanseras inom tre år istället för två. Vidare gäller att högst 1 miljon kronor av eget
kapital får användas för investering.
Totalt föreslås att 23 516 tkr överförs från 2017 års resultat.
Ärendebeskrivning

Enligt gällande regler ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun” (KF
2003-03-17, § 61) kan resultat föras över mellan budgetår efter beslut av
regionstyrelsen. Reglerna har anpassats (KS 2006-04-20, § 132) så att underskott får
balanseras inom tre år istället för två. Vidare gäller att högst 1 miljon kronor av eget
kapital får användas för investering.
Huvudregeln är att 100 procent av underskott och 75 procent av överskott förs över.
För affärsdrivande verksamheter ska hela överskottet föras med till kommande år.
För regionstyrelseförvaltningen är det beslutat (RS § 388, 2017-12-13) att vid
överskott i de enheter som är resultatenheter ska 50 procent av det överförda
beloppet återföras till kunderna utifrån den totala storleken på köp under året.
Under året har överförmyndarnämnden använt 345 tkr, regionstyrelseförvaltningen
3 600 tkr, barn- och utbildningsnämnden 1 056 tkr och tekniska nämnden 255 tkr av
eget kapital för driftkostnader. Förutom det har miljö- och hälsoskyddsnämnden
utnyttjat 300 tkr och tekniska nämnden 14 076 tkr för investeringar.
Bedömning

Nämnderna/förvaltningarna har lämnat förslag till överföring av resultat i samband
med bokslutet för 2017. Förslag som innehåller särskilda yrkanden bifogas
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/181

(regionstyrelseförvaltningen, byggnadsnämnden, socialnämnden och hälso- och
sjukvårdsnämnden).
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att 3 600 tkr återförs till köpande nämnder. I
övrigt föreslår regionstyrelseförvaltningen att 0 kr förs med till 2018.
För år 2017 har byggnadsnämnden erhållit ett särskilt statsbidrag (Byggbonus) som är
till för att stimulera ett ökat bostadsbyggande. Eftersom villkoren för att erhålla
statsbidraget är uppfyllda under 2017 ska bidraget redovisas som intäkt detta år. Det
riktade bidraget betalades ut i december 2017.
Då bidraget betalas ut i december samma år har nämnden inte möjlighet att hinna
genomföra / planera de samhällsutvecklande aktiviteter och investeringar som
bidraget är tänkt att gå till. Därför föreslår byggnadsnämnden att 100 procent av
överskottet ska föras över till eget kapital.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att byggnadsnämnden får föra över hela
överskottet för 2017 för att under kommande år kunna arbeta med de aktiviteter som
bidraget är avsett för.
Socialnämnden föreslår att underskottet på 8 609 tkr inte överförs till eget kapital
som i så fall skulle bli negativt med samma summa.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att underskottet på 54 188 tkr inte överförs
till eget kapital som i så fall skulle bli negativt med samma summa.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att socialnämndens och hälso- och
sjukvårdsnämndens negativa resultat balanseras mot regionens gemensamma egna
kapital. Med anledning av nämndernas arbete för att få en verksamhet i balans mot
anslagen budget bör nämnderna inte ha ett negativt eget kapital som ska återställas
inom tre år.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämndens eget kapital
(5 883 tkr) avslutas och uppgår i regionens totala då nämnden och förvaltningen är
nedlagd och verksamheten överflyttad till regionstyrelseförvaltningen samt
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Sammanställning av förslag till eget kapital 2018-01-01 per nämnd/förvaltning
bifogas. Totalt föreslås att 23 516 tkr överförs från 2017 års resultat.
Beslutsunderlag
Förslag till överföring
Förslag till överföring
Förslag till överföring
Förslag till överföring

av resultat
av resultat
av resultat
av resultat

2017
2017
2017
2017

regionstyrelseförvaltningen
byggnadsnämnden
socialnämnden
hälso- och sjukvårdsnämnden

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Alla nämnder
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Förslag till Eget kapital per nämnd/förvaltning, tkr
Eget kapital
2017-01-01
Regionstyrelsen
Politikerorganisationen
810
Regionstyrelseförvaltningen
26 837
Samhällsbyggnad
Tekniska nämnden
20 864
(linjehamnar)
4 729
(vatten och avlopp)
-2 340
(avfallshantering)
-15 283
(resultatenheter/övrigt)
33 758
Byggnadsnämnden
2 896
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
5 604
Utbildning och kultur
Kultur- och fritidsnämnden
5 883
Barn- och utbildningsnämnden
34 089
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
7 168
Vård och omsorg
Socialnämnden
0
Hälso- och sjukvårdsnämnden
0
Summa
104 151
* Innan återbäring från resultatenheter, RSF

Bilaga
Disp eget
kapital

Resultat
2017

Enl regler
överföring

Förv förslag RSF förslag Eget kapital
överföring
överföring 2018-01-01*

-345
-3 600

1 085
24 332

814
18 249

0
3 600

0
3 600

465
26 837

-14 331

-2 686
2 536
1 238
4 408
-10 868
9 984
0

-2 686
2 536
1 238
4 408
-10 868
7 488
0

26
2 536
1 238
4 408
-8 156
9 984
0

-2 686
2 536
1 238
4 408
-10 868
9 984
0

3 847
7 265
-1 102
-10 875
8 559
12 880
5 304

1 087
8 284
18 851

815
6 213
14 138

815
6 213
14 138

-5 883
6 213
14 138

0
39 246
21 306

-8 609
-54 188
-1 860

-8 609
-54 188
-17 766

0
0
34 776

-950
-900
23 516

-950
-900
108 035

-14 331
-300

-1 056

-19 632

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

BN 2018/138
31 januari 2018

Martin Ekepil Ringelid

Byggnadsnämnden

Överföring av ekonomiskt resultat byggnadsnämnden
Härmed hemställes om överföring av verksamhetens resultat 2017 med totalt
9 984 tkr till år 2018, vilket motsvarar 100 % av byggnadsnämndens överskott.
I region Gotland gäller regler om att överföra resultat mellan budgetår avseende
driftredovisningen. Av förhandlat överskott överförs 75 %.
Tidigare år har beslut tagits från Regionstyrelsen att frångå gällande regler kring
nämnders underskott, där Regionstyrelsen valt att negativa resultat balanseras mot
regionens gemensamma egna kapital. Byggnadsnämnden anser därmed med
anledning av att möjlighet finns att frångå reglerna samt nedanstående argument att
Regionstyrelsen ger Byggnadsnämnden möjlighet hemställa 100 % av överskottet för
2017.
För år 2017 har Byggnadsnämnden erhållit ett särskilt statsbidrag (Byggbonus) som
är till för att stimulera ett ökat bostadsbyggande. Eftersom villkoren för att erhålla
statsbidraget är uppfyllda under 2017 ska i enlighet med gällande regler, bidraget
redovisas som intäkt detta år.
Det riktade bidraget betalades ut i december 2017, detta resurstillskott innebär att
Byggnadsnämnden har överträffat sina uppsatta finansiella mål för årets resultat.
Byggnadsnämnden redovisar därmed ett överskott som enbart beror på det riktade
bidraget, det har inneburit att Byggnadsnämndens ekonomiska ställning förstärkts på
ett påtagligt sätt.
Då det riktade bidraget betalas ut i december samma år har nämnden inte möjlighet
att hinna genomföra / planera de samhällsutvecklande aktiviteter och investeringar
som bidraget är tänkt att gå till.
Positivt är att nämnden nu har möjlighet att bygga upp sitt egna kapital för att framåt
skapa en ekonomi i balans och att statsbidraget i framtiden kommer prioriterade
verksamhetsområden till godo, samt att ge ökade möjligheter att stärka nämndens
finansiella situation till exempel genom ökad självfinansiering av investeringar.
En sådan strategi innebär att ekonomin förstärks vilket skapar bättre ekonomiska
förutsättningar för att möta framtida utmaningar.
Karl-Allan Nordblom
Ordförande
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Eget kapital
2018-01-01
Regionstyrelsen
Politikerorganisationen
Regionstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnad
Tekniska nämnden
(linjehamnar)
(vatten och avlopp)
(avfallshantering)
(resultatenheter/övrigt)
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Utbildning och kultur
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Vård och omsorg
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa
** Inkl återbäring från resultatenheter, RSF

Återbäring Eget kapital
från RSF
2018-01-01**

465
26 837

0
-3 600

465
23 237

3 847
7 265
-1 102
-10 875
8 559
12 880
5 304

100

3 947
7 265
-1 102
-10 875
8 659
12 930
5 304

100
50

0
39 246
21 306

1 400
200

0
40 646
21 506

-950
-900
108 035

950
900
0

0
0
108 035

Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2018-02-07

SON § 4

Överföring av resultat 2017

SON 2017/9

Socialnämndens beslut

• Socialnämnden begär att underskottet mot budget på 8 609 tkr för 2017 inte förs
över till 2018.
• Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Socialnämndens verksamhet lämnar i 2017 års bokslut ett underskott mot tilldelad
budgetram på 8 609 tkr. Enligt reglerna för styrning och uppföljning gäller vid
överföring av resultat att hela det förhandlade underskottet medförs till kommande
år och tas från det egna kapitalet. Nämnden har inget eget kapital.
Bedömning

Socialförvaltningen har tidigare beskrivit obalansen mellan tilldelad budget och
kostnad för att bedriva nämndens verksamhet. Detta beror framför allt på de senaste
årens ökade volymer inom ett flertal verksamheter samt stora kostnadsökningar inom
framför allt barn- och ungdomsvården. Med hänsyn till detta begär socialnämnden
att det negativa resultatet inte överförs till 2018.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 30 januari 2018.
Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef presenterar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Skickas till
RS registrator
RSF ekonomi och styrning

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

SON 2017/9
30 januari 2018

Anna-Lena Gutedal

Socialnämnden

Överföring av resultat socialnämnden 2017
Förslag till beslut

•
•

Socialnämnden begär att underskottet mot budget på 8 609 tkr för 2017 inte förs
över till 2018.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Socialnämndens verksamhet lämnar i 2017 års bokslut ett underskott mot tilldelad
budgetram på 8 609 tkr. Enligt reglerna för styrning och uppföljning gäller vid
överföring av resultat att hela det förhandlade underskottet medförs till kommande
år och tas från det egna kapitalet. Nämnden har inget eget kapital.
Socialförvaltningen har tidigare beskrivit obalansen mellan tilldelad budget och
kostnad för att bedriva nämndens verksamhet. Detta beror framför allt på de senaste
årens ökade volymer inom ett flertal verksamheter samt stora kostnadsökningar inom
framför allt barn- och ungdomsvården. Med hänsyn till detta begär socialnämnden
att det negativa resultatet inte överförs till 2018.

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
RS registrator
RSF ekonomi och styrning
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Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-02-07

HSN § 506

Överföring av 2017 års resultat

HSN 2017/163

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att inte överföra nämndens
negativa resultat om 54 miljoner till 2018.
Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Med anledning av de förutsättningar som råder inom hälso- och sjukvården i riket
såväl som på Gotland föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden regionstyrelsen att inte
överföra nämndens negativa resultat till 2018. Hälso- och sjukvården står inför stora
utmaningar med en åldrande befolkning och en medicinsk och medicinskteknisk
utveckling som gör att efterfrågan på hälso- och sjukvård ökar kontinuerligt. 2017 har
präglats av höga kostnader för utomlänsvård, vissa påverkbara men andra inte
påverkbara för hälso- och sjukvården på Gotland.
Det stora antal vakanta tjänster som finns inom hälso- och sjukvården har gjort att
kostnaden för hyrpersonal ökat jämfört med 2016 men där ökningstakten minskat
under 2017 och för framförallt sjuksköterskor ser 2018 betydligt ljusare ut. För att
inrymma verksamheten i den tilldelade budgetramen 2018 är det av största vikt att de
handlingsplaner som finns framtagna för minskat behov av hyrpersonal,
utomlänsvård, läkemedel och laboratorieprover realiseras och får ekonomiska
effekter. I slutet av 2017 är den ekonomiska effekten gällande minskat behov av
hyrsjuksköterskor tydlig.
Utifrån 2017 års resultat krävs stora besparingar inom hälso- och sjukvården 2018 för
att nå en budget i balans, därav föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden regionstyrelsen
att inte överföra nämndens negativa resultat till 2018, vilket kraftigt skulle försvåra
möjligheten till att bedriva en god och jämlik vård till gotlänningarna.
Bedömning

Med anledning av dels regionfullmäktiges tillåtande av överskridande av budget med
40 miljoner för 2017 och de förutsättningar som nämnden har inför 2018 med krav
på stora effektiviseringar enligt tidigare inlämnad handlingsplan för att nå en budget i
balans, är bedömningen att det vore olyckligt för verksamheten att överföra
nämndens negativa resultat om 54 miljoner till 2018.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 22 januari 2018

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-02-07

Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 511
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Skickas till
Registrator-RS
Regionstyrelseförvaltningen

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

HSN 2017/163
22 januari 2018

Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Överföring av 2017 års resultat
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att inte överföra
nämndens negativa resultat om 54 miljoner till 2018.

Sammanfattning

Med anledning av de förutsättningar som råder inom hälso- och sjukvården i riket
såväl som på Gotland föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden regionstyrelsen att inte
överföra nämndens negativa resultat till 2018. Hälso- och sjukvården står inför stora
utmaningar med en åldrande befolkning och en medicinsk och medicinskteknisk
utveckling som gör att efterfrågan på hälso- och sjukvård ökar kontinuerligt. 2017 har
präglats av höga kostnader för utomlänsvård, vissa påverkbara men andra inte
påverkbara för hälso- och sjukvården på Gotland. Det stora antal vakanta tjänster
som finns inom hälso- och sjukvården har gjort att kostnaden för hyrpersonal ökat
jämfört med 2016 men där ökningstakten minskat under året och för framförallt
sjuksköterskor ser 2018 betydligt ljusare ut. För att inrymma verksamheten i den
tilldelade budgetramen 2018 är det av största vikt att de handlingsplaner som finns
framtagna för minskat behov av hyrpersonal, utomlänsvård, läkemedel och
laboratorieprover realiseras och får ekonomiska effekter. I slutet av 2017 är den
ekonomiska effekten gällande minskat behov av hyrsjuksköterskor tydlig. Utifrån
2017 års resultat krävs stora besparingar inom hälso- och sjukvården 2018 för att nå
en budget i balans, därav föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden regionstyrelsen att
inte överföra nämndens negativa resultat till 2018 vilket skulle kraftigt försvåra
möjligheten till att bedriva en god och jämlik vård till gotlänningarna.
Ärendebeskrivning

Enligt Region Gotlands regler för styrning och uppföljning ska överföring av
underskott föregås av en beredning där nämndens verksamhet och utfall analyseras.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har under hösten redovisat de svåra förutsättningar
med kraftigt ökade kostnader för bland annat utomlänsvården, som nämnden haft
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2017/163

under året och också begärt ett tilläggsanslag för 2017 med 40 miljoner. Detta har
också lett fram till beslut av regionfullmäktige att tillåta hälso- och sjukvårdsnämnden
att överskrida budgeten med 40 miljoner.
Bedömning

Med anledning av dels regionfullmäktiges tillåtande av överskridande av budget med
40 miljoner för 2017 och de förutsättningar som nämnden har inför 2018 med krav
på stora effektiviseringar enligt tidigare inlämnad handlingsplan för att nå en budget i
balans, är bedömningen att det vore olyckligt för verksamheten att överföra
nämndens negativa resultat om 54 miljoner till 2018.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 22 januari 2018
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Registrator-RS
Regionstyrelseförvaltningen
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2017/1020
8 februari 2018

Charlotte Fahlén/Henry Henziger

Regionstyrelsen

Överföring av resultat till redovisningsår 2018 - RSF
Förslag till beslut

•

Förslag till överföring till redovisningsåret 2017 godkänns.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningens resultat 2017 uppgår till +24,3 mnkr varav 9,7 mnkr
avser resultatenheter. Enligt gällande regler för styrning och uppföljning får 75 % av
förhandlat överskott överföras till eget kapital, dvs. 18,2 mnkr, varav 10,9 mnkr avser
anslagsenheter och 7,3 mnkr avser resultatenheter.
Regionstyrelsen beslutade 2017-12-15 § 388 att tidigare återföringsmodell för
serviceförvaltningen ska gälla även för 2017. Enligt tidigare modell ska 50 procent av
resultatenheternas överföringsbeloppet, dvs 3,6 mnkr, återföras till förvaltningens
kunder fördelat utifrån den totala storleken på köp under året.
Förvaltning
Teknikförvaltningen
Samhällsbyggarförvaltning
Barn- o utbildningsförvaltningen
Gymnasie- o vuxenutbildningsförvaltning
Socialförvaltningen
Hälso- o sjukvårdsförvaltningen
Totalt

Återföring (tkr)
100
50
1 400
200
950
900
3 600

Regionstyrelseförvaltningen hade vid ingången av 2017 ett eget kapital på 26,8 mnkr.
Under året har 3,6 mnkr nyttjats till Island Games. Förvaltningen ser inte något
behov av att begära ytterligare medel till eget kapital.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Karolina Samuelsson
Förvaltningschef
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-05-14

Handlingar till

Ärende 7

Kompletteringsbudget 2018
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-04-26, § 95
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-02-22

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-04-26

RS § 95

RS § 95

Kompletteringsbudget 2018 Region Gotland

RS 2018/6
AU § 108

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2018 med
300 453 000 kronor och för exploateringsinvesteringar med 79 288 000 kronor
enligt upprättat förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Investeringsbudget för byggnads- och anläggningsinvesteringar samt större övriga
projekt som inte förbrukats under året kan kompletteringsbudgeteras till kommande
år. Investeringspotter som avser mindre, löpande investeringar avslutas varje år även
om inte hela budgeten är upparbetad.
Ej förbrukade anslag i investeringsbudgeten 2017 uppgår till 417 255 000 kronor
inklusive exploateringar. Nämnderna har begärt kompletteringsbudget med
300 453 000 kronor för investeringar samt 79 288 000 kronor för exploateringar.
Investeringsbudgeten för 2018 uppgår till 534 795 000 kronor varav 284 245 000
kronor avser affärsdrivande verksamhet. Utöver det är det avsatt 67 800 000 kronor i
bruttobudget för exploateringar.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att nämndernas begäran om kompletteringsbudget bifalls. I huvudsak avser kompletteringen pågående projekt eller projekt som
ligger nära i tiden för planering och igångsättning. Nämnderna har föreslagit att sju
projekt avslutas och tas bort ifrån investeringsbudgeten. Sammanlagt är det drygt
22 miljoner kronor.
Den totala investeringsbudgeten för 2018 blir 835 248 000 kronor (inklusive
300 453 000 kronor i kompletteringsbudget) vilket är mycket högt. Det är mycket
troligt att en del av projekten kommer att behöva flyttas med till 2019 vilket är viktigt
att beakta vid budgetberedningen då investeringsbudget och -plan för kommande år
ska bearbetas.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-02-22

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/6
22 februari 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Kompletteringsbudget 2018
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2018 med
300 453 tkr och för exploateringsinvesteringar med 79 288 tkr enligt upprättat
förslag.
Sammanfattning

Investeringsbudget för byggnads- och anläggningsinvesteringar samt större övriga
projekt som inte förbrukats under året kan kompletteringsbudgeteras till kommande
år. Investeringspotter som avser mindre, löpande investeringar avslutas varje år även
om inte hela budgeten är upparbetad.
Ej förbrukade anslag i investeringsbudgeten 2017 uppgår till 417 255 tkr inklusive
exploateringar. Nämnderna har begärt kompletteringsbudget med 300 453 tkr för
investeringar samt 79 288 tkr för exploateringar.
Investeringsbudgeten för 2018 uppgår till 534 795 tkr varav 284 245 tkr avser
affärsdrivande verksamhet. Utöver det är det avsatt 67 800 tkr i bruttobudget för
exploateringar.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att nämndernas begäran om
kompletteringsbudget bifalls. I huvudsak avser kompletteringen pågående projekt
eller projekt som ligger nära i tiden för planering och igångsättning. Nämnderna har
föreslagit att sju projekt avslutas och tas bort ifrån investeringsbudgeten. Projekten är
listade på bilagan. Sammanlagt är det drygt 22 mnkr.
Den totala investeringsbudgeten för 2018 blir 835 248 tkr (inklusive 300 453 tkr i
kompletteringsbudget) vilket är mycket högt. Det är mycket troligt att en del av
projekten kommer att behöva flyttas med till 2019 vilket är viktigt att beakta vid
budgetberedningen då investeringsbudget och –plan för kommande år ska bearbetas.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/6

Bilaga

Sammanställning nämndernas förslag till kompletteringsbudget

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Avdelning Ekonomi, enhet Ekonomi och upphandling
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
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Bilaga

2018-02-13

Regionstyrelseförvaltningens förslag till kompletteringsbudget 2018
Kvar 2017

Önskar

Budget 2018

Finns 17+18

Förslag

Varav kompl

IT-investeringar
Investeringar lokal måltid
Summa RS investeringar exkl exploatering

8 314
3 400
11 714

7 127
3 400
10 527

3 000
0
3 000

11 314
3 400
14 714

10 127
3 400
13 527

7 127
3 400
10 527

Exploateringar

21 092

21 092

48 800

69 892

69 892

21 092

3 235
42 261
69 553
36 236
55 415
-15 074
-15 736
104 758
-2 106
6 227
284 769

3 235
40 008
67 275
35 858
52 081
-15 074
-15 736
103 826
-2 106
6 124
275 491

500
17 700
15 000
60 000
19 900
0
1 000
218 245
0
6 000
338 345

3 735
59 961
84 553
96 236
75 315
-15 074
-14 736
323 003
-2 106
12 227
623 114

3 735
57 708
82 275
95 858
71 981
-15 074
-14 736
322 071
-2 106
12 124
613 836

3 235
40 008
67 275
35 858
52 081
-15 074
-15 736
103 826
-2 106
6 124
275 491

58 196

58 196

0

58 196

58 196

58 196

2 019
2 019

2 019
2 019

3 000
3 000

5 019
5 019

5 019
5 019

2 019
2 019

286 788

277 510

341 345

628 133

618 855

277 510

Regionstyrelsen/RSF

Tekniska nämnden
TKF
Kollektivtrafik
Hamnavdelning
Planerings- och utvecklingsavd
Fastighetsförvaltningsavd
Projektavdelning
Projektavdelning avslutade projekt, ej slutredovisade
Kryssningskaj
Vatten- och avloppsverksamhet
VA avslutade projekt, ej slutredovisade
Avfallshantering
Summa
Exploateringar
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten
Summa
Summa TN investeringar exkl exploatering

Barn- och utbildningsnämnden
Västerhejde skola
Summa BUN

9 593
9 593

9 593
9 593

0
0

9 593
9 593

9 593
9 593

9 593
9 593

Socialnämnden
Reception IFO
Summa

2 468
2 468

2 468
2 468

0
0

2 468
2 468

2 468
2 468

2 468
2 468

355
355

355
355

0
0

355
355

355
355

355
355

310 918

300 453

344 345

655 263

644 798

300 453

Exploateringsbudget

79 288

79 288

48 800

128 088

128 088

79 288

Icke överförda projekt
IT-investeringar (RS)
Avveckling spilloljedepå Gutebacken (TN)
Vby kv Allen Österport (TN)
Upprustning gravarna (TN)
Endre skola upprustn kök (TN)
VC Slite (TN)
Törneqvior (BUN)
Summa

461
984
445
148
2 060
2 855
15 500
22 453

Hälso- och sjukvårdsnämnden
AMV slutenvården
Summa
Total investeringsbudget

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-05-14

Handlingar till

Ärende 8

Pensionsmedelspolicy för Region
Gotland
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-03-22, § 66
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-01-31
• Pensionsmedelspolicy

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-03-22

RS § 66

Pensionsmedelspolicy för Region Gotland

RS 2018/18
AU § 79

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Pensionsmedelspolicy för Region Gotland antas att gälla från och med 2018-01-01
och ersätter Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Region
Gotland beslutad i regionfullmäktige 2012-06-18, § 66.

Förutsättningarna på de finansiella marknaderna har förändrats mycket de senaste
åren. Det är framför allt på räntemarknaden som förändringarna skett och räntorna
ligger nu på historiskt låga nivåer till skillnad från när gällande placeringspolicyn
antogs vilket gör att policyn behöver revideras för att uppnå en effektiv förvaltning
av pensionsmedlen.
De förändringar som föreslås är att konsolideringsmålet ersätts med ett avkastningsmål på 3 % per år justerat för inflation och att en dynamisk riskmodell införs som
innebär att portföljen som mest kan tappa 15 % i värde i förhållande till det högsta
värdet de senaste 24 månaderna. Vidare föreslås att maximal andel aktier ökas från
50 % till 65 % för att kunna nå avkastningsmålet samt att placeringslimiten för
räntebärande värdepapper blir gemensam för nominella och reala obligationer.
Även kraven på ansvarsfulla placeringar vid aktieförvaltning föreslås utökas och
skärpas.
Regionstyrelseförvaltningen anser att gällande strategi och placeringspolicy från 2012
inte längre är ändamålsenlig på grund av de förändrade förutsättningarna på de
finansiella marknaderna. Det nya förslaget till pensionsmedelspolicy har en strategi
som bedöms ge både bättre avkastning än nuvarande policy och samtidigt ge ett
tillräckligt skydd mot värdefall. De utökade kraven på ansvarsfulla placeringar vid
aktieförvaltning bedöms tillgodose de önskemål som uttryckts från de förtroendevaldas sida.
Arbetsutskottet begärde en mindre ändring i avsnitt 2.10. Ny version av policyn har
bifogats kallelse till dagens sammanträde.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-01-31

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsen

Pensionsmedelspolicy för Region Gotland
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Förslag till ”Pensionsmedelspolicy för Region Gotland” antas att gälla från och
med ingången av år 2018 och ersätter ”Placeringspolicy gällande förvaltning av
pensionsmedel för Region Gotland” som antogs av regionfullmäktige (RF §66,
2012-06-18).

Sammanfattning

Förutsättningarna på de finansiella marknaderna har förändrats mycket de senaste
åren. Det är framför allt på räntemarknaden som förändringarna skett och räntorna
ligger nu på historiskt låga nivåer till skillnad från när gällande placeringspolicyn
antogs vilket gör att policyn behöver revideras för att uppnå en effektiv förvaltning
av pensionsmedlen.
De förändringar som föreslås är att konsolideringsmålet ersätts med ett
avkastningsmål på 3 procent per år justerat för inflation och att en dynamisk
riskmodell införs som innebär att portföljen som mest kan tappa 15 procent i värde i
förhållande till det högsta värdet de senaste 24 månaderna. Vidare föreslås att
maximal andel aktier ökas från 50 procent till 65 procent för att kunna nå
avkastningsmålet samt att placeringslimiten för räntebärande värdepapper blir
gemensam för nominella och reala obligationer.
Även kraven på ansvarsfulla placeringar vid aktieförvaltning föreslås utökas och
skärpas. Bland annat införs krav på att placeringar inte ska ske i företag vars
huvudsakliga verksamhet är utvinning av fossila bränslen. Placeringar ska även
undvikas i företag som på annat sätt är inblandade i framställningen av fossila
bränslen.
Ärendebeskrivning

Region Gotland har avsatt medel till pensionsförpliktelser i syfte att minska den
likviditetsmässiga belastningen av framtida pensionsutbetalningar. Sammanlagt har
medel på 102 mnkr under perioden 2006-2010 avsatts. Marknadsvärdet på
pensionsmedlen uppgick vid årsskiftet 2017-12-31 till ca 178 mnkr. Regionens totala
pensionsförpliktelse uppgick vid samma tidpunkt till ca 3 245 mnkr. Den del av
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pensionsförpliktelsen som är intjänad till och med 1997 uppgår till 2 395 mnkr och
redovisas som en ansvarsförbindelse. Pensionsförpliktelse intjänad från och med
1998 uppgår till 850 mnkr och redovisas som en skuld i balansräkningen i enlighet
med den kommunala redovisningslagen.
Enligt kommunallagen kap 11 § 2-4 ska fullmäktige besluta om hur medel avsatta för
pensionsförpliktelser ska förvaltas. Den gällande placeringspolicyn för förvaltning av
pensionsmedel antogs av regionfullmäktige (RF §66, 2012-06-18).
Den gällande placeringspolicyn har ett konsolideringsmål som syftar till att
pensionsutbetalningar hänförliga till ansvarsförbindelsen överstigande 101 mnkr skall
kunna finansieras med de avsatta pensionsmedlen. För att klara detta mål har
placeringsreglerna varit utformade så att pensionsmedlen placerats på ett sådant sätt
att de matchat pensionsförpliktelsens utveckling. En stor andel av pensionsmedlen
har då varit placerade i realränteobligationer med lång löptid. Denna strategi har gällt
sedan de första medlen avsattes och har genom åren varit framgångsrik.
Förutsättningar på de finansiella marknaderna har de senaste åren förändrats
markant, framför allt på räntemarknaden, som en följd av bland annat riksbankens
expansiva penningpolitik som fått räntorna att falla mycket. Räntorna ligger på
historiskt låga nivåer och skiljer sig mycket jämfört med när placeringspolicyn antogs.
Risken för ytterligare räntefall är nu begränsad och det mesta talar istället för att
räntan kommer att stiga de kommande åren.
Behovet av att skydda pensionsmedlen mot räntefall genom en matchande
förvaltning är nu mycket litet. Dessutom är utbudet av realränteobligationer litet som
en konsekvens av rådande penningpolitik och den förväntade avkastningen är negativ
efter justering för inflation.
Sammantaget innebär det att gällande strategi och placeringspolicy behöver revideras
för att kunna åstadkomma en effektiv förvaltning av pensionsmedlen framöver.
Det övergripande förvaltningsmålet föreslås ändras så att fokus läggs på hela
pensionsförpliktelsen i syfte att minska de likviditets- och resultatmässiga
påfrestningarna från framtida ökning av regionens pensionskostnader.
Ett nytt avkastningsmål föreslås införas som innebär att en långsiktig avkastning på
3 procent per år justerat för inflation eftersträvas.
En dynamisk riskbegränsningsmodell föreslås införas som innebär att andelen
riskfyllda tillgångar löpande ska justeras så att portföljen som mest kan tappa
15 procent i värde i förhållande till det högsta värdet de senaste 24 månaderna.
För att klara avkastningsmålet föreslås den maximala andelen aktier utökas från
50 procent till 65 procent. Den aktuella andelen aktier beror hela tiden på risken i
portföljen och kommer aldrig att vara högre än vad riskmodellen tillåter givet
skyddsnivån på 85 procent av portföljens högsta värde de senaste 24 månaderna.
Normalportföljens sammansättning föreslås vara 50 procent aktie och 50 procent
räntebärande tillgångar.
Placeringslimiten för räntebärande värdepapper föreslås bli gemensam för nominella
och reala obligationer.
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En annan förändring i det nya förslaget till pensionsmedelspolicy är att kraven på
ansvarsfulla placeringar vid aktieförvaltning utökas och skärps. Bland annat införs
krav på att placeringar inte ska ske i företag vars huvudsakliga verksamhet är
utvinning av fossila bränslen. Placeringar ska även undvikas i företag som på annat
sätt är inblandade i framställningen av fossila bränslen.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att gällande strategi och placeringspolicy från 2012
inte längre är ändamålsenlig på grund av de förändrade förutsättningarna på de
finansiella marknaderna. Det nya förslaget till pensionsmedelspolicy har en strategi
som bedöms ge både bättre avkastning än nuvarande policy och samtidigt ge ett
tillräckligt skydd mot värdefall.
De utökade kraven på ansvarsfulla placeringar vid aktieförvaltning bedöms tillgodose
de önskemål som uttryckts från de förtroendevaldas sida.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Avdelning Ekonomi
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1. Pensionsmedelsförvaltning
I denna placeringspolicy redogörs för de övergripande riktlinjerna som skall gälla vid förvaltningen av pensionsmedel. Policyn utgör ett regelverk för kapitalförvaltningen.
1.1 Bakgrund

Region Gotland har avsatt kapital för att minska likviditetsmässiga påfrestningar som kommer av framtida åtaganden vad gäller pensionsförpliktelser.
1.2 Det övergripande förvaltningsmålet

Det övergripande målet för pensionsmedelsförvaltningen är att minska de likviditets- och
resultatmässiga påfrestningarna från framtida ökning av regionens pensionskostnader.
Utöver detta är målet för pensionsmededelsförvaltningen att ge en långsiktig avkastning på
3 procent per år i reala termer, dvs. justerat för inflation.
1.3 Övergripande strategi och riskbegränsning

För att nå det långsiktiga avkastningsmålet krävs i normalläget en relativt hög andel riskfyllda
tillgångar. I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen riskfyllda tillgångar
i portföljen (primärt aktier) styras dynamiskt.
Andelen riskfyllda tillgångar ska löpande justeras så att portföljen som mest kan tappa 15
procent i värde i förhållande till det högsta värdet de senaste 24 månaderna (beräknat som
värdet den sista dagen varje månad).
Detta innebär att risken i portföljen i första hand styrs på övergripande nivå. För att kunna
agera på detta sätt krävs breda intervall för hur mycket kapital som får placeras i respektive
tillgångsslag. Framför allt behöver andelen aktier kunna minskas kraftigt för att skydda portföljens värde från att falla mer än 15 procent.
Vid sidan av riskmålet är utgångspunkten för allokeringen mellan tillgångsslagen att i normalläget ha en så hög andel aktier som möjligt för att maximera den förväntade avkastningen.
För att minska ränte- och inflationsrisken i förhållande till pensionsåtagandet kan delar av
kapitalet placeras i realränteobligationer.

Ärendenr RS 2018/18 Datum

1.4 Utgångspunkter för placeringsregler

Förvaltningen av pensionsmedlen ska baseras på en strategi där en riskbuffert används och
därför är placeringsreglerna indelade i två huvuddelar – övergripande placeringsregler och
aktuella limiter. De övergripande placeringsreglerna anger den yttre ramen för hur kapitalet
kan placeras, dvs. den absoluta övre respektive undre gränsen för andelen ränteplaceringar,
aktier m m. De övergripande placeringsreglerna fastställer vidare vilka tillgångsslag och finansiella instrument som det är tillåtet att investera i. För varje tillgångsslag fastställs sedan
limiter för minimal och maximal andel av pensionsmedlen.
De aktuella placeringslimiterna ska fastställas med beaktande av aktuella marknadsvärden för
pensionsmedlen, riskbufferten samt marknadens risknivå. Här anges hur stor andel som får
investeras i olika tillgångsslag vid var gällande tidpunkt givet riskmålet.
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Figur 1-1 Exempel på förändring av aktuella placeringslimiter inom det övergripande ramverket allteftersom marknadsvärdet på portföljen förändras över tiden i relation till säkerhetsgolvet. Den kontinuerliga förändringen av de aktuella limiterna syftar till att tillse att säkerhetsgolvet aldrig riskeras.
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2. Övergripande placeringsregler
2.1 Tillåtna tillgångsslag

Portföljens medel får placeras i följande tillgångsslag. En detaljerad beskrivning över tillåtna
tillgångsslag återfinns längre fram i policyn:
•
•
•
•
•

Räntebärande värdepapper
Svenska aktiefonder och aktierelaterade instrument
Utländska aktiefonder och aktierelaterade instrument
Likvida medel i svenska kronor
Alternativa tillgångar

Med aktierelaterade instrument avses aktieindexobligationer och andra typer av instrument
för att nå aktieindexexponering som inte står i strid med övriga begränsningar i denna policy.

Ärendenr RS 2018/18 Datum

2.2 Övergripande placeringslimiter

Procenttalen i följande tabell anger lägsta och högsta andel som respektive tillgångsslag vid
varje tidpunkt ska få utgöra av portföljens totala marknadsvärde.
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Tabell 2-1 Övergripande limiter för tillgångsslagen
Tillgångsslag
1. Likvida medel
2. Räntebärande värdepapper
4. Aktier
5.Andel svenska aktier
6. Andel utländska aktier

5. Alternativa tillgångar

Min

Normal

Max

0%
15 %
10 %

0%
50%
50%

10 %
90 %
65 %

0%
50 %

30%
70%

50 %
100 %

0%

0%

10 %

2.3 Aktuella placeringslimiter

Fördelningen mellan tillgångsslag kommer att variera över tiden i enlighet med resonemanget
i punkt 1.4. I vissa lägen måste andelen aktier vara låg för att inte riskmålet ska äventyras.
Om det exempelvis finns risk för att portföljen kommer att falla under det på förhand definierade säkerhetsgolvet om 85 procent av högsta värdet de senaste 24 månaderna, ska en
förändring ske av de aktuella placeringslimiterna och pensionsmedlens sammansättning av
olika tillgångsslag.
Den aktuella tillgångsallokeringen måste alltid ligga inom ramen för de övergripande placeringslimiterna. Detta trots att det i vissa situationer kan vara möjligt att, utan att riskera förvaltningsmålet, acceptera en vidare gräns än vad som tillåts i de övergripande limiterna.
2.4 Räntebärande värdepapper

Portföljens medel, vad det gäller räntebärande papper, får placeras i:
•

•

Värdepappersfonder registrerade hos Finansinspektionen eller motsvarande organ
inom EU bestående av räntebärande papper med god kreditvärdighet och riskspridning. Fondens värde ska kunna gå att följa kontinuerligt samt realiseras med kort varsel.
Fondens genomsnittliga kreditvärdighet ska vara tillfredsställande.
Direkt i svenska räntebärande värdepapper som är offentligt utbjudna.

Ärendenr RS 2018/18 Datum

Vid placering direkt i räntebärande värdepapper gäller nedanstående limiter. Procenttalen i
tabellen nedan avser andelar av portföljens marknadsvärde samt max andel per emittentkategori. Mängden kreditrisk som får tas beror på hur lång löptid underliggande instrument har
samt hur stor del instrumentet utgör av portföljen. Summan av exponeringen i emittentkategorierna får aldrig överstiga limiten för den högsta emittentkategorin i summeringen. Som
exempel får summan av exponeringen i kategori C till E aldrig överstiga 40 procent inom
durationsintervallet 3-7 år. Samma sak gäller för respektive durationskategori.
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Tabell 2-2 Kreditlimiter
Emittent/värdepapper
Duration

A. Stater, kommuner och
landsting eller dess
motsvarighet inom
Euro-området, med
rating om lägst
AAA/Aaa eller av
motsvarande stater,
kommuner, landsting
garanterat värdepapper

Emittentkategori

Emittent- Emittent- Emittentkategori kategori kategori

Max andel
per emittent

K. 0 - 1 år

L. 1 - 3 år

M. 3-7 år

N. >7 år

(dur. 0-1 år)

∑ K till N

∑ L till N

∑ M till N

N

100%

100%

100%

100%

100%

B. Värdepapper 1 med rating om AAA /Aaa

∑ B till E

100%

85%

70%

60%

15% (25%)

C. Värdepapper med rating om AA- /Aa3

∑ C till E

80%

60%

40%

25%

10% (20%)

D. Värdepapper med rating om A- /A3

∑ D till E

50%

30%

20%

10%

5% (15%)

E. Värdepapper med rating om BBB-/Baa3

E

20%

10%

5%

0%

5% (10%)

Om durationen på ett instrument är kortare än 1 år får kortfristig rating användas. Kort rating
översätts till lägsta motsvarande långa rating i tabellen ovan. Översättningstabell återfinns
under avsnittet definitioner.
Räntebärande värdepapper utan rating, men med statliga garantier faller under kategori C.
Kommuner och landsting utan rating hamnar också i denna kategori. Ovanstående gäller
rating enligt Standard & Poor’s eller Moody’s. Om låntagaren har rating från både Standard
& Poor’s och Moody’s, krävs att minst en av dem ligger på angiven nivå.
Placering i värdepapper emitterade av Region Gotland eller närstående bolag är inte tillåtet.
2.5 Aktier och aktierelaterade instrument

Ärendenr RS 2018/18 Datum

Pensionsmedlens aktieplaceringar ska ske via fonder eller som strukturerade produkter
(se nedan). Placering direkt i enskilda aktier är inte tillåtet.
2.6 Strukturerade produkter

Med strukturerade produkter avses derivat kombinerade med räntebärande värdepapper i ett
och samma strukturerade värdepapper. Gemensamt för placeringar i strukturerade produkter
1

Omfattar banker, bostadsinstitut, företag, kommuner och landsting eller motsvarande.

6 (14)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Pensionsmedelspolicy

är att en kapitalgaranti på 100 procent av det nominella beloppet är ett krav samtidigt som
överkursen aldrig får vara större än 10 procent. Aktierelaterade instrument ska som huvudregel betraktas som en aktieplacering mot den marknad som instrumentet skapar exponering
gentemot. Placering får inte ske i aktierelaterade instrument vars konstruktion innebär en
kreditrisk som är högre än de limiter som avser kreditrisk i tabell 2-2. Väl diversifierade strukturerade produkter kan i vissa fall vara konstruerade med andra aktieindex än vad som anges
i denna instruktion. Jämförelseindex för dessa produkter kan i sådana fall anpassas efter den
specifika produkten.
2. 7 Belåning samt återinvestering av kuponger och utdelningar

Tillgångarna i pensionsmedlen får inte belånas. Räntor och utdelningar eller motsvarande
avkastning på fondens tillgångar ska återinvesteras. Detta gäller dock inte i den mån de ska
möta pensionsutbetalningar.
2.8 Alternativa tillgångar

Genom att investera i tillgångar som uppvisar låg korrelation med den befintliga portföljen
kan den totala portföljrisken reduceras och avkastningen höjas. Exempel på sådana tillgångar
kan vara valutor, råvaror, realtillgångar (ex skog, mark, produktionsanläggningar) och hedgefonder. Investeringar klassas som alternativa efter exponering snarare än den juridiska form
som investeringen görs i. Mot bakgrund av detta är investeringar i de nämnda tillgångarna
tillåtna. Syftet med en investering i dessa tillgångar får dock endast vara att minska den totala
portföljrisken. Om korrelationen mellan tillgången och den övriga portföljen skulle förändras
på ett sådant sätt att tillgången ökar portföljens totala risk ska tillgången säljas så snart det är
praktiskt genomförbart. Dessa investeringar bör vidare ske i former med en kontinuerlig
värdering samt betryggande likviditet.
2.9 Rebalansering vid överträdelse av övergripande limit

Vid beräkning av pensionsmedlens värde och övergripande limit ska dess tillgångar värderas
med ledning av gällande marknadsvärde. Om en övergripande limit överskrids ska tillgångar
avyttras i motsvarande mån så snart det lämpligen kan ske, varvid skälig hänsyn ska tas till
den risk som överskridandet innebär för pensionsmedlen som helhet. Motsvarande gäller om
övergripande limit underskrids, varvid tillgångar anskaffas så snart det lämpligen kan ske.
2.10 Ansvarsfulla placeringar

Region Gotland anser att miljöhänsyn, socialt ansvar och god etik är en förutsättning för en
långsiktigt god lönsamhet i företag. Regionen ska därför ta etisk och miljömässig hänsyn i
sin placeringsverksamhet i syfte att bidra till en långsiktigt hållbar och positiv samhällsutveckling. I samband med placeringsbeslut ska förutom finansiell risk och förväntad avkastning även miljöaspekter, sociala och samhällsrelaterade frågor vägas in.

Ärendenr RS 2018/18 Datum

Regionen ska undvika att placera i företag som systematiskt bryter mot internationella normer och placeringar får inte heller göras i företag som inte följer internationella konventioner
om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, barnarbete och miljö. Vid investering i fonder ska
fondbolaget ha undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI).
Placeringar får inte ske i företag vars omsättning huvudsakligen härrör från produktion och
distribution av tobak, alkohol, droger, kommersiell spelverksamhet, krigsmateriel och por-
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nografi. Med huvudsaklig verksamhet menas mer än 5% av ett företags eller koncerns omsättning enligt praxis på marknaden. Regionen ska sträva efter att minimera placeringar i
företag vars verksamhet till någon del omfattar produktion och distribution av dessa produkter.
Placeringar får inte ske i företag vars omsättning till mer än 50% härrör från exploatering
och utvinning av kol, olja, gas, oljesand och annan okonventionell fossil olja. 2 Placeringar ska
även undvikas i företag som på annat sätt är inblandade i framställningen av dessa fossila
bränslen genom t.ex. produktion och prospektering.

3. Förvaltning av kapitalet
3.1 Förvaltningsuppdraget

Kapitalet kan förvaltas internt eller externt och som specialist- eller blandmandat. I nedanstående tabell framgår vilka uppgifter regionen kan sköta själv samt vilka uppgifter som ska
hanteras av externa förvaltare och rådgivare.
Tabell 3-1 Uppdelning av förvaltning på tillgångsslag
Uppgift

Intern förvaltning

Extern förvaltare

Räntebärande placeringar – kort ränta
Räntebärande placeringar – nominella
obligationer
Räntebärande placeringar – realobligationer

0% - 100 %

100 - 0 %

0% - 100 %

100 - 0 %

0% - 100 %

100 – 0 %

Endast indexrelaterad
förvaltning*
Endast indexrelaterad
förvaltning*

Indexrelaterad och aktiv
förvaltning
Indexrelaterad och aktiv
förvaltning

0%

100 %

Aktier Sverige
Aktier Världen
Riskbevakning och uppdatering av
aktuella limiter

* Indexförvaltning innebär passiv förvaltning som har som huvudsyfte att följa ett underliggande marknadsindex. Bland instrumenten återfinns aktieindexfonder, aktieindexobligationer, konvertibler mm.

Ärendenr RS 2018/18 Datum

3.2 Uppföljning

Då syftet med pensionsmedelsförvaltningen är att minska de likviditets- och resultatmässiga
påfrestningarna ska pensionsskuldens och pensionskostnadernas utveckling årligen följas
upp och ställas i relation till fonderingens storlek och avkastning. Aktuella data om pensionsåtagandet ska i samband med detta inhämtas från regionens skuldadministratör. Även prognoser avseende framtida pensionskostnader ska följas upp och fonderingens strategi och
förväntad avkastning ska utvärderas med hänsyn till dessa.
Finansmarknaden behöver ställa om för att möjliggöra ett större utbud av fossilfria investeringsmöjligheter.
Undantag medges därför vid placering i fonder förutsatt att det inte finns tillgängliga alternativ inom ramen
för önskad placeringsinriktning. Detta undantag gäller till 2019-12-31.

2
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3.2.1 Utvärdering mot index

Utifrån portföljens långsiktiga karaktär ska avkastningen i första hand jämföras med det långsiktiga avkastningsmålet. Över börs- och konjunkturcykeln kan portföljen även utvärderas
mot normalallokeringens sammansättning av nedanstående index. Utöver utvärderingen av
totalportföljens avkastning ska respektive placerings värdeutveckling utvärderas mot ett relevant jämförelseindex minst årligen.
Tabell 3-2 Jämförelseindex vid förvaltningsutvärdering
Tillgångsslag
Räntebärande värdepapper
Svenska aktier
Utländska aktier
Alternativa tillgångar

Index
OMRX Bond eller motsvarande
SIX Portfolio Return eller motsvarande
MSCI AC World Net Total Return (SEK)
eller motsvarande
OMRX T-Bill +2%

Om något av ovan nämnda index upphör att vara relevant för jämförelse av förvaltningen
eller upphör att noteras ska annat index utses. Utbyte av index tillsammans med motivering
ska meddelas till regionstyrelsen i den rapport som följer närmast i tiden.
3.2.2 Extern förvaltares behörighet

Förvaltaren ska vara ett värdepappersinstitut som har finansinspektionens tillstånd för förvaltning av någon annans finansiella instrument, 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller utländsk institution som har tillstånd liknande det som anges ovan och
som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ.
Vid beslut av att anlita extern förvaltare av hela eller delar av portföljens tillgångar ska sådant
uppdrag grundas på skriftligt avtal.
3.2.3 Urvalskriterier för externa förvaltare

Vid val av förvaltare kommer en samlad bedömning av olika kriterier att ligga till grund för
beslut. Historiska resultat, organisation, arbetssätt och pris är exempel på kriterier som kommer att beaktas.
3.2.4 Externa förvaltarens åtaganden

Förvaltaren ska åta sig att följa denna instruktion.
3.2.5 Avveckling av förvaltare och fonder

Ärendenr RS 2018/18 Datum

En övergripande samlad bedömning görs om huruvida förvaltare eller fond ska avvecklas. I
en sådan bedömning beaktas historisk prestation samtidigt som framtida prestation och övriga relevanta faktorer uppskattas.
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4. Rapportering
4.1 Rapporteringens syfte

Syftet är att informera om portföljens resultat och portföljens exponering i relation till fastställda limiter.
4.2 Ansvar

Samtliga personer och parter delaktiga i arbetet med portföljen skall omedelbart rapportera
om händelser som inte kan betraktas som normala i placeringsverksamheten.
4.3 Månadsrapport

Regionstyrelseförvaltningen skall månadsvis kontrollera att limiterna enligt dessa riktlinjer
följs. Vidare skall följande kontrolleras:
•
•
•
•

Total avkastning under månaden och under året.
Jämförelse mot index för totalportföljen och de olika tillgångsslagen.
Aktuell risk och riskbuffert i pensionsmedlen
Procentuell fördelning mellan olika tillgångsslag.

4.4 Årsrapport

Regionstyrelseförvaltningen sammanställer en årsrapport vilket innebär en skriftlig redogörelse över det gångna årets placeringsverksamhet samt en bedömning av det kommande årets
utveckling. Årsrapporten ska även innehålla en uppföljning av portföljen avseende punkt
2.10 Ansvarsfulla placeringar.

5. Fördelning av ansvar och befogenheter
5.1 Regionfullmäktiges ansvar

Det är Regionfullmäktiges ansvar att:
1. förvaltningen sker i överensstämmelse med Kommunallagen 11 kap 2 – 4 §§.
2. fastställa strategi och policy för pensionsmedelsförvaltningen.
5.2 Regionstyrelsens ansvar

Det är Regionstyrelsens ansvar att:
1. vid behov initiera uppdatering av pensionsmedelspolicyn.
2. följa pensionsmedlens utveckling via rapporteringen.
3. besluta om en förändring av säkerhetsgolvet.
5.3 Regionstyrelseförvaltningens ansvar
Ärendenr RS 2018/18 Datum

Det är Regionstyrelseförvaltningens ansvar att:
1. tillsätta extern kapitalförvaltare samt besluta om avveckling av extern förvaltare som
inte uppfyller kraven.
2. vid varje tillfälle vara beredd att rapportera om förvaltningens utveckling.
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3. månadsvis kontrollera att den totala portföljen följer angivna gränser för respektive tillgångsslag samt avseende emittenter.
4. rebalansera den totala portföljen i de fall gränsvärdena för respektive tillgångsslag under- eller överskrids.
5. svara för redovisningen av transaktioner i pensionsmedelsförvaltningen samt framtagande av underlag för rapportering.
6. följa regionens regler för attest och intern kontroll samt delegationsbeslut.

Ärendenr RS 2018/18 Datum

6. Definitioner av vanligt förekommande termer
Aktieindexobligation

Obligationslån där avkastningen är knuten till ett eller flera aktieindex eller i kombination av ränteplacering.

Aktieportfölj

En förmögenhet som är placerad i aktier, aktiefonder eller aktierelaterade instrument.

Aktuell placeringslimit

Den limit som fastställs med syftet att säkerställa att tillåten tillgångsallokering aldrig riskerar uppsatta förvaltningsmål. Definieras som beräknad maximal andel riskfyllda aktier.

Allokering

Fördelning av tillgångsslag i portföljen

Benchmark

Jämförelseindex

Derivatinstrument

Riskhanteringsinstrument som kan härledas till ett underliggande värdepapper, t ex köp- och säljoptioner i aktier, ränteterminer m fl.

Diversifiering

Fördelning av en portföljs placeringar inom och mellan olika
tillgångs-slag/marknader i syfte att minska risken och/eller
höja avkastningen i en portfölj.

Duration

Kan beskrivas som den räntebärande portföljens vägda genomsnittliga återstående löptid. Durationen bestäms av obligationernas och kupongernas återstående löptid, kupongernas storlek
samt räntenivån. Ju högre värde desto mer känslig är portföljen
för förändringar i marknadsräntan. Durationen för en s.k. nollkupongsobligation är lika med dess löptid och för en kupongobligation lägre än dess löptid.

Emittent

Utgivare och garant av finansiella instrument.

Exponering

Det värde, uttryckt i kronor eller i procent av den totala portföljen, som förändras pga. förändringar i kursen/räntan på ett
värdepapper.

Index

Mått på en marknads eller delmarknads värde och utveckling.
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Kassaflöde

Ström av kapital, som exempelvis pensionsutbetalningar

Kreditrisk

Risk för att utställaren av ett finansiellt instrument, tex obligation, inte kan infria löftet om återbetalning av lånet.

Likvida medel

Medel på bankräkning och dylikt som kan omsättas med kort
varsel.
Mått på omfattningen av handeln, eller omsättningen, i ett instrument eller på en marknad. Även benämning för kassamedel.

Likviditet
Limit

Risknivå som begränsar innehav av finansiella instrument.

Löptid

Den tid som återstår till ett värdepapper förfaller till betalning.

Marknadsränta

Marknadspriset på kapital som sätts av marknadens aktörer

Marknadsvärde

Värdet av en tillgång (eller en hel portfölj) till kapitalmarknadens rådande prisnivå.

Ärendenr RS 2018/18 Datum

MSCI AC World Net TR Morgan Stanleys bredare världsindex för globala aktier som
inkluderar både utvecklade marknader och tillväxtmarknader.
Net TR innebär att utdelningar återinvesteras efter avdragen
skatt.
Obligation

Skuldebrev med löptid (ursprungligen) över ett år.

OMRX Bond index

OMX-gruppens värdeviktade index bestående av nominella
benchmarkobligationer emitterade av staten samt bostadsinstituten

Option

Finansiellt instrument som ger innehavaren rätten, men inte
skyldigheten, att köpa (köpoption) eller att sälja (säljoption) en
viss egendom till ett förutbestämt pris inom en viss tidsperiod.
Optionen ger utfärdaren motsvarande skyldighet att sälja eller
att köpa egendomen ifråga.

Placeringshorisont

Den tidsperiod under vilken de förvaltade medlen ska vara investerade.

Rating

Av kreditvärderingsinstitut gjord bedömning av sannolikheten
för att en skuld kommer att regleras på överenskommen tidpunkt.

Ratingkategorier

Ratinginstituten Standard & Poor´s (S & P´s) och Moody´s
Investors Service Inc (Moody´s) klassificering av kort- och
långfristig upplåning kan illustreras enligt följande:
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Översättningstabell för rating

Ärendenr RS 2018/18 Datum

Standard & Poor's
Nationell
kortfristig Kortfristig Långfristig
rating
rating
rating
AAA
AA+
AA
A-1+
AAA+
A-1
A
AK-1
A-2
BBB+
K-2
BBB
K-3
A-3
BBBBB+
BB
B
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
C
C
K-4
D
D

Moody's
Kortfristig
rating

P-1
P-2
P-3

Not

Långfristig
rating
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3
Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3
Ca
prime C

Realobligation

Obligation som ger en inflationsskyddad avkastning då den räknas upp med inflationen i form av konsumentprisindex (KPI).
Det innebär att framtida kassaflöden behåller sin reala köpkraft.
Även kallat realränteobligation.

Realränta

Nominell ränta minus inflation, vilket ger en ränta med hänsyn tagen till inflationen.

Rebalansering

I det fall portföljens tillgångar utvecklas på ett sådant sätt så
att de övergripande limiterna överträds krävs en rebalansering
för att åter vara inom stipulerade limiter. Innebär alltså att
portföljen viktas om för att återigen vara i balans med limiterna.

Riskkontroll

Bevakning och uppdatering av aktuell placeringslimit.

Riskfri ränta

Den ränta, till vilken regionen kan sätta av medel, som inte innebär någon risk.

Riskmått

Mått för att mäta risk. I vårt fall används sannolikheten för att
gå under säkerhetsgolvet som mått på risken.
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Ränteportfölj
SIX PRX index

En förmögenhet som är placerad i räntebärande värdepapper.
SIX PRX är ett aktieindex som ska spegla marknadsutvecklingen av bolag på Stockholmsbörsen. Indexet tar även hänsyn
till utdelningar.

Strukturerad produkt

Derivat kombinerade med räntebärande värdepapper i ett och
samma strukturerade värdepapper.

Säkerhetsgolv

Den på förhand definierade lägsta nivå som portföljens tillgångar får falla till i relation till målet.

Tillgångsslag

Räntebärande värdepapper och aktier är två exempel på tillgångsslag.

Valutarisk

Risken att utländska tillgångar faller i värde mätt i egen valuta
pga. att den egna valutan stiger / utländska valuta faller.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-05-14

Handlingar till

Ärende 9

Ägardirektiv och bolagsordning för
Inspiration Gotland AB
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-04-26, § 93
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-03-18
• Bolagsordning för Inspiration Gotland AB
• Ägardirektiv för Inspiration Gotland AB

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-04-26

RS § 93

RS § 93

Ägardirektiv och bolagsordning för
Inspiration Gotland AB

RS 2018/321
AU § 106

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

De reviderade förslagen till bolagsordning och ägardirektiv för Inspiration
Gotland AB godkänns.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Regionfullmäktige beslutade 2017-06-19, § 92, efter förslag från regionstyrelsen, att
ansvaret för verksamheten i Inspiration Gotland AB skulle överflyttas till
regionstyrelsen och dess förvaltning senast 2017-12-31.
Med anledning av detta behövde ett avtal tecknas mellan Region Gotland och
Inspiration Gotland AB. Avtalet skulle förtydliga vilka tillgångar som följer med i
övergången, hur övergången skulle regleras ekonomiskt samt vad som gällde för
berörda medarbetare. Regionstyrelsen godkände ett upprättat inkråmsavtal med
Inspiration Gotland 2017-12-13, § 381.
Dessutom behövde en överenskommelse träffas med fastighetsägaren Region
Gotland, teknikförvaltningen, kring framtida form för uthyrning av Donnerska huset
vilket förhyrts av bolaget. I avvaktan på en framtida lösning fick hyresvärdskapet tills
vidare kvarstå på Inspiration Gotland AB.
Regionstyrelsen beslutade 2018-02-01, § 8, att medverka till att hyresavtalet mellan
bolaget och regionen skulle sägas upp i förtid och att fastighetsförvaltningen skulle
övergå till Tekniska nämnden 2018-03-31. Med anledning av detta fick också
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att senast i juni återkomma med ett förslag till
hur Donnerska huset långsiktigt kan utvecklas.
Med anledning av ovanstående förändringar för Inspiration Gotlands AB:s del
behöver bolagsordningen och ägardirektivet för bolaget justeras.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de reviderade förslagen till bolagsordning
och ägardirektiv fångar upp den nu krympta verksamheten som Inspiration Gotland
AB ska bedriva.
Arbetsutskottet har justerat regionstyrelseförvaltningens förslag dels under punkt 8
Samordning och dialog där antalet ägarmöten ändras från två till ett möte per år, dels
under punkt 5 Region Gotlands koncernkrav, i första stycket, med ändring från
informationsmöte till ägarmöte. I bolagsordning har av honom strukits under rubriken
§ 13 Rösträtt.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-03-18
1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/321
18 mars 2018

Jan Olsson

Regionstyrelsen

Ägardirektiv och bolagsordning för Inspiration Gotland AB
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•

De reviderade förslagen till bolagsordning och ägardirektiv för Inspiration
Gotland AB godkänns.

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade 19 juni 2017, § 92, efter förslag från regionstyrelsen, att
ansvaret för verksamheten i Inspiration Gotland AB skulle överflyttas till
regionstyrelsen och dess förvaltning senast 31 december 2017.
Med anledning av detta behövde ett avtal tecknas mellan Region Gotland och
Inspiration Gotland AB. Avtalet skulle förtydliga vilka tillgångar som följer med i
övergången, hur övergången skulle regleras ekonomiskt samt vad som gällde för
berörda medarbetare. Regionstyrelsen godkände ett upprättat inkråmsavtal med
Inspiration Gotland 2017-12-13, § 381.
Dessutom behövde en överenskommelse träffas med fastighetsägaren Region
Gotland, teknikförvaltningen, kring framtida form för uthyrning av Donnerska huset
vilket förhyrts av bolaget. I avvaktan på en framtida lösning fick hyresvärdskapet tills
vidare kvarstå på Inspiration Gotland AB.
Regionstyrelsen beslutade 2018-02-01, § 8, att medverka till att hyresavtalet mellan
bolaget och regionen skulle sägas upp i förtid och att fastighetsförvaltningen skulle
övergå till Tekniska nämnden 2018-03-31. Med anledning av detta fick också
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att senast i juni återkomma med ett förslag till
hur Donnerska huset långsiktigt kan utvecklas.
Med anledning av ovanstående förändringar för Inspiration Gotlands ABs del
behöver bolagsordningen och ägardirektivet för bolaget justerat enligt nu framtagna
förslag
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/321

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de reviderade förslagen till bolagsordning
och ägardirektiv fångar upp den nu krympta verksamheten som Inspiration Gotland
AB ska bedriva.
Beslutsunderlag

1.
2.
3.
4.
5.

Förslag till reviderad bolagsordning för Inspiration Gotland AB.
Förslag till reviderat ägardirektiv för Inspiration Gotland AB.
Regionfullmäktige 2017-06-19, § 92
Regionstyrelsen 2017-12-13, § 381
Regionstyrelsen 2018-02-01, § 8

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Inspiration Gotland AB
RSF kansli och RSF stab
RSF Regional utveckling
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Bilaga 1

Bolagsordning för Inspiration Gotland AB, 556306-3733
§1

Firma

Bolagets firma är Inspiration Gotland AB
§2

Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva projektverksamhet relaterat till
Gotlands som besöksmål och etableringsort.
§3

Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att stärka Gotlands attraktionskraft, i syfte att bidra till tillväxt och
befolkningsökning.

Verksamheten har inte som syfte att generera vinst till Bolagets ägare, men skall
vara över tiden ekonomiskt hållbar. I händelse av Bolagets likvidation ska Bolagets
vinst och tillgångar tillfalla Region Gotland för att användas till liknande ändamål.
§4

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100.000 kronor och högst 400.000 kronor.
§5

Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier.
§6

Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter lägst 0 och högst 9 suppleanter.
Styrelsen utses av regionfullmäktige i Region Gotland för tiden från den årsstämma som
följer närmast efter det val till regionfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma
som följer efter nästa val till regionfullmäktige. Regionfullmäktige utser också
ordförande och vice ordförande i styrelsen.
Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande eller,
vid förfall för någon av dem suppleant för denne är närvarande.
§7

Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Visby, Gotlands kommun.
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§8

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en
ersättare.
Revisorns och – i förekommande fall suppleantens – uppdrag gäller till slutet av den
årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§9

Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall regionfullmäktige i
Region Gotland utse en lekmannarevisor med suppleant.
§10

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra
veckor och senast två veckor före stämman.
§11

Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

§12

Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringsmän
Godkännande av dagordning
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns
granskningsrapport
Beslut om
a. Fastställelse av resultat- och balansräkning
b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med
suppleanter
Regionfullmäktiges val av ledamöter
Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
Fastställande av ägardirektiv och riktlinjer för styrning av bolaget (i
förekommande fall)
Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen
Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår

§13

Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av hen honom ägda och
företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.
§14

Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot och VD att teckna bolagets firma.
§15

Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda regionfullmäktige i Region Gotland möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt
fattas.
16

Inspektionsrätt

Regionstyrelsen i Region Gotland har rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock
endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.
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Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av regionfullmäktige i Region
Gotland.

Bilaga 2

Ägardirektiv för Inspiration Gotland AB (org nr 5563063733)
1. Bolagets ändamål och ansats

Bolagets ändamål är att stärka Gotlands attraktionskraft, i syfte att bidra till tillväxt
och befolkningsökning (jfr bolagsordning).
Bolaget skall bedriva en kostnadsmedveten verksamhet där hänsyn tas till såväl miljö
som sociala faktorer.
2. Verksamhetens inriktning och mål

Bolaget ska aktivt bidra till att stärka Gotlands konkurrens- och attraktionskraft, i
syfte att nå hållbar tillväxt, befolkningsökning och sysselsättning i enlighet med den
regionala tillväxtpolitiken så som den fastställs av Region Gotland i regionalt
tillväxtprogram eller dylikt. Detta ska ske genom att bedriva projektverksamhet.
3. Region Gotlands insyn och ledningsfunktion

Regionfullmäktige är Region Gotlands högsta beslutande organ och fungerar som
ägare av bolaget. Regionfullmäktige har ansvar för att:
• Fastställa ändamålet
• Besluta i fråga om bolagsordning
• Formulera ägardirektiv
• Utse styrelseledamöter
• Utse revisorer
• Utse ombud att företräda ägaren på bolagsstämman
• Ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt såsom
större investeringar, bildande eller förvärv av dotterbolag, planer på ny eller
ändrad inriktning av bolagets verksamhet, innan beslut tas i bolaget
Bolagets verksamhet står under uppsikt av regionstyrelsen i enlighet med Region
Gotlands aktieägarpolicy. Regionstyrelsen skall ges den information och erhålla de
handlingar som regionstyrelsen begär.
4. Finansiering, förvaltning och samverkan

Region Gotland tillskjuter årligen medel för finansiering av bolagets verksamhet i
form av ett ägarbidrag.
Därutöver kan tillkomma medel för projekt och uppdrag, initierade och finansierade
av Region Gotland enligt särskilda överenskommelser. Bolaget kan likväl på egen
hand ta förslag på angelägna projekt och uppdrag. Sådana uppdrag kan tillkomma när
som helst under verksamhetsåret och ska godkännas av bolagets styrelse.
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Bolaget ska där så är lämpligt komplettera finansieringen av verksamheten genom
medel från bland annat nationella och regionala aktörer eller EU.
5. Region Gotlands koncernkrav

Budget och handlingsprogram
Bolagets budget för nästkommande år samt sedvanliga strategiska
planeringsdokument delges Region Gotland vid, på hösten, inplanerat
ägarinformationsmöte.
Underlag för koncernredovisning
Bolaget skall årligen senast den 15 februari tillhandahålla regionstyrelsen det underlag
styrelsen begär för upprättande av regionens årsredovisning enligt kommunallagens
bestämmelser.
Årsredovisning
Bolaget ska årligen inlämna fullständig årsredovisning för information till
regionfullmäktige senast första veckan i maj.
Riktlinjer och program
Bolaget ska i tillämpliga delar följa regionens upprättade policys, riktlinjer och
program.
6. Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktör

Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete. Styrelsen har enligt
8 kap 6 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande
direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Dessa riktlinjer och
anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören.
7. Förvaltningsberättelse

Bolagets skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende
stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det
regionala ändamålet med verksamheten.
8. Samordning och dialog

Ägarmöten genomförs en gång per år. Mötena ska innehålla redovisning från bolaget
angående ekonomisk ställning, planering framåt både avseende produktion och
verksamhet samt övriga väsentliga ärenden. Minnesanteckningar ska föras.
9. Övrigt

Dessa ägardirektiv gäller tills vidare, om inte behov att revidera dem uppstår, och
ersätter alla tidigare ägardirektiv. Både ägaren och bolaget kan påkalla behov av
revidering under perioden.
Ägardirektiven gäller tillsammans med bolagsordningen och Region Gotlands
aktieägarpolicy.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-05-14

Handlingar till

Ärende 10

Almedalsveckan – värdskap och mandat
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-04-26, § 94
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-04
• Policy för Almedalsveckan

Protokollsutdrag

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-04-26

RS § 94

RS § 94

Almedalsveckan - värdskap och mandat

RS 2018/265
AU § 107

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

•

•

Regionstyrelsen bemyndigas fatta de beslut samt ingå de avtal och övriga
överenskommelser som närmare krävs för att genomföra och utveckla det
demokratiska värdskapet.
Tekniska nämnden ska för Almedalsveckan och berörda politiska partier
reservera plats – på så sätt att inte någon annan ansökan om begagnande av
offentlig plats får tillstyrkas – i Almedalen under Almedalsveckan samt två dagar
före och en dag efter veckan. Varje parti ska dock söka eget tillstånd hos
polismyndigheten för sin respektive dag.
Tekniska nämnden ges tillfälle att till fullmäktige yttra sig över förslaget till beslut
senast 2018-05-02.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Det har uppkommit önskemål om en utförligare reglering av Almedalsveckan.
Förslaget till beslut avser att ge stöd för regionstyrelsens och tekniska nämndens
vidare engagemang i ämnet. Förslaget innehåller också en lösning på hur
Almedalsparken i berörda delar kan säkras gentemot andra konkurrerande
arrangemang under veckan.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår 1) att regionstyrelsen bemyndigas fatta de beslut
samt ingå de avtal och övriga överenskommelser som närmare krävs för att genomföra och utveckla det demokratiska värdskapet samt 2) att tekniska nämnden ska för
Almedalsveckan och berörda politiska partier reservera plats – på så sätt att inte
någon annan ansökan om begagnande av offentlig plats får tillstyrkas – i Almedalen
under Almedalsveckan samt två dagar före och en dag efter veckan. Varje parti ska
dock söka eget tillstånd hos polismyndigheten för sin respektive dag.
Frågan har 2018-03-16 beretts i storgrupp med företrädare för regionstyrelsens
arbetsutskott och företrädare för de politiska partierna som för närvarande har del i
det rullande schemat i Almedalsveckan. Emellertid har tekniska nämnden, som
berörs av beslutet, inte ännu fått tillfälle att yttra sig. Med hänsyn till önskemålet
under beredningen om att få ett regelverk på plats innan sommaren har det framförts
att beslut bör tas i fullmäktige på dess sammanträde 2018-05-14. Vid sådant
förhållande förslås även att tekniska nämnden ges tillfälle att yttra sig över förslaget
direkt till fullmäktige.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-04
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/265
4 april 2018

Patrik Pettersson/Helena Wottle

Regionstyrelsen

Almedalsveckan - värdskap och mandat
Förslag regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige

1. Regionstyrelsen bemyndigas fatta de beslut samt ingå de avtal och övriga
överenskommelser som närmare krävs för att genomföra och utveckla det
demokratiska värdskapet..
2. Tekniska nämnden ska för Almedalsveckan och berörda politiska partier
reservera plats – på så sätt att inte någon annan ansökan om begagnande av
offentlig plats får tillstyrkas – i Almedalen under Almedalsveckan samt två dagar
före och en dag efter veckan. Varje parti ska dock söka eget tillstånd hos
polismyndigheten för sin respektive dag.
3. Tekniska nämnden ges tillfälle att till fullmäktige yttra sig över förslaget till beslut
senast 2 maj 2018.

Ärendet

Almedalsveckan är en tid och plats för demokratiska samtal och idéburet
engagemang. Den kännetecknas av demokrati, öppenhet och tillgänglighet. Det är ett
allmänt intresse att Region Gotland engagerar sig i Almedalsveckan.
Region Gotland är den demokratiska värden för Almedalsveckan på förutsättningen
att riksdagspartierna genom sina lokala företrädare tillsammans under en
sommarvecka arrangerar partiledartal eller motsvarande från scenen i
Almedalsparken.
Det har uppkommit önskemål om en utförligare reglering av Almedalsveckan.
Bifogat förslag till beslut avser att ge stöd för regionstyrelsens och tekniska
nämndens vidare engagemang i ämnet. Förslaget till beslut innehåller också en
lösning på hur Almedalsparken i berörda delar kan säkras gentemot andra
konkurrerande arrangemang under veckan.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår 1) att regionstyrelsen bemyndigas fatta de beslut
samt ingå de avtal och övriga överenskommelser som närmare krävs för att
genomföra och utveckla det demokratiska värdskapet samt 2) att tekniska nämnden
ska för Almedalsveckan och berörda politiska partier reservera plats – på så sätt att
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inte någon annan ansökan om begagnande av offentlig plats får tillstyrkas – i
Almedalen under Almedalsveckan samt två dagar före och en dag efter veckan. Varje
parti ska dock söka eget tillstånd hos polismyndigheten för sin respektive dag
Vid sidan av regionstyrelsen beslutar tekniska nämnden om yttranden över
ansökningar om upplåtelse av offentlig plats, trafikregleringar och annat som följer av
nämndens reglemente.
Frågan har den 16 mars 2018 beretts i storgrupp med företrädare för regionstyrelsens
arbetsutskott och företrädare för de politiska partierna som för närvarande har del i
det rullande schemat i Almedalsveckan. Emellertid har tekniska nämnden, som
berörs av beslutet, inte ännu fått tillfälle att yttra sig.
Med hänsyn till önskemålet under beredningen om att få ett regelverk på plats innan
sommaren har det framförts att beslut bör tas i fullmäktige på dess sammanträde den
14 maj 2018. Det brådskar således. Vid sådant förhållande förslås även att tekniska
nämnden ges tillfälle att yttra sig över förslaget direkt till fullmäktige.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden för remissvar
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POLICY

Almedalsveckan
Den demokratiska värden
Fastställd av regionfullmäktige
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
Gäller 2018-2022
Ärendenr RS 2018/265
Version 0.4

Almedalsveckan
Almedalsveckan är en tid och plats för demokratiska samtal och idéburet engagemang. Den
kännetecknas av demokrati, öppenhet och tillgänglighet. Det är ett allmänt intresse att Region Gotland engagerar sig i Almedalsveckan.
Region Gotland är den demokratiska värden för Almedalsveckan på förutsättningen att
riksdagspartierna genom sina lokala företrädare tillsammans under en sommarvecka arrangerar partiledartal eller motsvarande från scenen i Almedalsparken.
Regionstyrelsen bemyndigas fatta de beslut samt ingå de avtal och övriga överenskommelser som närmare krävs för att genomföra och utveckla det demokratiska värdskapet.
Vid sidan av regionstyrelsen beslutar tekniska nämnden om yttranden över ansökningar om
upplåtelse av offentlig plats, trafikregleringar och annat som följer av nämndens reglemente.
Tekniska nämnden ska för Almedalsveckan och berörda politiska partier reservera plats –
på så sätt att inte någon annan ansökan om begagnande av offentlig plats får tillstyrkas – i
Almedalen under Almedalsveckan samt två dagar före och en dag efter veckan. Varje parti
ska dock söka eget tillstånd hos polismyndigheten för sin respektive dag.
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Handlingar till

Ärende 11

Fördelning av ersättning för
etableringsinsatser och introduktion
för nyanlända personer
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-03-22, § 64
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-02-23

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-03-22

RS § 64

Fördelning av ersättning för etableringsinsatser
och introduktion för nyanlända personer

RS 2017/1145
AU § 77

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Ersättning för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer
fördelas enligt följande:
- 85 % utgår till respektive verksamhet inom barn- och utbildningsnämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden beroende på den
nyanländes ålder.
- 5 % avräknas och tillfaller regionstyrelsen och tekniska nämnden.
- 5 % avräknas och tillfaller regionstyrelsen, kultur- och fritidsverksamheten.
- 5 % avräknas och tillfaller socialnämnden.
• Vid val av insats ska integrationsstrategin vara styrande.
•

Ersättning för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer
(etableringsersättning) är en schablonersättning som tillfaller bosättningskommunen i
24 månader från att den nyanlände fått uppehållstillstånd. Regionstyrelsen tog beslut
2017-02-02, § 10 om hur den här ersättningen ska fördelas mellan olika
verksamheter. Det beslutet behöver nu revideras bland annat på grund av att kulturoch fritidsverksamheten splittrats.
85 % av den totala ersättningen föreslås fördelas efter den nyanländes ålder enligt
den modell som gällde tidigare. Åldern 0-5 hanteras i förskola (barn- och
utbildningsnämnden (BUN)), 6-15 i förskola, fritids, grundskola, ungdomsgårdar
(BUN och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN)), 16-19 i gymnasium
och på ungdomsgårdar (GVN), 20-64 av integrationsenheten (GVN) och åldrarna 65
och uppåt inom äldreomsorg (socialnämnden (SON)).
Förordningens regelverk gällande mottagande och praktisk hjälp i samband med
bosättning är ett specifikt uppdrag. Inom Region Gotland delas ansvaret mellan
tekniska nämnden och regionstyrelsen. I det här förslaget föreslås att 5 procent av
den totala ersättningen ska avräknas för detta ändamål. Om inget annat
överenskommes så ska ersättningen delas lika mellan regionstyrelseförvaltningen och
teknikförvaltningen.
När det gäller förordningens regler angående andra insatser för att underlätta
etablering i samhället, avses i det här förslaget främst insatser inom bibliotek och
annan kultur. 5 % av den totala ersättningen ska avräknas för detta ändamål.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-03-22

RS § 64 forts
RS 2017/1145

I förordningen nämns också att ersättningen ska täcka vissa kostnader för
ekonomiskt bistånd och administration av detta. Även andra insatser inom
socialnämnden kan vara aktuella. 5 % av den totala ersättningen ska avräknas för
detta ändamål.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-02-23

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/1145
23 februari 2018

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Fördelning av ersättning för etableringsinsatser och
introduktion för nyanlända personer
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

•

Ersättning för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer
fördelas enligt följande:
-

85 procent utgår till respektive verksamhet inom barn- och
utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och
socialnämnden beroende på den nyanländes ålder.

-

5 procent avräknas och tillfaller regionstyrelsen och tekniska nämnden.

-

5 procent avräknas och tillfaller regionstyrelsen, kultur- och
fritidsverksamheten

- 5 procent avräknas och tillfaller socialnämnden
Vid val av insats ska integrationsstrategin vara styrande

Sammanfattning

Ersättning för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer
(etableringsersättning) är en schablonersättning som tillfaller bosättningskommunen i
24 månader från att den nyanlände fått uppehållstillstånd.
Regionstyrelsen tog beslut 2017-02-02 §10 om hur den här ersättningen ska fördelas
mellan olika verksamheter. Det beslutet behöver nu revideras bland annat på grund
av att kultur- och fritidsverksamheten splittrats.
Den förordning som reglerar ersättningen är tämligen allmänt hållen. Det finns dock
vissa specifika insatser som nämns.
1. mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning
2. särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem och sådan pedagogisk
verksamhet som avses i 25 kap. skollagen
3. kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den
som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen
4. sådan kommunal vuxenutbildning som särskilt anpassats för utlänningar som omfattas av 14
§ förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,
5. samhällsorientering,
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6. tolkning, och
7. andra insatser för att underlätta etablering i samhället.
För personer som inte har fyllt 65 år ingår även viss ersättning för kostnader för ekonomiskt
bistånd och för administration av ärenden om sådant bistånd i schablonersättningen.

85 procent av den totala ersättningen föreslås fördelas efter den nyanländes ålder
enligt den modell som gällde tidigare. Det här är den största delen av ersättningen
som främst avser insatser enligt punkt 2 – 7. Förutom det som specifikt nämns i
förordningen kan en rad integrationsinsatser vara aktuella. Integrationsstrategin med
dess fem viktiga områden, arbete, boende, hälsa och sjukvård, socialt sammanhang
och utbildning ska vara styrande vid val av insatser.
Ålder

Verksamhet och nämnd

0-5

Förskola, BUN

6-15

Förskola, fritids, grundskola, ungdomsgårdar, BUN, GVN

16-19

Gymnasium, ungdomsgårdar, GVN

20-64

Integrationsenhet, GVN

65-

Äldreomsorg, SON

Punkt 1 som avser mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning är ett
specifikt uppdrag. Inom Region Gotland delas ansvaret mellan tekniska
nämnden/teknikförvaltningen och regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen. I det
här förslaget föreslås att 5 procent av den totala ersättningen ska avräknas för detta
ändamål. Om inget annat överenskommes så ska ersättningen delas lika mellan
regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen.
När det gäller punkt 7, andra insatser för att underlätta etablering i samhället, avses i
det här förslaget främst insatser inom bibliotek och annan kultur. 5 procent av den
totala ersättningen ska avräknas för detta ändamål.
I förordningen nämns också att ersättningen ska täcka vissa kostnader för
ekonomiskt bistånd och administration av detta. Även andra insatser inom
socialnämnden/socialförvaltningen kan vara aktuella. 5 procent av den totala
ersättningen ska avräknas för detta ändamål.
Ärendebeskrivning

Migrationsverkets ersättning för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända
personer (etableringsersättning) är ett schablonbelopp som tillfaller
bosättningskommunen när den nyanlände får uppehållstillstånd. Ersättningen betalas
ut under en period på 24 månader och om personen flyttar till annan kommun följer
ersättningen med.
Region Gotlands intäkt från den här ersättningen var totalt 32,4 mnkr 2017.
I förordningen står följande om vad ersättningen avser.
1. mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning,
2. särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem och sådan pedagogisk
verksamhet som avses i 25 kap. skollagen
3. kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den
som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen,
4. sådan kommunal vuxenutbildning som särskilt anpassats för utlänningar som omfattas av 14
§ förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,
5. samhällsorientering,
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6. tolkning, och
7. andra insatser för att underlätta etablering i samhället.
För personer som inte har fyllt 65 år ingår även viss ersättning för kostnader för ekonomiskt
bistånd och för administration av ärenden om sådant bistånd i schablonersättningen.

Beloppet fastställs varje år och uppgår 2018 till 133 200 kronor för en person som
inte har fyllt 65 år, och 80 300 kronor för en person som har fyllt 65 år.
Regionstyrelsen beslutade 2017-02-02 om hur etableringsersättningen skulle fördelas
mellan Region Gotlands verksamheter. Beslutet innebar att 10 procent av
ersättningen tillföll kultur- och fritidsnämnden och övrig ersättning fördelades till
olika verksamheter utifrån den nyanländes ålder. Det beslutet behöver revideras av
flera skäl. Bland annat på grund av att kultur- och fritidsnämnden upphört och
verksamheten splittrats. Det finns också en annan kunskap om vilka insatser som
behövs vid etablering och att ersättningen därmed kan vara en faktor som bidrar till
att insatserna genomförs.
Det finns enligt Sveriges Kommuner och Landsting inga beräkningsunderlag som
förklarar dagens nivå på ersättning. Det finns därmed inte uttalat vad som är rimliga
kostnader för etablering. Detta faktum ger därmed stor frihet till den lokala nivån
som kan styra insatser och pengar utifrån egna förutsättningar.
Bedömning

Den förordning som reglerar ersättningen är tämligen allmänt hållen. Detta innebär
att det inte med någon större tydlighet går att säga att en viss insats ska eller inte ska
omfattas av ersättningen.
Region Gotland antog i september 2017 en integrationsstrategi.
Regionstyrelseförvaltningens förslag är att strategin ska utgöra grunden för hur
pengarna används.
Det finns dock specifikt nämnt vissa insatser som ersättningen ska användas till.
För mottagande och praktisk hjälp med bosättning delas idag ansvaret mellan
regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen. Ersättningen bör åtminstone till
viss del täcka kostnader som uppkommer i samband med bosättning. Förslaget är att
5 procent av ersättningen används till den verksamheten och delas lika mellan
regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen om inget annat överenskommes.
I beloppet ingår inte kostnader för upprustning och renovering av bostäder.
När det gäller insatser som kultur- och fritidsnämnden tidigare ansvarat för så är
förslaget att minska den andelen från 10 till 5 procent. Ersättningen ska tillfalla den
del av verksamheten som regionstyrelseförvaltningen nu ansvarar för. Under 2017
användes etableringsersättningen bland annat till att öka omfattningen av kultur för
barn- och unga nyanlända samt att på olika sätt inom biblioteksverksamheten göra
riktade insatser till nyanlända.
När det gäller vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration är förslaget
att 5 procent av ersättningen tillfaller socialnämnden. Genom överenskommelse
mellan förvaltningarna finansierades en tjänst som handläggare vid försörjningsstödet
av den här ersättningen redan under 2017.
All annan ersättning är rimlig att fördela utifrån den nyanländes ålder, precis som
tidigare, eftersom åldern styr mycket av vilka kommunala insatser som behövs.
För gruppen mellan 20-64 år så kan en rad integrationsinsatser vara aktuella.
Integrationsstrategin är styrande vid val av insatser. I strategin pekas fem viktiga
områden ut: arbete, boende, hälsa och sjukvård, socialt sammanhang och utbildning.
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I det här förslaget antas integrationsenheten inom UAF vara bäst lämpad att avgöra
vilka insatser som behövs för den här målgruppen. UAF ansvarar därmed för att
samordna dessa insatser.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Förslag om ”Kranmärkning” av Region
Gotlands arrangemang, möten och
arbetsplatser
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-03-22, § 84
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-03-14
• Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-3-14, § 90

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-03-22

RS § 84

Förslag om ”Kranmärkning ” av Region Gotlands
arrangemang, möten och arbetsplatser

RS 2018/129

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Alla nämnder rekommenderas att införa Kranmärkning av arbetsplatser och
aktiviteter inom Region Gotlands verksamheter.

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i samarbete med teknikförvaltningen
ansöka om Kranmärkning.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Eftersom bristen på råvatten vatten och investeringar i nya vattenanläggningar är ett
diskussionsämne på Gotland bör mer exakta siffror för Region Gotlands energi och
kemikaliebehov i dricksvattenproduktionen tas fram som en del i marknadsföringen
av regionens dricksvatten som kranmärkt vatten. Teknikförvaltningen är tillfrågad
om att bidra med underlag till det.
Regionstyrelseförvaltningen har redan sedan länge haft med kravet på att vatten som
serveras är lokalt kranvatten, i den frivilliga miljödiplomeringen av Almedalsveckans
evenemang.
Att kranmärka regionen egna verksamheter, event och konferenser bör kunna bli en
naturlig del i att ställa sig bakom regionens egen dricksvattenproduktion och delta i
kommunikationen kring vattnet på Gotland. Det är viktigt med ökad förståelse för
värdet av rent och gott kranvatten. Ett led i det kan vara att servera kranvatten på ett
tilltalande sätt vid varje aktuellt tillfälle. De verksamheter som idag använder
flaskvatten ges tillfälle att ta ställning. Vidare måste frågan förankras dels hos
fritidsverksamheter som har försäljning och hos alla som beställer arrangemang eller
catering i olika sammanhang där regionen är med och arrangerar aktiviteter. Inom
regionstyrelseförvaltningen blir varuförsörjningens sortiment ett eventuellt undantag
från kranmärkningen, för att kunna tillhandahålla vatten på flaska för de
verksamheter som har skäl för att det behövs.
Konsekvensanalyser relevanta för sammanhanget är t ex barnperspektivet för ett
hållbart samhälle samt styrmodellens perspektiv och uppdelning i verksamhet/
samhälle. Här ges möjlighet till synergieffekter där det som ger lägre kostnader också
ger en positiv miljöeffekt.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-03-22

RS § 84 forts
RS 2018/129

Kranmärkningen innebär inte någon kostnadspåverkan utan ingår i ordinarie budget.
Ärendet föredras av Helena Andersson, ekostrateg, regionstyrelseförvaltningen
Susanne Bjergegard-Pettersson avdelningschef och Peter Daun informatör, båda
teknikförvaltningen..
Beslutsunderlag

Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-03-14, § 90
Regionstyrelseförvaltningen 2018-03-14

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/129
14 mars 2018

Regionstyrelsen

Förslag om ”Kranmärkning ” av Region Gotlands arrangemang,
möten och arbetsplatser
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

•Regionfullmäktige rekommenderar berörda nämnder att införa ”Kranmärkning” av
arbetsplatser och aktiviteter inom Region Gotlands verksamheter.
Förslag till beslut i regionstyrelsen

• Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att i samarbete med
teknikförvaltningen ansöka om ”Kranmärkning”.
• Beslutspunkten förklaras omedelbart justerad

Sammanfattning

Teknikförvaltningen föreslår att hela regionen ska ansluta sig till ”kranmärkt”.
Regionstyrelseförvaltningen är positiv. För själva genomförandet har Tekniska
nämnden redan godkänt förslaget om kranmärkning, teknikförvaltningen redan
ansökt hos Svenskt Vatten och till 22 mars har de behörighet att genomföra
kranmärkning för andra. Regionstyrelseförvaltningen bör då bli första förvaltning
som genom teknikförvaltningen får märkningen. Därefter kan teknikförvaltningen
erbjuda kranmärkning, både till andra delar av regionen och till andra på Gotland.
Beslutsförslaget till regionfullmäktige blir därmed att respektive förvaltning/nämnd
rekommenderas av regionfullmäktige att själva fatta beslut om att ansluta respektive
förvaltning, eller lämpliga delar av dess verksamheter, till kranmärkt.
Kranmärkning kan enligt Svenskt Vatten sökas av de som uppfyller kraven, eftersom
det är en märkning, ingen certifiering, så är det sedan upp till anslutna verksamheter
att själva se till att de följer kraven för märkningen.
Ärendebeskrivning

Teknikförvaltningen har till regionstyrelseförvaltningen lämnat förslaget om
kranmärkning för hela Region Gotland. Under ärendets gång har det förts en dialog
med Svenskt Vatten om själva utförandet av kranmärkning på Gotland.
Bedömningen eftersamråd är att Teknikförvaltningen bör var de som utför
kranmärkningen på Gotland, efter att de lämnat in ansökan till Svenskt Vatten om
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kranmärkning för den egna organisationen. Regionstyrelseförvaltningen bör därefter
gå före genom att bli första förvaltning som genom teknikförvaltningen får
märkningen. Därefter kan Tekniska förvaltningen i egenskap av regional
vattenleverantör och medlem i Svenskt Vatten själva erbjuda kranmärkning till andra
aktörer på Gotland.
Världsvattendagen infaller den 22 mars varje år. Det är en FN-dag som
uppmärksammar de vattenutmaningar som världen står inför. I år vill Svenskt Vatten
uppmärksamma det värdefulla i att vi i Sverige har tillgång till rent dricksvatten direkt
i vår kran. Detta görs genom ”Kranmärkt”. På Gotland kan vi uppmärksamma dagen
genom att regionstyrelsen då fattar beslut om märkningen för sin egen förvaltning.
Märkningens bakgrund

Den startade som en kampanj i Göteborg, inom förvaltningen Kretslopp och Vatten
inför stora publika arrangemang. Svenskt Vatten tog upp idéen och sprider
”Kranmärkt” som en nationell hållbarhetsmärkning och ett ställningstagande för
miljön, för verksamheter som endast använder sig av kranvatten. Märkningen innebär
att hela arbetsplatser och de möten och externa konferenser eller utbildningar som
ordnas hålls helt fria från flaskvatten.
Svenskt Vatten påpekar vidare att: -Kranmärkt är en hållbarhetsmärkning och inte en
certifiering, det innebär att ni själva ansvarar för att leva upp till vad det innebär att
vara kronmärkta.
Svenskt Vatten rekommenderar att börja med en undersökning av var flaskvatten
används idag och besluta vilka områden som bör prioriteras för kranmärkningen (t ex
ett event eller en konferens alternativt en hel arbetsplats) och att sedan ta område för
område och förändra inköpen. Sedan är rekommendationen att sätta interna mål och
policys – och att följa upp.
Svenskt Vatten anger att vatten sålt på flaska ger upphov till 300 gånger större
koldioxidutsläpp än samma mängd kranvatten och att buteljerat vatten beräknas vara
250 gånger dyrare per liter jämfört med vatten från kranen.
IVL utförde senast år 2015 en livscykelanalys på dryckesförpackningar åt Sveriges
Bryggerier. Den visade på ett genomsnitt för 121g CO2/l från dryckesförpackningar,
men också att dryck i svenska returförpackningar gav betydligt mindre
klimatpåverkan än dryck i engångsförpackningar. Svenskt Vatten hänvisar till en
studie från dåvarande SIK, Institutet för Livsmedel och bioteknik, som under våren
2004 på uppdrag av Konsumentföreningen Stockholm, visade att miljöpåverkan av
förpackningen för vattnet har större klimatpåverkan än transporterna av vattnet, men
att transporterna också har betydelse. Lägst påverkan gav den traditionella 33 cl
glasflaskan i returback. Sämst av returförpackningarna, var de små plastflaskorna
även om de ingår i retursystem.
Region Gotland köpte enligt Måltidsförsörjningen 1 2017 in 18 500 liter naturellt
vatten och 38 700 liter smaksatt vatten på flaska/burk. Ungefär hälften av de
volymerna hanterades genom varuförsörjningen och distribuerades främst till några
äldreboenden och några avdelningar på lasarettet. Resterande volymer har köpts in
direkt inom avtal med livsmedelgrossister. Med schablonvärdena från IVL gav det
upphov till 6 – 10 ton koldioxidutsläpp.
Regionens dricksvattenproduktion ger upphov till elförbrukning, drivmedelsinköp,
körning egen bil i tjänst, energi i lokaler samt kemikalieförbrukning som tillsammans
1

Leverantörsstatistik från inköp inom avtal med grossister, här ingår inte flaskvatten vid t ex catering eller kortköp.
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kan beräknas till en viss mängd koldioxidutsläpp per år. Utslaget på debiterade
mängder dricksvatten kan det ge ett jämförelsetal på hur mycket koldioxid som
sparas in per år genom att använda gotländskt kranvatten.
Bedömning

Eftersom bristen på råvatten vatten och investeringar i nya vattenanläggningar är ett
diskussionsämne på Gotland bör mer exakta siffror för Region Gotlands energi. och
kemikaliebehov i dricksvattenproduktionen tas fram som en del i marknadsföringen
av regionens dricksvatten som kranmärkt vatten. Teknikförvaltningen är tillfrågad
om att bidra med underlag till det .
Regionstyrelseförvaltningen har redan sedan länge haft med kravet på att vatten som
serveras är lokalt kranvatten, i den frivilliga miljödiplomeringen av Almedalsveckans
evenemang.
Att kranmärka regionen egna verksamheter, event och konferenser bör kunna bli en
naturlig del i att ställa sig bakom regionens egen dricksvattenproduktion och delta i
kommunikationen kring vattnet på Gotland. Det är viktigt med ökad förståelse för
värdet av rent och gott kranvatten. Ett led i det kan vara att servera kranvatten på ett
tilltalande sätt vid varje aktuellt tillfälle. De verksamheter som idag använder
flaskvatten ges tillfälle att ta ställning. Vidare måste frågan förankras dels hos
fritidsverksamheter som har försäljning och hos alla som beställer arrangemang eller
catering i olika sammanhang där regionen är med och arrangerar aktiviteter. Inom
regionstyrelseförvaltningen blir varuförsörjningens sortiment ett eventuellt undantag
från kranmärkningen, för att kunna tillhandahålla vatten på flaska för de
verksamheter som har skäl för att det behövs.
Konsekvensanalyser relevanta för sammanhanget är t ex barnperspektivet för ett
hållbart samhälle samt styrmodellens perspektiv och uppdelning i verksamhet/
samhälle. Här ges möjlighet till synergieffekter där det som ger lägre kostnader också
ger en positiv miljöeffekt.

Beslutsunderlag

Sveriges Bryggerier, 2009: Korta fakta om vatten på flaska
På www.kranmarkt.se finns information om vad som behövs för att börja kranmärka.
Rapport från SIK 2004

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Susanne Pettersson, avd chef teknikförvaltningen
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Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-03-14

TN AU § 90

Kranmärkning

TN 2018/319
RS 2018/129

Arbetsutskottets beslut

•
•

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att ställa sig bakom
teknikförvaltningens förslag och förordar en kranmärkning av Region Gotland.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att teknikförvaltningen ställer om sin
verksamhet till att möta kraven för kranmärkning i god tid inför Almedalsveckan
2018.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen har föreslagit regionstyrelseförvaltningen att hela regionen ska
ansluta sig till ”kranmärkt”. Regionstyrelseförvaltningen är positiv, men behöver tid
för att internt och tillsammans med teknikförvaltningen förbereda och hantera
förslaget. Regionstyrelsen kommer att behandla ärendet på sitt sammanträde 201803-22, ärende nr RS 2018/129.
Bedömning

Teknikförvaltningen arbetar mot att ställa om sin verksamhet till att möta kraven för
kranmärkning i god tid inför Almedalsveckan 2018.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-02-23
RS tjänsteskrivelse 2018-01-29
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-05-14

Handlingar till

Ärende 13

Tilläggsanslag för tillfällig gångbro
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-03-22, § 72
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-02-23
• Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-02-07, § 38

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-03-22

RS § 72

Tilläggsanslag för tillfällig gångbro

RS 2018/169
AU § 86

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Tekniska nämndens begäran om ett tilläggsanslag på 2,2 miljoner kronor för 2018
bifalls.

Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-02-07, § 38, begär 2,2 miljoner kronor (mnkr)
till driftsbudgeten för att anlägga en tillfällig gångbro i anslutning till kryssningskajen.
Då gångbron är en tillfällig lösning uppfyller den inte kraven för att betraktas som en
investering.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det finns utrymme i budgeten 2018 för att
bifalla tekniska nämndens äskande. Budgetresultatet blir efter justering 65 mnkr
vilket är under regionens finansiella mål om en budget som uppgår till två procent av
nettokostnaden. Enligt regelverket ska tilläggsanslag för befintlig verksamhet i
princip inte förekomma. Dock är behovet av en tillfällig gångbro inte att se som
befintlig verksamhet. En permanent gångbro kommer att byggas och medel för detta
är avsatt i investeringsbudget 2017 och kommer att flyttas med i kompletteringsbudget till 2018.
Beslutsunderlag

Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-02-07, § 38
Regionstyrelseförvaltningen 2018-02-23

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/169
23 februari 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för tillfällig gångbro
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Tekniska nämndens begäran om ett tillfälligt tilläggsanslag på 2,2 mnkr för 2018
bifalles.

Sammanfattning

Tekniska nämndens arbetsutskott, TNau § 38, 2018-02-07, begär 2,2 mnkr till
driftsbudgeten för att anlägga en tillfällig gångbro i anslutning till kryssningskajen. Då
gångbron är en tillfällig lösning uppfyller den inte kraven för att betraktas som en
investering.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det finns utrymme i budgeten 2018 för att
bifalla tekniska nämndens äskande. Budgetresultatet blir efter justering 65 mnkr
vilket är under regionens finansiella mål om en budget som uppgår till två procent av
nettokostnaden. Enligt regelverket ska tilläggsanslag för befintlig verksamhet i
princip inte förekomma. Dock är behovet av en tillfällig gångbro inte att se som
befintlig verksamhet. En permanent gångbro kommer att byggas och medel för detta
är avsatt i investeringsbudget 2017 och kommer att flyttas med i
kompletteringsbudget till 2018.
Beslutsunderlag

TNau § 38, 2018-02-07
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Avdelning Ekonomi, enhet Ekonomi och upphandling
Tekniska nämnden
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Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-02-07

TN AU § 38

Tilläggsanslag för tillfällig gångbro

TN 2018/119

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag på
driftbudgeten 2018 med totalt 2 200 000 kr för anläggning av tillfällig gångbro i
anslutning till kryssningskajen.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

En tillfällig gångbro ska anläggas i anslutning till kryssningskajen i Visby 2018.
Gångbron är en tillfällig lösning för sommarsäsongen innan en permanent bro ska
byggas 2019. Anslag för att bygga en permanent bro finns i investeringsbudgeten
med totalt 25 mnkr.
Tilläggsanslag begärs till driftbudgeten eftersom gångbron är en tillfällig lösning och
inte kommer att klassificeras som en anläggningstillgång. Upphandlad bro innebär
kostnader på 2 200 000 kr fram till september 2018. Om det beslutas att bron
behöver stå kvar till 2019 tillkommer månadshyra med 170 000 kr. Denna kostnad är
inte inkluderad i begäran om tilläggsanslag.
Gångbron är under upphandling varför tilläggsanslag erfordras.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras på driftbudgeten med totalt
2 200 000 kr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-01-22
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av ekonomichef Mats Renborn.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-05-14

Handlingar till

Ärende 14

Detaljplan för del av Hamra Storms 2:4,
Vändburgs hamn. Antagande
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-03-22, § 70
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-02-28
• Byggnadsnämnden 2016-06-08, § 123
• Planbeskrivning
• Plankarta
• Granskningsutlåtande
Bilaga: Byggnadsnämnden 2015-11-04, § 198, Upphävande av strandskydd
m.m.
• Gestaltningsprogram
• Miljökonsekvensbeskrivning
Anm:

Region Gotland äger rådighet över fastigheten och detaljplan kan därför
antas utan beslut om exploateringsavtal.

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-03-22

RS § 70

Detaljplan för del av Hamra Storms 2:4 Vändburgs hamn. Antagande

RS 2014/487
AU § 84

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Planförslaget för del av Hamra Storms 2:4 godkänns.

Planområdet utgörs av del av fastigheten Hamra Storms 2:4 (Vändburgs hamn) och
ägs av Region Gotland. Området var under 2012 föremål för en markanvisningstävling och det framtagna planförslaget bygger på det vinnande förslaget. Planens
syfte är att skapa förutsättningar för byggande av ett nytt attraktivt mindre kustsamhälle där offentliga mötesplatser blandas med privatboende. Planen lyfter
ambitionen att skapa ett levande åretruntsamhälle med bebyggelse av hög
arkitektonisk kvalitet.
Planförslaget har stöd i den fördjupade översiktsplanen för Storsudret och Burgsvik.
Förslaget följer också geografiskt översiktsplanens områdesgräns för LIS, landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Planen redovisar en möjlig utbyggnad med cirka
70 boendeenheter, men även andra byggnader för verksamheter, restauranger,
mötespunkter etc. VA-frågan ska lösas genom avsaltningsanläggning respektive eget
avloppsreningsverk, samråd kring utformning ska ske med miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Förvaltningen avser att återkomma till regionstyrelsen med exploateringsavtal för
säkerställande av exploatörens skyldigheter vid genomförande av planen.
Regionstyrelseförvaltningen anser att planförslaget ligger väl i linje med de
intentioner Region Gotland har i de övergripande målen kring en levande landsbygd
och ett ansvarsfullt samhällsbyggande för tillväxt över hela ön, samt att stöd för
utbyggnaden kan hämtas i den fördjupade översiktsplanen för Storsudret och
Burgsvik 2025. Exploateringsprojektet är dock ett omfattande och komplext sådant
och ett plangenomförande är förenat med stora initialkostnader t ex när det gäller
VA-utbyggnad, varför det är viktigt att kommande genomförandeavtal som tecknas
med exploatören utformas på ett ändamålsenligt sätt.
Beslutsunderlag

Byggnadsnämnden 2016-06-08, § 123
Regionstyrelseförvaltningen 2018-02-28

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2014/487
28 februari 2018

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Detaljplan för del av Hamra Storms 2:4 (Vändburgs hamn) antagande
Förslag till beslut

Planförslaget för del av Hamra Storms 2:4 godkänns och överlämnas till
regionfullmäktige för antagande

Sammanfattning

Planområdet utgörs av del av fastigheten Hamra Storms 2:4 (Vändburgs hamn) och
ägs av region Gotland. Området var under 2012 föremål för en markanvisningstävling och det framtagna planförslaget bygger på det vinnande förslaget. Planens
syfte är att skapa förutsättningar för byggande av ett nytt attraktivt mindre kustsamhälle där offentliga mötesplatser blandas med privatboende. Planen lyfter
ambitionen att skapa ett levande åretruntsamhälle med bebyggelse av hög
arkitektonisk kvalitet.
Planförslaget har stöd i den fördjupade översiktsplanen för Storsudret och Burgsvik.
Förslaget följer också geografiskt översiktsplanens områdesgräns för LIS,
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Planen redovisar en möjlig utbyggnad med
cirka 70 boendeenheter, men även andra byggnader för verksamheter, restauranger,
mötespunkter etc. Intentionen är att skapa en tät bebyggelse där gator och stråk skall
motverka risken för oönskad privatisering. VA-frågan ska lösas genom
avsaltningsanläggning respektive eget avloppsreningsverk, samråd kring utformning
ska ske med miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljövänliga uppvärmningsalternativ
skall uppmuntras genom lämplig utformning och lokalisering av bebyggelsen. En
överlåtelse av marken förutsätter att allmänhetens tillträde till kajerna kan säkerställas,
något som kommer att regleras i samband med tecknande av exploateringsavtal,
vilket även ska reglera ansvaret för genomförande av gator och VA-anläggningar.
Förvaltningen avser att återkomma till regionstyrelsen med exploateringsavtal för
säkerställande av exploatörens skyldigheter vid genomförande av planen.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2014/487

Genomförandebeskrivningen ger vid handen att exploateringen är ekonomiskt
lönsam, alltså att planvinst uppkommer. Ur ett regionekonomiskt perspektiv bedöms
exploateringen komma att vara lönsam, dels med den köpeskilling som exploatören
kommer att erlägga men även därför att driftkostnaderna för hamnen upphör.
Hamnen anses inte som strategiskt viktig och nuvarande användning är begränsad.
Till detaljplaneförslaget hör ett ambitiöst gestaltningsprogram (genomförandeplan)
som redovisar genomförandet av exploateringen i tid samt ger en god beskrivning av
hur det framtida området kommer att växa fram och gestaltas. Mellan planens
samrådsfas och antagandeförslaget har vissa ändringar gjorts i planförslaget. Det
gäller bland annat användningen av mark som i plankartan nu även medger att
tillfällig uthyrning får ske i delar av området.
Till planförslaget hör även en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Sammanfattningsvis bedöms ett plangenomförande inte medföra några påtagliga negativa
konsekvenser för miljön. Länsstyrelsen beslutade 2016-05-30 att upphäva
strandskyddet för planområdet vilket utgör en förutsättning för genomförandet.
Vidare klargör planförslaget att regionen inte ska vara huvudman för allmän plats
samt att bygglov/fastighetsregleringar inte får medges innan VA-anläggningen är
utbyggd. Det senare ger stöd för regionstyrelseförvaltningens avsikt att teckna
exploateringsavtal efter att planen har antagits.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att planförslaget ligger väl i linje med de
intentioner Region Gotland har i de övergripande målen kring en levande landsbygd
och ett ansvarsfullt samhällsbyggande för tillväxt över hela ön, samt att stöd för
utbyggnaden kan hämtas i den fördjupade översiktsplanen för Storsudret och
Burgsvik 2025. Exploateringsprojektet är dock ett omfattande och komplext sådant
och ett plangenomförande är förenat med stora initialkostnader t ex när det gäller
VA-utbyggnad, varför det är viktigt att kommande genomförandeavtal som tecknas
med exploatören utformas på ett ändamålsenligt sätt.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att
anta planförslaget för del av Hamra Storms 2:4.
Beslutsunderlag

BN 2016-06-08 (BN§123)
Plankarta (bifogas)
Gestaltningsprogram (bifogas)
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Teknikförvaltningen, enheten mark och stadsmiljö
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planenheten
Regionstyrelseförvaltningen avd regional utveckling
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PLANBESKRIVNING
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HANDLINGAR
Till planförslaget hör följande handlingar:
Planbeskrivning
Plankarta
Miljökonsekvensbeskrivning
Gestaltningsprogram

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: sbfplan@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
__________________________________________________________________________________
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Detaljplanen hanteras enligt PBL 2010:900, normalt förfarande. Beslut om
planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland 2013‐11‐13 §
243.
Planens syfte och
huvuddrag

Den 27 september 2012 beslutade regionstyrelsen att Vändburg hamn skulle
säljas för att minska Region Gotlands framtida driftskostnader och med avsik‐
ten att Vändburg hamn skulle bli ett besöksmål för turism och boende. 2012
genomfördes därför en markanvisning som lyfte fram vikten av det publika
anslaget. Något som även har processats i den fördjupade översiktsplanen för
Storsudret, antagen 2013 av regionfullmäktige utan principiella erinringar från
länsstyrelsen.
Syftet är att i anslutning till hamnen skapa en möjlighet till boende och verk‐
samheter med bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet som med olika intensi‐
tet kan ske året om. För att levandegöra hamnområdet är det viktigt att i den‐
na detaljplan säkerställa allmänhetens tillträde i samklang med de planerade
verksamheterna och boendet samt att offentliga samlingspunkter blandas
med privatboende.

Bedömning av miljö‐
påverkan

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB)är upprättad och behandlar de av läns‐
styrelsen framförda parametrarna; naturmiljö, strandskydd, friluftsliv, riksin‐
tresse enligt miljöbalken kap 4, riksintresse enligt miljöbalken kap 3, trafik,
vatten och avlopp, landskapsbild och klimatförändringar. En revidering av MKB
inför granskning av detaljplanen har skett.

PLANDATA
Lägesbestämning

Planområdet består av fastigheten som innefattar den nya hamnen i Vändburg
och är beläget söder om den gamla hamnen i Vändburg.

__________________________________________________________________________________
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Areal

Planområdet är totalt 7,3 ha och fördelat enligt nedan:
Kvartersmark
Bostäder – 5 340 m2 (70 enheter), Centrumändamål – 1714 m2, Tekniska an‐
läggningar – 250 m2, Hamn – 4441 m2, Vattenområde – 34210 m2
Allmän plats
Naturområde – 12 615 m2, Parkering 1707 m2

Markägoförhållanden

Fastigheten Hamra Storms 2:4 ägs av Region Gotland.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

Planförslaget följer intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Stor‐
sudret och Burgsvik 2025 (2013‐06‐17).
Detaljplaneförslagets gräns följer arronderingen i den fördjupade över‐
siktsplanen när det gäller LIS‐avgränsningen. LIS är förkortning på lands‐
bygdsutveckling i strandnära lägen. Runt Vändburg hamn ges planmässiga
förutsättningar att skapa en liten kustby med boende, verksamheter, restau‐
rang mm.
LIS ‐bedömning: Vändburg hamn är inte idag en besöksplats av betydelse men
har stor potential att bli det. Om Vändburg hamn ges möjlighet att utvecklas
enligt parametrarna i markanvisningstävling 2012 skulle detta sannolikt ge ett
betydande bidrag i ett landsbygdsutvecklingsperspektiv. Bedömningen är även
att detta utvecklingsprojekt inte i någon avgörande utsträckning skulle påver‐
ka vare sig allmänhetens tillgänglighet till strandområdet eller förhållandena
för djur‐ och växtlivet, varken på kort eller på lång sikt.

Utdrag ur plankarta för fördjupad översiktsplan för Storsudret, antagen 2013‐06‐17

__________________________________________________________________________________
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Detaljplaner

För befintlig hamn finns ingen detaljplan.

Kommunala beslut i
övrigt

Bakgrunden till att detta projekt är att Region Gotland inte har behov av ett
antal kommunala hamnar och intentionen är att minimera driftunderhållet.
Därför finns beslut att ett flertal hamnar ska säljas till privata aktörer, där‐
ibland Vändburg hamn.
Del av fastigheten Hamra Storms 2:4 (Vändburg hamn) har via en s k markan‐
visningstävlan (2012) varit ute för försäljning. Denna tävling, där ett antal para‐
metrar poängbedömdes enlig en regional ”kravlista, bl a arkitektoniskt anslag
och vilken typ av kustby man ville tillskapa, vanns av företaget Storsudrets
fastighetsutveckling som är kopplade till Sandellsandbergs arkitektkontor.
Regionen har upprättat avtal med sökande inför pågående detaljplaneprocess.
(Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland 2013‐
11‐13 § 243).

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur

Mark och vegetation

Huvuddelen av området består av det gamla hamnområdet med artificiella
jord/stenvallar. I den södra delen finns ett litet en‐ tallskogsparti.

Radon

Normalriskområde/Lågriskområde. Markradonundersökningar bör göras för
att konstatera om det finns lokala områden med förhöjda radonhalter.

Geoteknik

En översiktlig geoteknisk undersökning har utförts av PentaCon AB på uppdrag
av Region Gotland. Undersökningen omfattar en översiktlig geoteknisk under‐
sökning samt en miljöteknisk undersökning. Den geotekniska undersökningen
visar att vid grundläggningsarbeten krävs inga speciella markförstärkningsåt‐
gärder. Belastningen av marken (byggnader mm) kan genomgående utföras
utan risk för skadliga, ojämna sättningar. Enligt PM föreligger ingen risk för
stabilitetstekniska problem som kräver förstärkningsåtgärder.
Om påverkan från havet, p g a extrem klimatpåverkan, på sikt kan föranleda
att förstärkningsåtgärder måste göras får framtida undersökningar klarlägga
hur och i vilken omfattning detta bör ske men geotekniskt redovisas att i dags‐
läget behöver inga förstärkningsåtgärder ske. På plankartan finns en planbe‐
stämmelse som reglerar bostäders höjd för lägsta golvyta enligt nuvarande (+2
meter över nollplanet) och framtida riktlinjer.

__________________________________________________________________________________
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Fornlämningar

Inga registrerade fornlämningar finns inom området. Fornlämningen Kungs‐
graven” ligger utanför planområdets gräns.

Bebyggelseområden
Volymer

Gestaltningsprogrammet är en del av detaljplanens planbestämmelse. "gene‐
rellt för samtliga områden gäller att all bebyggelse ska följa riktlinjerna i tillhö‐
rande gestaltningsprogram".
I gestaltningsprogrammet redovisas utbyggnadsetapper och en total utbygg‐
nad på knappt 70 boendeenheter. Plankartans planbestämmelser följer upp
gestaltningsprogrammets intentioner med t ex minsta taklutning, byggvoly‐
mer, antal hus inom olika områden.

Servicebyggnad

Markanvändning

I dag finns endast en servicebyggnad för hamnverksamheten samt en bod för
sjöräddningssällskapet inom planområdet.
Planbestämmelsen O möjliggör ”uthyrning för tillfällig vistelse”.
För att tillskapa en kreativ boendemiljö innebär planbestämmelsen B
(bostäder) att ”bostadsanpassad kommersiell service, typ hantverk och
försäljning” är tillåten. Förebilder kan hämtas från ett flertal kustsamhällen i
Bohuslän, där ovan nämnda kombination lockar många besökare, vilket är
grundtanken med planförslaget.

Gestaltning

När det gäller höjden på bebyggelse är det viktigt att helheten känns harmo‐
nisk. Detta ska dock matchas med typiska byggtraditioner från hamn‐ och
kustbyar. För att åstadkomma detta så är huvudparten av bebyggelsen be‐
gränsad till en högsta totalhöjd på 7,5 meter (i två områden i den norra delen
är högsta totalhöjd 6 meter). Det finns möjlighet till två högre byggnader inom
centrumändamål. Dels en mindre byggrätt för en byggnad med publik verk‐
samhet i norra delen av planområdet som kan utgöra en sk signalbygg‐
nad/landmärke med högsta totalhöjd på 12 meter samt en allmän byggrätt
med högsta totalhöjd på 12 meter i inre hamnen med höga tallar "i ryggen".

__________________________________________________________________________________
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Fotomontage med referensobjekt 7 meters nockhöjd.Vy från Fotomontage. Vy mot servicebyggnaden. (Fotomontage:
kajen västerut.(Fotomontage: Sandellsandberg arkitekter)
Sandellsandberg arkitekter)

Etapper

I en etappindelad utveckling (5 etapper) är ambitionen att tillskapa den lilla
kustbyn med bostäder, verksamheter, servicefunktioner (t ex restaurang, ba‐
geri) och offentliga mötespunkter (t ex galleri). Gestaltningsprogrammet redo‐
visar närmare typ av byggnad och funktion.
Gestaltningsprogrammet är en del av planbestämmelserna där det under ru‐
brikerna placering, utformning, utförande regleras att ”generellt för samtliga
områden gäller att all bebyggelse ska följa riktlinjerna i tillhörande gestalt‐
ningsprogram” Vidare redovisas den etappindelade utbyggnadsstrategin, se
nedan.

Skiss ur gestaltningsprogram visar etappindelning

__________________________________________________________________________________
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Solstudie

För att kartlägga hur skuggsituationen ser ut för hamnen om det byggs
enligt detaljplanens maxhöjder, redovisas nedan skuggläget vid vårdagjämning och vid sommarsolstånd vid fyra klockslag/dag.

__________________________________________________________________________________
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Friytor
Lek och rekreation

Gemensamma ytor för lek och rekreation kommer att tillskapas. T ex kommer
en badtrappa anläggas norr om hamninloppet för att underlätta möjligheterna
till bad.

Hamn/
Vattenområden

Hamnen ska även i framtiden kunna nyttjas för fritidsbåtar samt båtar för
nyttotrafik. Möjligheten till angöring av fiskebåt kommer även i fortsättningen
att kunna ske vid behov. Likaså lastning och lossning då de hårdgjorda fria
ytorna vid kaj kommer att vara kvar. På tillhörande plankarta finns planbe‐
stämmelsen WV (Hamn) som klarlägger denna markanvändning. Dock reglerar
inte detaljplanen exakt hur hamnområdet kommer att nyttjas. Inom område
med planbestämmelse WE (Vattenområde) får teknisk anläggning, vågbrytare
och brygga anläggas.

Gator och trafik
Trafik, vägar

Vid mätning av trafikmängden på väg 504 vid Vändburg faställdes 2004 ådt
(årsdygnstrafik) till 230 ± 37%. Med en årlig ökning av trafiken med 2% kan ådt
beräknas till ca 280 fordon år 2015.
Genomförd exploatering beräknas öka ådt med ca 160 fordon, vilket skulle
innebära en ådt på ca 440 fordon. Trafiken på väg 504 kan även efter en
genomförd exploatering anses som förhållandevis liten.

__________________________________________________________________________________
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Trafiken inom området och på väg 504 sker genom blandtrafik som får betrak‐
tas som ”på ett ändamåls enligt sätt och i enlighet med ortens sed” (PBL 6 kap
18§) . Inga anslutande gång‐ och cykelvägar finns i närheten. Om behov av
gång‐ och cykelvägar uppstår i framtiden får detta läggas in i en framtida läns‐
plan för Gotland.
Närmaste skola finns i Burgsvik, vilket betyder att barnen kommer att åka
skolbuss eller bli skjutsade med bil till skolan. De flesta fritidsaktiviteterna som
inte rör friluftsaktiviteter finns i Burgsvik dit barnen åker buss eller blir skjut‐
sade.
I detaljplanen regleras trafiken genom området med användningen Gårdsgata
för vägen, vilket innebär att vägen utformas som gångfartsområde, d v s all
trafik sker på de gåendes villkor.
Tung trafik till hamnen har i och med fiskets nedgång i stort sett helt upp‐
hört. Förbi hamnen går en del tung trafik, bl a till ett grustag i närheten.
Det är viktigt att säkra funktionella trafiklösningar skapas utan att känslan av
"väg i glesbygd "går förlorad. Vägområdet är 6 meter, men på cirka 1/3 av
gångfartsområdet är vägområdet 8 meter för att kunna skapa sk mötesfickor
som skett på Gotland vid andra turistsatsningar. Detta kommer att klart under‐
lätta trafiksituationen även för nyttotrafiken, t ex traktorer till odlad jord‐
bruksmark och grustransporter från befintliga grustaget strax söder om plan‐
området.
För att ytterligare undvika eventuell konfliktrisken mellan tung trafik och övri‐
ga trafikanter bör det eventuellt regleras så att det inte sker några grustrans‐
porter under månaderna juni, juli och augusti.
Föreslagen exploatering redovisar i detaljplanen hur framtida hållbara trafik‐
lösningar tillskapas. Denna detaljplans påverkan på den totala trafiksituatio‐
nen utanför planområdet på exempelvis väg 504 bedöms måste ses i ett större
samhang, med eventuella trafiklösningar, exempelvis för cykeltrafik. Att öka
den framtida trafiksäkerheten inom planområdet är i sig ett bidrag till eventu‐
ellt framtida större lösningar för de svagaste trafikgrupperna.

Trafiklösning med mötesfickor på Furilden
__________________________________________________________________________________
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Parkering, angöring och Det är viktigt att tillkommande parkeringsytor inte dominerar platsen. På
utfart
plankartan redovisas ytor för kommande parkeringsbehov.
Ytorna för parkering har delat upp i sex enheter och fördelats längs med vägen
genom planområdet.
Kollektivtrafik

I dagsläget är det inte möjligt att med kollektivtrafik ta sig till och från områ‐
det. Ett scenario med regelbunden kollektivtrafik till Vändburg hamn är inte
troligt. Dock kan utvecklingen av detta område bidra till att busslinjen Visby –
Burgsvik behålls/utvecklas.

Tillgänglighet

Bebyggelsen ska vara tät och blandad med möjlighet för allmänheten att na‐
turligt ströva igenom, i syfte att motverka eventuella negativa privati‐
seringstendenser. Vidare ska kajer och offentliga platser vara öppna för all‐
mänheten. Dessa planintentioner kommer att följas upp med avtal/ servitut
alternativt att Region Gotland kommer ingå i gemensamhetsanläggning för
berörd del.
För att säkerställa passager och övriga tillgänglighetsfrågor i den kommande
bebyggelsen redovisas på plankartan bl a de viktiga gångstråk som ska beaktas
i den kommande bygglovhanteringen.

Störningar
Föroreningar

I projekterings‐PM för geo‐/miljöteknik utförd av PentaCon AB klarläggs föl‐
jande:
Grundläggning för byggnation bedöms genomgående kunna utföras på kon‐
ventionellt sätt. Vid grundläggningsarbeten krävs inga speciella markförstärk‐
ningsåtgärder.
Angående eventuell förorenad mark på område 1 har det konstaterats att
fyllningsjordlagret på kalkstensberget är förorenad med dieselolja. Övriga
undersökta områden 2 och 3 bedöms inte vara påverkade av eventuella tidiga‐
re oljespill.
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Område 1 – Läge för 20 m3dieselcistern. Område 2 – Tidigare uppställningsplats
för 2 m3 spilloljetank, Område 3 – Tidigare antagen plats för upplag av oljefat.
Bild från Projekterings‐PM Geoteknik/Miljögeoteknik, utförd av PentaCon daterad
2015‐09‐15

Marken kring den demonterade oljecisternen bör saneras innan detaljprojek‐
tering för bostäder av det aktuella området och i samband med att man de‐
monterar den gamla betongkonstruktionen för den tidigare cisternen/cister‐
nerna. Innan saneringen påbörjas skall en saneringsplan upprättas för den
aktuella delen av området, avseende hur och till vilken nivån saneringen skall
utföras.

Dieseltankens tidigare placering
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Buller/lukt/

Några framtida lukt‐ eller bullerproblem kommer inte att uppstå då Vändburg
hamn i framtiden inte kommer vara en utvecklingshamn för industriell fiske‐
hantering. Ronehamn har och kommer att vara utvecklingshamn för en fram‐
tida fiskeexpansion om inte miljöpåverkan i Östersjön gör att det inte finns en
industriutveckling för fiskeindustrin på Gotland. Det är viktigt att poängtera att
det även i framtiden finns möjlighet till lossning av fisk i Vändburg hamn och
som i denna omfattning då måste se som ett positivt inslag i denna hamnmiljö.
Eftersom trafiken genom området regleras med planbestämmelsen gårdsgata
kommer hastigheten för biltrafik genom hamnen bli långsam och därmed alst‐
ras mindre trafikbuller i hamnen.
I hamnen kommer havet att vara den stora ljudkällan till lågfrekvent buller.
Byggnader i hamnen måste arkitektoniskt utformas så att buller inomhus följer
de riktlinjer som finns.
Buller från olika typer av verksamheter, exempelvis restauranger, hanteras
enligt gällande nationella riktlinjer.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Planen är endast möjlig att genomföra förutsatt att man kan lösa vatten och
avlopp på ett långsiktigt godtagbart vis. VA‐anläggning skall vara utbyggd in‐
nan bygglov/fastighetsregleringar får ske.
Förslaget innebär att man löser avloppet genom ett modernare reningsverk.
Dricksvatten kommer att lösas genom avsaltning av havsvatten. Exakt utform‐
ning av detta kommer att ske genom samråd, anmälan och tillståndsansökan
hos miljö och hälsoskyddsnämnden samt tillstånd från Länsstyrelsen för vat‐
tenverksamhet enligt miljöbalkens 11 kap.
En separat utredning ger svar på exakt utformning av dessa för att både lång‐
siktigt säkerställa en trygg vattenförsörjning men även hur avloppslösningen
ska stämma väl överens med regionens mål och riktlinjer när det gäller krets‐
lopp och hushållning. Miljö‐ och hälsoskyddsnämnden håller i prövningen av
avlopp och vatten. Oavsett detaljerna i utformningen så bedöms vatten och
avlopp kunna lösas på platsen. De gemensamma lösningarna borgar för att det
finns resurser och intresse att ha avtal med företag som sköter den löpande
tillsynen och driften av anläggningarna. Detta är ofta annars den svaga punk‐
ten för tekniska lösningar när det gäller för ett eller några få hushåll.

Dagvatten

Planområdets läge med befintliga asfalterade kajer och upplagda fyllnadsmas‐
sor gör att dagvattnet naturligt och fort transporteras till havet på de hård‐
gjorda ytorna. I den norra delen av planområdet finns ett dike som naturligt
hanterar dagvattenavrinningen.
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Dike i den norra delen av planområdet

Uppvärmning

Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna för
miljövänliga lösningar optimeras.

Tele

Skanovas fibernät finns framdraget till planområdesgränsen.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Organisatoriska frågor

Planområdet utgörs av del av Hamra Storms 2:4 vilken ägs av region Gotland.
Del av Hamra Storms 2:4 ska säljas och köparen, nedan kallad exploatören,
ansvarar för genomförandet av detaljplanen.

Tidplan

Planprocess
Granskning
Beslut om antagande

Genomförandetid

oktober 2015
hösten 2016

Planens genomförandetid är 10 år från den dag regionens beslut om anta‐
gande vinner laga kraft.
Under genomförandetiden har exploatören en garanterad byggrätt enligt de‐
taljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men
fastighetsägarna har ingen garanterad rätt att få bygg‐, rivnings‐ eller marklov.
Regionen kan efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detalj‐
planen utan att exploatören får någon ersättning.

Ansvarsfördelning

Exploatören ansvarar för genomförandet av detaljplanen vilket bl a inkluderar
alla eventuella nödvändiga undersökningar, eventuella marksaneringsåtgär‐
der, utbyggnad av gator, bildande av gemensamhetsanläggning, fastighets‐
bildning inom planområdet m.m.
Regionen ansvarar för avstyckning av den utanför planområdet liggande norra
delen av fastigheten Hamra Storms 2:4.

Avtal

Markanvisningsavtal rörande del av Hamra Storms 2:4 har upprättats mellan
regionen och exploatören.
Plankostnadsavtal mellan regionen och exploatören har upprättats.
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Exploateringsavtal som reglerar genomförande‐ och kostnadsansvar för anläg‐
gandet av gator och VA‐anläggningar, allmänhetens tillgänglighet till området
mm ska upprättas mellan regionen och exploatören innan antagandet av de‐
taljplanen. För rätta fullgörandet av sina åtaganden ska exploatören då hos
regionen ställa säkerhet till ett värde motsvarande kostnaderna för anläggan‐
de av infrastruktur, fastighetsbildning m.m. Säkerheten ska vara regionen till‐
handa senast dagen före antagande av detaljplanen.
Köpeavtal mellan regionen och exploatören ska upprättas när detaljplanen
vunnit laga kraft.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning,
gemensamhetsanlägg‐
ning, servitut

Planområdet kommer att avstyckas i ett antal mindre enheter.
En eller flera gemensamhetsanläggningar ska bildas för kajer, gator, och övrig
allmän platsmark samt för VA‐anläggningarna.
Den norra delen av Storms 2:4 ska avstyckas och behållas i regionens ägo och
föreslås ges andel i gemensamhetsanläggning. Syftet är att säkerställa allmän‐
hetens tillträde till den allmänna platsmarken, dvs kajerna, gatorna, p‐plat‐
serna och naturmarken. Alternativt tecknas servitut eller nyttjanderättsavtal.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om genomförandet av
ny detaljplan är ekonomiskt lönsamt och därmed realistisk att genomföra,
d v s att planvinst uppkommer.
Genomförandet av planen medför kostnader för byggande av olika anlägg‐
ningar m m. Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader som
detaljplanen medför och med beaktande av övriga mervärden som exploate‐
ringen skapar kan detaljplanen anses ekonomiskt lönsam.

Exploatörens kostnader Exploatören kommer att ha kostnader för bl a projektering, eventuella teknis‐
och intäkter
ka undersökningar, kostnad för fastighetsbildning, bildande av gemensam‐
hetsanläggning, kostnader för anläggande och drift av gata, kajer, parkerings‐
platser, VA‐anläggning m m. Intäkterna härrör från försäljning av nybildade
fastigheter.
Regionens kostnader,
ersättning

Region Gotland har kostnader för markförvärv, anläggande av hamn mm och
till detta kommer kostnader för fastighetsbildning. Regionens intäkter kommer
från försäljning av del av Hamra Storms 2:4 för 2 Mkr plus 100 kr/kvm byggrätt
BTA enligt detaljplan plus 582 kr/kvm BTA vid beviljat bygglov. Till detta ska
även räknas att regionens driftskostnader för kajer mm upphör vid en försälj‐
ning.

Tekniska frågor
Tekniska anläggningar

Området kommer inte att anslutas till det regionala VA‐nätet utan VA löses
med enskild anläggning.
Angöring till område sker via länsväg 504 och enskild väg. Parkering sker på
särskilt anlagda parkeringsplatser.
Sophantering sker genom regionens försorg. Miljöstation anordnas på särskild
avsedd plats.
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Brandsäkerhet

Byggnadernas placering ska följa de krav på skydd mot brandspridning mellan
byggnader som finns i Boverkets byggregler. Tillgängligheten för räddnings‐
tjänsten ska vara sådan att utrustning för utrymning och brandsläckning inte
behöver bäras mer än 50 m från uppställningsplats för brandfordon. För att
tydliggöra vikten av brandsäkerhet finns en planbestämmelse som klarlägger
att avståndet mellan byggnaderna ska vara minst 2 meter. Brandkravens mås‐
te beaktas.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Natur‐ och kulturvärden
Detaljplaneförslaget innebär inga negativa konsekvenser för natur, kultur och
riksintressen, eftersom det inom planområdet inte finns några redovisade
natur‐ och kulturvärden. Riksintresset Fiske berörs inte negativt av planförsla‐
get eftersom möjligheten till angöring av fiskebåt även i fortsättningen kom‐
mer att kunna ske, se sidan 21 i den tillhörande miljökonsekvensbeskrivning‐
en.
Klimatpåverkan

Ökad temperatur
Ökade temperaturer kommer att påverka oss alla oavsett planers lokalisering.
Detta ställer krav på arkitekturen, att t ex fönster vänds åt rätt håll, att det
finns platser med skugga och att byggnader har möjlighet att förses med kyla. I
den aktuella planen ses inte detta som ett olösbart problem. Vid behov kan
man relativt enkelt utnyttja Östersjön för värmeväxling för att få kyla i bygg‐
nader. Men främst skall självklart byggnaderna anpassas så att isolering m.m.
dämpar värmen inomhus. Vid kusten upplevs även värmeböljor mindre då
havet har en avkylande effekt samt att det oftast finns en vind från havet som
fläktar och svalkar.
Ökad nederbörd
När det gäller ökade nederbördsmängder så gäller det att inte hårdgöra mer
än nödvändigt och att dagvattennätet är dimensionerat för att omhänderta de
ökade mängder som en exploatering kan innebära. I en hamn är det generellt
inga problem att bli av med dagvatten. Rent regnvatten kan tillåtas rinna ner i
hamnbassängen. Från större parkeringar skall dagvatten passera en oljeavskil‐
jare innan det släpps ut. Region Gotland arbetar just nu med riktlinjer för dag‐
vatten.
Stigande havsnivåer
Klimatförändringens effekter kommer främst att påverka befintlig infrastruk‐
tur (befintliga hamnkajer) oavsett om planförslaget genomförs eller inte. Till‐
kommande infrastruktur och bostadsbyggnader tillför inte ytterligare risker
eller problem vid en havsytehöjning på +2 meter. Alla bostäder i hamnen
byggs med en lägsta golvyta om +2 meter. Under 2 meter får endast mindre
byggnader som inte är bostäder byggas.
Förutom havsytehöjning kan kraftiga vågor och uppstuvningseffekter ytterliga‐
re höja behov av anpassning. Vid en havsytehöjning så kommer kajen behöva
höjas av andra skäl än skapa bostadsytor. Hamnen är av riksintresse för fiske
vilket kräver att fiskebåtar kan angöra hamnen även i framtiden. Planen hind‐
rar inte detta och planen ger även utrymme för framtida behov av upprustning
och eventuell utökning av vågskydd.
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Risker för ras, skred och erosion
Ingen bebyggelse kommer att vara i så utsatta lägen att de skulle påverkas av
kusterosion. Topografin är liten varför även risk för ras och skred bedöms i
stort sett kan ses som obefintliga. I planarbetet har en översiktlig geoteknisk
utredning utförts som visade att inga åtgärder behöver vidtas i dagsläget.

Upphävande av strandskydd och Gotlandskusten (MB 4:4) samt förordnande från land‐
skapsbildskydd (NVL § 19) – hemställan från byggnadsnämnden
Upphävande av strand‐
skydd

Regionen har i den fördjupade översiktsplanen för Storsudret och Burgsvik
2025 visat att de utpekade LIS‐områdena på Storsudret sammantaget är av en
så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses
långsiktigt och att de endast har en liten betydelse för att tillgodose strand‐
skyddets syften.
När det gäller Vändburg hamn är bedömningen även att den framtagna detalj‐
planen genom sitt innehåll, sin struktur, sina planbestämmelser och den mo‐
dell för hur det enskilda huvudmannaskapet för den allmänna platsmarken ska
utövas för att säkerställa allmänhetens intressen inom planområdet i allmän‐
het och allmänhetens tillgänglighet till de väsentliga delarna av området, d.v.s.
kontakten med vattnet, i synnerhet. Detaljplanen säkerställer exempelvis pas‐
sage utmed vattnet genom hela planområdet. Planen säkerställer även möjlig‐
heten för allmänheten att angöra Vändburg hamn med båt.
För att förverkliga planens intentioner kommer det att krävas stora invester‐
ingar på i storleksordningen 500 000000 kr. Både de finansiella möjligheterna
och viljan att investera finns och bedöms fullt realistiska.
Bedömningen är att den framtagna detaljplanen möjliggör både närvaro i om‐
rådet året om och möjligheter till verksamheter och ekonomisk aktivitet som
kommer att skapa arbetstillfällen, inte minst i det korta och det halvlånga,
men även i det längre perspektivet och som på så sätt kommer att stärka ut‐
vecklingen på storsudret eller som det heter i lagtexten: ”bidra till utveckling‐
en av landsbygden.
Bedömningen är därför att särskilda skäl för att upphäva strandskyddet inom
det ansökta området kan anses föreligga och att strandskyddet därför ska
upphävas med stöd av 7 kap 18 § MB enligt kartskiss på sid 18.
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Upphävande av Got‐
landskusten (MB 4:4)

Vid tiden för införandet av naturreservatet Gotlandskusten fanns det ännu
inte någon översiktsplan och ett huvudmotiv var att Länsstyrelsen befarade att
”den övervägande delen av Gotlandskusten inte kommer att omfattas av om‐
rådesbestämmelser eller andra särskilda kommunala regler.” Det ligger nära
till hands att se länsstyrelsens införande av naturreservatet Gotlandskusten
som en åtgärd i avvaktan på att kustområdena skulle hinnas med att hanteras
av den kommunala planeringen inom ramen för plan‐ och bygglagen.

__________________________________________________________________________________
18 (20)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
BN 2013/1689
del av Hamra Storms 2:4 m fl (Vändburg hamn)
2015-10-21, rev 2016-05-25
____________________________________________________________________________________________

Det faktum att det idag finns en översiktsplan, en fördjupad översiktsplan och
ett, i långt framskridet skede framtaget, förslag till detaljplan som säkerställer
syftet med naturreservatet, d v s säkerställer en lämplig avvägning mellan
bevarande och förändring i det aktuella området, torde räcka som synnerliga
skäl för att upphäva naturreservatet Gotlanskusten inom det aktuella planom‐
rådet.
Bedömningen är således att synnerliga skäl för upphävande av naturreservatet
Gotlandskusten inom det ansökta området kan anses föreligga och att natur‐
reservatet med stöd av 7 kap 7 § MB därför ska upphävas.
Upphävande av förord‐
nande från landskaps‐
bildskydd (19 § NVL)

Det förordnade landskapsbildsskyddet riktar sig i första hand mot en långsam
förändring av landskapet som ligger utanför planmässiga överväganden. Land‐
skapsbildsskyddet bedöms inte på något sätt heller innebära ett förbud mot
en bebyggelseutveckling inom de skyddade områdena.
Den föreslagna detaljplanen innebär en medvetet planerad och kontrollerad
påverkan på den rådande landskapsbilden.
Den förändring av landskapsbilden som den föreslagna detaljplanen medger
med avseende på avgränsning, skala och utformning är väl anpassad till förhål‐
landena på platsen.
Den stora förändringen av landskapsbilden på den aktuella platsen kom till när
den nuvarande hamnfunktionen etablerades på 1980‐talet.
Med stöd av ovan anförda är den sammantagna bedömningen att föreslagen
detaljplan både kan och bör ersätta nu gällande förordnande från 1967 och att
förordnandet inom föreslagen detaljplan upphör att gälla när detaljplanen
vunnit laga kraft.

Sociala värden
Barn och jämställdhets‐
perspektivet
(RF § 39/2010, RS
§ 264/2011 och KS §
257/2009)

Att omvandla ett industriområde som idag står mestadels öde till ett på sikt
levande kustsamhälle med olika typer av mötesplatser innebär att tillgänglig‐
het och trygghet avsevärt ökar, vilket är ett mervärde ur både ett barn‐ och
jämställdhetsperspektiv.
Man måste dock beakta att Vändburg hamn är en hamn och ingen badplats.
Ur olycksrisksynpunkt är Vändburg hamn ändå unik då det finns delar av
hamnbassängen där det är möjligt att ta sig upp utan hjälpmedel såsom stegar
o dyl.
Vändburg hamn är en av få utvecklingszoner på Storsudret och där det av na‐
turliga skäl i dagsläget inte finns någon utbyggd infrastruktur, t ex kollektivtra‐
fik. Att det finns någon utvecklingszon förutom Burgsvik är dock viktigt för
landsbygdsutvecklingen på Storsudret som helhet, vilket framgår av den för‐
djupade översiktsplanen för Storsudret som antogs av regionfullmäktige 2013.
Planbestämmelsen O har lagts till för att ge möjlighet att hyra ut för tillfällig
vistelse. Detta skulle kunna möjliggöra olika typer av behov när det gäller till‐
fälligt boende.
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Resurser och hushållning
Inga miljökvalitetsnormer bedöms riskera överskridas genom detaljplanens
genomförande.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid

Genomförandetiden är tio år från den dag planen vinner laga kraft.

Medverkande tjänste‐
män

Per Seigerlund, Jimmy Holpers, Anders Rahnberg, Lena Beckman samhälls‐
byggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2015‐10‐21. rev 2016‐05‐25

Christian Hegardt
stadsarkitekt

Anders Rahnberg
planchef
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.

Generellt för samtliga områden gäller att all bebyggelse ska följa riktinjerna i
tillhörande gestaltningsprogram
Placering

4,18

Planområdesgräns

p1 0

Uppdelas i minst antal volymer

Användningsgräns

p2

Volymerna ska förskjutas i förhållande till varandra

Egenskapsgräns

p3

Byggnader får uppföras i gräns mot kaj

p4

Byggnader får uppföras i tomtgräns

p5
p6

Friliggande hus och parhus

p7
p8

Friliggande hus

p9

Trappa och altan får byggas till tomtgräns

p10

Byggnaderna ska placeras omväxlande med gavel, resp långsida
mot kaj

p11

Huvudbyggnaderna ska placeras omväxlande med gavel respektive
långsida mot gata

p12

Byggnader ska placeras minst 2 m från tomtgräns
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Datum 2016-05-16

Detaljplan för del av Hamra Storms 2:4 (Vändburg hamn), Region Gotland
Granskningsutlåtande över yttranden och synpunkter som inkommit under granskningstiden
Med anledning av inkomna yttranden och synpunkter har följande revideringar gjorts:
Planbeskrivningen har kompletterats med text med beräkning av årsdygnstrafik, under rubriken ”Trafik,
vägar”
Planbeskrivning och gestaltningsprogram har förtydligats
Nedanstående revideringar har gjorts av plankartan:
 Planbestämmelsen O lagts till för att förtydliga användningen ”tillfällig vistelse” i kombination med
användningen B (bostäder)
 Plankartans teckenförklaring har kompletterats med förklaring av egenskapsbestämmelsen ”prick‐
mark”
 Egenskapsbestämmelsen e1 100 i område E2 (se gestaltningsprogram) har rättats till e5 100.
 Förtydligande av planbestämmelsen V1 (kvartersmark) genom att lyfta fram ”riksintresset fiske”.
 Förtydligande av området för upphävande av strandskydd med en illustration på plankartan
Genomförda ändringar bedöms inte vara av sådan principiell karaktär eller av sådan art att ett förnyat
granskningsförfarande erfordras. Utlåtandet kommer att sändas till de som inte fått sina kvarstående
synpunkter tillgodosedda för kännedom.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Byggnadsnämnden godkänner planförslaget, daterat 2015‐10‐21, rev 2016‐05‐25 och sänder det till
regionfullmäktige för antagande.

________________________________________________________________________
Planförslaget, daterat 2014‐06‐10 har enligt 5 kapitlet 23 § plan‐ och bygglagen varit utställt för offentlig
granskning hos samhällsbyggnadsförvaltningen fr o m den 5 september 2014 t o m den 3 oktober 2014.
Den formella granskningen har föregåtts av samråd med berörda fastighetsägare, statliga, regionala och
kommunala myndigheter samt andra vilka kan ha intressen att bevaka. Framförda synpunkter och därav
föranledda åtgärder har redovisats i separat samrådsredogörelse. Kungörelse angående utställningen har
varit införd i ortstidningarna och uppsatt på Region Gotlands anslagstavla. Brev har översänts till berörda
fastighetsägare enligt upprättad postlista.
Nedan ges en redovisning av inkomna synpunkter och samhällsbyggnadsförvaltningens bemötanden av
dessa. De yttranden som inkommit arkiveras på samhällsbyggnadsförvaltningen. Utlåtandet omfattar
även kvarstående synpunkter från samrådsskedet samt samrådsyttranden som inkommit mellan samråds‐
och utställningsskedet.

2
Följande yttranden har inkommit under utställningstiden:
Instans/
Inkommande da‐
tum

Synpunkter/Åtgärder

Statliga och kommunala nämnder och styrelser
2015‐12‐10
Lantmäteriet –
G101

Ingen erinran mot förslaget.

2015‐12‐11
Trafikverket
G102

Ställningstagande
Trafikverket efterfrågade i samrådsskedet en trafikutredning som analyserar de
konsekvenser som exploateringen medför och hur det påverkar framkomligheten
längs med väg 504. Denna utredning saknas fortfarande.
Trafikverket efterfrågade även en analys över hur fotgängare, cyklister och kollektiv‐
trafikanter kan ta sig till området på ett trafiksäkert sätt. Dessutom efterfrågades en
genomgång av barns och ungdomars möjligheter att ta sig till skola och andra fri‐
tidsverksamheter. Inte heller dessa analyser finns i granskningshandlingen.
Trafikverket befarar stora problem med framkomligheten, främst på sommarhalv‐
året om planen genomförs enligt förslag.
Region Gotland har inte kunnat visa på vilka konsekvenser detaljplanen ger på den
statliga infrastrukturen och på möjligheten att färdas och röra sig på ett trafiksäkert
sätt till och från Vändburg. Trafikverket anser inte att detaljplanen ska gå vidare för
antagande utan att efterfrågade analyser genomförts och att genomförande av lös‐
ningar för eventuella problem säkerställts.

Samhällsbyggnads‐ Planbeskrivningen har kompletterats med ett avsnitt (se nedan) som redovisar tra‐
förvaltningen
fikmängder på länsväg 504 och framtida beräknade trafikmängder föranledda av
föreliggande detaljplan. Denna analys (se nedan) är gjord av regionens trafikingenjör
som anser att trafiken på väg 504 kommer anses som förhållandevis liten även efter
en genomförd exploatering.
Vid mätning av trafikmängden på väg 504 vid Vändburg faställdes 2004 ådt (års‐
dygnstrafik) till 230 ± 37%. Med en årlig ökning av trafiken med 2% kan ådt beräknas
till ca 280 fordon år 2015.
Genomförd exploatering beräknas öka ådt med ca 160 fordon, vilket skulle innebära
en ådt på ca 440 fordon. Trafiken på väg 504 kan även efter en genomförd exploate‐
ring anses som förhållandevis liten.
Trafiken inom området och på väg 504 sker genom blandtrafik som får betraktas
som ”på ett ändamåls enligt sätt och i enlighet med ortens sed” (PBL 6 kap 18§) .
Inga anslutande gång‐ och cykelvägar finns i närheten. Om behov av gång‐ och cy‐
kelvägar uppstår i framtiden får detta läggas in i en framtida länsplan för Gotland.
Närmaste skola finns i Burgsvik, vilket betyder att barnen kommer att åka skolbuss
eller bli skjutsade med bil till skolan. De flesta fritidsaktiviteterna som inte rör fri‐
luftsaktiviteter finns i Burgsvik, dit barnen åker buss eller blir skjutsade.

3
2015‐12‐22
Länsstyrelsen –
G126

Av Region Gotlands utlåtanden över yttranden och synpunkter som inkommit under
samrådet framgår att revideringar av förslaget har genomförts efter samrådet.
Kvarstående synpunkter från samrådet
Region Gotlands har bemött och tillgodosett länsstyrelsen synpunkter gällande riks‐
intresse friluftsliv, klimatanpassning och eventuella markföroreningar. Dock kvarstår
några av synpunkterna som länsstyrelsens lyfte fram för att kunna göra detaljplanen
förenlig med länsstyrelsen prövningsgrunder.
Riksintresse för yrkesfisket
Länsstyrelsen framförde i samrådet att det i detaljplanen måste framgå hur negativ
påverkan på riksintresset för yrkesfisket undviks. Länsstyrelsen framförde att av
betydelse för fiskets funktion är att tillräckligt stor yta för lossning och lastning samt
transportmöjligheterna till hamnen säkerställs.
Region Gotland har framfört att framtida yrkesfiske i Vändburg säkerställs genom
att möjligheterna till att lossa last kommer att vara densamma eftersom kajerna
kommer att ha samma beredd som idag. För att säkerställa tillgängligheten till ka‐
jerna kommer en gemensamhetsanläggning, där Region Gotland ges en andel, eller
ett servitut upprätas. Vidare menar Region Gotland att Ronehamn kommer att vara
den naturliga hamnen för industriellt fiske i framtiden. Region Gotland har inte pre‐
senterat några utredningar eller analyser angående yrkesfiskets framtid.

Länsstyrelsen delar inte Region Gotlands bedömning att endast möjligheten till att
lossa last är tillräcklig för att tillgodose ett framtida yrkesfiske i Vändburg. Fisket
behöver ytor i hamnen och Region Gotlands svar att kajerna är samma bredd som
idag är inte helt överensstämmande med planförslaget. Länsstyrelsen anser att
planbestämmelsen V1 tillfredsställer behovet av transporter och möjlighet att an‐
vända kajerna men saknar denna bestämmelse för den stora kajen som anges för
centrum ändamål, C. Här ska en ”gedigen uteservering” och en paviljong av ”tempo‐
rär karaktär” (enligt Gestaltningsprogrammet) uppföras. Länsstyrelsen saknar en
bedömning av konsekvenserna som den planerade uteserveringen och paviljongen
har för yrkesfisket. Länsstyrelsen anser att centrumändamålet och yrkesfisket kan
vara förenliga om möjligheten för yrkesfisket att, vid behov, ta kajen i anspråk sä‐
kerställs.
Eftersom Region Gotland inte presenterat något underlag över hur framtidens yrkes‐
fiske kommer att se ut vill länsstyrelsen understryka att från yrkesfiskets synpunkt
kvarstår frågeställningen om eventuella restriktioner avseende buller och andra
olägenheter som kan följa av bebyggelse i området.
Länsstyrelsen vill även påpeka att det aldrig har bedrivits industriellt fiske på Vänd‐
burg och det bedöms inte heller bli aktuellt i framtiden. Vändburgs hamn är för liten
för den typen av fartyg och det ligger inte i utvecklingens riktning att det skulle byg‐
gas upp en mottagningsanläggning för industriellt fiske. Däremot har det bedrivits
och kommer, om förutsättningarna bibehålls, ett småskaligt yrkesmässigt kustfiske i
enlighet med EUs gemensamma fiskeripolitik, den svenska nationella fiskeripolitiken
och det nationella miljömålet Hav i balans och levande kust och skärgård.
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Ur planeringssynpunkt är det nödvändigt att beakta att fisket varierar med tiden
utifrån den tillgängliga fiskeresursen. Fiskresursen varierar bland annat med de ore‐
gelbundet förekommande inflödena av friskt, salt och syrerikt saltvatten från Atlan‐
ten vid stormar. Vändburgs hamn landade 583 ton fisk år 2004 (som riksintresseut‐
pekandet grundar sig på) och det är denna planeringsutgångspunkt man bör ha för
att kunna tillgodose riksintresset.
Vatten och avlopp
Länsstyrelsens synpunkter om att vatten‐ och avloppshanteringen ska vara utredd
innan planen antas kvarstår. Planbeskrivningen hänvisar till en avsaltningsanlägg‐
ning för dricksvatten samt ett gemensamt minireningsverk, som ska utredas genom
senare processer. När det gäller avloppsreningsverket framgår det av planen var
denna tekniska anläggning bör lokaliseras men det är inte utrett om recipientens
lämplighet att ta emot renat avloppsvatten på platsen. Det framgår däremot av
miljökonsekvensbeskrivningen att detaljplanen endast kan genomföras under förut‐
sättning att vattenförsörjning och avloppshantering kan lösas på ett långsiktigt god‐
tagbart vis, samt att VA‐frågan skall vara löst innan resten av detaljplanen fullföljs.
Eftersom nödvändiga utredningar gällande VA‐frågorna inte har utförts än kan läns‐
styrelsen inte bedöma om planen kan förverkligas och är förenlig med länsstyrelsen
prövningsgrunder gällande hälsa och säkerhet.
Annan lagstiftning som berörs
Kulturmiljölagen
I det nya planförslaget har exploateringen på fastigheten Hamra Långmyre 1:20
utgått. Detta innebär även att länsstyrelsen krav på arkeologisk utredning utgår.
Länsstyrelsen bedömer dock att det är fortsatt angeläget att lyfta fram fornlämning‐
en söder om hamnen. Kungsrojr (RAÄ Hamra 4:1) ska dels skyddas, dels framhävas
som en resurs för området genom tillgängliggörande och skyltning. Skyltningen och
tillgängliggörandet bör ombesörjas av exploatören. För att skydda gravanläggning‐
en kan man med fördel rama in den med hjälp av rep, sten el dyl. så den harmonie‐
rar med tankarna i gestaltningsprogrammet. Inhägnaden kan fungera som skydds‐
avstånd för fornlämningen och ska ske i samråd med länsstyrelsen. Att lyfta fram
kulturvärdena enligt förslag bidrar till den helhetssyn på miljön som förespråkas
inom miljömålet God bebyggd miljö och som det refereras till i MKB:n. Framhävande
av kulturmiljön bidrar till mervärde och upplevelsevärde för platsen. Att ta vara på
det lokala engagemang som finns kring Kungsrojr är att ta ett helhetsansvar för
hållbart brukande, regional tillväxt, utveckling och landskap.
Vid framtida exploatering (bebyggelse men även etablering av parkeringsplatser) i
området är det viktigt att området i anslutning till Kungsrojr inte tas i anspråk som
uppställningsplats för byggvagnar, upplag eller dylikt då detta kan skada fornläm‐
ningen och minska tillgängligheten till den.
Strandskydd, naturreservatet Gotlandskusten och landskapsbildskydd
Region Gotland har inkommit med en ansökan om upphävande av strandskydd,
naturreservatet Gotlandskusten och landskapsbildskydd enligt 19 § NVL som prövas
separat av länsstyrelsen. Länsstyrelsen erinrar att eventuellt upphävande enligt an‐
sökan ska vara beslutat och vunnit laga kraft innan detaljplanen antas. Eventuellt
upphävande av strandskydd ska framgå genom en administrativ bestämmelse i
plankartan som visar inom vilka områden som strandskyddet upphävts.
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Vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken
Eventuellt tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. MB ska sökas hos länsstyrel‐
sen.
Rådgivande synpunkter
Plankartan
Sedan samrådet har följande lagts till för kvartersmarken B, bostäder, ”uthyrning för
tillfällig vistelse är tillåten. Bostadsanpassade verksamheter, såsom hantverksför‐
säljning är tillåten”. Länsstyrelsen undra varför detta tillägg har används istället för
att använda C (som gjorts på fastigheterna till höger och vänster om centrumända‐
målet i södra delen av planområdet). Centrumändamål inkluderar både uthyrnings‐
verksamhet och olika typer att butiksverksamhet vilket skulle förtydliga användning‐
en och ge en mer flexibel plan. Enligt Boverkets vägledning ingår inte tillfällig över‐
nattning och uthyrningsverksamhet i B, bostadsändamål, och kommersiell service
kan endast i vissa fall medges som en lite avvikelse.
Norr om bostadsområdet i väst finns det mellan kvartersmarken och p‐platsen ett
område planerat för natur där en E‐bestämmelse i gul färg finns. Länsstyrelsen utgår
från att denna kvartersmark egentligen ska vara blå.
För kvartersmarken B ”mitt i” planområdet, närmast kajen och de planerade fiske‐
bodarna, anges e1 100 (Total byggnadsarea i kvadratmeter) och e2 9 (max antal hu‐
vudbyggnader inom byggrätten). Detta ger en väldigt lite byggrätt och länsstyrelsen
kontaktade därför Region Gotlands planingenjör som bekräftade att detta är ett
tryckfel i plankartan som kommer justeras efter granskningen.
De områdena för bostadsändamål som är belägna längst norr ut i planområdet har
”prickmark” mellan egenskapsgränserna. Det saknas en beskrivning vad ”prickmark”
innebär bland planbestämmelserna.
Länsstyrelsen påpekade i sitt samrådsyttrande att det inte framgick om tomtmark
skulle tillkomma runt bostadshusen och i så fall borde det framgå hur stor denna
tomtmark kan tänkas bli. I granskningshandlingen kan man utläsa att området ska
kunna indelas i flera fastigheter men det är oklart hur denna fastighetsindelning kan
tänkas se ut vid granskning av plankartan. Länsstyrelsen saknar en redogörelse för
hur eventuell tomtmark och fastighetsindelning kommer att se ut.
Bedömning enligt länsstyrelsens prövningsgrunder i 11 kap 10 PBL
Länsstyrelsens prövningsgrunder innefattar riksintressen, strandskydd, hälsa och
säkerhet, risk för olyckor, översvämning eller erosion samt miljökvalitetsnormer.
Dessa frågor kan leda till att länsstyrelsen, enligt 11 kap. 10 § PBL, senare prövar
Region Gotlands beslut att anta den aktuella detaljplanen.
Länsstyrelsens synpunkter angående riksintresse för yrkesfisket och vatten och av‐
lopp ska tas hänsyn till för att detaljplanen ska bli förenlig med länsstyrelsen pröv‐
ningsgrunder. Eventuell strandskyddsdispens ska vara beviljad och vunnit laga kraft
innan planen antas.
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Samhällsbyggnads‐ Riksintresset fisket:
förvaltningen
Planbestämmelsen V1 tydliggörs genom tillägget ”Transporter som hör till hamn‐
verksamhet och räddningstjänst tillåts”. SBF anser att angöring inom V1‐området
tillgodoser en positiv utveckling av den småskaliga fiskerinäringen. Vidare anser SBF
att det skulle vara en kvalité för hela projektet om det i framtiden skulle finnas en
aktiv småskalig fiskenäring. Särskilt som länsstyrelsen påpekar att Vändburg hamn
inte är en utvecklingszon för fiskberedning. Därmed borde en eventuell framtida
konfliktrisk med eventuella luktproblem minimeras. Lossning av färsk fisk under en
klart begränsad tid kan då ses som en tillgång. Om det i framtiden skulle uppstå
någon typ av ifrågasättande av fisketransporter är det dock viktigt att, som nu är
gjort, den nu reviderade planbestämmelsen V1 säkerställer riksintresset fiskets loss‐
ning och dess transportbehov.
För att ytterligare säkerställa riksintressets fiskes intressen ska det i ett exploateringsavtal mellan regionen och exploatören framgå, och i kommande gemensamhetsanläggning för planbestämmelsen V1 tydligt redovisas, att riksintressets
eventuella framtida behov säkerställs genom att ha rättigheten att temporärt ta
kajen i anspråk.

Länsstyrelsen påpekar i sitt yttrande att det aldrig har bedrivits industriellt fiske i
Vändburg och det bedöms inte heller bli aktuellt i framtiden. Hamnen är för liten för
större fiskefartyg. Så om det i framtiden skulle bli aktuellt med yrkesmässigt fiske så
är det frågan om småskaligt kustfiske.
Vatten och avlopp:
Det är helt rätt som länsstyrelsen framför att VA‐frågorna ska vara lösta innan de‐
taljplanen kan fullföljas. För att säkerställa detta så finns en administrativ planbe‐
stämmelse som säger att bygglov/fastighetsregleringar ej får ske innan VA‐
anläggning är utbyggd. Bakgrunden till denna administrativa planbestämmelse är
följande; att ett projekt av denna omfattning är en process där många olika syn‐
punkter måste klarläggas. Oftast tar denna typ av planprocess 6‐8 år innan bygglov
kan hanteras. Under denna process måste oftast planförslaget revideras ett antal
gånger. Dels är det svårt att bedöma i initialskedet vilken volym man ska planera för.
Dels att en VA‐prövning i början av en lång planprocess innebär att när detaljplanen
är klar för antagande så kan det vara nödvändigt med ytterligare en VA‐prövning
eftersom det troligtvis har utvecklats ny teknik eller i vart fall inte exakt samma lös‐
ning på VA‐anläggningen som var en ”sanning” i början av planprocessen. Därför
anser SBF att det inte är rationellt att i detalj bestämma VA‐lösning i början av plan‐
processen. Denna VA‐prövning får ske när man vet exakt vilka byggrätter man har
och hur utbyggnadstakten av området kan harmonisera med VA‐utbyggnaden.
Vidare behöver exploatören kunna finansiera projektet. (En total utbyggnad enligt
gestaltningsprogrammets intentioner beräknas vara en investering på cirka 500
Mkr.) Ett stort projekt som detta kräver att det finns juridiskt fastställda byggrätter
för att kunna realisera projektet. Ett sätt att lösa denna situation är med en planbe‐
stämmelse som förhindrar att byggnadsnämnden ger bygglov innan VA‐lösningen är
utbyggd. Därmed säkerställs även länsstyrelsens roll när detaljplanen säkerställer
tredje parts hälsa och säkerhet som är en av länsstyrelsens prövningsgrunder.
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Kulturmiljölagen:
Eftersom planområdets avgränsning minskats och inte längre omfattar fastigheten
Hamra Långmyre 1:20 så utgår länsstyrelsen krav på arkeologisk utredning. Dock
lyfter länsstyrelsen utifrån olika aspekter vikten av att i framtiden skydda området i
anslutning till Kungsrojr. Detta har framförts till exploatörerna.
Strandskydd, naturreservatet Gotlandskusten och landskapsbildskydd:
Länsstyrelsen erinrar att upphävande enligt ansökan ska vara beslutat och vunnit
laga kraft innan detaljplanen antas. Ett upphävande av strandskyddet ska framgå av
en administrativ bestämmelse som visar inom vilka områden som strandskyddet
upphävts på plankartan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har kompletterat plankartan enligt länsstyrelsens
krav. Vidare har en administrativ planbestämmelse införts på plankartan, vilket en‐
ligt kompletteringen omfattar hela planområdet exklusive naturmark och vattenom‐
rådet WE.
Rådgivande synpunkter:
För att få en klarhet i planbestämmelsen ”bostäder” på kvartersmark så renodlas
markanvändningen till en planbestämmelse B där bostäder och bostadsanpassade
verksamheter såsom hantverksförsäljning är tillåtna. Vidare har en planbestämmel‐
se ”O” för uthyrning för tillfällig vistelse lagts till på plankartan.
Länsstyrelsen påpekar några redaktionella felaktigheter som nu rättats till på plan‐
kartan, bl a en egenskapsbestämmelse och att den sk prickmarken inte fanns förkla‐
rad i planbestämmelsens text.
Länsstyrelsen saknar en redogörelse hur kommande fastighetsindelning kommer att
se ut. SBF anser att plankartan med vidhängande planbestämmelse, som t ex att all
bebyggelse ska följa riktlinjerna i tillhörande gestaltningsprogram, gör att en exakt
arrondering av framtida fastigheter kan vara mer ett hinder än en tillgång vid fram‐
tida etableringar.
2015‐12‐28
Det får anses positivt och i linje med miljöintentionerna för genomförandet av de‐
Tekniska nämnden taljplanen att bilar hänvisas till ytterområdena av planområdet för att minska bil‐
åkandet inom området. Det bidrar även till ökad trafiksäkerhet inom området. Ingen
– G127
parkering har redovisats ske inom tilltänkta fastigheter. Med anledning av att det
även är tänkt att verksamheter ska etableras inom området, kan de 70 platser som
illustrerats i planhandlingarna, anses vara i underkant eftersom de endast täcker det
behovet för de 70 boendeenheter som ska skapas.
Genomförandetiden har satts till 10 år. Även om ett genomförande är en process
över lite längre tid och i det här fallet är tänkt att ske över tiden kan en sådan lång
genomförandetid minska flexibiliteten för ett genomförande.
Fastställd detaljplan gäller även efter det att genomförandetiden har gått ut. Om
genomförandetiden sätts till 10 år kan förändringar inte ske under den tiden i det fall
sådana kan vara positivt för ett slutligt genomförande. Normalt sett tillämpar Regi‐
on Gotland 5 års genomförandetid vilket förvaltningen ser som en fördel.
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I likhet med Lantmäteriet, anser förvaltningen att området som ska utgöra detalj‐
planeområdet, ska avstyckas för att uppfylla krav i fastighetsbildningslagen. Efter‐
som fastigheten Gotland Hamra Långmyre 1:20 inte längre ska ingå i planområdet,
anser förvaltningen, att bestämmelsen om att fastighetsreglering inte får ske innan
VA‐anläggningen är byggd, ska utgå. Dessutom kan Region Gotland inte föreskriva
hur fastighetsbildning ska ske eftersom det är Lantmäteriet som genomför den pröv‐
ningen.
Klimatpåverkan och dess effekter det får för nyetablering av bebyggelse har belysts i
särskild utredning. Av den framgår det att på sikt och vid extremvattenstånd kan
kajkonstruktionen periodvis hamna under vattennivån. Även om dagens riktlinjer för
plushöjden över normalvattenståndet är fastställt till + 2 meter, tyder de senaste
rönen av effekterna på klimatpåverkan, att vattenståndet kommer att öka mer än
vad som beräknats tidigare. Av det skälet anser förvaltningen, i likhet med andra
kommuner inom landet, att plushöjden bör höjas. Förslagsvis till + 2,5 meter för att
undvika framtida icke önskvärda effekter på infrastruktur och planerad bebyggelse.
Samhällsbyggnads‐ 
förvaltningen







Vissa byggrätter, t ex byggrätten väster om gångfartsgatan, möjliggör parkering
på egen tomt så sammantaget klaras p‐behovet som alstras av detaljplaneför‐
slaget. Att samla parkering till mindre ytor i ytterkanten av området gör det
lättillgängligt för besökare och samutnyttjande av parkeringsytorna kommer att
kunna ske mellan boende och besökare.
Det är alltid en balansgång vilken genomförandetid man ska ha på genomföran‐
det. Dock anser SBF, som generellt vill ha korta genomförandetider, att i det här
fallet, med ett så genomarbetat gestaltningsprogram, krävs en längre genomfö‐
randetid. Detta för att säkerställa olika parter som köper in sig i projektet så att
det inte plötsligt sker för snabba förändringar av projektidén.
Juridiskt ansvarar lantmäteriet för tolkningar enligt fastighetsbildningslagen och
vill inte att annan lagstiftning än fastighetsbildningslagen i detalj dikterar villkor.
Rent praktiskt måste dock lantmäteriet i stort anpassa sig till PBL‐lagstiftningen,
eftersom man inte kan göra några fastighetsregleringar om det inte finns något
bygglov som möjliggör avstyckningen. Därför anser SBF att denna administrativa
bestämmelse är av stor vikt även om den inte till hundra procent är styrande för
fastighetsbildningen. Eftersom lantmäterimyndigheten inte har några synpunk‐
ter på denna planbestämmelse utan godkänner planförslaget utan erinran så
gör SBF ingen ändring av planbestämmelsen.
Tekniska nämnden vill ändra på riktlinjen för plushöjden 2,0 meter som är beslu‐
tat av regionfullmäktige. . SBF anser att det inte är lämpligt att frångå ett av re‐
gionfullmäktige fattat beslut utan att vi bör följa tagna riktlinjer. En eventuell
höjning av den sk tvåmetersnivån till förslagsvis 2,5 ska ske enligt normal bered‐
ning och nytt beslut. I Vändburgs fall skulle en höjning av vattenståndet med re‐
lativt enkla medel kunna hanteras genom att valla in kajkanten med ”stödmur”
eftersom omliggande marknivå är klart högre.

Markägare/Boende/Föreningar
2015‐11‐19
Birgitta Sweden‐
borg – G95

Jag har tagit del av samrådshandlingarna och det reviderade planförslaget för
Vändburg och konstaterar att det senare på intet sätt undanröjer de tunga invänd‐
ningar som riktades mot förslaget i samrådet. Planförslaget lever inte upp till de krav
som formulerats av Länsstyrelsen. Det undanröjer inte heller de allvarliga invänd‐
ningar som framförts av bl a Föreningen Vändburgs Framtid, som jag helt ställer mig
bakom, eller de argument jag framförde i mitt eget yttrande. Jag menar därför att
dessa invändningar fortfarande gäller och hänvisar till tidigare yttranden i deras
helhet. Det är genant att behöva göra det.
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Jag bifogar mitt tidigare yttrande. Utifrån det låt mig jag särskilt understryka följan‐
de.
1. Det saknas fortfarande en analys av såväl förutsättningarna för att den plane‐
rade bebyggelsen kan skapa ett levande året‐runt‐samhälle som utvecklingseffek‐
terna av att man bygger just strandnära. Det räcker inte att, som regionen gör,
komma med luddiga påståenden om att planen kommer att ”stärka utvecklingen på
Storsudret”. Utan stöd i en ordentlig analys saknas de ”särskilda skäl” som krävs för
att bevilja dispens från strandskyddet enligt 7 kap. 18d § och 18e § Miljöbalken.
2. Miljökonsekvensbeskrivningen lever inte upp till kraven i 6 kap. 12 § Miljöbalken
som stipulerar att ”rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets
syfte” ska identifieras, beskrivas och bedömas. Det betyder att man borde ha ana‐
lyserat (och jämfört) utvecklingseffekterna av t ex bebyggelse på annan plats (med
mindre negativa effekter på miljön). Ingenting i det presenterade underlaget tyder
på att bebyggelse i Vändburg skulle ha mer positiva utvecklingseffekter än bebyg‐
gelse på annat håll. Snarare tvärtom.
Några kommentarer till dessa punkter mot bakgrund av de nya planhandlingarna,
inklusive den reviderade MKB:n och Ansökan om upphävande av strandskydd mm.
Det är viktigt att notera att syftet med detaljplanen inte längre beskrivs som att
skapa ett levande året‐runt‐samhälle. Syftet är nu att i anslutning till hamnen ”skapa
en möjlighet (sic!) till boende och verksamheter med bebyggelse av hög arkitektonisk
kvalitet, som med olika intensitet (sic!) kan ske året om.”
I MKB:n s. 11 sker ännu en glidning. I diskussionen om alternativ lokalisering står att
det ”finns inga möjligheter till alternativa områden på Storsudret, där liknande eta‐
blering av en modern fiskeby (sic!) kan ske”. Följaktligen gör man ingen analys av
effekterna av bebyggelse på annan plats. Syftet har alltså nu förskjutits till att eta‐
blera en modern fiskeby! Planen har blivit ett mål i sig.
Men det ursprungliga syftet som skulle motivera upphävande av strandskydd mm
var att skapa landsbygdsutveckling genom att långsiktigt skapa arbetstillfällen och
underlag för bibehållen service. Det är det syftet som måste uppnås och frågan som
måste analyseras är om det syftet kan uppnås lika bra, eller kanske bättre, genom
bebyggelse på annan plats.
Den fråga som måste ställas är om den omfattande bebyggelse som har skett under
senare år – t ex runt Austre (Vamlingbo), i Hulehällar (Hamra) och västra Fide – inte
skapar samma landsbygdsutveckling som bebyggelse i Vändburg. Frågan är om den
eftersträvade landsbygdsutvecklingen redan har uppnåtts. Eller hur mycket mer
behöver Storsudret bebyggas? Var finns analysen som visar det?
Samhällsbyggnads‐ Rent generellt så förs det i granskningsfasen inte fram,i förhållande till samrådet,
förvaltningen
några nya "erinringar". Dock anser många att man inte fått sina synpunkter från
samrådet beaktade och eller tillgodosedda. Vidare hänvisas till att SBF inte heller
beaktat eller tillgodosett yttrande från myndigheter och synpunkter från enskilda
eller föreningar.
Sammanfattningsvis kan SBF konstatera att det under granskningsfasen inte fram‐
kommit några ”nya” större synpunkter som föranleder några förändringar i planför‐
slaget. SBF har redan i samrådsredogörelsen besvarat och redovisat vilka föränd‐
ringar som gjorts mellan samråd och granskning och det är det viktigt att man läser
denna tillsammans med granskningsutlåtandet för att få helhetsbilden.
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SBF är mån om att den demokratiska processen har sin gång och vill klarlägga att en
utveckling/omvandling av Vändburg hamn är något som fastställdes redan i och med
godkännandet av den fördjupade översiktsplanen för Storsudret. Bakgrunden till
denna process är att regionens tekniska förvaltning på ett tidigt stadium ville mini‐
mera framtida driftkostnader genom att sälja ett antal hamnar. Detta sanktionera‐
des hos regionstyrelsen, som beslutade om en markanvisningstävling för att utveck‐
la hamnområdet och möjliggöra försäljning. Frågan om hamnen ska säljas och mark‐
anvisningstävlingen som avgjorde vem som skulle få köpa hamnen är sedan flera år
avgjord.
Eftersom ”alla tänkbara aspekter” tas upp i flera av de inkomna yttranden är det
viktigt att klarlägga de olika ansvarsområdena. Vissa frågor hanteras/bedöms/avgörs
av länsstyrelsen och regionen har helhetsanvaret i och med det kommunala plan‐
monopolet.
SBF har stor förståelse för den oro som en framtida förändring kan framkalla. Det är
denna oro som SBF nu hoppas minska något i och med att gestaltningsprogrammet
utvecklats, bl a med minskade höjder på bebyggelse och ett minskat planområde.
SBF anser att framförda synpunkter har påverkat planförslagets gestaltning och
arrondering och anser nu att det föreliggande detaljplaneförslaget med det tillhö‐
rande gestaltningsprogrammet är ett balanserat förslag helt som följer översiktspla‐
nens intentioner.
Länsstyrelsens ansvar är nu att säkerställa hälso‐ och säkerhetsaspekten och att det
inte uppstår någon påtaglig skada på riksintressena. Vidare ska länsstyrelsen bedö‐
ma regionens granskningsutlåtande samt ansökan och kompletteringar av ansökan
om upphävande av strandskydd, naturreservatet Gotlandskusten och landskapsbild‐
skyddet.
Ansökan samt den komplettering av ansökan som skickades till länsstyrelsen om
upphävande av strandskydd, naturreservatet Gotlandskusten samt landskapsbild‐
skyddet bifogas som en bilaga till granskningsutlåtandet.
2015‐12‐01
Bror Nilsson – U96

Vill göra byggnadsnämnden uppmärksam på infart/utfart till två skiften åkermark
(Långmyre 1 :20) markerat på bifogad karta. Hamnat i det planlagda området, och
måste tas hänsyn till. Dessa två infarter/utfarter används av jordbrukstraktorer och
redskap under stora delar av året.
Spridning av stallgödsel förekommer också under växtsäsong.

Samhällsbyggnads‐ På sikt kommer nuvarande infart till åkermarken inte kunna nyttjas. Angöring till
förvaltningen
dessa åkerskiften får ske strax norr om befintlig angöring via plankartans E‐område ,
den del som är ”prickmarkerad, får ej bebyggas”. Exploateringsavtal får reglera an‐
läggandet av denna nya tillfart de två åkerskiftena. En bit söderut längs med gång‐
fartsgatan gränsar gatan även dikt an till fastigheten Långmyre 1:20.
2015‐12‐09
Lena Stengård –
G98, Margit Sten‐
gård – G99

Utgångspunkter och sammanfattande synpunkter
Planförslaget som det föreligger kan inte gå vidare till antagande utan en omfattan‐
de bearbetning. Detta grundas huvudsakligen på att det värdefulla kustland skapet
allvarligt negativt påverkas av den föreslagna storskaliga och helt främmande ex‐
ploateringen samt att tillgängligheten för allmänheten (strandskyddet) inte tillräck‐
ligt säkerställs, se nedan framtagen visualisering.
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3d‐modelleringen (visualiseringen) utgår från plankartan daterad 2015‐10‐21 samt
den situationsplan vilket presenteras i den tillhörande samrådshandlingen "Gestalt‐
ningsprogrammet" och foton tagna på plats. 3d‐modellen och illustrationer som
presenteras visualiserar de effekter som denna detaljplan möjliggör. Detta med hän‐
syn till omfattningen, utbredningen samt höjden av detaljplanens innefattande
byggnader och volymer.
Vidare vill jag även peka på de ekonomiska risker för regionen det kan innebära att
anta den föreslagna planen. Det framgår av handlingarna att exploateringen be‐
räknas kosta 500 miljoner kronor. Det sägs i planen: "Vid en jämförelse mellan den
värdeökning och de kostnader som detaljplanen medför och med beaktande av övri‐
ga mervärden som exploateringen skapar kan detaljplanen anses ekonomiskt lön‐
sam ". Regionen redovisar ingen egentlig undersökning eller analys som kan ligga till
grund för detta påstående. Det är en stor investering exploatören åtar sig och som
alla investeringar rymmer den osäkerheter.
Detaljplanen föreskriver att exploatören före antagandet hos regionen ska ställa
säkerhet till ett värde motsvarande kostnaderna för va‐anläggning m.m. Det finns
anledning för regionen att i en ekonomisk konsekvensanalys noga pröva om re‐
gionen kan dra på sig kostnader som går utöver den nämnda säkerheten eller tving‐
as till andra oväntade åtaganden i det fall marknaden visar sig vara sådan att det
inte blir ekonomiskt lönsamt att genomföra hela eller delar av planen.
Stora delar av yttrandet har utarbetats med stöd av expertis i plan‐ och byggrätts‐
liga frågor. Jag har även fått värdefulla synpunkter från Naturvårdsverket, Boverket,
länsstyrelsen och fastighetsrättslig expertis.
Jag vill utöver vad som redovisas i detta yttrande hänvisa till mitt tidigare samråds‐
yttrande vars invändningar till största delen kvarstår.
Förslag till förändringar av detaljplanen i sammanfattning
I detta avsnitt sammanfattar jag de förändringar av planen som jag senare motive‐
rar i nedanstående avsnitt.
 Att en planbestämmelse införs med innebörden att allemansrätten inom strand‐
skyddet säkerställs bland annat genom att allmänheten hal' fri passage utmed
kajer och stränder
 Att kajer, övriga offentliga ytor och "gårdsgatan" kvarstår med regionalt hu‐
vudmannaskap
 Att hamnanvändningen bl. a vad gäller fiske, nödhamn, sjöräddning och gäst‐
hamn säkerställs genom planbestämmelsen
 Att den del av fastigheten Hamra Storms 2:4 som ligger väster om vägen mot
Hammarshagehällar förblir obebyggd
 Att fastigheten Hamra Långmyre 1:20 tas bort från planområdet i enlighet med
samrådsredogörelsen. Detta måste klargöras/regleras i ett tidigt skede för att
und vika miss tag att planlägga området som ej tillhör fastigheten Storms 2:4
 Att området norr om dagvattenbäcken i norr förblir obebyggt
 Att de två skyddsvallarna förblir obebyggda
 Att bostadshusen inte tillåts vara högre än 5 meter
 Att det 12 meter höga s.k. utsiktstornet utgår ur planen
 Att bestämmelser om minsta fastighetsareal (angivet med e4) utgår ur planen
 Att husen begränsas till ett antal som dels tal' hänsyn ti ll det unika omgivande
landskapet dels inte stål' i strid med gällande riksintressen
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Att kraven på tillgänglighet för rörelsehindrade till bostadshusen säkerställs
Att va‐anläggningen norr om hamnen flyttas till annan plats
Att parkeringsplatserna intill vattenlinjen norr om hamnen flyttas till annan plats
Att plananvisningarna utformas så att inga bostadshus får vara mer än 100 m2
Att det föreslagna WE‐området utgår ur plankartan fram till dessa att kraven
enligt PBL 4 kap resultatet uppfyllts och resultatet av nödvändiga utredningar
har redovisats
Att återkomma med ett tydligt och seriöst förslag till detaljplan på hur byggan‐
det faktiskt är planerat att ske. Om kommunen och exploatören inte har känne‐
dom om det bestämda antalet etapper som planläggs (vilket gäller i detta fall)
kan man starkt ifråga sätta vederbörandes förståelse Föl' vikten av noggrannhet
för detaljplaneläggning samt deras angelägenhet och seriositet i ärendet.
Att detaljplaneprocessen påbörjas på nytt. En utredning gällande buller och lukt
bör ha varit genomförd vid det här laget. Detta är något som har befästs med
falska påstående och missvisande texter i planbeskrivningen. Missvisande och
falska påståenden i planbeskrivningen är inte acceptabelt för att fortsatt driva
vidare detaIjplaneprocessen.
Att va‐anläggning och avsaltningsanläggning placeras till öster om vägen vilket
regleras av detaljplanen i dagsläget, och därmed inte placeras enligt beskrivning
av bilaga 1, 2,3 samt 4.
Att VA‐anläggningens område begränsas till en viss volym samt areal

Därutöver anser jag att stor vikt måste tas till mina synpunkter och slutsatser i föl‐
jande frågor, som också förutsätts utredas mer seriöst än vad som nu är fallet:
 Naturreservatet Gotlandkusten
 Skyddet för landskapsbilden
 LIS‐område och strandskydd
 Planens syfte
 Avvägning mellan allmänt intresse och enskilt intresse
 Tillgängligheten till hamnen
 LandskapsbiId och bebyggelsemönster
 Detaljplanebestämmelser
 Vatten och avlopp
 Trafik
 Stigande havsnivåer
 Erosion
 Buller
 Barnperspektivet
 Fornlämning
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Samhällsbyggnads‐ I yttrandet förs det bl a framen oro för ekonomiska risker för regionen.
förvaltningen
Eftersom inga bygglov får ges innan VA‐prövningen är godkänd så kan inte något
anläggas utan regionens fastställda kvalitetskrav. Utifrån denna aspekt så skulle inte
heller en bankgaranti behövas eftersom det i denna detaljplan finns en planbe‐
stämmelse som kräver att VA‐anläggningarna är utbyggda innan något bygglov får
ske. Om regionen ändå skulle ge bygglov så skulle det innebära ett brott mot plan‐
och bygglagen, vilket vid en överprövning hos länsstyrelsen skulle upphäva bygglo‐
vet.
En komplettering av ansökan om uppävande av strandskydd, naturreservat Got‐
landskusten och landskapsbildskyddet har gjorts efter länsstyrelsens synpunkter och
nu omfattas inte naturmarken av ansökan om upphävandet av strandskyddet (se bil
1)”.
När det gäller bebyggelseutformningen så är minskningen av planområdets yta och
storleken på byggnationens volym och höjd redan gjorda efter synpunkter som
framkom vid samrådet. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser inga sakskäl till att ytter‐
ligare justera/förändra det nu redovisade gestaltningsprogrammet och detaljpla‐
nens synkroniserade planbestämmelser.
Femton punkter lyfts fram som anses ska utredas mer seriöst. Här är det viktigt att
klarlägga vad det är som ska vara utrett innan detaljplanen blir antagen eller när
bygglov ska beviljas. T ex kan inte VA‐lösning klaras ut i detalj med en VA‐anmälan
när man inte vet förutsättningarna (se svar till länsstyrelsen).
Riksintresse Gotlandskusten, landskapsbildskydd, LIS‐område och strandskydd är
hanterade i ansökan hos länsstyrelsen, se bilaga 1.
Tillgängligheten och allemansrätten har, förutom redan redovisade svar, även kom‐
pletterats i ansökan till länsstyrelsen där det görs en revidering av ytan för upphä‐
vandet av strandskyddet som nu inte gäller ”Naturmarken”.
Planbeskrivningen har kompletterats med ett avsnitt angående trafiken.
Erosion, översvämningsrisk o dyl hanteras enligt gängse riktlinjer och en framtagen
rapport som visar på hur dessa frågor kan hanteras framgår av denna.
Fornlämningen ligger utanför planområdets gräns men bör på sikt ”tydliggöras”,
vilket även länsstyrelsen påpekat.
Bebyggelsens gestaltning framgår av det gestaltningsprogram som är en del av de‐
taljplanens planbestämmelse. Tekniska bebyggelsefrågor som detaljerad brandsä‐
kerhet är en naturlig prövningsgrund i bygglovförfarandet.
2015‐12‐10
Gunnel Åkerblom
Gunnel Colnerud
G100

Bakgrund
Först och främst vill vi betona att vi välkomnar att Vändburgs hamn får liv igen. Vi är
inte utvecklingsfientliga nej‐sägare. Vi noterar att byggnadsnämnden beaktat
många tidigare synpunkter. Vi är emellertid oroade över att så många viktiga aspek‐
ter av exploateringen av hamnen fortfarande saknar analys och underbyggda för‐
slag. Vi fokuserar på två områden som rimligen hör till samhällsbyggnadsförvalt‐
ningens, byggnadsnämndens och regionens ansvarsområde: Hamnverksamhet och
trafik.
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Fiske och annan sjöburen verksamhet
Hittills har byggnadsnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen ignorerat att
Vändburgs hamn är en hamn och inte vilken tomtmark som helst. Med hänvisning till
att Ronehamn kommer att vara utvecklingshamn för framtida fiske, avfärdar man
Vändburgs hamns särskilda fördelar.
Vändburgs hamn byggdes för fisket. Även om fiskenäringen varit svag under de se‐
naste årtiondena, bör man göra långsiktiga analyser av försäljningens konsekvenser,
eftersom hamnens tillgänglighet förändras drastiskt enligt den föreslagna planen.
Det går ju inte att backa när husen är sålda. Följande bör beaktas:
‐ Alla bra fiskeområden ligger söder om Gotland bl.a. Hoburgs bank. Att landa fisken
i Ronehamn tar ca 1‐2 timmar extra gångtid för fiskarna. När fisket var bra låg
många av fiskarna från Ronehamn just i Vändburg.
‐ Isläget. Vid kalla vintrar fryser hamnarna till i Burgsvik och Ronehamn, men inte i
Vändburg. Det beror på att Ronehamn har något av en skärgård i inseglingen som
binder isen medan man till Vändburg kommer direkt in i hamnen.
‐ Farleden går precis utanför Vändburg, med separationszoner något söderöver.
Fartygstrafiken är mycket livlig (se bilaga) och om något händer är Vändburgs hamn
närmast för t.ex. oljesanering, livräddning m.m. Man kan aldrig veta när den kom‐
mer behövas.
‐ Sjöräddningens båt ska enligt planen få vara stationerad i hamnen. Sjöräddningens
effektivitet är emellertid beroende av att helikopter kan ansluta för vidare transport
av skadade. Det är anmärkningsvärt att helikopterplattan har avlägsnats från de‐
taljplanen. Helikopterplatta är viktigare än utsiktstorn.
Vidare finns det risk att försäljning och byggnation stänger för framtida intressanta
verksamheter i hamnen, sjöverksamhet som verkligen förutsätter en hamn. Vänd‐
burgs hamn har exempelvis ett idealiskt läge för dykning i den södra, vraktäta, delen
av Östersjön. Det har kommit till vår kännedom att ett stort och betydande dykföre‐
tag avsåg att göra Vändburg till sin bashamn, men att planerna övergavs då regio‐
nen satsade på försäljning för en omfattande bebyggelse. Det är angeläget att man
inte förhindrar framtida möjligheter till liknande etablering. Ägaren av det nämnda
företaget påpekade att "en av näringslivets grundförutsättningar är förutsägbar‐
het", vilket han saknade i regionens planer. Konsekvensen av att hamnen blir privat‐
ägd är att man riskerar att för all framtid stänga Vändburg för näringsliv som är
knutet till sjön. Om man bebygger alla kajer enligt planen hindras exempelvis trans‐
porter till och från båtar, liksom arbetsutrymme på land.
Vi föreslår: Lämna åtminstone den norra delen av hamnen och kajerna fria från hus,
dvs bygg inte etapp 3. Reservera denna del för sjöräddning, fiske och dykverksamhet.
Tydliggör i överlåtelseavtalet att privat ägande inte under några omständigheter får
hindra sjöburen näringsverksamhet. Vidare måste Region Gotland försäkra sig om
att kommande husköpare ‐ och köparna i nästa led ‐ har klart för sig att hamnen ska
förbli hamn.
Trafikproblemen
När en ny stadsdel planeras börjar de flesta kommuner numera med att först anläg‐
ga vägar, gång‐ och cykelbanor. För Vändburgs del gör regionen det omvända: Ett
helt nytt samhälle med 70 bilberoende hushåll planeras utan beaktande av den
mångfaldiga trafikökningen. Man släpper så att säga ner ett nytt samhälle från
ovan, utan att presentera hur människorna som ska bo där kommer att kunna ta sig
dit, på de befintliga, redan överbelastade, vägarna. Exploateringen påverkar trafiksi‐
tuationen för
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1) de åretruntboende i närområdet, 2) nyttotrafiken, 3) de sommarhushåll som
använder vägarna, 4) alla tillfälliga turister som besöker turistmål söder om Vänd‐
burg och 5) de nya invånare i Vändburgs hamn som ska få plats på väg 504 och den
enskilda tillfartsvägen som, enligt Trafikverket, redan har mycket stora problem med
framkomligheten.
Vidare dras en ogrundad och felaktig slutsats om människorna i närområdet: "san‐
nolikt är att människor från närområdet väljer att cykla till hamnen." Sannolikheten
för att någon väljer att cykla minskar betydligt med tanke på den farliga trafikök‐
ningen på de smala vägarna. Det är av stor vikt att det inte upplevs otryggt att fär‐
das i området, vare sig till fots, cykel eller bil. Trafikökningen hotar det rörliga fri‐
luftslivet.
I samrådsredogörelsen framgår att såväl trafikverket som länsstyrelsen är kritiska till
hur trafikfrågorna hanterats. Samhällsbyggnadsförvaltningen ignorerar emellertid
problemen.
Trafikverket skriver att de saknar en genomgång över tillgängligheten för gång‐ och
cykeltrafik. Vidare önskar de se "en analys över hur fotgängare, cyklister och kollek‐
tivresenärer kan ta sig till området på ett trafiksäkert sätt. Boende i området riskerar
att bli bilberoende". Trafikverket påpekar att väg 504 är smal och två fordon har
svårt att mötas. Om utbyggnaden av Vändburgs hamn sker i enlighet med planför‐
slaget ser Trafikverket mycket stora problem med framkomligheten på väg 504, i
synnerhet under sommarperioden. Under sommarhalvåret förekommer en mycket
omfattande gång‐ och cykeltrafik. Trafikverket önskar se en "trafikutredning som
analyserar de konsekvenser som exploateringen medför och hur det påverkar fram‐
komligheten längs väg 504. I denna utredning bör även hänsyn tas till oskyddade
trafikanters möjlighet att passera och röra sig längs med väg 504." Någon sådan
utredning presenteras inte i det aktuella förslaget.
Länsstyrelsen skriver att planförslagets avsnitt om trafiken måste utvecklas och även
täcka in åtgärdsförlag för säkerhet och risker gällande trafiksituationen. Av planför‐
slaget bör det även framgå hur tillgängligheten för transporter till hamnen och
andra verksamheter i området säkerställs. I sin sammanfattning skriver länsstyrelsen
att de vill se förslaget kompletterat med påverkan avseende buller liksom att avsnit‐
tet om trafik utvecklas, bl.a. med avseende på åtgärder och risker. Vidare anser läns‐
styrelsen att ett resonemang bör föras i miljökonsekvensbeskrivningen eftersom
detaljplanen utan underlag fastslår att ökad trafik inte kommer att medföra negati‐
va miljökonsekvenser, en fråga som kräver utredning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar med en beskrivning av hur man tänker ar‐
rangera trafiken inom planområdet. Att man tänker bygga mötesfickor som ska
underlätta "även för nyttotrafiken, t ex traktorer till odlad jordbruksmark och grus‐
taget strax söder om planområdet". Detta tar man tillbaka i nästa stycke där man
förslår att det inte ska få ske några grustransporter under månaderna juni, juli och
augusti. Man konstaterar att angöring sker via väg 504 och enskild väg, men berör
inte vilka förutsättningar dessa vägar har för att trafiken ska kunna fungera med
godtagbar säkerhet.
Utanför Hamras kust passerar dagligen många olika slags fartyg. Farleden har en
separationszon vid Gotlands sydspets. Fartygen rekommenderas att följa den, men
ändå går många utanför. Trafiken är mycket tät och för att illustrera det, bifogas en
tabell över alla fartyg som under tio minuter passerade Hamras kust en vanlig dag i
november.
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Samhällsbyggnads‐ 
förvaltningen

Med föreliggande förslag kommer regionen ha en del i den framtida gemensam‐
hetsanläggningen för att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till hamnen.
Även planbestämmelsen för kajerna, V1, har fått preciseringen, för riksintresset
fisket. Därmed är tillgängligheten till hamnen säkrad. Dock kan inte olika framti‐
da intressen ”blockera” ett förverkligande av föreliggande detaljplan. Istället
borde eventuella framtida intressen kunna samverka i denna hamn som under
en lång period, förutom sjöräddningssällskapet båt, inte haft någon aktiv hamn‐
verksamhet. När man tittar på hamnlägen på exempelvis västkusten där sjö‐
räddningen har väldigt små ytor i förhållande till Vändburg hamn, känns det lite
märkligt att just denna oro finns.



Trafikavsnittet i planbeskrivningen har kompletterats med ett avsnitt där regio‐
nens trafikingenjör redovisar trafikmängder på länsväg 504 och planförslagets
eventuella påverkan på den totala trafiksituationen. För övrigt är det i trafikver‐
kets länsplaner investeringar tas upp för att sammantaget klara eventuella
framtida trafikproblem. Skulle det i framtiden visa sig nödvändigt med en even‐
tuell trafikseparering mellan olika trafikslag så får det aktualiseras i nämnda
länsplan.

2015‐12‐10
Föreningen Vänd‐
burgs framtid
G108
Ylva Julén och Pe‐
ter Sundberg ‐G125
Björn Åkerblom –
G119
L, AM Dahlberg, M
Haag – G104, G122
Ylva Wahlby –
G116
Anders Holm –
G121
V och D Zingmark‐
G111
Karin Beijer –G109
Kjell Funk – G107
B och K Källgren‐
Nilsson – G106
Lena Andersson –
G105
H och S Langseth –
G103

Utgångspunkter och sammanfattande synpunkter
Vi vill inledningsvis slå fast att vi är för en varsam utveckling av Vändburgs nya hamn
som står i samklang med det omgivande unika landskapet.
Det är föreningens bestämda uppfattning att planförslaget som det föreligger inte
kan gå vidare tillantagande. Vi grundar det huvudsakligen på att det värdefulla kust‐
landskapet allvarligt negativt påverkas av den föreslagna storskaliga och helt främ‐
mande exploateringen samt att tillgängligheten för allmänheten (strandskyddet)
inte tillräckligt säkerställs.
Vi vill också peka på de ekonomiska risker för regionen det kan innebära att anta den
föreslagna planen. Det framgår av handlingarna att exploateringen beräknas kosta
500 miljoner kronor. Det sägs i planen: " Vid en jämförelse mellan den värdeökning
och de kostnader som detaljplanen medför och med beaktande av övriga mervärden
som exploateringen skapar kan detaljplanen anses ekonomiskt lönsam". Regionen
redovisar ingen egentlig undersökning eller analys som kan ligga till grund för detta
påstående. Det är en stor investering exploatören åtar sig och som alla investeringar
rymmer den osäkerheter. Detaljplanen föreskriver att exploatören före antagandet
hos regionen ska ställa säkerhet till ett värde motsvarande kostnaderna för va‐
anläggning mm. Det finns anledning för regionen att i en ekonomisk konsekvensana‐
lys noga pröva om regionen kan dra på sig kostnader som går utöver den nämnda
säkerheten eller tvingas till andra oväntade åtaganden i det fall marknaden visar sig
vara sådan att det inte blir ekonomiskt lönsamt att genomföra hela eller delar av
planen.
Förslaget till detaljplan bygger på en i långa stycken bristande verklighetsförankring
och står i vägen för en mer realistisk och för bygden mer gynnsam utveckling. Arbe‐
tet med den föreslagna detaljplanen bör därför avbrytas och en ny öppen process för
hur hamnen kan utvecklas bör inledas. Regionen borta ett helt nytt grepp och ställa
sig i spetsen för en dialog med entreprenörer inte bara på Storsudret utan på hela
Gotland. Denna dialog bör utgå från att hamnen även i fortsättningen bör fungera
som hamn.
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Målet bör vara att etablera verksamheter i hamnen som kan ge nya året‐runt‐jobb.
Yttrandet har utarbetats i samråd med berörda sakägare och med stöd av expertis i
plan‐ och byggrättsliga frågor. Vi har även fått värdefulla synpunkter från Natur‐
vårdsverket, Boverket, länsstyrelsen och fastighetsrättslig expertis.
Vi vill utöver vad vi här redovisar hänvisa till vårt samrådsyttrande vars invändningar
till största delen kvarstår.
Förslag till förändringar av detaljplanen i sammanfattning
l detta avsnitt sammanfattar vi de förändringar av planen som vi motiverar i nedan‐
stående avsnitt.
• Att en planbestämmelse införs med innebörden att allemansrätten inom strand‐
skyddet säkerställs bl. a genom att allmänheten har fri passage utmed kajer och
stränder.
• Att kajer, övriga offentliga ytor och vägen runt hamnen kvarstår med regionalt
huvudmannaskap.
• Att hamnanvändningen bl. a vad gäller fiske, nödhamn, sjöräddning och gäst‐
hamn säkerställs genom bindande planbestämmelse.
• Att den del av fastigheten Hamra Storms 2:4 som ligger väster om vägen mot
Hammarshagehällar förblir obebyggd.
• Att området norr om dagvattenbäcken i norr förblir obebyggt.
• Att de två skyddsvallarna förblir obebyggt.
• Att det 12 meter höga s.k. utsiktstornet utgår ur planen.
• Att husen begränsas till ett antal som dels tar hänsyn till det unika omgivande
landskapet dels inte står i strid med gällande riksintressen.
• Att bostadshusen inte tillåts vara högre än 5 meter.
• Att planbestämmelserna utformas så att inga bostadshus får ha en bruttoarea
större än 100m2.
• Att kraven på tillgänglighet för rörelsehindrade till bostadshusen säkerställs.
• Att va‐anläggningen norr om hamnen flyttas till annan plats.
• Att parkeringsplatserna intill vattenlinjen norr om hamnen flyttas till annan plats.
• Att berörda markägare och det rörliga friluftslivet ska ha full tillgänglighet året
runt till vägen runt hamnen mot Hammarshagehällar.
Därutöver anser vi att stor vikt måste tas till våra synpunkter och slutsatser i följande
frågor som också förutsätts utredas mer seröst än vad som nu är fallet:
• Naturreservatet Gotlandkusten
• Skyddet för landskapsbilden
• LIS‐område och strandskydd
• Planens syfte
• Avvägning mellan allmänt intresse och enskilt intresse
• Tillgängligheten till hamnen
• Landskapsbild och bebyggelsemönster
• Detaljplanebestämmelser
• Vatten och avlopp
• Trafik
• Stigande havsnivåer
• Erosion
• Buller
• Barnperspektivet
• Fornlämning
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3 Regionens förslag till detaljplan
3.1 Naturreservatet Gotlandskusten
Hela det kustområde inom vilket Vändburgs nya hamn är beläget är med hänsyn till
sitt höga kultur‐ och naturvärde skyddat som naturreservat enligt miljöbalken. Före‐
ningen bestrider att, som regionen hävdar, det finns synnerliga skäl att med stöd av
MB 4:4 för fastigheten Storms 2:4 upphäva naturreservatet Gotlandskusten.
Vad regionen tror vara motiven för länsstyrelsens införande av naturreservatet Got‐
landskusten kan inte anföras som skäl för att upphäva naturreservatet Gotlandskus‐
ten. Det är de skäl länsstyrelsen anförde vid sitt förordnande som är relevanta i detta
sammanhang.
Översiktplan och fördjupad översiktsplan är till skillnad från detaljplaner inte en
rättsligt bindande kommunal reglering. Regionen argumenterar som om det finns en
antagen detaljplan och bortser från att den för närvarande endast är föremål för
granskning enligt PBL Det förhållandet att det finns ett förslag till detaljplan säker‐
ställer inte i sig syftet med naturreservatet, dvs hindra att karaktären hos väsentli‐
gen obebyggda delar av Gotlandskusten förändras genom ny bebyggelse.
Vi menar att den föreslagna planen inte är uttryck för en lämplig avvägning mellan
bevarande och förändring och därmed inte säkerställer syftet med naturreservatet.
Detta i synnerhet som "Holmhällar och Hammarshage hällar hör till de märkligaste
naturbildningar som Gotland äger. Raukfälten och de innanför dessa belägna
strandvallssystem är tillsammans med Lauters på Fårö enastående i sitt slag inte
bara på Gotland utan i hela Sverige" enligt ett utlåtande av en expert som länsstyrel‐
sen anlitat i ett tidigare sammanhang.
Planen kan därför inte ligga till grund för ett beslut att upphäva naturreservatet
Gotland.
MB 7 kap 7 par stipulerar vidare: "Beslut om upphävande eller dispens får meddelas
endast om intrånget i naturvärdet kompenseras i skälig utsträckning på naturreser‐
vatet eller på något annat område." Regionen har inte redovisat några sådana kom‐
pensatoriska åtgärder.
3.2 Skyddet för landskapsbilden
Samhällets ambitioner att skydda detta synnerligen värdefulla kustområde kom till
tydligt uttryck i det förbud som Länsstyrelsen utfärdade 1966, att inom Hamra och
Vamlingbo socken vidta åtgärder som i "väsentlig mån kan skada landskapsbilden".
Denna s.k. resolution fastställdes i ett beslut av Kungl. Maj:t i december 1967. Att
detta förordnande pekar ut Hamra vid sidan av Hoburgen i Sundre måste tolkas som
att skyddet av landskapsbilden måste tillmätas särskilt stor betydelse i prövningen
av den föreslagna detaljplanen.
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Den nya hamn som byggdes på 1980‐talet fick en unik konstruktion som inte påtag‐
ligt förändrade landskapsbilden. Detta framgår av den fotodokumentation vi bifogar
vårt yttrande. Därmed finns det inte heller grund för regionens påstående att det
redan skett en påtaglig förändring av landskapsbilden.
Det förhåller sig annorlunda med den nu föreslagna detaljplanen med byggnader
upp till 12 meters höjd varav många är placerade i orörd natur. Det gäller särskilt de
hus som är tänkta att placeras väster om den väg som omger hamnen och norr om
hamnen. Planen leder genom sitt stora antal hus samt husens utformning, placering
och höjd att landskapsbilden väsentligt förändras och skadas. Föreningen har tagit
fram en skalenlig 3D‐bild (bifogas) som tydligt visar att den landskapsbild och natur
som i århundraden varit orörd synnerligen påtagligt skulle skadas av den förslagna
detaljplanen.
Bebyggelsemönstret ansluter inte heller till den enkelhet och småskalighet som är
traditionell för gotlandskusten. Regionens egna experter som utvärderade det för‐
slag som vann markanvisningstävlingen karaktäriserade det förslaget, som i allt
väsentligt är det samma som nuvarande förslag till detaljplan, på följande sätt: "ur‐
ban struktur med stora volymer som kan verka främmande i landskapsbilden". En
planbestämmelse bör införas som tydligt anger att husen inte tillåts vara högre än 5
meter.
Det framgår också att fastigheten Storms 2:4 kan styckas av i olika "enheter", dvs
tomter, vilket öppnar upp för en typ av privatisering som är främmande för bebyg‐
gelsemönstret vid gotlandskusten.
Föreningen hävdar med stöd av ovan anförda att den föreslagna detaljplanen inte
kan ersätta den nu gällande förordningen från 1967 om landskapsbildsskydd. För‐
ordnandet ska således fortsätta att gälla för fastigheten Storms 2:4.
3.3 LIS‐område och strandskydd
Regionen har i den fördjupade översiktsplanen för Storsudret utpekat Vändburgs
hamn som ett LIS‐område.
Naturvårdsverket och Boverket har i en handbok utgiven 2012 redovisat innehållet i
och innebörden av förarbetena till miljöbalkens bestämmelser om LIS‐områden. Det
framgår av denna handbok att bestämmelserna om LIS i första hand avser byggna‐
der med verksamheter som utvecklar landsbygden. Den slutsats som kan dras är att
bestämmelserna för LIS‐områden inte avser ett sådant storskaligt bostadsområde
som är aktuellt i detta fall.
Ett villkor för att godkänna ett LIS‐område är att den bebyggelse som föreslås ska ge
ett positivt bidrag till landsbygdsutvecklingen. Regionen påstår i detaljplanen: "Be‐
dömningen är att den framtagna detaljplanen möjliggör både närvaro i området
året runt och möjligheter till verksamheter och ekonomisk aktivitet som kommer att
skapa arbetstillfällen, inte minst i det korta och det halvlånga, men även i ett det
längre perspektivet och som på så sätt kommer att stärka utvecklingen på Storsudret
eller som det står i lagtexten: "bidra till utvecklingen av landsbygden".
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Lagstiftningen klargör att det inte räcker med att regionen påstår att utvecklingsef‐
fekten blir positiv. Detta måste man på ett övertygande sätt kunna visa i en heltäck‐
ande och objektiv analys. De bestående och långsiktiga effekterna måste stå i fokus
för analysen. Det innebär tex att sysselsättningseffekterna även efter det att bygg‐
nadsarbetena upphört måste analyseras. Effekterna på den offentliga servicen mås‐
te också redas ut. Finns det skäl att anta att tillräcklig många barnfamiljer kommer
att flytta till Vändburg för att elevunderlaget för grundskolan i Burgsvik säkras och
en god barnomsorg kan upprätthållas? Hur påverkas utvecklingseffekten av att regi‐
onen inte avser att etablera kollektivtrafik till och från Vändburg. Någon analys av
dessa och liknande effekter redovisas inte.
Detaljplanen är vidare så utformad att det är oklart vad det slutliga resultatet av
exploateringen egentligen kommer att bli. Regionen har jämfört med den plan som
ställdes ut för samråd tillfört en bestämmelse med lydelsen:" uthyrning för tillfällig
vistelse är tillåten". Det slutliga resultatet kan mycket väl bli en "semesterby" med
fritidshus för eget boende och/eller organiserad uthyrning. Erfarenheten visar att
detta i praktiken skulle innebära full aktivitet i hamnen under 6‐8 sommarveckor och
under resten av året en samling tomma och mörka hus, dvs en "spökby". Samtidigt
ger regionens företrädare uttryck för förhoppningen att hamnen ska attrahera en
nyinflyttning och ett stort antal permanentboende, dvs en för Storsudret helt ny året‐
runt‐levande "kustby". Förutsättningarna för att detta ska bli slutresultatet är att det
nu förhärskande in‐ och utflyttningsmönstret till Hamra i grunden förändras under
de kommande åren. Regionen belyser inte sannolikheten att detta kommer att ske.
Inte heller belyses hur en ny "kustby" med huvudsakligen permanentboende stäm‐
mer överens med regionens bostadsförsörjningsplan eller med länsstyrelsens bo‐
stadsmarknadsanalys.
Utvecklingseffekterna av dessa båda möjliga slutresultat blir självfallet mycket olika.
Regionen har inte gjort något försök att beräkna utvecklingseffekterna av dessa
båda sinsemellan mycket olika alternativ.
Miljöbalken 6 kap. 12 § stipulerar att "rimliga alternativ med hänsyn till planens eller
programmets syfte" ska identifieras, beskrivas och bedömas. Det betyder att man
borde ha analyserat och jämfört utvecklingseffekterna av t ex bebyggelse på annan
plats med mindre negativa effekter på miljön. Regionen säger i miljökonsekvensbe‐
skrivningen att "det saknas rimliga alternativa lokaliseringar att jämföras med".
Länsstyrelsen sa i sitt samrådsyttrande att ett möjligt jämförelsealternativ är en mer
småskalig exploatering i Vändburgs hamn. Regionen för i MKB:n ett resonemang om
detta alternativ, dvs hur ett alternativ till 70 hus skulle kunna te sig. Regionen säger
att likaväl som man skulle kunna se på ett alternativ med 20 byggnader skulle man
kunna "kika" på ett alternativ med 200 byggnader. Regionen drar slutsatsen: "Därför
låser sig inte MKB:n i detta alternativ vid ett specifikt antal byggnader att jämföra
med de föreslagna ca 70". Detta är inte en verklighetsförankrad slutsats. Fastigheten
Storms 2:4 är inte stor nog att rymma 200 byggnader. Det enda rimliga är att beräk‐
na utvecklingseffekterna av ett alternativ med 20 byggnader och jämföra detta med
ett alternativ med 70 hus. Det skulle också vara i överensstämmelse med lagstift‐
ningens krav.
Slutsatsen är att regionen inte lever upp till de krav som stipuleras i Miljöbalken 6
kap 12 paragraf.
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Miljööverdomstolen har i en dom (Mål nr P 311‐15) nyligen prövat ett förslag från
Eksjö kommun att utpeka ett LIS‐område för bebyggelse av permanentbostäder.
MOD godtog inte kommunens förslag att upphäva strandskyddet. Det finns bety‐
dande likheter mellan Eksjös förslag och regionens rörande Vändburgs hamn. Domen
sätter ljuset på den stora betydelse en objektiv analys av förväntade utvecklingsef‐
fekter har som grund för att upphäva strandskyddet. Regionen bör innan ytterligare
steg tas i planprocessen noga pröva vilka konsekvenser domen kan få för den före‐
slagna detaljplanen.
Det framgår av regionens hemställan till länsstyrelsen att regionen vill att strand‐
skyddet ska upphävas för all mark inom fastigheten Storms 2:4. Förslaget till detalj‐
plan innebär att huvudmannaskapet för vägar, kajer och andra allmänna ytor i strid
med normalordningen i PBL ska överföras till enskilt huvudmannaskap. Syftet med
allmän plats är just att den ska vara allmän.
Kajerna är inte enbart till för boende inom fastigheten utan ska självklart även fort‐
sättningsvis erbjuda den passagemöjlighet som strandskyddet säkerställer för rörligt
friluftsliv (riksintresse). Regionen avser att genom servitut säkerställa det rörliga
friluftslivets tillgänglighet till hamnen. Lantmäteriverket har i en utredning pekat på
att det är synnerligen tveksamt om det är förenligt med gällande lagstiftning att
använda servitut för att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till allmän plats i ett
fall som detta. Det har således i föreslaget till detaljplan inte visats hur allmänhetens
tillträde till allmänna platser ska säkerställas.
Förslaget till detaljplan strider till sin utformning mot reglerna i Naturvårdsverkets
och Boverkets handledning att tillräckliga passagemöjligheter ska finnas då strand‐
skydd ska avses upphävas. Det gäller grupperna av hus norr om hamnen, signal‐
byggnaden och husen på skyddsvallarna. Det ovan anförda innebär sammantaget
att det inte finns lagstöd för länsstyrelsen att upphäva strandskyddet eller för regio‐
nen att anta planen.
3.3 Planens syfte
Regionen säger att syftet med planen är "att i anslutning till hamnen skapa möjlig‐
het till boende och verksamheter med bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet som
med olika intensitet kan ske året om". Därutöver har regionen i en särskild planbe‐
stämmelse klarlagt "att uthyrning för tillfällig vistelse är tillåten".¨
Syftet är så allmänt hållet att det inte framgår huruvida regionen står fast vid ambi‐
tionen om ett åretruntsamhälle som kom till tydligt uttryck i den plan som ställdes ut
för samråd. Eller för den delen tanken på en "fiskeby" och det rörliga friluftslivet som
lyftes fram inför markanvisningstävlingen. Med nuvarande syfte är det svårt att
överblicka vilken typ av "kustby" planen i praktiken kommer att resultera i. Därtill
kommer att avsikten att bygga med " hög arkitektonisk kvalitet" kan leda till mycket
olika resultat. Uttrycket för närmast tankarna till en bebyggelse som resulterar i hus
i en sådan prisklass att det ligger långt utanför vad tex en ung gotländsk barnfamilj
har möjlighet att köpa. Det framstår kort sagt som mycket oklart vad regionen
egentligen vill med Vändburgs hamn.
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Det går att se framför sig att resultatet blir en "semesterby" med full aktivitet under
sex till åtta sommarveckor och under resten av året en "spökby" med 70 mörka och
tomma hus. En sådan framtidsbild får en hög grad av realism eftersom regionen
öppnar upp för ett boende baserat på uthyrning.
Man kan också välja att tro på en framtidsbild där det största antalet hus lockar till
sig nyinflyttade familjer i olika åldrar. Regionen har inte gjort någon undersökning av
om det verkligen finns en efterfrågan på permanentboende i en hamn på stort av‐
stånd från närmsta servicecenter. Trovärdigheten i denna framtidsbild är låg.
Man kan naturligtvis också tänka sig olika mellanvarianter av dessa framtidsbilder.
Regionen har således utformat förslaget till detaljplan på ett sådant sätt att man
överlåter till exploatören att avgöra vad det slutliga resultatet egentligen ska bli och
därmed hur Vändburg och Hamra ska utvecklas. Detta är inte ett ansvarsfullt sätt av
regionen att utöva sitt planmonopol.
Regionens förslag till detaljplan anger att 70 hus kan byggas. Samtidigt skriver för‐
valtningen i planhandlingarna:
"Exakt hur många byggnader som till slut kommer att byggas vet självklart ingen i
dag. Kanske är ett 50‐tal byggnader det rätta antalet..". Regionen är genom att
acceptera ett slutresultat på 50 hus uppenbarligen beredd att ompröva exploate‐
ringens omfattning. Vi uppmanar regionen att utnyttja granskningsprocessen till att
ta fram en ny detaljplan som ger en entydig bild av det önskade resultatet, begrän‐
sar bebyggelsen till ett rimligt antal hus som har en sådan placering och höjd att de
är förenliga med gällande lagstiftning och förordnanden och tydligt anger att ham‐
nen ska kunna fortsätta att fungera som hamn.
3.4 Avvägningen allmänt och enskilt intresse.
Planförslaget med angränsande områden omfattas av mycket starkt uttalade all‐
mänintressen. Dessa framgår tydligt av planbeskrivningen och i regionens fördjupa‐
de översiktsplan och behöver inte närmare beskrivas. Det innebär att mycket stor
försiktighet ska iakttas vid utarbetandet av en detaljplan med en omfattande explo‐
atering som kan komma att negativt påverka riksintressanta naturvärden och vär‐
den för rörligt friluftsliv men även synnerligen värdefull landskapsbild, och gällande
strandskydd. Vi hävdar att den exploatering som planen föreslås medger inte till‐
räckligt balanserar de starka allmänintressen som är rådande och därför i avgörande
grad påverkar dessa negativt och direkt skadar dem. Planens påstådda positiva ef‐
fekter för det lokala näringslivet kan heller inte vara ett godtagbart skäl att skada
riksintressena i området. Sammanfattningsvis konstaterar vi att avvägningen mot
allmänintressena i flera avseenden är direkt felaktig och att exploateringen är betyd‐
ligt mer påverkande på dessa än vad som redovisas i förslaget.
Förslaget uppfyller enligt vår bestämda uppfattning inte bestämmelserna i plan‐ och
bygglagen om hur planläggning ska ske och kan inte föras vidare utan en väsentlig
omarbetning.
3.5 Tillgängligheten till hamnen
Vi delar regionens uppfattning att det är av avgörande betydelse att planen utfor‐
mas på ett sådant sätt att allmänheten även fortsättningsvis ska ha full tillgänglig‐
het till hamnen. Detta kräver att ett antal krav och förtydliganden ställs på den plan
som ska antas.
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Avsikten är att i enlighet med markanvisningsavtalet sälja hamnen till Storsudrets
Fastighetsutveckling. Det innebär att kajer, vägar i och runt hamnen och andra of‐
fentliga ytor övergår i privat ägo. Om man frångår normalordningen att vägar och
allmän plats ska ha kommunalt huvudmannaskap ska enligt PBL särskilda skäl för
detta redovisas. Det har inte gjorts i planen, l detta fall tillkommer den omständighe‐
ten att allemansrätten för passage ska säkerställas samtidigt som en omfattande
bostadsbebyggelse planeras i anslutning till hamnen. Det är tveksamt om det före‐
slagna huvudmannaskapet håller för en rättslig prövning i fall som detta. De rättsfall
som finns pekar i riktningen mot kommunalt huvudmannaskap. Planen bör därför
utformas så att alla kajer, vägar i och runt hamnen kvarstår med regionalt huvud‐
mannaskap.
Regionen planerar att sälja Vändburgs hamn för att sänka sina kostnader och inte
behöva ha ett förvaltningsansvar. Det framgår emellertid av den detaljplan som nu
ställs ut för granskning att regionen trots allt kan behöva kvarstå som delägare i
någon form av gemensamhetsanläggning för att trygga allmänhetens tillgänglighet
till hamnen. Att genom servitut säkra allmänhetens tillgänglighet ger inte tillräcklig
stadga. Det finns regeringsbeslut med innebörden att servitut inte kan godtas inom
kvar tersmark för ett sådant ändamål. Det bör tydligt anges att regionen avser att
kvarstå som delansvarig/delägare av tex va‐anläggningen och andra gemensam‐
hetsanläggningar.
Den väg som går runt hamnen är angiven som gårdsgata med en
bredd/framkomlighet på 6 meter. Vägen är viktig för markägare som behöver kom‐
ma fram till sina ägor eller till den gemensamma husbehovstäkten. l förslaget sägs
att man ska begränsa eller helt förhindra sådan trafik under sommarmånaderna
juni‐augusti. Detta är en inskränkning av tillgängligheten som vi inte kan acceptera.
Vägen är också viktig för det rörliga friluftslivet för dem som med bil vill besöka
Hammarshagehällar, Skvalpvik eller fortsätta till Holmhällars raukområde. Eftersom
det rörliga friluftslivet är ett riksintresse måste vägen även fortsättningsvis utan
restriktioner kunna användas för det rörliga friluftslivet.
För att hamnen ska fortsätta fungera som hamn och allmänhetens tillgänglighet
säkerställas bör bindande bestämmelser anges i planen enligt följande:
 Fiskets möjligheter att utnyttja tillräckliga ytor på kajer för lossning, torkning av
nät mm liksom tillgång till kajplatser slås fast i en bindande planbestämmelse
liksom möjligheterna till transporter till och från hamnen.
 Hamnen har en viktig funktion som nödhamn och en bindande planbestämmelse
införs som säkerställer att sjöräddningen får använda hamnen som bas, att lo‐
kaler för förvaring av räddningsutrustning och bekämpning av oljeutsläpp samt
att en tank för bunkring av bränsle ska finnas.
 En bindande planbestämmelse införs som slår fast att gästande båtar ska ha
utrymme för kajplatser i samma omfattning som hittills, att de boendes egna
båtar inte har förtur till kajplatser och att avgiften ska vara densamma för gäs‐
tande båtar som för de boendes båtar.
 Gårdsgatan runt hamnen får fortsättningsvis utan restriktioner året runt använ‐
das av berörda markägare och för det rörliga friluftslivet

3.6 Landskapsbild och bebyggelsemönster
Landskapet kring Vändburg karaktäriseras av de öppna fältens möte med havet och
den långa, obrutna och hittills obebyggda kusten. Bebyggelsen i de mindre gotländs‐
ka fiskehamnarna är samlad kring själva hamnen och det bör också gälla för ny be‐
byggelse i Vändburgs hamn.

24
Det föreslagna LIS‐området i Vändburg är i översiktsplanen mycket schematiskt av‐
gränsat. Nuvarande fastighetsgränser är ett resultat av äldre fastighetsindelning och
kan inte vara utgångspunkt för bebyggelseområdets avgränsning.
l planhandlingarna påstås att planområdet saknar naturvärden, vilket inte är kor‐
rekt. Den del av fastigheten Hamra Storms 2:4, som ligger väster om vägen till
Hammarshage hällar och Skvalpviken, är en naturlig fortsättning på de öppna hag‐
och åkermarkerna inåt land och bör förbli obebyggd. l norr avgränsas hamnområdet
av en dagvattenbäck. Området norr om bäcken är naturmark och en del av strand‐
zonen mellan gamla och nya hamnen. Även detta område bör lämnas obebyggt och
inte heller utnyttjas för parkering eller anläggning för vatten och avlopp.
l likhet med vad vi anförde i vårt samrådsyttrande bör de sk klipphusen på de två
skyddsvallarna utgå ur detaljplanen, l planförslaget redovisas inte de vägar och
ramper, som kommer att krävas för att bostäderna ska vara tillgängliga för rörelse‐
hindrade. Byggnaderna, ramperna och vägarna upp till
husen kommer helt att dominera platåerna, som i dag utnyttjas som utsiktspunkt för
besökare. Därmed finns inte heller det utrymme för passage‐ möjligheter för allmän‐
heten som stipuleras enligt Naturvårdverkets och Boverkets anvisningar om strand‐
skydd. Vallarna är utsatta för en pågående erosion och regionen anför att "på sikt"
kommer erosionen att krympa området mellan husen och nuvarande skyddsvalls‐
kant. Husen har en beräknad livslängd på många decennier och det finns med tanke
på den pågående erosionen skäl att ifrågasätta lämpligheten av att bygga på
skyddsvallarna. Av dessa skäl måste Klipphusen på skyddsvallarna utgå helt.
Genom dessa förändringar skulle bebyggelsen få en tydlig avgränsning och koppling
till själva hamnen. Bebyggelsens avskiljande och negativa konsekvenser för det rörli‐
ga friluftslivet och dess påverkan på den obrutna kuststräckan skulle minska och
trafiksäkerheten förbi hamnen förbättras.
Länsstyrelsen har i sitt granskningsutlåtande framhållit att bebyggelsen bör vara
småskalig och utan uppdelning i tomter eller privatiserad genom staket och hägna‐
der. Dessa synpunkter har kommunen inte beaktat i den bearbetade planen. Bebyg‐
gelsen är fortfarande alltför storskalig och tät och inte anpassad till platsen. Inom
bebyggelseområdet Ängsladorna redovisar gestaltningsprogrammet, bild
2.4.3.11, tomtindelning med stenmurar och risken för privatisering av hamnområdet
är uppenbar.
Den föreslagna höga signalbyggnaden saknar förankring i gotländsk byggnadstradi‐
tion och medför inget mervärde. Den fyller heller ingen funktion varken för kustnavi‐
geringen eller för angöringen till Vändburgs hamn. Den skadar på ett påtagligt sätt
landskapsbilden och bör helt utgå ur planen.
Flera av husen är vidare så utformade att de strider mot de regler som finns för att
säkerställa att rörelsehindrade har god tillgänglighet till sin bostad.
Det finns också skäl att utreda konsekvenserna för bebyggelsemönstret av att det
numera är möjligt att utan bygglov uppföra vissa typer av byggnader, sk attefalls‐
hus.
Som framgår av följande avsnitt överensstämmer inte plankartan med redovisningen
i gestaltningsprogrammet. Planbestämmelserna tillåter helt andra byggnadsvolymer
än vad som redovisas i programmet. Sammantaget innebär det att slutresultatet kan
komma att bli något helt annat än vad som förespeglas i gestaltningsprogrammet.
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3.7 Detaljplanebestämmelser
Om regionen framhärdar med de bebyggelsegrupper som vi avstyrker redovisar vi
område för område vad som enligt vår mening ska beaktas.
Detaljplanebestämmelserna innehåller flera inkonsekvenser och överensstämmer
inte heller på flera punkter med gestaltningsprogrammet, vilket vi kommenterar
nedan. Gestaltningsprogrammet har inte någon juridisk status utan är underordnad
detaljplanens bestämmelser. Det är därför av extra stor vikt att byggnadsarean för
bostadsbyggnaderna begränsas till högst 70 kvm.
Utformning av de i detaljplanen tillåtna takterrasserna är inte reglerad i gestalt‐
ningsprogrammet.
Torghallarnas bostadshus samt Ängshusen mot kajen, etapp l och 2
Utnyttjandegraden bör ändras med begränsning av största byggnadsarea för hu‐
vudbyggnad till 70 kvm lika kvarteren västerut. På plankartan är Ängshusen mot
kajen angivna som bostäder, l gestaltningsprogrammet, bild 2.4.3.5 och 2.4.3.11,
redovisas emellertid lokaler i vissa hus med ingång från kajen ca en meter över da‐
gens medelvattennivå. Det är oklart om dessa lokaler är avsedda för verksamhet
eller boende.
Fiskebodarna, etapp 2
Den föreslagna bryggan med fiskebodar bedöms utifrån bild 2.4.6.4 i gestaltnings‐
programmet ligga ca 0,5 meter över medelvattennivån och kommer regelbundet att
översvämmas och skadas vid högvatten och vid hårda ostliga vindar. Man kan ifrå‐
gasätt behovet av bodarna.
Klipphusen på skyddsvallarna, etapp 3 och 4
Tillåten total byggnadsarea är 480 kvm respektive 420 kvm, som måste uppdelas i
minst 4 respektive 3 volymer. Det innebär att byggnadsarean i respektive grupp får
vara 120 kvm och 140 kvm i två plan, dvs 240 kvm respektive 280 kvm bruttoarea
per hus. Det är också möjligt att omfördela den tillåtna byggnadsarean och på den
södra piren uppföra tre hus med 70 kvm byggnadsarean och ett hus med långsidan
mot havet och 270 kvm byggnadsarea motsvarande 540 kvm bruttoarea.
På den norra piren tillåter planen två hus med 70 kvm byggnadsarean och ett hus
med långsidan mot havet och 280 kvm byggnadsarea motsvarande 560 kvm brutto‐
area. Detta avviker helt från skalan, som redovisas i gestaltningsprogrammet. Husen
tillåts också resa sig minst 8,5 meter över kajplanet (+1,0 meter) och minst 6,5 meter
över pirarnas övre nivå (+3,0 meter), vilket medför att hamnens öppna vy mot havet
helt försvinner. Eftersom bostädernas bottenvåningar läge inte är reglerade i höjdled
kan byggnaderna bli ännu högre i förhållande till kajplanet. Klipphusen i etapp 3 och
4 bör helt utgå av skäl som redovisas under avsnittet Landskapsbild och bebyggel‐
semönster.
Klipphusen norr om hamnen, etapp 4
Tillåten total byggnadsarea är 300 kvm, som måste uppdelas i minst 3 volymer. Det
innebär att bruttoarean får vara 100 kvm i två plan, dvs 200 kvm bruttoarea per hus.
Det är också möjligt att omfördela den tillåtna byggnadsarean och uppföra två hus
med 70 kvm byggnadsarea och ett hus med långsidan mot kajen och 160 kvm bygg‐
nadsarea motsvarande 320 kvm bruttoarea. Detta avviker helt från skalan, som
redovisas i gestaltningsprogrammet. Utnyttjandegraden bör ändras med begräns‐
ning av största byggnadsarea för huvudbyggnad till 70 kvm lika övriga kvarter.
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Vasshusen, etapp 4
Vasshusen illustreras i gestaltningsprogrammet som låga envåningshus med plana
tak. Planbestämmelserna anger emellertid att Vasshusen ska ha minst 40° taklut‐
ning med en totalhöjd på 6 meter, vilket ger ett helt annat uttryck. Bebyggelsen har
också utformats som sex friliggande villor, vilket mycket påtagligt bryter mot bebyg‐
gelsemönstret i övrigt. Vasshusen bör helt utgå av skäl som redovisas under avsnit‐
tet Landskapsbild och bebyggelsemönster.
Ängshusen väster, etapp 5
Här tillåter planbestämmelserna att det på en del av området får uppföras tre hus
med ca 200 kvm bruttoarea. Hela etappen 5 bör utgå av skäl som redovisas i avsnit‐
tet om landskapsbild och bebyggelsemönster.
WE‐området
l plankartan anges ett område benämnt WE som sträcker sig en bra bit ut till havs. Vi
utgår i våra följande synpunkter från att avgränsningen avser det område inom vil‐
ket strandskyddet föreslås upphävas, l plankartan anges att det inom det angivna
området får anläggas "teknisk anläggning, vågbrytare, brygga". Det finns i det övri‐
ga planmaterialet inga närmare preciseringar av vad detta i praktiken innebär. Var
ska en tänkt vågbrytare byggas och hur stor ska den vara? Vad avses mera precist
med "teknisk anläggning"?
Vid en fastighetsbildning ska kvartersmarken bilda fastighet. Således ska WE‐
området ingå i denna. Enligt PBL4 kap ska regionen bestämma placering, utformning
och utförande av byggnadsverk och tomter, l begreppet byggnadsverk räknas bryg‐
gor och pirar in. Den närmare användningen av WE‐området måste anges i planen.
Denna lagstadgade redovisning saknas och är därför även det ett hinder för att plan‐
förslaget ska kunna vidareföras.
Dessutom måste en noggrann analys göras av miljökonsekvenserna av den tilltänkta
"tekniska anläggningen" mm. Regionen måste också göra en objektiv bedömning av
huruvida miljöeffekterna kan bli oacceptabla.
Det föreligger dessutom oklarheter på många punkter blå beroende på att uppgifter
inte stämmer överens mellan planbeskrivning, plankarta och gestaltningsprogram.
Vi menar att följande oklarheter måste undanröjas:
 Den södra miljöstationen förefaller ligga utanför planområdet och måste i så fall
flyttas.
 De byggnader som visas i planbeskrivningens "Solstudie" stämmer inte överens
med plankartan.
 En ny solstudie kan behöva redovisas.
3.8 Vatten‐ och avlopp
Regionen har upprepade gånger slagit fast att detaljplanen kan antas endast under
förutsättning att exploatören kan lösa vatten och avlopp på ett långsiktigt hållbart
sätt. Det anges också i detaljplanen att området inte kommer att anslutas till det
regionala va‐nätet. Det innebär att exploatören åläggs att anlägga en enskild an‐
läggning för både vatten och avlopp. Vattenförsörjningen förutsätts lösas genom
avsaltning av havsvatten.
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Det sägs också att avloppslösningen "ska stämma överens med regionens mål och
riktlinjer när det gäller kretslopp och hushållning". Den separata utredning som en‐
ligt regionen ska ge svar på dessa krav har inte redovisats. Det råder också oklarhet
om en sådan utredning ännu har påbörjats. En sådan utredning krävs för att klargö‐
ra att den marina miljön i den grunda Vändburgsviken inte påverkas negativt. Enligt
de uppgifter förvaltningen har lämnat har exploatören ännu inte inkommit med en
anmälan och tillståndsansökan.
Vi finner det synnerligen märkligt att regionen så långt fram i planeringen som
granskningsskedet ännu inte kan lämna svar på avgörande frågor om vatten och
avlopp. Det gäller inte minst frågan om risken att det renade avloppsvatten som ska
släppas ut i havet ytterligare påverkar de övergödningsproblem som finns i Öster‐
sjön, negativt påverkar det fiske som sker alldeles norr om hamnen och badvattnet i
den näraliggande Vändburgsviken liksom i Skvalpviken. Det har heller inte redovisats
hur vattenförsörjningen ska tillgodoses vid ett långvarigt strömavbrott eller hur man
ska förebygga planerade utsläpp av orenat havsvatten i den ömtåliga Vändburgsvi‐
ken.
Regionen anger att en godkänd och fungerande va‐anläggning ska vara i bruk innan
bygglov ges för den första byggnadsetappen. Vi anser att det inte är tillräckligt. Vi
kräver att berörda sakägare ska ges möjlighet att lämna synpunkter på exploatörens
kommande anmälan och tillståndsansökan innan regionen fattar sitt beslut om va‐
anläggningen lever upp till ställda krav. Vi menar också att byggnadsnämnden ska
lämna ett förslag till regionstyrelsen och vidare till regionfullmäktige först efter det
att miljö‐ och hälsoskyddsnämnden prövat exploatörens ansökan och länsstyrelsen
gett tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken 11 kap.
3.9 Trafik
Under senare år har antalet bilburna besökare som använder hamnens parkerings‐
plats eller fortsätter ut mot Hammarshagehällar ökat mycket kraftigt. Merparten av
dessa är bofasta gotlänningar från andra delar av ön som på detta sätt tar till vara
de möjligheter som riksintresset för det rörliga friluftslivet ger. Detaljplanens stor‐
skaliga exploatering med ca 80 parkeringsplatser och med besök till kaféer kommer
självfallet att generera mycket trafik. Det kan komma att röra sig uppåt 500‐800
"fordonspassager" per dag fram och tillbaka till hamnen.
Regionen skriver att tung trafik till hamnen i stort sett har upphört. Regionen näm‐
ner inte med ett ord att exploateringen beräknas ta 10 år att genomföra. Under
denna tid måste man räkna med att tung trafik av betydande omfattning kommer
att ske i stort sett året runt.
Regionens påstående i miljökonsekvensbeskrivningen att den förväntade trafikök‐
ningen inte leder till några betydande negativa miljöeffekter är varken underbyggt
eller trovärdigt. Regionen måste göra noggranna och kvantitativa beräkningar för
att klargöra huruvida miljöeffekterna av den förväntade trafikökningen är förenliga
med regionens högst ställda mål om miljö och hållbarhet. Först när sådana beräk‐
ningar är gjorda och offentligt redovisade kan en reell granskning av planens effek‐
ter ske och först då kan byggnadsnämnden gå vidare i planprocessen.
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Väg 504, med trafik från Burgsvik och Hemse går förbi nerfarten till Vändburgs
hamn och leder vidare till Holmhällar, Vamlingbo och Hoburgen, är redan i dag hårt
belastad. Den är smal och har genom Vändburg en sträckning som är långt ifrån
trafiksäker. Trafikverket, som är väghållare till väg 504 fram till och med Vändburg,
skriver i sitt samrådsyttrande att "vägen är smal och två stycken fordon kan ha svårt
att mötas samtidigt" och att man vid en utbyggnad av hamnen "ser mycket stora
problem med framkomligheten, i synnerhet under sommarperioden". Trafikverkets
slutsats är att det behövs en "trafikutredning som analyserar de konsekvenser som
exploateringen medför och hur det påverkar framkomligheten".
Byggnadsnämnden hänskjuter Trafikverkets krav på en trafikutredning till ett fram‐
tida inte närmare preciserat "större sammanhang". Vi anser att regionen genom
detta på ett anmärkningsvärt sätt frångår sitt ansvar för att skapa säker trafikmiljö
för både sina innevånare och för de turister som är så viktiga för regionens ekonomi.
Vi menar att den av Trafikverket föreslagna trafikutredningen ovillkorligen måste
komma till stånd och i avvaktan på den bör detaljplanen inte antas.
Trafikverket berör bara den del av väg 504 som man är väghållare för. De belast‐
ningar på väg 504 som Trafikverket tar upp gäller självfallet även för vägens fort‐
sättning från Vändburg och söderut. Regionen är väghållare för den delen av väg
504 och därmed också ekonomiskt ansvarig för de trafiksäkerhetshöjande invester‐
ingar som kan behövas. Detta berörs överhuvudtaget inte i det material som nu är
för granskning. Därmed kan inte heller en fullständig granskning göras av detaljpla‐
nens konsekvenser.
De vägar som från länsväg 504 leder ner till hamnen är i sin första sträckning mycket
smal, 3.7 meter. Den smala vägen tillåter inte att två bilar möts. Det innebär att
trafiksäkerhetsproblem av olika slag kommer att uppstå. Nämnden säger i allmänna
ordalag att "mötesfickor" kan anläggas. Något utrymme för detta ges inte på den
sträckning från 504 ner till havet såvida inte den avrinningsbäck som går parallellt
med vägen övertäcks. Planen klargör inte om nämnden menar att detta faktiskt ska
komma till stånd och vem som ska bekosta detta. Till saken hör att vägen tillhör en
samfällighet vars ställningstagande också måste inhämtas.
Därtill kommer att nödvändiga vägar inom hamnområdet inte redovisas i detaljpla‐
nen. Exempelvis framgår inte hur transporter ska ske till det föreslagna caféet vid
Signalbyggnaden, angöringen till Klipphusen i etapp 3 och 4, som är nödvändig av
tillgänglighetsskäl, Vasshusen i etapp 4 och radhusen i etapp 5.
Transporter till det föreslagna tankhuset i hamnen förutsätter backningsrörelse,
vilket är en trafikfara i den täta bebyggelsen.
Vi anser att bristerna i granskningsunderlaget vad avser trafiken sammantaget är så
ofullständiga och bristfälliga att planarbetet inte kan fullföljas förrän nödvändiga
utredningar genomförts och offentligtredovisats.
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3.10 Stigande havsnivåer
Regionen skriver att vid en havsytehöjning "kommer kajen att behöva höjas av andra
skäl än att skapa bostadsytor" och pekar på att hamnen är av riksintresse för fisket.
Sådana åtgärder kan komma att bli mycket kostsamma. Som vi pekat på ovan kan
regionen utifrån den normalordning som anges i PBL komma även fortsättningsvis
att vara huvudman för kajerna och andra offentliga ytor. Därmed kan regionen även
att komma bli ekonomiskt ansvarig för de framtida upprustningar som nämns i pla‐
nen.
3.11 Erosion
Regionen har låtit göra en geoteknisk undersökning och drar slutsatsen att "i dags‐
läget behöver inga förstärkningsåtgärder ske". Undersökningen berör inte det för‐
hållandet att erosionen sedan hamnen byggdes med åtskilliga meter har gröpt ur
skyddsvallarna. Detta är en pågående process som kommer att påverka de föreslag‐
na husen.
Som vi påpekat ovan kan PBLs bestämmelser leda till att regionen kommer att kvar‐
stå som huvudman för skyddsvallarna och andra offentliga ytor inom planområdet.
Det innebär att regionen kan bli ansvarig för att finansiera de förstärkningsåtgärder
som enligt regionen "på sikt" kan bli nödvändiga.
3.12 Buller
Som vi påpekat ovan skriver regionen att tung trafik till hamnen i stort sett har upp‐
hört. Regionen nämner inte med ett ord att exploateringen beräknas ta 10 år att
genomföra. Under denna tid måste man räkna med att tung trafik av betydande
omfattning kommer att ske i stort sett året runt. Denna trafik kommer självfallet att
bli mycket störande för dem som bor längs väg 504. Detta är inte förenligt med kra‐
ven på en god boendemiljö. Vi anser detta vara ytterligare ett skäl för regionen att
ta fram en ny detaljplan med en mer småskalig exploatering som kan genomföras på
kortare tid och därmed mindre störande för de boende. Under alla omständigheter
måste en noggrann beskrivning av buller och därav följande olägenheter göras innan
nästa steg tas i planprocessen.
3.14 Barnperspektivet
Förslaget till detaljplan innebär att det för vissa sträckningar ska byggas hus på
ömse sidor av den gårdsgata som går runt hamnen. Den omfattande trafik som
kommer att gå på den vägen utgör en stor risk för lekande barn. Detta är ytterligare
ett skäl att inte bygga bostadshus väster om vägen.
3.15 Fornlämning
Regionen avser uppenbarligen inte att ta initiativ till en arkeologisk undersökning av
fornlämningen "Kungsgraven". Med tanke på att fornlämningen ligger så nära plan‐
området och risken är stor för åverkan både under byggprocessen och senare anser
föreningen att det är angeläget att ytterligare tydliggöra gravens plats och utbred‐
ning.
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Samhällsbyggnads‐ Föreningen Vändburgs framtid som för övrigt var en part i markanvisningstävling
förvaltningen
som inte fick möjlighet att köpa hamnen påpekar att man är för en utveckling av
hamnen. Man är inte nöjd med granskningsförslagets detaljplan och gestaltnings‐
program. Vidare är man kritisk mot ett förverkligande av projektet som under en
tioårsperiod skulle orsaka byggtransportbuller för de närboende året om.
Det kan vara viktigt att tydliggöra skiljelinjer mellan olika intressen. Regionens syfte
med markanvändning av hamnområdet Vändburg hamn är följande. Att tillskapa en
mötesplats. förhoppningsvis större delen av året, där det ska finnas möjlighet till
både kortare och längre vistelse och där detaljplanen ska ge möjlighet till olika träff‐
punkter, såsom caféer mm. Kajerna och de allmänna platserna (Naturmark) ska vara
tillgängliga för alla och bebyggelsen ska vara tät likt ett gammalt fiskeläge för att
dels skapa ett kreativt myller dels att förhindra eventuella privatiseringstendenser.
Hur bebyggelsen gestaltningsmässigt ska utformas regleras i detaljplanens gestalt‐
ningsprogram. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det utifrån gjorda revide‐
ringar, bl a utifrån synpunkter från föreningen Vändburgs framtid, nu har en helhet
som är i samklang med både framförda intressen och redovisade riksintressen. De‐
taljplanen tydliggör och förfinar intentionerna som slogs fast i den nyligen av region‐
fullmäktige antagna fördjupade översiktsplanen för Storsudret. En översiktsplan som
Länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande inte hade några invändningar emot.
Nu har vi haft en detaljplaneprocess som fullföljer den fördjupade översiktsplanens
intentioner. När man tar fram ett gestaltningsprogram som ska visa på det arkitek‐
toniska anslaget och hur detta program ska harmonisera med detaljplanens byggrät‐
ter är det viktigt att hålla ihop en helhet. Föreliggande gestaltningsprogram är fram‐
taget av både extern arkitektkompetens i dialog med regionens arkitektkompetens
där stadsarkitekten haft en viktig roll. D v s regionen anser nu efter revideringar
under planprocessens att det föreligger ett detaljplaneförslag med tillhörande ge‐
staltningsprogram som säkerställer en utveckling av Vändburg hamn och som följer
regionens intentioner om en utveckling i samklang med en fungerande hamn.
SBF gör bedömningen att man inte accepterar redovisad helhetsidé utan man vill ha
ett annat koncept som inte är det helhetskoncept som regionen vill förverkliga. En‐
ligt SBF:s åsikt är det viktigt att i en sådant här detaljplaneprojekt med styrande
gestaltningsprogram kan inte planbestämmelserna är vara för precisa utan det är
måste finnas möjlighet till utrymme för viss variation inom ramen för gestaltnings‐
programmets intention. När en gestaltningsidé slås fast är det viktigt att det finns
utrymme för variation så att inte endast en typ av byggnation möjliggörs. Denna
balans anser samhällsbyggnadsförvaltningen att detaljplaneförslaget och gestalt‐
ningsprogrammet redovisar.
Utifrån länsstyrelsens prövning utifrån påtaglig skada på riksintressena och behand‐
ling av ansökan och kompletterande ansökan om upphävande av strandskydd, na‐
turreservat och landskapsbild klarläggs om och hur förutsättningar finns för förelig‐
gande detaljplaneförslag med tillhörande gestaltningsprogram kan bli lagakraftvun‐
net.
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2015‐12‐13
Som deltidsboende i Hamra på Stora Sindarve 1:35 vill vi härmed framföra allvarliga
L och K Grönberg – invändningar mot planförslaget. Enligt vår uppfattning fordras en väsentlig omar‐
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betning. Om inte förslaget bearbetas i linje med vad vi pekar på bör planarbetet
avbrytas. Vi motiverar nedan närmare våra invändningar. Det kan konstateras att en
omarbetning gjorts sedan samrådsskedet men vi kan trots detta inte finna att plan‐
förslaget är godtagbart. Vad vi då påpekade kvarstår i princip.
Vi anser att regionen inte i tillräckligt hög grad har vägt in det angränsande områ‐
dets extremt höga naturvärden. Utbyggnaden måste ses i ett helhetsperspektiv där
landskapsbildsskydd, naturreservat och strandskydd ska respekteras. Dessa (och
andra) skydd har fyllt sina syften väl ända sedan 1940‐talet och pekar på vilka hän‐
syn som måste iakttas. Både exploateringsgraden och bebyggelseutformningen är
helt främmande för gotlandskusten och kan därför inte anses lämpade för platsen så
som plan‐ och bygglagen föreskriver. Innan planen kan föras vidare måste exploate‐
ringsgraden minskas och bebyggelsen bättre anpassas till det lokala formspråket.
Allmänhetens lagstadgade rätt att få vistas på strandområdena blir enligt förslaget
avsevärt beskuren samtidigt som tillgängligheten till de delar som inte exploateras
inte ges ett betryggande säkerställande. Detta helt i strid med lagstiftningens inten‐
tioner. Bebyggelseområdena måste därför placeras på större avstånd från kajer och
stränder. Vilka formella regler som ska säkerställa tillgängligheten måste utredas
ytterligare, helst av extern expertis då regionen verkar sakna egen kompetens för att
bedöma detta.
Samhällsbyggnads‐ 
förvaltningen





2015‐12‐14
Sjöräddnings‐
sällskapet – G112

Synpunkter/yttranden har koordinerats, d v s exakt samma synpunk‐
ter/formuleringar kommer från olika parter. Att nuvarande granskningsförslag
trots omarbetningen efter samrådet inte anses vara tillräckliga . Denna erinran
stämmer dock inte överens med SBF:s bedömning. Både extern och intern arki‐
tektkompetens samt stadsarkitekt anser att granskningsförslagets omarbetade
förslag ger möjlighet till den framtida utveckling av varierad men även samman‐
hållen exploatering som regionen önskar för Vändburg hamn.
Exploateringen av hamnområdet, en arkitektonisk utveckling av detta område är
just en, är kanske det enda område på Storsudret där denna föreslagna utveck‐
ling är möjlig. Gestaltningsprogrammets ambition är just att hitta en balans mel‐
lan traditionell hamnmiljö, med småskalig fiskebodkänsla men med kvalitetsma‐
terial och en modernare tolkning.
Allmänhetens rätt att vistas på strandområden är redan säkrat i detaljplaneför‐
slaget. Denna rätt stärks ytterligare när ansökan om upphävande av strandskyd‐
det reviderats och ”upphävandet” nu inte gäller den allmänna platsmarken ”Na‐
tur”, se bil 1.

Bakgrund
Sjöräddningssällskapet etablerade för ca 12 år sedan en sjöräddningsstation i Vänd‐
burgs Hamn. Anledningen till detta var hamnens strategiska läge i Östersjön samt
det stora och ständigt ökande antalet passager av yrkessjöfart i området. Platsen
passar ypperligt för en sjöräddningsstation då det sällan bildas is i hamnen. Vänd‐
burgs hamn är också en viktig landningsplats för Sjöfartsverkets SAR Helikopter.
Hamnen har även stor betydelse som nödhamn med sitt strategiska läge och har ett
djup som få andra hamnar i området har.
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Behov
Sjöräddningssällskapet anser det vara av yttersta vikt att även fortsättningsvis kun‐
na ha kvar Vändburgs Hamn som bas för södra Östersjön. Sjöräddningssällskapet är i
behov av 20 meter permanent kaj för båtplats, lastning och lossning av patienter och
material. Behov finns också gällande parkeringar på kajen för besättningen vid ut‐
ryckning och larm. Uppskattningsvis 4‐5 stycken. Besättningen har ofta långt att
köra, men behöver lämna kaj senast 15 minuter efter larm.
Önskvärt är också att det finns plats för väntande ambulans eller räddningstjänst då
även sjuktransporter är en viktig del av vårt uppdrag. Landningsplats för SÄR Heli‐
kopter i anslutning till kajen är också önskvärt. Området och nedfarten bör säkras så
att det inte finns några hinder för framfart eller tillgänglighet.
Sjöräddningssällskapet har också behov av plats för bunkringstank i anslutning till
kajplatsen (säkerhetsavstånd runt tanken enligt lag) samt plats för tankbil vid påfyll‐
nad.
Sjöräddningssällskapet har idag och kommer även i framtiden att behöva ha sta‐
tionshus för lager av förbrukningsmateriel och förnödenheter, verkstad, oljeförråd,
kontor och möjlighet till torkning och sanering av arbetsredskap och säkerhetsut‐
rustning. Det bör även finnas tillräckligt avstånd till bostäder som säkerställer bul‐
lernivåer och annan störning från våra fartyg, då sällskapets uppdrag i många fall
även sker nattetid. Det finns även ett behov att ha kvar kajplatsen på sin nuvarande
position i norra hamnen, på grund av sjöhävning framförallt vintertid och tillgänglig‐
het från tillfartsväg.
Riskanalys
Sjöräddningssällskapet kan inte se att det finns förutsättningar för ovanstående i det
liggande förslaget till detaljplan för Vändburg hamn, då ytorna på kaj inte motsvarar
behovet. Det finns även en överhängande risk för klagomål från boendegällande
buller, ljus och varmkörning av våra fartyg. Med den täta bebyggelsen och trånga
utrymmet på kaj finns risk för att till och från fart för räddningsmän och räddnings‐
fordon hindras. När hamnen övergår i privat ägo finns även risk för att snöröjning
o.s.v. inte utförs och hindrar framfart vilket skulle fördröja och förlänga utrycknings‐
tiden, vilket i slutändan kan sätta människoliv på spel. Det är också ett faktum att
när hamnen sommartid har som flest besökare och boende så sammanfaller det med
sällskapets mest intensiva uppdragsperiod.
Sammanfattning
Sjöräddningssällskapet har om det nuvarande detaljplaneförslaget fastslås svårt att
se hur en kvalitetssäkrad sjöräddningsverksamhet på platsen skulle kunna bedrivas,
och önskar att få samverka med både regionens representanter samt exploatören
innan planen fastslås, för att kunna säkerställa en framtid för Vändburgs hamn som
bas för sjöräddning i södra Östersjön.
Samhällsbyggnads‐ Sjöräddningssällskapet kommer även i framtiden ha möjlighet att vara stationerade i
Vändburg hamn. Sällskapets räddningsbåt får plats i hamnen. I plankartan finns även
förvaltningen
plats markerad för "dieseltank ". Möjlighet till tillgänglighet för räddningshelikopter
finns inom plankartans planbestämmelse ”Natur”.
Tillgängligheten till och på kajerna är med planbestämmelser i detaljplanens
plankarta säkerställt. Att denna tillgänglighet finns är även en förutsättning för fis‐
kets behov med möjlighet till lastning och lossning och ur allmän brandsäkerhet där
det ska finnas tillgänglighet för räddningstjänstens fordon.
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Sjöräddningssällskapet framför i sin inskickade riskanalys en oro för framtida konflik‐
ter med anledning av snöröjning, buller, ljus och varmkörning och framför slutligen
att "ett faktum att när hamnen sommartid har som flest besökare och boende så
sammanfaller det med sällskapets mest intensiva uppdragsperiod." När eventuella
risker ska bedömas och hanteras är det viktigt att kvantifiera volymer
d v s vad innebär en intensiv period.
Enligt Sjöräddningens dagbok för de senaste åren har sjöräddningen på 6 år haft 8
uppdrag varav 4 i juli enligt följande; (2015: 16/9 segelbåt på grund vid hamn, 12/9
båt tog in vatten vid Faludden. 2014: 3/1 medicinsk evakuering. 2013: 11/7 Norsk
båt förlist. 2012: 24/12 Slagsida på fartyg, 8/7 Rysk segelbåt på grund. 2011: 21/7
Segelbåt i nöd norr om Ronehamn, 12/7 Barn på luftmadrass‐ingen åtgärd. 2009:
31/10 Sjunkande båt vid Hoburgen.)
I avsnittet "Sammanfattning" så framförs en önskan att samverka med exploatören.
För att undvika onödiga missförstånd har detta önskemål framförts till exploatören.
Exploatören som är ständig medlem i Sjöräddningssällskapet och en sponsor av
denna aktivitet söker nu kontakt med Rolf Westerström för en direktdialog.
Sammanfattningsvis anser samhällsbyggnadsförvaltningen att det viktiga är att be‐
rörda parter, i det här fallet exploatören och Sjöräddningssällskapet, i direktkontakt
löser praktiska frågor.
Detaljplanens planbestämmelser garanterar en framtida allmän tillgänglighet till
kajerna och det är vad man kan kräva av en detaljplan och en mer detaljreglering
kan och bör inte hanteras med plan‐ och bygglagen.
2015‐12‐14
Wilhelm Östberg –
G113

Med tanke på att det inte gått att locka permanentboende till Hule Hällar och att det
inte gått att sälja de projekterade radhusen vid Vamlingbo Prästgård verkar ju utsik‐
terna för en jämförelsevis storskalig bostadsexploatering av Vändburgs hamn inte så
ljusa. Det kan tyckas vara exploatörens bekymmer men med tanke på att också Re‐
gionen dras in i kostnader och delansvar för projektet finns det anledning till försik‐
tighet. Att utveckla Vändburgs hamn som en liten kustby med tät bebyggelse, ut‐
ökad service, offentliga kajer och öppna platser, kan låta som en god idé men med
den utformning förslaget har kommer det att bli fråga om sommarhus och ytterliga‐
re sådana är inte det Storsudret behöver. Man skulle önska att Regionens utveck‐
lingsinsatser istället stödde näringslivsutvecklingen här. Att Regionen bidrog till jobb
som gör att fler kan bosätta sig permanent här.
Jag har läst alla planhandlingarna. Det ser ambitiöst och prydligt ut, men när man
börjar läsa dokumenten är innehållet mindre imponerande. Enligt min mening finns
här inte det underlag som krävs för att kunna fastställa en detaljplan.
I detaljplanen påstås att förändringen av landskapsbilden ”med avseende på av‐
gränsning, skala och utformning är väl anpassad till förhållandena på platsen”. Det
beror allt på vad man menar med ”platsen”. Trakten runt själva planområdet kom‐
mer att väsentligt påverkas och detta har inte diskuterats på något kvalificerat vis i
vare sig plandokumentet eller i miljökonsekvensbeskrivningen. I både planförslaget
och MKB:n utgår man från att stora naturvärden inte står på spel eftersom bebyg‐
gelsen ska ske i ett redan exploaterat område (hamnen). Inverkan på det omgivande
landskapet berörs bara ytligt och det är inte acceptabelt.
En besläktad fråga är graden av privatisering. I MKB:n nöjer man sig med att säga
att antalet byggnader minskats i jämförelse med ett tidigare förslag. Det låter som
frågan lösts, men så är alls inte fallet. Fortfarande gör antalet byggnader, volym och
placering att hamnområdet privatiseras alltför mycket.
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En besläktad fråga är graden av privatisering. I MKB:n nöjer man sig med att säga
att antalet byggnader minskats i jämförelse med ett tidigare förslag. Det låter som
frågan lösts, men så är alls inte fallet. Fortfarande gör antalet byggnader, volym och
placering att hamnområdet privatiseras alltför mycket.
Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller påstående snarare än genomarbetade
analyser. Den håller helt enkelt inte måttet. Utan en Miljökonsekvensbeskrivning
värd namnet är det inte möjligt att fastställa en detaljplan för Hamra Storms 2:4.
I detaljplanen (s. 14) ”anses” att exploateringen är ekonomiskt lönsam. Det påstås
utan någon underliggande analys. En sådan bör förstås genomföras innan man kan
gå vidare med detaljplanen. Regionens intäkter görs vidare beroende av antalet
byggrätter och bygglov. Det är olämpligt av åtminstone två skäl: man fattar beslut
utan att känna till intäktssidan i kalkylen och man bygger in ett ekonomiskt incita‐
ment att öka exploateringsgraden utöver vad som är lämpligt ur bebyggelse‐ och
miljösynpunkt. I detaljplanen kan man läsa att investeringarna beräknas till 500
miljoner kronor men det redovisas inget underlag för bedömningen att exploatören
har möjlighet att fullfölja projektet. Det vore bättre att i detaljplanen införa garanti‐
er för detta än att göra en ”bedömning”.
Dricksvattenförsörjningen ska ske genom avsaltning. Det är en grannlaga och ener‐
gikrävande process som över huvud taget inte analyseras. Man säger att inga bygg‐
lov kommer att medges innan vattenförsörjningen är garanterad. Men varför skjuta
den frågan på framtiden för 70 hus, restaurang osv. Det vore rimligt att frågan var
utredd innan man fattar beslut om detaljplan.
Avloppsfrågan är heller inte utredd utan man nöjer sig med att konstatera att det
ska ske innan bygglov kan ges. En mer naturlig ordning vore att det skedde innan
detaljplanen antas.
Trafiksituationen är helt otillfredsställande analyserad. Påståendet att trafiken inte
bedöms öka så mycket att betydande miljöeffekter inte uppstår är inte underbyggt.
Här behövs en betydligt mer kvalificerad analys.
Idag är fisket i Vändburgs hamn obetydligt men så behöver det inte förbli. Tvärtom
är detta en försörjningsmöjlighet som bör både beaktas och stödjas. Skulle, exem‐
pelvis, inte några bland de flyktingar som nu anlänt kunna ha detta som utkomst?
Det nuvarande förslaget omöjliggör inte, men stöder heller inte, möjligheter att ut‐
veckla fisket. Det vore önskvärt eftersom området är ett riksintresse för yrkesfiske.
I Gestaltningsprogrammet talas om spännande arkitektur av hög kvalitet i samklang
med gotländsk byggnadstradition. De referensbilder som visas pekar snarare mot en
trendig, internationell arkitektur än en dialog med gotländska landskap och byggna‐
der. Men framför allt är det för många byggnader, för mycket volym och höjd, för att
man ska kunna tala om att förslaget är väl anpassat till tradition och landskap. Det
verkar också som att planförslaget medger att man omdisponerar de volymer som
gestaltningsprogrammet anger. Det ger exploatören sista ordet och kan medföra att
det genomförda projektet skiljer sig tydligt från de ursprungliga planerna. Här måste
absolut tydligare skrivningar införas.
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Sammantaget finner jag att detaljplanen inte ger tillräckligt skydd för landskapet
kring Vändburgs hamn, medger för hög exploatering och privatisering av hamnom‐
rådet, har alltför stora luckor i miljökonsekvensbeskrivningen samt otillräcklig eko‐
nomisk analys. Det går inte att gå vidare med detta detaljplaneförslag. Regionen bör
istället inleda en process i dialog med Hamraborna, entreprenörer och andra om hur
den goda idén att utveckla Vändburgs hamn bäst genomförs. Det finns så mycket
idé‐ och genomförandekraft på Storsudret (jfr. Forum Östersjön, Vamlingbo präst‐
gård och Museum Lars Jonsson, fiberutbyggnaden, Körsbärsgården, Burgsviks havs‐
bastu, osv.) att det finns alla möjligheter att få en hållbar och realistisk utveckling
året runt av Vändburgs hamn. Det är det som behövs här och det nuvarande försla‐
get kommer inte att leda till det.
Samhällsbyggnads‐ 
förvaltningen





2015‐12‐11
Ulf Holmgren –
G114

När det gäller den påstådda privatisering så är det hela poängen med tidigare
markanvisning eftersom regionen just ville få in och stödja den privatisering som
kunde ske i samklang med riksintressen och allmänhetens tillträde till hamnom‐
råde och stränder. Det är detta som säkerställs i detaljplanen. Att ta fram en de‐
taljplan är det enda sättet att säkerställa en helhetslösning. Alternativet till en
markanvisningstävling hade varit att regionens tekniska nämnd skulle sålt ham‐
nen till högstbjudande, d v s utan att man säkerställt allmänhetens rätt till till‐
träde till kajer och stränder bl a.
Att föreslagen detaljplan inte ger tillräckligt skydd för landskapet kring Vändburg
hamn känns lite svår att besvara eftersom det inte går att ge ett skydd enligt
plan‐ och bygglagen för ytor som ligger utanför detaljplaneområdet. Men om
invändningen är att föreliggande detaljplan är ett hot mot kringliggande land‐
skap så måste man utgå ifrån att alla, oberoende av var man bor/vistas, respek‐
terar gällande lagstiftning och inte gör åverkan på exempelvis fornminnen.
Övriga erinringar har besvarats i samrådsredogörelsen eller i andra yttranden i
detta i detta granskningsutlåtande.

I planförslaget står det att det inte finns något problem med lukt. Jag vill informera
om att så inte är fallet. Vid ost/nordostlig vind kommer algblomningen in i hamnen.
Under högsommarmånaderna fyller den hamnen med en 5‐10 cm tjock grön sörja.
När denna algsörja värms upp luktar dem som om man tömt en svämtank från ett
svinstall i hamnen. Hur man sedan kommit fram till att det inte finns något problem
med lukt är för mig ett mysterium.
Detta beslut behövs givetvis göras om med kännedom om dessa fakta!

Samhällsbyggnads‐ Tillfälliga naturliga negativa ”doftstörningar” hanteras inte i en detaljplaneproces‐
sen. Dessa får hanteras praktiskt av den/de som äger/förfogar över ”hamnbassäng‐
förvaltningen
en”.
2015‐12‐11
Hamra skifteslag –
G115

Vägen som löper genom fastigheten Hamra Storms 2:4 har vi i Hamra skifteslag
enligt ett nyttjanderättsavtal rätt att bruka för att ta oss till och från vårt husbehovs
grustäckt som ligger söder om den berörda fastigheten. Vi ser att ni föreslår att vä‐
gen ska stängas av för trafik 3 månader per år och det kan vi för våra delägares skull
ej acceptera vi ska ha tillgång att köra vägen när vi vill och har behov av detta. Vi
accepterar inte att det sätts upp tex vägbommar eller andra typer av väghinder.
Vidare vad gäller vägfrågor så är vi vägägare av tillfartsvägen ner längs med kana‐
len.
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Där har ni föreslagit en del förändringar så som mötesfickor det utan att ens ha haft
kontakt med oss. Det servitut som finns gäller så som vi ser det endast för att vi från
vår sida ska hålla en skrapad grusväg så som det var fram till servitutsnyttjaren fram
till dags datum Region Gotland anlade asfalt på vägen. Vi är ej hellre intresserade
eller har ekonomiska möjligheter att som vägägare ta på oss ansvar för ett framtida
större underhåll av den vägen än vad vi har idag.
Vidare har vi åsikter på den i planen sydligaste liggande miljöstationen märkt 8 den
ser helt klart ut som den står på vår mark söder om hamnen detta har ni om det är
korrekt i kartan ej heller tillfrågat oss om så det kan vi ej acceptera.
Samhällsbyggnads‐ 
förvaltningen




Att begränsa trafiken sommartid var ett tänkbart förslag i planhandlingen för att
undvika eventuella störningar. Inga begränsningar eller hinder, såsom vägbom‐
mar, kommer att genomföras utan att avtal görs som alla berörda parter blir
delaktiga i.
Exploatören för planområdet ansvarar för gatan inom planområdet. Detta regle‐
ras i ett exploateringsavtal med regionen.
Miljöstationen tas bort från illustrationen i gestaltningsprogrammet eftersom
fastigheten Hamra Långmyre 1:20 inte ingår i planområdet efter samrådet.


2015‐12‐14
VA‐lösning
Johanna Zingmark ‐ Det måste finnas en detaljerad teknisk beskrivning för hur VA‐frågan skall lösas,
uppfyllandegällande gränsvärden för avloppsvatten till Östersjön. Inte svepande
G117
formuleringar om att detta går att ordna. Den bör redovisas innan någon diskussion
om detaljplan kan föras.En reflektion: om det vore så enkelt att lösa både dricksvat‐
ten‐ och avloppsfrågan, som beskrivs undrar jag varför inte sådana lösningar ge‐
nomförts t ex i Burgsvik där fastboende nekats bygglov med hänvisning till att det ej
finns avloppslösning.
Fungerande fiskehamn
Ingreppen på hamnen, enligt den föreslagna detaljplanen, gör att den inte kommer
att kunna fungera som fiskehamn, nödhamn eller bunkringsplats i egentlig mening.
Vem skall ansvara för skötsel och underhåll?
Det är av stor vikt att hamnen kan brukas som hamn eftersom vi alla arbetar för och
tror på ett återställt och friskt Östersjön!
Citat ur debattartikel i Dagens Nyheter publicerad 2014‐09‐30:
"Ett återställt och friskt Östersjön skapar många nya arbeten och stora resurser till
Östersjöregionen. En rapport från 2013 av Boston Consulting Group på uppdrag av
WWF visar att ett friskt Östersjön till år 2030 ger 550 000 nya jobb och 280 miljarder
kronor i årligt mervärde till regionen."1
Hållbar utveckling och framtida generationer
Den planerade bebyggelsen ger upphov till stor påverkan på ‐ och möjligen förlust av
ovärderliga naturvärden i direkt närhet till hamnen. En exploatering av beskriven
storlek ger t ex ett markant ökat slitage av och i de angränsande raukområdena och
naturskyddsområdet, som redan är hårt belastade. Den är därför ej förenlig med
Hållbar utveckling enligt Brundtlandkommisionen:
"En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande gene‐
rationers möjligheter att tillfredsställa sina behov"2 (Vid FN:s toppmöte om hållbar
utveckling i Johannesburg 2002 erkändes begreppet hållbar utveckling som en över‐
ordnad princip för FN:s arbete.) Region Gotlands förslag till detaljplan för Vändburgs
hamn är ej förenlig med hållbar utveckling.
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Är detta realistiskt?
Vem skall/vill bo i detta? Och är villig att betala de höga priser som nödvändigtvis
måste till? De som söker sig så här långt från Visby är sällan villiga att bo så tätt som
här gestaltas. Dessutom står många fastigheter på Storsudret till salu och möjligen
börjar efterfrågan på fritidshus som är belägna så här avlägset bli mättad. Ett scena‐
rio är att vi får en halvfärdig "by" ‐ det vore kanske värst.
Samhällsbyggnads‐ 
förvaltningen


Angående framtida förutsättningar, realism etc finns inget facit. Detaljplanen
visar på möjligheter. Ingen kan ”garantera” att alla delar/etapper blir färdig‐
ställda beroende på finansläge, efterfrågan o dyl.
Fiskefrågan och VA‐lösningar har utvecklats i detta granskningsutlåtande, se
bl a svar till länsstyrelsens granskningsyttrande.


Angående projektering av Vändburgs hamn vill vi från yrkesfisket belysa vikten av
2015‐12‐14
att ett framtida yrkesfiske har möjlighet att använda hamnen för det ändamålet
Öland och Got‐
lands fiskarförbund den är tänkt för.
– G118
Vi har tidigare lämnat skrivelser om Vändburgs hamn daterade 2011-10-16 och
2012-11-12. Vi vill än en gång belysa vikten av att det är möjligt för ett yrkesfiske
att använda hamnen för lossning av fisk och som nöd hamn för det mindre tonnaget inom yrkesfisket.
Samhällsbyggnads‐ Detaljplaneförslaget säkerställer detta behov.
förvaltningen
2015‐12‐14
Björn Åkerblom –
G119

Som delägare i Hamra S:4 har jag följande synpunkter.
1. Det borde klart framgå av detaljplanen hur vägen till området skall skötas och
underhållas och att vi som äger vägen inte skall stå för underhåll och skötsel.
2. Vägen genom hamnområdet till den övriga delen av Hamra S:4 bör säkras med
servitut för de delägande fastigheterna. Detta bör lösas vid den stundande lantmäte‐
riförrättningen när området skall styckas av.
3. När det gäller vägbom söder om hamnområdet är det upp till delägarna av Hamra
S:4 att bestämma om sådan skall sättas upp.
4. Att stänga av vägen 3 månader på sommaren för eventuella grustransporter och
annan tyngre trafik kan jag inte acceptera.
5. Vatten från befintlig brunn i Vändburgs gamla hamn skall användas som komple‐
ment. Jag ställer mig frågan vem som beviljar det då jag är en av de delägare till den
samfällighet Hamra S:13 som brunnen ligger på.
6. För övrigt ställer jag mig bakom den gemensamma skrivelsen (föreningen Vänd‐
burgs framtid)

Samhällsbyggnads‐ 
förvaltningen




I den kommande lantmäteriförättningen och i exploateringsavtalet mellan ex‐
ploatören och Regionen klarläggs dessa ansvarsfrågor.
Någon vägbom kommer inte att sättas upp. SBF ser det även som en omöjlig
lösning med vägbom eftersom framkomligheten inom detta område även ur ett
allmänt turistperspektiv är väldigt viktig. Över huvud taget kommer inga trafik‐
lösningar att kunna ske utan att berörda sakägare blir hörda i gängse ordning.
Inga lösningar av vattenfrågan kan ske utan att ägare och berörda nyttjare ger
sitt samtycke.
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Nedanstående bedöms vara sakägare enligt fastighetsförteckning, daterad 2015‐11‐05:
Bror Vilhelm Oskar – Hamra Långmyre 1:20
Lena Margareta Stengård – Hamra Storms 2:1
Nyttjanderätter
Skanova ‐ Ny1 Hamra Storms 2:4
GEAB – Ny 2 Hamra Storms 2:4
Ejnar Östergren AN – Ny 3 Hamra Storms 2:4
Svenska sjöräddningssällskapet – Ny 4 Hamra Storms 2:4
Marksamfällighet
Delägare i Hamra S:4

Kvarstående erinringar som redovisats i samrådsredogörelsen
Alla synpunkter har bemötts men enskilda synpunkter som samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte är
förenliga med intentionerna i gestaltningsprogrammet har inte föranlett några ytterligare revideringar av
planförslaget efter granskningen.

Särskild sammanställning enligt Miljöbalken kap 6 § 16
Den särskilda sammanställningen ska redovisa hur miljöaspekter har beaktats i planen samt uppföljning av
eventuell betydande miljöpåverkan som planen medför.
Integrering av miljöaspekter i detaljplanen
En behovsbedömning för miljöbedömning upprättades av Region Gotland 2013‐10‐06 och samråd om
denna bedömning gjordes med länsstyrelsen. Region Gotland gjorde bedömningen att planarbetet kunde
ske utan miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Länsstyrelsen ansåg dock i sitt yttrande
angående behovsbedömningen 2013‐10‐07 att planens genomförande kunde innebära betydande miljö‐
påverkan och att en miljöbedömning med MKB därför behövdes. Beslutet motiverades bland annat med
att planområdet omfattas av riksintresserestriktioner enligt 3 och 4 kap miljöbalken. Region Gotland be‐
aktade länsstyrelsens yttrande och ändrade sin bedömning.
Byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2013‐11‐13 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i upp‐
drag att upprätta detaljplanen samt beakta behovet av miljökonsekvensbeskrivning under planarbetet. En
miljökonsekvensbeskrivning avseende den planerade verksamheten upprättades inför samrådet. MKB:n
har åtföljt planen under samråd och granskning. Under arbetet med detaljplanen har flera framförda syn‐
punkter på miljöaspekter analyserats, beaktats och inarbetats i detaljplanen.
Hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samråd och utställning har beaktats
De frågeställningar som har aktualiserats under samrådet är i första hand planens påverkan på naturmil‐
jön, friluftslivet, landskapsbild, förorenad mark, riksintressen samt klimatförändringar. Speciellt har sam‐
hällsbyggnadsförvaltningen efter samråd och utställning gjort följande förändringar:
Gestaltningsprogrammet arbetades om och kompletterades med en solstudie, vissa planbestämmelser,
exempelvis byggnadshöjder minskades.
Antal boendeenheter minskades och fastigheten Hamra Långmyre 1:20 togs bort helt från planområdet.
Den södra p‐platsen, belägen i närheten av fornminnet, togs bort och området får planbestämmelsen
NATUR. För att bevara befintligt dike och en‐ och tallskogsparti i den norra delen av planområdet fick
byggrätterna där fått en ny arrondering, och även området fick planbestämmelsen NATUR.
En riskbedömning för att klarlägga eventuella risker av markföroreningar med anledning av
hamn/småbåtsupplag har utförts.
En geoteknisk bedömning samt en bedömning om framtida åtgärder med anledning av erosionsrisk har
utförts.
Planbestämmelser reglerar att bygglov/fastighetsreglering inte får ske innan VA‐anläggningen är utbyggd.
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En allmän planbestämmelse införs att bygglov inte får ges förrän exakt läge för gångstråk genom området
är klarlagt. Yta för fiskebodar och passage vid kajkanten har utökats något.
Skälen till att planen bör antas i sin nuvarande form istället för de alternativa lokaliseringar och ut‐
formningar som prövats
I miljökonsekvensbeskrivningen förs resonemang både om alternativa lokaliseringar och alternativa ut‐
formningar. Då detaljplanens gräns följer den LIS‐avgränsning som togs beslut om i den fördjupade över‐
siktsplanen för Storsudret samt att hamnområdet är utan omistliga naturvärden görs bedömningen att
den planerade exploateringen kan genomföras utan påtaglig skada på något riksintresse bedöms detta
vara en väl avvägd exploatering på en väl vald plats.
Vändburg hamn är idag inte en besöksplats av betydelse men har stor potential att bli det. Om Vändburg
hamn ges möjlighet att utvecklas enligt parametrarna i markanvisningstävling 2012 skulle detta sannolikt
ge ett betydande bidrag i ett landsbygdsutvecklingsperspektiv. Bedömningen är även att detta utveck‐
lingsprojekt inte i någon avgörande utsträckning skulle påverka vare sig allmänhetens tillgänglighet till
strandområdet eller förhållandena för djur‐ och växtlivet, varken på kort eller på lång sikt.
Planområdet är framtaget på initiativ av Region Gotland och en förutsättning för denna detaljplan är att
det byggs på det prövade markområdet.
Åtgärder som avses vidtas för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som pla‐
nen medför
Som framgår av MKB samt planbeskrivningen är det osannolikt att planens genomförande ger bety‐
dande miljöpåverkan som avses i miljöbalken. Inga ytterligare särskilda åtgärder planeras därför för att
förebygga, hindra eller motverka sådan påverkan. Någon särskild uppföljning eller övervakning p g a
att planen detaljplanengenomförs är inte motiverad.
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016‐05‐25

Christian Hegardt
Stadsarkitekt

Anders Rahnberg
planarkitekt
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1. INLEDNING
Här beskrivs avsikten med gestaltningsprogrammet samt övergripande mål enligt gällande översiktsplan.

1.1 Gestaltningsprogrammet
Gestaltningsprogrammet är en del utav detaljplanen.
Gestaltningsprogrammets syfte är att säkra en bestämd kvalitetsnivå. Programmet förtydligar planhandlingarna med konkreta
beskrivningar samt ger exempel på planbestämmelsernas inriktning.
Gestaltningsprogrammet behandlar den nya bebyggelsen och dess förhållande till omgivningen.
Genom att byggherrens och Region Gotlands gemensamma ambitioner för detaljutförandet klargörs tidigt kan de också säkerställas vid genomförandet. Detta program ska utgöra ett för kommunen och byggherren gemensamt underlag för projektering
och bygglovshantering av bebyggelsen inom planområdet. Gestaltningsprogrammet beskriver bärande gestaltningsidéer och
medel för att uppnå dessa så att genomförandeprocessen, dvs bygglovsgivning, projektering och genomförande kan underlättas.
Bygglovshandlingar ska utformas i linje med intentionerna i gestaltningsprogrammet. För varje område beskrivs “allmänna
förutsättningar” och “möjlighet till variation”.
Handlingar som säkerställer krav enligt gestaltningsprogrammet ska lämnas i samband med bygglovsansökan.

1.2 Bakgrund
Vändburg hamn är beläget på södra delen av Gotland ca 10 km öster om Burgsvik.
Den nya hamnen är utsprängd ur kalkstensberget. Hamnen är Gotlands sydligaste hamn, belägen 400 m söder om gamla
hamnen mellan Faluddens och Heligholms fyrar. Den byggdes på 1980-talet, som en del av utvecklingen av yrkesfisket och
finansierades bl.a. med statliga bidrag.
I takt med att yrkesfiskets behov av hamnar har minskat, så används hamnen idag företrädesvis av fritidsbåtar och som nödhamn, station för Sjöräddningssällskapets båtar samt förvaltare av redskap för saneringsarbete vid oljeutsläpp till havs. Den
används också för bunkring av dieselolja. Servicen är idag begränsad till land-el, wc, dusch, färskvatten, sopstation, trailerramp
och parkering.
Vändburg hamn har stor potential att bli en levande och attraktiv plats. Målet med ny bebyggelse i Vändburg hamn är att tillvarata denna potential och skapa en levande hamn.

Fårösund

Visby

Burgsvik
Vändburg hamn

Bild 1.2.1. Ortofoto över området runt Vändburg hamn.

Bild 1.2.2. Lokalisering på Gotland.

1.3 Idé, koncept & målsättning
Idé - Vad är vår intention?
Det nya förslaget tar utgångspunkt i platsen och dess potential. Hamnen är idag utformad som en brukshamn med en rå och
funktionell karaktär. Liknande exempel, om än i större skala skulle kunna vara Ronehamn på Gotland. Den befintliga hamn- och
vägstrukturen behålls för att för att bevara denna känsla av en brukshamn.
Vändburg hamn är unik i dess relation till vattnet. Det är en artfificiell hamn som omsluts av skyddsvallar bestående av fyllnadsmassor. Detta skapar en vik med en omslutande karaktär men den har även en utåtriktad karaktär med sin öppenhet och utsikt
över havet. Ambitionen är att förstärka, både den omslutande och utåtriktade, relationen till vattnet.
Topografin och landskapet innehar en stor variation. Det finns ängsliknande karaktär i västra delen av tomten, skogsdungar i
söder, fyllnadsmassor som bygger upp en nivåskillnad i nordöst och kajkaraktär i ”centrum” av området.
Denna mångsidighet ger en potential till att etablera en ny, spännande destination med stor variation i bebyggelsen.

Bild 1.3.1. Vändburg hamn, Gotland.

Bild 1.3.2. Ronehamn, Gotland.

FYLLNADSMASSOR

KAJ

FYLLNADSMASSOR

ÄNG

SKOG

Bild 1.3.3. Diagram, landskapskaraktär.

Bild 1.3.4. Diagram, relation till vattnet.

Koncept - Hur går vi tillväga?
Platsens förutsättningar och karaktär skapar en möjlighet till en varierande bebyggelse. Markförhållandena och siktlinjerna
hjälper till att utforma bebyggelsetrukturen. Råheten och funktionaliteten hos den existerande brukshamnen är egenskaper som
inspirerar och vidareförs till arkitekturen. Detta uttrycks i byggnadernas form och materialitet. Byggnadsteknik och material från
den gotländska byggnadstraditionen hämtas även in som viktiga referenser för att harmonisera med landskapet.
En varierad bebyggelse genererar en inbjudande och offentlig karaktär. Det är viktigt att den nya bebyggelsen successivt växer
fram för att undvika ett likriktat område. Intima gator, små gränder, torg, och levande kajer skapar tillsammans med den genuint
blandade bebyggelsen en trivsam och aktiv miljö med stor möjlighet för besökare och boende att röra sig fritt genom området.
Intentionen är att skapa en ny destination, en plats att uppleva och att vistas i.
Den fysiska och visuella kontakten med vattnet förstärks och tillgängliggörs genom accesser, bryggor, skyddade och öppna
platser. Exempel på detta är torget som blir en samlingsplats för den inre viken. För att tillgodogöra sig havsutsikten etableras en
plats uppe på den nordliga platån.
Som exempel på liknande ny samlad bebyggelse kan nämnas Bungenäs på norra Gotland. Här har man har tagit utgångspunkt i förutsättningarna och platsens historia. Nedan visas även fler exempel på nybyggda hus som anpassar sig till landskapet och anspelar på gotländska byggnadstraditioner.

Bild 1.3.5. Studio Furillen, Gotland. Arkitekt: AQ arkitekter.
Ex. på modernt formspråk.

Bild 1.3.6. Littorinahavet 7 i Bungenäs, Gotland. Arkitekt: Skälsö arkitekter.
Ex. på modernt hus i trä.

Bild 1.3.7. Traditionell gotländsk bebyggelse.

Bild 1.3.8. Sommarhus i Hamra, Gotland. Arkitekt: Dinelljohansson.
Ex. på putshus med sadeltak och minimal takfot. Modern tolkning av gotländsk
byggnadstradition.

Bild 1.3.9. ‘Atrium house’, Gotland. Arkitekt: Tham & Videgård arkitekter.
Bild 1.3.10. Byggnad 2240 i Bungenäs, Gotland. Arkitekt: Skälsö arkitekter.
Ex. på modernt formspråk och användning av traditionellt gotländskt byggnads- Ex. på anpassning till landskapet och användning av traditionellt gotländskt
material.
byggnadsmaterial.

Målsättning - konkretisering
Vändburg hamn ska vara välbesökt och tillgängligt. Ambitionen är att på sikt uppnå ett levande året runt-samhälle där lokala
invånare från Hamra och omnejd tillsammans med sommargäster och hamnbesökare samverkar. För att möjliggöra detta krävs
det bra och strategiska offentliga funktioner, tillgängliga och intressanta offentliga platser, hög kvalitet i de nybyggda husen och
en viss flexibilitet i hur platser och nya byggnader kan användas och förändras över tid.
Genom att möjliggöra etablering för olika verksamheter i en spännande arkitektur skapas vackra miljöer att promenera och
vistas i. Förhoppningen är att Vändburg hamn blir ett naturligt besöksmål på Storsudret.
Många olika verksamheter som samsas på en intim och överblickbar yta kommer att bidra till känslan av en ny kustbebyggelse.
Verksamheterna ska vara öppna mot offentliga rum, många av dem är sommartid förlagda utomhus för att ytterligare aktivera
hamnen.
Även om Vändburg hamn ej kommer vara fullt utbyggt från början ska varje del och område fungera som en färdig del av
helheten.

Bild 1.3.11. Perspektiv, inne i hamnen med vy mot huvudbyggnaden.

Bild 1.3.12. Perspektiv över Vändburg hamn.

2. GESTALTNINGSPRINCIPER
Här beskrivs de överordnade gestaltningsprinciperna för Vändburg hamn. Gestaltningen syftar till att förankra den planerade
byggnationen i hamnen och uttrycka en samtida och tydlig identitet.

2.1 Situationsplan
Utvecklingen av Vändburg hamn ska kännetecknas av en tät struktur som ska växa fram över tid. För att skapa öppenhet i
området och motverka negativ privatisering är det viktigt att tydligt tillgängliggöra de olika offentliga platserna.
Bebyggelseområdena kännetecknas genom karaktärsdrag hämtat från platsen och anpassat till den.
Det finns fem olika bebyggelseområden: Torghallarna, Ängsladorna, Klipphusen, Vasshusen och utsiktsplatsen. I kommande
kapitel beskrivs dessa var för sig.
Begreppet ‘etapp’ används för att tydliggöra en möjlig ordning av uppförandet, rent byggmässigt.
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Bild 2.1.1. Situationsplan Vändburg hamn.
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1.

Paviljong (kafé+uteservering)

2.

Huvudbyggnad (restaurang, hotell,
konferens & konsthall)

3.

Befintlig byggnad (hamnfaciliteter)

4.

Brygga/fiskebodar

5.

Signalbyggnad

6.

Bastu

7.

Brygga

8.

Miljöhus

9.

Cykelparkering

10.

Parkering (totalt 84 pl.)
+ möjlig boendeparkering vid 		
bebyggelsen längs vägen i område
E2 och E5.

11.

Reningsverk

12.

Tankhus

MILJÖSTATION

2.2 Utemiljö

Utemiljön kommer vara en viktig del av etableringen av Vändburg hamn. Intentionen är att använda material som harmoniserar
med det gotländska landskapet och med platsens hamnkaraktär.

2.2.1 Offentliga platser & kommunikation
Intentionen med Vändburg hamn är att den ska vara bilfri. Därmed kommer endast den existerande landsvägen användas för
biltrafik. Cyklister och fotgängare har fri tillgång inom hela hamnområdet. Samtliga gator, torg, kajer och gränder är till för att
användas av alla, både besökare och boende i Vändburg hamn.
Torget fungerar som en samlingsplats i hamnen. En uteservering etableras mellan paviljongen och hotellet. Kajen varierar i bredd.
Detta för att skapa en dynamik i kajpromenaden och tydligare definiera platserna längs kajen. Vid bryggan med de små bodarna
är kajen som smalast. Här är avsikten att skapa en intimare zon. Kajen längs platåerna är bredast på grund av att byggnaderna
anläggs i den befintliga bergsockeln. Dessa områden kännetecknas av en kargig och rå karaktär medan områdena längs vägen
har en mer frodig karaktär. I området bakom bryggan anläggs en liten park likt en inre grön lunga. Gränder inspirerade från bla.
Visby etableras i största möjligaste mån mellan husen. Härmed skapas en öppenhet i området som även ger access
till och mellan
4.
de olika offentliga platserna. Gränderna ska vara belysta kvällstid, se kapitel om belysning. Husgavlarna mot allmänna gränder
bör ha minst ett fönster för att skapa en trevligare miljö.
MILJÖSTATION
En signalbyggnad etableras på den nordligaste platån. Denna vertikala byggnad fungerar som en markör för Vändburg3. hamn.
Här finns ytterligare en offentlig byggnad, med möjlighet till enklare förtäring, och tillsammans skapar de en samligsplats med
havsutsikt. Nedanför denna platå anläggs dessutom en badbrygga som man når via en gjuten trappa i betong.
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Bild 2.2.1.1
Diagram kommunikation
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Gästhamn

Offentliga platser

Shopping

1.

2.

1.

Bild 2.2.1.2 Referensbild: kajpromenad/brygga

Bild 2.2.1.3 Referensbild: gränd i Visby innerstad.

Bild 2.2.1.4 Referensbild: samlingsplats på torget. Orangeriet BO01. Malmö.
Arkitekt: Sandellsandberg arkitekter.

Bild 2.2.1.5 Referensbild: nedsänkt plats. Bungenäs, Gotland. Arkitekt: Skälsö

Bild 2.2.1.6 Referensbild: havsutsikt

Bild 2.2.1.7 Referensbild: badplats

2.2.2 Belysning
Belysningen i Vändburg hamn har som uppgift att skapa en trevlig och trygg miljö när det är mörkt ute samt att säkerställa säkerheten vid hamnkanten. De offentliga platserna förstärks och gränder, bryggor och vägar markeras.
Det kommer finnas fyra olika typer av belysning men det är viktigt att de har ett enhetligt utrryck, dvs följer samma designlinje.

Bild 2.2.2.1
Typ 1: Belysning väg.
Nedåtriktad hög belysning.

Bild 2.2.2.2
Typ 2: Belysning kaj.
Nedåtriktad låg belysning.

Bild 2.2.2.3
Typ 3: Belysning brygga.
Nedfälld belysning.

Bild 2.2.2.4
Typ 4: Belysning gränd
Nedåtriktad medelhög belysning.
Monterad på fasad.

FÖRKLARINGAR
Belysning väg, typ 1
Belysning kaj, typ 2
Belysning brygga, typ 3
Belysning gränd/park, typ 4

Bild 2.2.2.6 Diagram belysning

Bild 2.2.2.5
Typ 4: Belysning park
Nedåtriktad medelhög belysning.
Fristående.

2.2.3 Markbehandling
Markplaneringen ska vara tydlig och enkel och innehålla bestående material såsom sten i olika former.
Materialpaletten ska förstärka det gotländska ljuset. Därmed har bland annat kalksten fått en självklar plats i Vändburg hamn.

Stenmurar

Kalkstenskross

Gräs

Kalksten

Vatten

Gatsten

Trädäck

Klipphällar

2.2.4 Vägar & parkering
Samtliga vägar anläggs på befintliga asfalterade ytor. Vägar inne i hamnområdet beläggs med gatsten. Viktigt att beakta är att
minimum breddkrav för en uppställningsplats för utryckningsfordon är 5x12 m och räddningsvägen ska vara minst 3 m bred.
Torgytor beläggs med kalksten. Parkeringsytor beläggs med kalkstenskross och är omringade av stenmurar och/eller låga
buskar. Det är viktigt att poängtera att asfalterade parkeringsytor inte ska finnas i Vändburg hamn.

Bild 2.2.4.2. Referensbild: stenmurar som avgränsning vid parkering.

800 mm

Bild 2.2.4.1. Referensbild: cykelparkering på kalkstenskross.

VÄG
KALKSTENSKROSS

Bild 2.2.4.3. Illustration princip för parkeringsplatser.

STENMUR

2.2.5 Diken
Längs vägen mot etapp fem och norr om etapp fyra finns diken som ska överbyggas med en träspång. Därmed bevaras dess
funktion och kommer även fungera som promenadstråk.

Bild 2.2.5.1. Referensbild: träspång.

2.3 Generella gestaltningsprinciper för bebyggelsen - variation & enhetlighet
Vår intention är att Vändburg hamn ska ha ett varierande helhetsintryck. Siluetten av den nya bebyggelsen ska vara varierande
i höjd och i täthet. Tex är bredder på husen varierade inom vissa ramar men takfotshöjden är bestämd vilket också bidrar till en
varierande siluett. Färgskalan, som utgörs av de olika materialen, ska också upplevas som varierad.
I kommande kapitel redogörs ‘Allmänna förutsättningar’ och ‘Möjlighet till variation’ för vardera bebyggelseområde. Exempel på
andra variationsmöjligheter för bebyggelsen är fönstersättning samt placering på tomten och placering i förhållande till offentliga platser.
För att kunna uppnå enhetliga byggnadsvolymer ska varje volym ha ett huvudmaterial. Volymerna ska inte ha takutsprång mot
gavlarna. Tak ska vara utförda i material och kulör som samspelar och integreras med fasaderna. Eventuella balkonger ska vara
utförda i samma kulör som byggnaden. Eventuella takterrassser får uppföras så länge de är integrerade i byggnadens volym
och arkitektur. Eventuella skorstenar och huvar ska även de integreras i bygnnades enhetliga uttryck. Fönster och övriga detaljer
ska ha ett stilrent och samtida uttryck och även de inkorporeras i byggnadens enhetlighet gällande material och kulör.

2.4 Bebyggelseområden
Torghallarna
Utsiktsplatsen
Ängsladorna
Klipphusen
Vasshusen

Bild 2.4.0.1 Diagram bebyggelseområden

2.4.1 Torghallarna (etapp 1) - offentlig, inbjudande & robust
”Torghallarna” innehåller de viktigaste offentliga funktionerna (hotell- och restaurangverksamhet, diverse verksamheter samt faciliteter för gästhamnen) och med torget som hjärtat i hamnen.
Huvudbyggnaden, med hotell och restaurang, befäster med sin höjd och belägenhet en central roll i hamnen. Denna kan användas året runt för både båtgäster och turister. Paviljongen på torget omges av en gedigen uteservering och fungerar som den
primära samlingsplatsen i hamnen. De faciliteter som gästhamnen har idag, dvs wc, duschar mm är placerade i den existerande byggnaden längst till väst i detta område. Denna föreslås byggas om och få en mer industriell men inbjudande karaktär
som även kan inhysa en mindre kommersiell verksamhet. Bostadshusen har möjlighet till en offentlig bottenvåning mot torget och
mer privata uteplatser mot baksidan.
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1. Torg
2. Paviljong
3. Huvudbyggnad
4. Facilitetsbyggnad
5. Gård
6. Gränd
Bild 2.4.1.1 Diagram situationsplan.

4

Bild 2.4.1.2 Axonometri, utsnitt etapp 1.

12 m
7.5 m

Bild 2.4.1.3. Huvudbyggnaden och paviljongen mot torget. Byggnaderna ska öppnas upp mot torget.

Allmänna förutsättningar
1. Typologi/volym:
Generella:
- huvudentré från gatan
- bottenplan ska vara publik/semipublik. tex. kontor, verksamhet etc.
- öppen/offentlig mot gatan
Huvudbyggnad:
- ska vara fristående (gränder på sidorna)
- sadeltak

5

6

-

Radhus:
sadeltak, samma lutning
radhuskaraktär, dvs. inget mellanrum mellan volymerna.
samma takfotshöjd
bredd gavel mot gata, ca 6 m.
uteplats möjlig men ej i bottenplan mot gatan.

Paviljong:
- fristående
- temporär karaktär
- öppen mot alla sidor
Facilitetsbyggnad
- om huset behålls ska fasaden uppgraderas genom tex. ny fasadinklädnad.
- nytt material: plåt
- platt tak eller sadeltak
2. Material:
- sten (tex. betong, tegel, mur)
- metall (tex. perforerad plåt, korrugerad plåt, corten, falsad plåt)
- glas

Möjlighet till variation
- fönstersättning
- material
- fasadliv mot gatan kan variera, max ca 2 m förskjutning.

Bild 2.4.1.4. Referens huvudbyggnad. Sorø Art Museum. Sorø, Danmark.
Arkitekt: Lundgaard & Tranberg

Bild 2.4.1.5. Referens paviljong. Öppenhet & transparens. Kanagawa Institute
of Technology. Kanagawa, Japan. Arkitekt: Junya Ishigami + Associates.

Bild 2.4.1.6. Referens ombyggnad facilitetsbyggnad.

Bild 2.4.1.7. Referens radhus, sammanhängande volymer, öppet mot kajen i
bottenvåning. Sommarhus på Lagnö. Arkitekt: Tham & Videgård arkitekter.

SEKTION

GÅNGBRYGGA

PAVILJONGEN

TORGET

GÅNGBRYGGA

LOKAL

GRÄND

HUVUDBYGGNAD
LOKAL

CYKELPARKERING

GRÄND

PARKERING
CYKELPARKERING

PAVILJONGEN

Bild 2.4.1.8. Illustrationer, plan & sektion.

TORGET

HUVUDBYGGNAD

2.4.2 Utsiktsplatsen (etapp 4) - offentlig & synlig
”Utsiktsplatsen” ,på den den nordligaste belägna platån, består av en signalbyggnad samt kafé/bastu. Intentionen är att en offentlig, nedsänkt plats ska förbinda dessa byggnader.
Signalbyggnaden ska fungera som en markör för Vändburg hamn, därmed är det av vikt att denna innehar ett vertikalt uttryck.
Byggnadsvolymen med kafé/bastu kan med fördel vara inskjuten i fyllnadsmassorna för att få en närmare kontakt med vattnet. En
trappa utomhus kan dessutom ge möjligheten att ta sig ner till vattnet för ett bad.

2

1

Bild 2.4.2.1. Diagram situationsplan.

3

4

1. Signalbyggnad
2. Kafé/bastu
3. Offentlig plats
4. Trappa ner till vattnet

Bild 2.4.2.2. Axonometri, utsnitt signalbyggnad & bastu etapp

12 m

7.5 m

Bild 2.4.2.3. Signalbyggnaden och /kaféet/bastun på platån. En nedsänkt plats förbinder byggnaderna. Sektionen visar även bastuns visuella och fysiska
kontakt med vattnet.

BADBRYGGA

BASTU
OMKL/
DUSCH
TRAPPA
KAFÉ

NEDSÄNKT PLATS
SIGNALBYGGNAD

SEKTION

NEDSÄNKT PLATS

Bild 2.4.2.4. Illustrationer, plan & sektion.

Allmänna förutsättningar
1. Typologi/volym:
Generella:
- byggnaderna ska vända sig mot en gemensam offentlig plats.
- öppen karaktär mot platsen
Signalbyggnad:
- hög/smal volym
- byggnadsarea på max ca16 m2.
Kafé/bastu:
- nedsänkt volym
- riktning mot havet
- vy ut mot havet
2. Material:
- sten (tex. betong, tegel, mur)
- metall (tex. perforerad plåt, korrugerad plåt, corten, falsad plåt)
- glas

Möjlighet till variation
- material
- höjd
- fönstersättning

Bild 2.4.2.5. Referens: trappa i betong ner till badplats.

Bild 2.4.2.6. Referens bastu: Visuell kontakt med landskapet (vattnet).
Therme Vals. Vals, Österrike. Arkitekt: Peter Zumthor.

Bild 2.4.2.7. Referens signalbyggnad. Seljord watch tower. Seljord, Norge.
Arkitekt: Rintala Eggertsson arkitekter.

Bild 2.4.2.8. Referens nedsänkt plats. Bungenäs, Gotland.
Arkitekt: Skälsö arkitekter.

2.4.3 Ängsladorna (etapp 2+5) - privat, organisk & lummig
”Ängsladorna” består av hus med små gårdar emellan. Detta område består främst av bostäder. Byggnaderna mot kajkanten
har möjlighet till lokal i bottenplan. Husen placeras omväxlande med gavel respektive långsida mot vägen/gatan/kajen, detta
för att skapa innergårdar. Dessa gårdar förläggs i sydvästläge och bildar en gemensam gård.
Den del av kajkanten som idag är asfalterat och sluttar ner mot vattnet behålls. Denna byggs ut och en träbrygga anläggs längs
med denna. Mellan bryggan och kajen lämnas ett mellanrum för att låta eventuella vågor passera. På träbryggan placeras ett
antal mindre fiskebodar som allmänheten har tillträde till.
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Bild 2.4.3.1. Diagram situationsplan.

Bild 2.4.3.2. Axonometri, radhus etapp 5.

3

Bild 2.4.3.3. Axonometri, utsnitt etapp 5.
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1. Kaj
2. Brygga
3. Gårdshus
4. Gård
5. Fiskebodar
6. Gränd

1. Radhus
2. Gårdshus
3. Komplementbyggnader
4. Gård
5. Gränd
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1

Bild 2.4.3.4. Axonometri, utsnitt etapp 2.

7.5 m

Bild 2.4.3.5. Gårdshusens relation till kajen och bryggan. Entrévåningarna ska öppnas upp mot kajen. Mellan husen skapas en inre grön lunga.

Allmänna förutsättningar
1. Typologi/volym:
- fristående hus
- trädgårdskaraktär mellan husen.
- minst två accesser genom området från kajpromenaden till vägen.
- om man har gavel mot gatan max. bredd ca 6 m.
- avgränsning mellan tomter: stenmurar, max höjd ca 1,1 m.
- entrésituation från gatan ska ske via en uteplats som säkerställer landhöjningsregeln. trappa ska rymmas inom uteplatsen, dvs
får ej vara utstickande. Uteplats ska täckas med en mur i front, som också döljer skillnad mellan gata och färdigt golv.
- övriga entréer från sidorna (inte från kajprommenaden). Utanpåliggande trappa ok, men visuellt låg sockel.
- byggnader som har platta tak ska ha en lägre byggnadshöjd (se Detaljpan).
2. Material:
- sten (tex. betong, tegel, mur, puts)
- metall (tex. perforerad plåt, korrugerad plåt, corten, falsad plåt)
- trä

Möjlighet till variation
-

fönstersättning
material
höjder
volym, sadeltak eller platt tak.
långsida eller gavel möjlig mot gatan.
uteplatser är möjliga mot gatan, mot parken och på taket.

Bild 2.4.3.6. Referens plåtfasad. House for mother, Linköping.
Arkitekt: Förstberg arkitektur.

Bild 2.4.3.7. Referens träfasad + platt tak. Littorinahavet 7 i Bungenäs, Gotland. Arkitekt:
Skälsö arkitekter.

Bild 2.4.3.8. Referens träfasad. Sommarhus i Bild 2.4.3.9. Referens träfasad. House for Julia &
Björn. Bregenz, Österrike. Arkitekt: Innauer-Matt
Nannberga. Arkitekt: General architecture.
Architekten.

Bild 2.4.3.10. Referens, husen skapar innergårdar.

PARK
LEKPLATS

HUS A
BOSTAD +2m
INNERGÅRD
GRÄND

INNERGÅRD
BOSTAD +2m

VÄG
INNERGÅRD

LOKAL

GRÄND

GRÄND

LOKAL

STENMUR
HUS A
VISUELLT LÅG SOCKEL

Bild 2.4.3.11. Illustration, plan & fasad.

KAJ

2.4.4 Klipphusen (etapp 3+4) - robust & rå
”Klipphusen består av radhus som är inskjutna i fyllnadsmassorna. Dessa hus är en typ av radhus som har en tätare karaktär än
gårdshusen. De befintliga, uppbyggda, vallarna används för att skapa en souterrängvåning.
Fasadlivet varierar för att skapa små uteplatser mellan husen. Uteplatserna mot kajen är belägna på plushöjden +2,0 m och nås
via trappor. Fasaden/uteplatserna mot kajpromenaden ska ha en inbjudande karaktär för att inte vända sig mot den offentliga
promenaden. Även mot baksidan, med utsikt mot havet, kan uteplatser anläggas. Mellan vissa hus finns gränder med access
upp till platåerna/utsiktsplatserna.
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1

4
4
3

1. Kaj
2. Gränd
3. Radhus
4. Gård
5. Platå
Bild 2.4.4.1. Diagram situationsplan.

Bild 2.4.4.2. Axonometri, etapp 3.

7.5 m

Bild 2.4.4.3. Radhusens relation till kajen och platån. Sektionen visar även de privata gårdarna som ligger på en högre nivå i förhållande till kajkanten.

Bild 2.4.4.4. Illustration, fasad.

Allmänna förutsättningar
1. Typologi/volym:
-

huvudentré från gatan
stenmur vid uteplatser/entréer mot kajen, höjd 900 öfg terrass.
sadeltak, samma lutning
radhuskaraktär, dvs. inget mellanrum mellan volymerna.
samma takfotshöjd
bredd gavel mot gata, ca 4-6 m.
uteplats möjlig i bottenplan (indragen) mot kajprommenaden eller mot platån.

2. Material:
- sten (tex. betong, tegel, mur)
- metall (tex. perforerad plåt, korrugerad plåt, corten, falsad plåt)

Möjlighet till variation
-

fönstersättning
material
fasadliv mot gatan kan variera, max ca 2 m.
totalhöjden kan variera

Bild 2.4.4.5. Referens, entré via uteplats mot kajen. Enganhuset. Oslo, Norge. Bild 2.4.4.6. Referens, uteplats mot platå. Enganhuset. Oslo, Norge.
Arkitekt: Knut Hjeltnes.
Arkitekt: Knut Hjeltnes.

Bild 2.4.4.7. Referens, stenmur mot uteplats/entré + tegelfasad. Pier Arts
Centre. Orkney, Skottland. Arkitekt: Reiach & Hall Architects.

Bild 2.4.4.8. Referens, sammanhängande hus. Sommarhus på Lagnö. Arkitekt:
Tham & Videgård arkitekter.
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Bild 2.4.4.9. Illustrationer, plan & sektion.

2.4.5 Vasshusen (etapp 4) - svävande & låg volym
”Vasshusen” utgör hamnens nordligaste del. Här består bebyggelsen av låga och fristående hus. Det är dessa byggnader man
möts av när man ankommer till Vändburg hamn. Husen är delvis nedsänkta i terrängen och delvis stående på ben. Huvudintrycket är att de svävar i landskapet.

Bild 2.4.5.1. Diagram situationsplan.

Bild 2.4.5.2. Axonometri etapp 4

Allmänna förutsättningar
1. Typologi/volym:
-

Intergreras i naturen
uteplats
låg volym i terrängen
platt tak
en våning
på pelare, lågt i terrängen.
fristående

2. Material:
- metall (tex. perforerad plåt, korrugerad plåt, corten, falsad plåt)
- trä (obehandlad) naturligt utseende, dvs ej täckmålat
- glas

Möjlighet till variation
- fönstersättning

Bild 2.4.5.3. Referens volymer svävar över mark. Ljunghusen. Arkitekt: Per
Friberg.

Bild 2.4.5.4. Referens inramning av landskapet, utsikt. Ljunghusen. Arkitekt: Per
Friberg.

UTEPLATS

UTEPLATS

Bild 2.4.5.5. Illustrationer, plan & sektion.

2.4.6 Fiskebodar (etapp 2)
Vid kajkanten som angränsar till ‘Ängsladorna’ anläggs en träbrygga. Här placeras ett antal mindre fiskebodar som allmänheten har tillträde till.

3
1. Kaj
2. Brygga
3. Fiskebodar
Bild 2.4.6.1. Diagram situationsplan.

2

1

Bild 2.4.6.2. Axonometri, utsnitt etapp 2.

Bild 2.4.6.3. Fasad

Allmänna förutsättningar
1. Typologi/volym:
-

fristående hus
samma takfotshöjd
sadeltak, samma lutning
gavel med entré mot bryggpromenad/vatten
bredd gavel: 2 m
totalhöjd: 3 m

vattennivå

brygga

kaj

Bild 2.4.6.4. Fasad / illustration nivåer.

2. Material:
- trä
- metall (tex. korrugerad plåt, corten, falsad plåt)

Möjlighet till variation
- fönstersättning
- material

Bild 2.4.6.5. Perspektiv

Bild 2.4.6.6. Referens traditionella fiskebodar. Fårö, Gotland.

Bild 2.4.6.7. Referens volym och materialitet. Arkitekt: Sandedellsandberg.

2.4.7 Tankhus
På kajkanten vid de norra ‘Klipphusen’ anläggs ett tankhus.

Bild 2.4.7.1. Diagram situationsplan.

Bild 2.4.7.2. Fasader

Förutsättningar
1. Typologi/volym:
-

sadeltak
volymens långsida parallellt med kajkanten
bredd, längd & höjd är beroende av dieseltankens dimensioner (ska endast täcka dieseltanken)
port för åtkomlighet till dieseltank

2. Material:
- trä
- metall (tex. korrugerad plåt, corten, falsad plåt)

3. TIDPLAN
Här beskrivs de olika etapperna för uppförandet av Vändburg hamn.

3.1 Etappindelning
Vändburg hamn kommer att uppföras i etapper med benämningarna 1-6.

Bild 3.1.1.

Bild 3.1.2.

Bild 3.1.3.

Etapp 1: Genomförandetid ca 18
månader från erhållet bygglov.

Etapp 2: Genomförandetid ca 9
månader från erhållet bygglov.

Etapp 3: Genomförandetid ca 9
månader från erhållet bygglov.

Bild 3.1.4

Bild 3.1.5

Bild 3.1.6

månader från erhållet bygglov.

månader från erhållet bygglov.

Hela hamnen är färdigbyggd.
Genomförandetid ca 5-6 år från första
erhållna bygglov.

Etapp 4: Genomförandetid ca 9

Etapp 5: Genomförandetid ca 9

Etapp 6 - FÄRDIGBYGGT

4. SOLSTUDIE
Här illustreras det hur solen rör sig över området under vårdagjämningen och under sommarsolståndet.

4.1 Vårdagjämning:
20 mars

09:00				

12:00

15:00				

18:00

4.2 Sommarsolstånd:
21 juni

09:00				

12:00

15:00				

18:00

DESSA PUNKTER FÖRESLÅR VI UNDER ‘BESTÄMMELSER/BESKRIVNINGAR’ I PLANKARTAN:
1.

Takterrasser får uppföras så länge de är integrerade i byggnadens volym och arkitektur.

2.

Eventuella huvar och skorstenar ska integreras i byggnadens arkitektur.

3.

Entrévåningarna till bostadshusen ska ligga på minst 2,0 meter över nollplanet.

4.

Avstånden mellan byggnaderna ska vara minst 2 m. Obs, brandkrav måste beaktas.

5.

Eventuella skyltar ska utformas med omsorg, inte ta för mycket uppmärksamhet. SKYLTAR: VAD GÄLLER PÅ GOTLAND?

6.

Avskärmningar till privata gårdar får ha en max höjd på 1100 mm.

7.

Parkeringsytor ska beläggas med kalkstenskross och avgränsas med låga stenmurar eller buskar.

8.

Byggnadsvolymerna får inte ha takutsprång mot gavlarna.

9.

Alla byggnader ska bestå av ett huvudmaterial

Karta till hemställan om upphävande av strandskydd,
naturreservatet Gotlandskusten och förordnande om
landskapsbildskydd för del av Hamra Storms 2:4
Strandskydd, naturreservat Gotlandskusten och landskapsbildsskydd
föreslås upphävas inom redovisad yta (planområde för detaljplan del av
Hamra Storms 2:4 - Vändburg hamn)
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Ärendenr BN 2013/1689

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handlingstyp Komplettering

Enhet plan

Datum 30 mars 2016

Länsstyrelsen

Komplettering av ansökan om upphävande av strandskydd och
naturreservatet Gotlandskusten inom LIS-område på fastigheten
Hamra Storms 2:4 m.fl. (Vändburg hamn) samt upphävande av
förordnande om landskapsbildsskydd kopplat till upprättande
av detaljplan för samma område.
Länsstyrelsen har begärt in kompletteringar till ansökan för upphävande av strandskyddet. Region Gotland anmodas att:
1. Redovisa det beräkningsunderlag som stödjer bedömningen att den planerade exploateringen vid Vändburg hamn långsiktigt bidrar till positiva sysselsättningseffekter eller utökat underlag för befintlig service på landsbygden och därmed leder till landsbygdsutveckling, både delar av året men även
året runt.
2. Redovisa ett resonemang kring hur ett eventuellt anläggande av tomtmark
inom det strandskydde området skulle påverka strandskyddets syften.
3. Redovisa också av vilket/vilka skäl ansökan om upphävande av strandskyddet omfattar det strandskyddade området i vattenområdet utanför hamnen
samt det område i plankartan som betecknas med ”NATUR”.
4. Redovisa ett underlag i ansökan med bedömning om på vilket sätt syftet
med detaljplanen väger tyngre än strandskyddets syfte på den aktuella platsen där strandskyddet ska upphävas.
Punkt 1
I ansökan har redovisats att den totala investeringen som krävs för att förverkliga
planens intentioner landar på i storleksordningen 500 000 000 kr. Bedömningen är
vidare att både de finansiella möjligheterna och viljan att investera finns och är fullt
realistiska.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-bn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Att räkna fram hur många nya arbetstillfällen som på kort och lång sikt kommer att
skapas i Vändburg hamn på grund av de investeringar som nu planeras är naturligtvis inte möjlig att redovisa i exakta tal. Det finns många omvärldsfaktorer, positiva
och negativa, både långt borta och nära, som har betydelse, och som projektet inte
fullt ut råder över. Redovisningen av projektets potential att skapa nya arbetstillfällen måste därför bli schablonmässig. Bedömningen är dock att den nu planerade
satsningen i storlek för Gotländska förhållanden är betydande och för Storsudrets
del är den till sin omfattning unik. Den erbjuder även Storsudret en sällsynt möjlighet till utveckling, där varje nytt arbetstillfälle räknas. Satsningen i Vändburg hamn
bedöms även kunna vara en bra mätare för att pröva om den undantagsmöjlighet i
lagstiftningen, som LIS innebär, kommer ha den betydelse som är avsikten, nämligen landsbygdsutveckling i strandnära lägen, d.v.s. att skapa förutsättningar för investeringar, företagande, ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen genom förädling
av den resurs som Vändburgs hamn på goda grunder bedöms utgöra. Redovisningen av detaljplanen visar detta!
När det gäller effekternas storlek på längre sikt är bedömningen att permanent inflyttning ger det största effekterna för upprätthållandet av service och tjänster
lokalt. Fyra deltidsboenden på sommaren bedöms motsvara ett heltidsboende. När
det gäller de kortsiktiga effekterna är bedömningen är att varje bygglov för ett hus
innebär 3-4 heltidsarbeten under ett år.
Tjänstevärdet för underhåll av nybyggda hus bedöms vara 30 000–40 000 kr/år. För
70 hus innebär det ca 3 000 000 kr i tjänsteproduktion per år. Lägg därtill trenden
att ”fastlänningar” som investerar i hus med en standard för permanenta bostadshus tenderar att tillbringa allt längre tid på Gotland. Kvalitet på bra bostäder gör att
fler nyttjar dessa större del av året, vilket ger en långsiktigt positiv spiral för Storsudret.
I planen finns ytor på 1500-2000 kvm för restaurang, service och handel. För handel är bedömningen att en omsättning på ca 3 000 000 kr försörjer en heltidstjänst
och för restaurang är motsvarande siffra lägre, ca 1 000 000 kr.
Den sammantagna bedömningen är att den planerade investeringen kommer att
generera nya arbetstillfällen.
Tillväxt Gotland har bistått med information vid framtagande ovan redovisade avsnitt.
Punkt 2
All markexploatering innebär en viss uppdelning i vem eller vilka som har, och vilka
som inte har, oinskränkt möjlighet att vistas på hela eller delar av den exploaterade
marken.
Syftet med LIS-områden är att mindre betydelsefulla inskränkningar i allmänhetens
tillträde till vissa omsorgsfullt utpekade delar av ett område med strandskydd ska
vara möjligt att göra i utbyte mot att det medför ”landsbygdsutveckling”, d.v.s. skapar arbetstillfällen.
Bedömningen är att den i detaljplanen föreslagna användningen och kombinationen
av ändamål i Vändburg hamn på sikt bäst säkerställer allmänhetens tillgänglighet till
stranden mot havet, marken kring hamnbassängen och själva hamnbassängen.
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Bedömningen är även att en inriktning mot ett mer renodlat hamnändamål hade
riskerat att i framtiden leda till större inskränkningar för allmänheten inom området
än den nu framtagna detaljplanen möjliggör. I värsta fall skulle en sådan annan inriktning kunna innebära att allmänheten helt nekas tillträde till hamnområdet.
Den framtagna detaljplanen är en avvägning mellan att inte absolut oinskränkt tillgodose allmänhetens tillgänglighet till alla delar av området och att samtidigt ta fram
en så tillåtande, flexibel och användbar detaljplan som möjligt, och som bedöms
kunna ge så stor effekt på landsbygdsutvecklingen som möjligt.
Den sammantagna bedömningen är därför att den del av marken i området som
utgörs av tomtmark inte kan anses inskränka allmänhetens intressen mer än vad
som är syftet och avsikten med LIS-områden och vad som kan anses tillåtligt enligt
strandskyddsbestämmelserna inom sådana områden.
Punkt 3
Av punkten framgår att det saknas en motivering till upphävandet strandskyddet av
vattenområdet utanför ”hamnbassängen” och inom områden med ändamålet
”NATUR” i detaljplanen. När det gäller vattenområdet utanför ”hamnbassängen”
har avsikten aldrig varit att upphäva strandskyddet, vilket också framgår av ansökan.
Beträffande de i detaljplanen utpekade ”NATUR”-områdena har en ny bedömning
gjorts, som innebär att strandskyddet bedöms kunna bli kvar inom dessa områden.
Det innebär att ansökan om upphävande av strandskyddet inom dessa områden
inte längre omfattas av ansökan. Till ansökan bifogas en ny karta som visar vilka
områden som ansökan i de olika delarna avser.
Punkt 4
Den grundläggande bedömningen av Vändburg hamn som en lämplig plats att pröva de möjligheter som Miljöbalken ger att peka ut LIS-områden är utförligt utförd i
Bygg Gotland, den gällande översiktsplanen för Region Gotland i allmänhet och i
den gällande fördjupade översiktsplanen för Storsudret/Burgsvik i synnerhet. I
dessa plandokument redovisas bedömningar av de möjligheter som lagstiftningen
ger att peka ut LIS-områden på Gotland. Där redovisas även den metod Region
Gotland avser att använda i utpekandet av LIS-områden. Slutligen redovisas även
Region Gotlands bedömningar, överväganden och kriterier för vad som är lämpliga
områden att peka ut som LIS-områden.
Ett viktigt syfte med den aktuella detaljplanen är att bidra till landsbygdsutvecklingen på Storsudret. Det framtagna LIS-området i Vändburg hamn är således frukten
av en lång process i form av ett omsorgsfullt metodiskt och återhållsamt avvägt
utpekande av LIS-områden i den översiktliga planeringen.
Bedömningen är att Vändburg hamn har unika kvaliteter och som tillsammans med
den framtagna detaljplanen kan locka till sig investeringar i tillräcklig omfattning (se
särskild redovisning) för att bidra till en ekonomisk aktivitet så att arbetstillfällen
skapas, som inte annars hade kunnat ske. Detta bedöms kunna göras utan att allmänhetens intressen samtidigt träds förnär mer än marginellt och att detta inte sker
på annat sätt än från en rent fysiskt mätbar synpunkt. Bedömningen är snarare att
de delar av området, som från strandskyddssynpunkt är de viktiga delarna, även
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framdeles kommer att vara tillgängliga för allmänheten. Av ansökan framgår bl.a. att
”detaljplanen exempelvis säkerställer passage utmed vattnet genom hela planområdet. Planen
säkerställer även möjligheten för allmänheten att angöra Vändburg hamn med båt”. Vidare
kommer strandskyddet att ligga kvar inom de områden som i detaljplanen är betecknade med ”NATUR”. Detaljplanen säkerställer även allmänhetens passage mellan husen på flera ställen. Den framtagna detaljplanen bedöms dessutom möjliggöra
en betydande upplevelse- och miljömässig kvalitetshöjning av området i de delar
som fortfarande kommer att vara allmänt tillgängliga.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Anders Rahnberg
planchef
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Bilaga till ansökan om hemställan om upphävande av strandskydd Utdrag ur förslag till detaljplan för del av Hamra Storms 2:4 (Vändburg hamn)
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Miljökonsekvensbeskrivning
(Granskning)

Detaljplan för Hamra Storms 2:4 (Vändburg Hamn)
Region Gotland

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Sammanfattning
En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats, för att klarlägga om detaljplanen Vändburg
på Gotland riskerar medföra betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen
med naturresurser. Syftet med en MKB är att identifiera och beskriva just risk för betydande miljöpåverkan, det är viktigt att ha med sig det när MKB:n och planen läses. Vad
som är betydande och inte när det kommer till miljöpåverkan är en bedömning som görs i
arbetet med planen och MKB. Samråd sker med Länsstyrelsen, andra myndigheter, privatpersoner, ideella organisationer m.m. Om risker för betydande miljöpåverkan identifieras skall MKB beskriva vad som kan göras för att undvika eller i alla fall minimera denna
betydande miljöpåverkan. Identifierade risker kan efter utredningar och inventeringar visa
sig vara obegrundade. Detaljplanen skall följa det man kommer fram till i MKB. Mänsklig
påverkan och exploatering riskerar ofta att påverka naturmiljön på olika sätt. Fokus i en
MKB avgränsas därför till betydande miljöpåverkan, främst negativ men även till viss del
positiv påverkan. Olika former av exploateringar man kan tänka sig i Vändburg hamn påverkar miljön på olika sätt. Det planförslag som nu presenteras för Vändburg hamn innebär inte någon risk för betydande negativ miljöpåverkan. Planförslaget innebär inte heller
påtaglig skada på några riksintressen.
Detaljplanen
Detaljplanen kommer att upprättas för att möjliggöra skapandet av ett nytt mindre kustsamhälle, innehållande offentliga samlingsplatser samt boende. Syftet är att i anslutning
till hamnen skapa en möjlighet till boende och verksamheter med bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet, som med olika intensitet kan ske året om.
Regionfullmäktige antog under 2013-05-17 § 59 en fördjupad översiktsplan för Storsudret
där Vändburg hamn är ett s.k. utpekat LIS område (Landsbygdsutveckling I Strandnära
läge), just för tillskapande av en liten kustby.
Planförslaget innebär att man tillskapar knappt 70 st boendeenheter i en tät bebyggelsemiljö, med intima gator och små gränder och med offentliga kajer och öppna platser i
hamnområdet.
Detaljplaneförslaget ger även utrymme för service och restaurang. Härtill kommer parkering och teknisk anläggning för vatten och avlopp.
Avgränsade miljöaspekter
De miljöaspekter som behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen är påverkan på människors hälsa, naturmiljön, strandskyddet, friluftslivet, klimatförändringar, VA, trafikfrågor
samt påverkan på landskapsbilden. Eftersom planområdet ligger inom Riksintresse enligt
miljöbalken kapitel 3 & 4, så behandlas även eventuell påverkan på dessa allmänna intressen.
Samråd om avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen har skett med Länsstyrelsen
2014-02-10 och en samrådsversion av MKB har följt med planhandlingarna under samrådet.
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Detaljplanens förhållande till miljömål
Ett genomförande av detaljdetaljplanen kan huvudsakligen anses beröra miljömålet ”God
bebyggd miljö” som är beroende av hur naturen hanteras och hur bebyggelsen anpassas
efter de förutsättningar som finns. Särskild betydelsefullt för att miljömålet inte ska motverkas är en väl genomförd VA-utredning och planbestämmelser för utformning och gestaltning. Planen bedöms inte motverka de nationella miljömålen i den grad att planen
inte bör genomföras.
Inga miljökvalitetsnormer bedöms riskera överskridas genom detaljplanens genomförande.
Miljökonsekvenser
Naturmiljö
Inom planområdet finns inga utpekade eller kända högre naturvärden. En översiktlig inventering har genomförts i planområdet under sommaren 2014 samt under sommaren
2015 utan att några rödlistade, fridlysta eller annars omistliga naturvärden kunde identifieras. Planområdet som redan är i anspråkstaget omfattas främst av hårdgjorda ytor och
klippt gräsmatta. Den enda högre vegetationen inom planområdet är ett mindre antal
buskar och enstaka träd. En del av dessa sparas enligt planförslaget. Planförslaget innebär
att ett mindre redan ianspråktaget område utan naturvärden bebyggs. Strax omkring
hamnområdet, utanför planområdet, finns något högre naturvärden, vilka inte kommer
att påverkas betydande vid ett genomförande av detaljplanen.
Strandskydd
Planområdet omfattas av strandskyddsbestämmelserna till 300 meter från strandlinjen
enligt 7 kap 13-18 §§, MB. Samma område är beläget inom område som omfattas av förordnandet om naturreservat Gotlandskusten, beslut av Länsstyrelsen 1993-08-26, enligt 7
kap 4 § MB. En hemställan om upphävande av strandskydd lämnas under planprocessen
till länsstyrelsen som beslutar om upphävande. Detaljplaneförslagets gräns följer arronderingen i den fördjupade översiktsplanen när det gäller LIS‐avgränsningen. LIS är förkortning på landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Friluftsliv
Genomförande av planförslaget bedöms inte innebära någon påtaglig skada på Gotlandskustens riksintresseområde för friluftsliv (miljöbalken kapitel 3 § 6). Möjligheterna för fler
människor att utföra friluftsaktiviteter kommer att öka i närområdet, ökade parkeringsmöjligheter och olika faciliteter för gäster kan medföra positiva konsekvenser. Förutsättningarna för naturstudier i närområdet försämras inte betydande i förhållande till ett
nollalternativ.
Klimatförändringar
Hamnområdet ligger i vissa delar under +2 m över havet, vilket i ett längre perspektiv –
om man beaktar klimatförändringens effekter på havsytans nivå – kan innebära problem
för infrastruktur och verksamhet. Inga bostadsenheter planeras under denna nivå. Även
VA-anläggning anpassas efter dessa riktlinjer.
Klimatförändringens effekter kommer främst att påverka befintlig infrastruktur (befintliga
hamnkajer) oavsett om planförslaget genomförs eller inte. Tillkommande infrastruktur
och bostadsbyggnader tillför inte ytterligare risker eller problem vid en havsytehöjning på
+2 meter.
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Vatten & Avlopp
Dricksvattenförsörjning och avloppshantering sker genom gemensam VA-lösning som i
laga ordning ska prövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vattenförsörjningen kommer
i huvudsak att lösas genom avsaltning av havsvatten och avlopp genom eget reningsverk.
Diskussioner har löpande först mellan handläggare på Region Gotlands Miljö- och hälsoskydds enhet och de sökande. VA har bedömts gå att lösa på ett tillfredställande vis utan
att negativt påverka befintliga vattentäkter eller skada miljön. En godtagbar lösning skall
vara genomförd innan resten av detaljplanen genomförs.
Trafik
Trafiken till och från hamnen kommer att öka i och med en etablering. I dagsläget är trafiken till den nedlagda hamnen inte stor. Trafiken bedöms dock inte öka till den grad att det
innebär en betydande negativ miljöeffekt. Tung trafik till hamnen har i och med fiskets
nedgång i stort sett helt upphört. Förbi hamnen går däremot en del tung trafik, bl a till ett
grustag i närheten. Sannolikt är att människor från närområdet väljer att cykla till hamnen. Parkeringsplatser för besökare kommer att iordningställas. En etablering med allmänna faciliteter och restaurang m.m. kommer även skapa ett bra underlag för laddplatser för elbil, t ex Elbilslandet Gotland.
Landskapsbild
Den nya etableringen kommer att förändra landskapet. Det är därför viktigt att det gestaltningsprogram som tagits fram följs vid planläggning, och att stor hänsyn tas till den
landskapsbild som finns. Etableringen skall i förhållande till nuläget enligt gestaltningsprogrammet tillföra hamnområdet mer liv och attraktion genom hög arkitektonisk kvalité. Efter samrådet har både höjder och antal byggnader setts över och justerats för att minska
risken för negativ påverkan på landskapsbilden.
Riksintresse enligt miljöbalken kapitel 3
Riksintresse för fiske 3Kap 5 § MB bedöms inte påtagligt skadas av planförslaget eftersom
möjligheten till angöring av fiskebåt även i fortsättningen kommer att kunna ske vid behov. Likaså lastning och lossning då hårdgjorda fria ytorna vid kaj kommer att vara kvar.
Riksintresse för naturvården 3 kap. 6 §, andra stycket, MB
Hela hamnområdet ingår i riksintresseområdet för naturvård Östra Storsudret-Austerum.
De flora- och faunavärden som riksintresseområdet avser skydda är inte representerade
inom planområdet och påverkas således inte. Genomförande av planförslaget bedöms
inte innebära någon påtaglig skada på Gotlandskustens riksintresseområde för friluftsliv
(miljöbalken kapitel 3 § 6). Som följder av ett plangenomförande kan ökade parkeringsmöjligheter och olika faciliteter för gäster kunna bli positiva konsekvenser.
Riksintresse enligt miljöbalken kapitel 4
Gotland är av riksintresse enligt miljöbalkens 4 kapitel och detta med hänsyn till de naturoch kulturvärden som finns här. Turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivet,
intressen ska särskilt beaktas vid prövningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller
andra ingrepp i miljön. Bedömningen är att riksintresset tillgodoses. Riksintresset bedöms
inte påtagligt skadas av ett plangenomförande.
I frågan om § 4 så är den föreslagna exploateringens lokalisering redan prövad i samband
med att området utpekats som ett LIS område i den fördjupade översiktsplaneringen för
Storsudret. Länsstyrelsen bedömde att utpekandet av Vändburg hamn som exploateringsområde var helt förenligt med 7 Kap 18 e §.
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Region Gotlands intentioner är att Vändburg hamn skall vara en levande hamn året runt
vilket är viktigt ur ett landsbyggdsperspektiv.
Föroreningar
I hamnområdet finns ett mindre avgränsat område där föroreningar upptäckts. Dessa är
på en plats där bränslecistern/Cisterner tidigare stått. Om den förorenade platsen skall
bebyggas så skall en sanering genomföras. Saneringen bedöms okomplicerad och således
innebär inte ett genomförande av planen risk för betydande miljöpåverkan.
Buller
I detaljplanen regleras trafiken genom området med användningen Gårdsgata för
vägen, vilket innebär att vägen utformas som gångfartsområde, dvs. all trafik sker på de
gåendes villkor. Det innebär att hastigheten genom hamnen blir långsam och därmed alstrar mindre buller nära byggnaderna i hamnen. Trafik till och från hamnen kommer att
vara densamma som idag med främst bil och enstaka lastbil, och trafiken bedöms inte öka
i den grad att boende längs vägen ner mot hamnen utsätts för bullernivåer över gällande
bullerriktlinjer. I hamnen kommer havet att vara den stora ljudkällan till lågfrekvent buller. Byggnader i hamnen måste arkitektoniskt utformas så att buller inomhus följer de riktlinjer som finns för buller. Detta säkerställs när bygglov ges.
Geologi
Förutsättningar för grundläggning bedöms okomplicerad, och frågor om ras, skred och
erosion där byggnader föreslås bedöms inte riskabelt då inga risker identifierats under
förundersökningen.
Åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka betydande negativ miljöpåverkan
Det har inte framkommit någon risk för betydande negativ miljöpåverkan i MKB. Det har
inte heller framkommigt någon uppenbar risk för påtaglig skada på något riksintresse. Miljömålen motverkas inte i den grad att ytterligare åtgärder bedömts motiverade eller skäliga. Några särskilda åtgärder, utöver de ändringar som gjorts i planen efter samrådet samt
vad som av miljö och hälsoskyddsnämnden kan beslutas i fråga om VA är därför inte aktuellt.
Uppföljning och övervakning av betydande miljöpåverkan
Om detaljplanen följs så har riskerna för betydande miljöpåverkan minimerats. Den enda
speciella uppföljning eller övervakning som är motiverad är därför att Region Gotland ser
till att detaljplanen följs när bygglov ges.
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1 Inledning
1.1 Syfte
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en del i miljöbedömningsprocessen som ska
genomföras i arbetet med en detaljplan I Vändburg hamn i Hamra socken på Gotland.
Syftet med detaljdetaljplanen är att möjliggöra skapandet av ett nytt mindre kustsamhälle, innehållande offentliga samlingsplatser samt boende. Syftet är att i anslutning till hamnen skapa en möjlighet till boende och verksamheter med bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet, som med olika intensitet kan ske året om.
Syftet med miljöbedömningar är att bättre integrera miljöhänsyn i planeringen och miljöbedömningar ska göras – och MKB upprättas – om detaljplanen kan antas medföra risk för
betydande miljöpåverkan. Även påverkan på riksintresseområden och om planen motverkar de nationella miljömålen ska beaktas. I miljöbedömningen ska beskrivas och bedömas
om allmänna och eventuella enskilda intressen påverkas och i så fall hur de kan samordnas med önskemålen om ändrad markanvändning.

1.2 Planförslaget
Planförslaget innebär att man tillskapar ett antal, ca 70 st., bebyggelseenheter i en tät bebyggelsemiljö, med intima gator och små gränder och med offentliga kajer och öppna
platser i hamnområdet. Detaljplanen ger även utrymme för service och restaurang. Härtill
kommer parkering och teknisk anläggning för vatten och avlopp.
Dricksvattenförsörjning och avloppshantering sker genom gemensam VA-lösning som är
prövas hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vattenförsörjningen i huvudsak kommer att
lösas genom avsaltning av havsvatten och avlopp genom eget reningsverk.

1.3 LIS (Landsbygdsutveckling I Strandnära område) samt tidigare
ställningstaganden och detaljplanens förhållande till andra planer
Regionfullmäktige antog 2013-05-17 §59 en fördjupad översiktsplan för Storsudret. Planområdet är i översiktsplanen avsatt som område för landsbygdsutveckling i strandnära
läge, LIS.
Utdrag ur de fördjupade översiktsplanen för Storsudret (antagen av RF 2013-06-17)
”Det utpekade LIS-området är 51 400 kvm (motsvarande cirka 240 x 240 m). Området inkluderar befintlig byggnad, hamnbassäng samt parkering. Tanken är att runt Vändburgs
hamn ge planmässiga förutsättningar att skapa en liten fiskeby med boende, verksamheter, restaurant mm. Utformningen och gestaltningen som helhet ska spegla vår samtid
och samtidigt ta avstamp i den gotländska historien och kulturen.”
Vidare ”Den utveckling som planen avser att möjliggöra utifrån ett turistiskt glesbygdsperspektiv är både spännande och angelägen.”
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1.4 Riksintressen
Riksintresse enligt miljöbalken kapitel 3
Planområdet, hamnen, samt vattnet utanför är utpekat som ett riksintresse för yrkesfisket
enligt 3 kap 5 § miljöbalken. Något yrkesfiske har inte förekommit i hamnen på många år
men skulle rent hypotetiskt kunna återuppstå i någon form i framtiden. Åtgärder får därför inte påtagligt försvåra för möjligheten att bedriva yrkesfiske i hamnen.
Planområdet ligger inom 500 meter från strandlinjen och är därmed ett område av riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken 3 kapitlet 6 § enligt beslut av Naturvårdsverket
1987-12-21. De värden som lyfts i beslutet är ej representerade i hamnområdet.
Riksintresse för naturvården 3 kap. 6 §, andra stycket, MB
Hela hamnområdet ingår i riksintresseområdet för naturvård Östra Storsudret-Austerum.
De flora- och faunavärden som riksintresseområdet avser skydda är inte representerade
inom planområdet och påverkas således inte.
Riksintresse enligt miljöbalken kapitel 4
Gotland är av riksintresse enligt miljöbalkens 4 kapitel och detta med hänsyn till de naturoch kulturvärden som finns här. Turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivet,
intressen ska särskilt beaktas vid prövningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller
andra ingrepp i miljön.
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Gotland som helhet (landskapet Gotland) är av riksintresse enligt miljöbalkens 4 kapitlet
1-3 §§ och detta med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns här. Enligt 2 § ska
turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivet, intressen särskilt beaktas vid
prövningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Avgränsningen av Gotlandskusten enligt 4 kapitlet 4 § miljöbalken gäller hela Storsudret.

1.5 Avgränsningar
Behovsbedömning
En behovsbedömning om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra betydande
miljöpåverkan upprättades 2013-10-06 och samråd om denna bedömning genomfördes
med länsstyrelsen. Regionens bedömning var att planarbetet kunde ske utan miljöbedömning. Länsstyrelsen ansåg dock i sitt yttrande på behovsbedömningen 2013-10-07 att
detaljplanens genomförande kan innebära betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning med MKB därför behövs. Regionen beaktar länsstyrelsens yttrande och ändrar
sin bedömning och denna miljökonsekvensbeskrivning upprättas i miljöbedömningen.
Avgränsning
När en MKB upprättas i planer ska regionen samråda med länsstyrelsen om avgränsningen, d v s vilka miljöaspekter som ska behandlas och hur detta kan göras.
Denna MKB tar fasta på den konkreta miljöpåverkan som detaljplanen kan ge upphov till.
Övergripande frågor har behandlats i den fördjupade översiktsplanen för Storsudret.
Samråd om avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen har skett med länsstyrelsen.
Aspekter som bör behandlas (aspekter att ta hänsyn till vid en exploatering) enligt länsstyrelsen är bl. a; strandskydd, klimatförändringar, riksintresse för fisket, trafik, landskapsbild, VA och friluftsliv.

Planområdets avgränsning
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2 Alternativ
I en MKB ska rimliga alternativ, med hänsyn till detaljplanens syfte och geografiska räckvidd, identifieras, beskrivas och bedömas. I en MKB ska också finnas ett s.k. nollalternativ,
vilket är ett jämförelsealternativ som ska visa trolig utveckling av området utan plan.
Huvudalternativ
Huvudalternativet är det som presenteras i detaljplaneförslaget. Detta jämförs i resonemang med de andra alternativen.
Alternativ lokalisering
En alternativ lokalisering av den etablering som redovisas i planförslaget kan redovisas
under rubriken Miljökonsekvenser. De olika alternativens påverkan på miljön skall jämföras i ett resonemang. Det gäller att fråga sig vart gränsen för ett rimligt alternativ går.
Andra jämförbara platser skulle kunna vara någon av de andra hamnar som Region Gotland har ute till försäljning. T.ex. Rone hamn eller Kappelshamn. Det kan lika gärna finnas
platser i övriga Sverige som skulle kunna vara jämförbara med förutsättningarna i Vändburg hamn. Region Gotland har genomfört en markanvisningstävlan och har en köpare till
Vändburg hamn. Redovisad markanvändning i planförslaget, huvudalternativet, överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Storsudret (LIS). I den fördjupade översiktsplanen för Storsudret finns inga möjligheter till alternativa områden på Storsudret,
där liknande etablering av en modern fiskeby kan ske. Sammantaget har Region Gotland
gjort bedömningen att det inte på Gotland finns några direkt trovärdiga alternativa lokaliseringar att jämföra med. En jämförelse med ex. Rone hamn skulle inte vara seriöst. Att
jämföra med hamnar på andra ställen, på Norra Gotland eller fastlandet gynnar knappast
Gotland eller stimulerar landsbygdsutvecklingen på Storsudret. Region Gotland gör bedömningen att det saknas rimliga alternativa lokaliseringar att jämföra med och att göra
en simulerad jämförelse bara för syns skull främjar inte syftet med framtagandet av en
MKB. Därför kommer inga alternativa lokaliseringar att göras.
Alternativ etableringsgrad (med fler eller färre byggnader)
Likväl som kravet på en alternativ lokalisering kan ett alternativ vara en alternativ exploatering, ex. med färre byggnader. Detta ter sig vara en mycket mer rimlig jämförelse för
planförslaget. Det ursprungliga planförslaget omfattade ca 100 enheter. Efter samrådet
föreslår planförslaget ca 70 boendeenheter. En alternativ etablering med ett annat antal
byggnader och verksamheter kan också vara ett alternativ. Ett alternativ skulle kunna vara
alla olika antal byggnader mellan nollalternativet till vilket antal byggnader som helst. Likväl som man ser på en etablering av 20 byggnader så kan man likväl kika på alternativ med
200 byggnader. Därför låser sig inte MKB:n i detta alternativ vid ett specifikt antal byggnader att jämföra med föreslagna ca 70st. Under rubriken Miljökonsekvenser jämförs i resonemang ”ett annat antal byggnader” med huvudalternativet. Skulle ett annat antal än
70 byggnader ha en annan, bättre/sämre, påverkan på miljön? Detta alternativ jämförs
med huvudalternativ samt nollalternativ under kapitel 3, Miljökonsekvenser.
Nollalternativ
Eftersom de flesta i samrådskretsen ändå är relativt eniga om att någon etablering i hamnen är önskvärd och att det är utformningen och exploateringsgraden som är den intressanta frågan så är nollalternativet, om det likställs med att ingen utvecklig alls sker i hamnen, inte vidare rimligt på sikt. Att hamnen skall säljas är beslutat och på sikt är det inte
sannolikt att hamnen endast fortgår i nuvarande skick. Därför är nollalternativet ett alternativ som beskriver andra tänkbara riktningar än nuvarande huvudalternativ.
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Nollalternativet ska därför beskriva en trolig utveckling av planområdet och denna utvecklings påverkan på relevanta miljöförhållanden, i det fall detaljplanen inte genomförs. Nollalternativets konsekvenser beskrivs i kapitel 3, Miljökonsekvenser.

3 Miljökonsekvenser
3.1 Naturmiljö
Förutsättningar
På Gotland och i synnerhet Storsudret finns mycket omistlig natur med höga naturvärden,
Sällsynta, hotade och fridlysta växter och djur. Planområdet är dock ett område bestående dels av hårdgjorda ytor samt schaktmassor. Det finns klippta gräsytor och enstaka
buskar och träd. Inga ytvatten finns i området förutom själva Östersjön. Inom planområdet finns för naturvården inga värdefullare delar. Planområdets växt- och djurliv har översiktligt inventerats under sommaren 2014 samt 2015 utan att några rödlistade, fridlysta
eller annars omistliga naturvärden kunde identifieras. Det är inte troligt att några rödlistade eller annars extra skyddsvärda arter finns inom planområdet. Inom planområdet
finns inga utpekade eller kända högre naturvärden. Inga noteringar finns i Artdatabanken
eller Artportalen. Hela hamnområdet ingår i riksintresseområdet för naturvård Östra Storsudret-Austerum. Riksintresse för naturvården 3 kap. 6 §, andra stycket, MB. De värden
som riksintresset avser skydda finns dock inte alls representerade i hamnområdet. Mer
om riksintressen finns under punkt 3.8.
Planförslagets konsekvenser
Ett genomförande av planen bedöms inte påverka någon skyddsvärd naturtyp eller riskera
att negativt påverka några hotade eller rödlistade eller fridlysta växt eller djurarter. De
flora- och faunavärden som riksintresseområdet avser skydda är inte representerade
inom planområdet och påverkas således inte heller. Exploateringen medför att ett mindre
redan ianspråktaget område utan naturvärden bebyggs. Strax omkring hamnområdet,
utanför planområdet, finns något högre naturvärden vilka inte kommer att påverkas betydande vid ett genomförande av detaljplanen även om fler människor sannolikt kommer
röra sig i närområdet.
Alternativ exploateringsgrad
Så länge en etablering hålls inom planområdet, Fastigheten Storms 2:4, så är antalet
byggnader irrelevant för naturmiljön eftersom det saknas hotade, rödlistade eller fridlysta
växt eller djurarter inom planområdet. Ex. 20 eller 100 byggnader inom planområdet innebär ingen betydande skillnad för naturmiljön inom planområdet. En större etablering än
huvudalternativet skulle ge fler personer och en större belastning på närmiljön i och med
att fler personer kan tänkas röra sig i området utanför detaljplaneområdet. Naturmiljön i
anslutning till detaljplanen är dock inte av sådan känslig typ att 50 personer mer eller
mindre innebär betydande skillnad för naturmiljön. Huvudalternativet med ca 70 boendeenheter samt ett rimligt alternativt antal fler eller färre byggnader bedöms likvärdiga för
naturmiljön.
Nollalternativet
Om nollalternativet likställs med att ingen utveckling alls sker i hamnen så fortsätter området att vara ett hamnområde, relativt övergivet och under igenväxning. Vissa gräsytor
kommer eventuellt fortsätta att klippas. Några högre naturvärden kommer sannolikt inte
att utvecklas i hamnområdet inom överskådlig framtid. Nollalternativet och huvudalternativet bedöms likvärdiga därför för naturmiljön.
12

3.2 Strandskydd
Förutsättningar
Strandskyddsområdet inom planområdet består av hamnområdet samt schaktmassor från
när hamnen byggdes. Utanför planområdet går strandskyddet in över jordbruksmark samt
skog. Området är även utpekat som ett s.k. LIS-område. En etablering enligt detaljplanen
kräver strandskyddsdispens. Området är ianspråktaget, utan naturvärden, vilket gör att de
naturvärden strandskyddet avser att skydda inte är direkt representerade på platsen. Allmänheten rör sig idag relativt fritt genom området.
Planförslagets konsekvenser
Strandskyddsområdet berörs av byggnation, tekniska anläggningar, vägar, parkeringsplatser för gäster m.m. Allmänhetens tillgång till hamnområdet säkerställs genom att passager och viktiga gångstråk är utpekade på plankartan. Miljöpåverkan bedöms som liten eller försumbar. För allmänheten kommer etableringen av en liten modern fiskeby med
verksamheter, parkeringar och faciliteter, liv och rörelse sannolikt ge en positiv påverkan.
Inga genom strandskyddet skyddsvärda arter, eller friluftslivet inom planområdet kommer
att påverkas.
Alternativ exploateringsgrad
Antalet byggnader påverkar strandskyddets syften i olika grad. Strandskyddet skall värna
livsmiljön för flora och fauna samt människors möjlighet att fritt röra sig längs stränderna.
Ett för stort antal byggnader gör att det kan bli svårt att passera, stigar och stråk byggs
bort. Även ett för litet antal byggnader påverkar människor i strandskyddet genom att en
plats kan kännas privatiserad, ämnad för ett fåtal personer. Ägandekänslan av ytorna kan
tendera att öka om ett fåtal personer upplever sig ha en större rätt att vistas inom ett område än de som tillfälligt kommer på besök. Antalet byggnader och dess placering är viktigt för att tillfälliga besökare inte bara skall känna sig bekväma med att passera men även
vilja besöka hamnen och de verksamheter som finns där. Efter samrådet minskades antalet byggnader till ca 70. Region Gotland bedömer att både fler och färre byggnader än detta riskerar att ha en mer negativ inverkan för tillgängligheten.
Nollalternativet
Om nollalternativet likställs med att ingen utveckling alls sker i hamnområdet så kommer
hamnen att fortsätta vara ett hamnområde, relativt övergivet och under igenväxning. Vissa gräsytor kommer eventuellt fortsätta att klippas. Några högra naturvärden kommer
sannolikt inte att utvecklas i hamnområdet inom överskådlig framtid. De värden strandskyddet avser att skydda på platsen fortsätter att vara främst allmänhetens möjlighet att
passera. Detta alternativ bedöms varken betydande bättre eller sämre för strandskyddet
än huvudalternativet.

3.3 Friluftslivet
Förutsättningar
Själva hamnområdet är idag ett relativt ”tråkigt” inslag som inte tillför friluftslivet något
mervärde. Ur ett friluftslivsperspektiv så utgör hamnområdet främst en passage vidare
söderut. Idag finns möjlighet att parkera bilen i hamnområdet för att ge sig ut vidare i naturen. Planområdet ligger inom 500 meter från strandlinjen och är därmed ett område av
riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken 3 kapitlet 6 § enligt beslut av Naturvårdsverket
1987-12-21. Riksintresset behandlas ytterligare under punkt 3.8.
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Planförslagets konsekvenser
Möjligheterna till friluftsliv säkras genom att tillgängligheten fastställs i planen. Det kommer fortsatt vara enkelt att obehindrat passera hamnen på väg söderut. Vägen genom
hamnområdet kommer att bli en gårdsgata med lämplig hastighetsbegränsning vilket är
bra för oskyddade trafikanter. Idag är det enkelt att parkera bilen om man vill i hamnområdet, planen möjliggör fortsatta eller till och med ökade parkeringsmöjligheter. Förutsättningarna för att utöva friluftslivet i hamnens närområde kommer fortsatt att vara
goda. Friluftslivet i själva hamnområdet gynnas genom exploateringen genom att det blir
bättre möjligheter att angöra hamnen med fritidsbåt. I övrigt sträcker sig friluftslivet till
att promenera eller cykla genom hamnen. Naturstudier i närområdet försämras inte förhållande till alternativen. Genomförande av planförslaget bedöms inte innebära någon
betydande negativ påverkan för friluftslivet men en liten positiv påverkan.
Alternativ exploateringsgrad
Antalet byggnader påverkar friluftslivet i olika grad. Det är idag fritt att röra sig i hamnområdet men det finns inga omistliga värden för friluftslivet i hamnområdet idag. Ett för stort
antal byggnader gör att det kan bli svårt att passera, stigar och stråk byggs bort. Även ett
för litet antal byggnader påverkar människor genom att en plats kan kännas privatiserad,
ämnad för ett fåtal personer. Antalet byggnader och dess placering är viktigt för att tillfälliga besökare inte bara skall känna sig bekväma med att passera hamnen. Efter samrådet
minskades antalet byggnader till ca 70 samt att stigar och stråk fastställs i detaljplanen
samt bevakas under bygglovsfasen. Region Gotland gör bedömningen att både fler och
färre byggnader än detta kan medföra en mer negativ inverkan för tillgängligheten genom
området. Utövande av friluftsliv, som i huvudsak sker utanför hamnen, påverkas varken
positivt eller negativt beroende på antalet byggnader i hamnen.
Nollalternativet
Hamnen kan tills vidare fortsatt besökas som idag med cykel eller bil. Det kommer att finnas möjligheter att parkera för att sedan till fots ströva vidare till fots. Det är svårbedömt
om nollalternativet är bättre eller sämre än huvudalternativet eftersom hamnen inte direkt är en del av friluftslivet idag. Huvudalternativet eller någon annan exploatering i
hamnen som medför att möjligheten att angöra med fritidsbåt förbättras bedöms ändå
som en mer positiv påverkan för friluftslivet än nuläget.

3.4 Klimatanpassning
Förutsättningar
Ökad temperatur
Sverige kommer att få ett varmare klimat. SMHI räknar om 2,5 - 6 graders ökning av medeltemperaturen under seklet. Ökningen är störst under vintern. Temperaturökningarna
under somrarna blir störst i södra Sverige, inkl Gotland. Perioder med plusgrader blir längre. En värmebölja är 5 dagar eller fler med mer än 25 grader eller mer. Dessa kommer enligt SMHI kunna komma vart 3e-5e år. På Gotland och södra Sverige kommer det att bli
mer ofta än i norra Sverige. Extremtemperaturer över 40 grader kan bli aktuellt vart 20e
år.
Ökad nederbörd
Nederbörden förväntas öka med 10-20% det närmaste seklet. SMHI.
155-170 liter per kvadratmeter är troligen ett rimligt antagande med framtida ökande nederbördsmängder.
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Stigande havsnivåer
När det gäller klimatet så är det främst havsytehöjning som är relevant för hamnområdet.
Hamnområdet ligger i vissa delar under +2 m över havet, vilket i ett längre perspektiv –
om man beaktar klimatförändringens effekter på havsytans nivå – kan innebära problem
för infrastruktur och verksamhet. Inga bostadsenheter planeras under denna nivå. Även
VA anläggning anpassas efter dessa riktlinjer.
Risker för ras, skred och erosion
kusterosion eller ras av klinter som kan i bland vara aktuellt för Gotland. Den sprickiga
berggrunden och klintkanter kan innebära en risk på vissa platser på Gotland. För hamnområdet har Region Gotland låtit göra en geoteknisk analys vilken visade att inga åtgärder
behövs i dagsläget för att kunna bebygga platsen.
Planförslagets konsekvenser
Ökad temperatur
Ökade temperaturer kommer att påverka oss alla oavsett planers lokalisering. Detta ställer krav på arkitekturen, at ex. fönster vänds åt rätt håll, att det finns platser med skugga
och att byggnader har möjlighet att förses med kyla. I den aktuella planen ses inte detta
som ett olösbart problem. Vid behov kan man utnyttja Östersjön för värmeväxling för att
få kyla i byggnader. Men främst skall självklart byggnaderna anpassas så att isolering m.m.
dämpar värmen inomhus. Vid kusten upplevs även värmeböljor mindre än inåt land då
havet har en avkylande effekt samt att det oftast finns en vind från havet som fläktar och
svalkar. Östersjön har en buffrande effekt.
Ökad nederbörd
När det gäller ökade nederbördsmängder så gäller det att inte hårdgöra mer än nödvändigt och att dagvattennätet är dimensionerat för att omhänderta de ökade mängder som
en exploatering kan innebära. I en hamn är det generellt inga problem att bli av med dagvatten. Rent regnvatten kan tillåtas rinna ner i hamnbassängen. Från större parkeringar
skall dagvatten passera en oljeavskiljare innan det släpps ut. Region Gotland arbetar just
nu med riktlinjer för dagvatten som givetvis skall följas.
Stigande havsnivåer
Klimatförändringens effekter kommer främst att påverka befintlig infrastruktur (befintliga
hamnkajer) oavsett om planförslaget genomförs eller inte. Tillkommande infrastruktur
och bostadsbyggnader tillför inte ytterligare risker eller problem vid en havsytehöjning på
+2 meter. Alla bostäder i hamnen byggs med en lägsta golvyta om +2 meter. Under 2 meter får endast mindre byggnader som inte är bostäder byggas.
Förutom havsytehöjning kan kraftiga vågor och uppstuvningseffekter ytterligare öka behov av anpassning. Vid en havsytehöjning så kommer kajen behöva höjas av andra skäl än
skapa bostadsytor. Hamnen är av riksintresse för fiske vilket kräver att fiskebåtar kan angöra hamnen även i framtiden. Planen hindrar inte detta utan ger även fortsatt utrymme
för hamnverksamhet samt möjlighet till framtida behov av upprustning och ev. utökning
av vågskydd.
Risker för ras, skred och erosion
Ingen bebyggelse kommer att vara i så utsatta lägen att de skulle påverkas av kusterosion.
Topografin är liten varför även risk för ras och skred bedöms i stort sett kan ses som obefintliga. I planarbetet har en översiktlig geoteknisk utredning utförts som visade att inga
åtgärder behöver vidtas i dagsläget.
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Alternativ exploateringsgrad
Antalet byggnader i hamnområdet spelar mindre roll för hur man kan hantera framtida
klimatförändringar eftersom en annan exploatering oavsett antal byggnader bedöms ha
samma svårigheter när det kommer till klimatförändringar. En mindre eller större exploatering behöver också hantera värmeböljor, havsytehöjning, ökad nederbörd samt risk för
erosion. För att kunna få plats med fler byggnader än alternativet så behöver man antingen fylla ut delar av fastigheten för att komma över + 2 meter, alternativt expandera utanför fastigheten eller bygga tätare och högre vilket bedöms vara ett sämre alternativ. Alternativen att följa huvudalternativet eller ett alternativ med färre byggnader bedöms däremed likvärdiga.
Nollalternativet
En eventuell annan utveckling med en annan exploatering än det planförslaget föreslår
måste också ta hänsyn till klimatförändringar, därmed blir alternativen lika bra eller dåliga. Att inte bebygga området alls innebär självklart att man inte behöver samma beredskap för klimatförändringar även om klimatförändringens effekter kommer att påverka
befintlig infrastruktur, befintliga byggnader, vägar och hamnkajer oavsett om planförslaget genomförs eller inte. Om nollalternativet bedöms medföra att inget händer i hamnen i
framtiden så kan detta bedömas som ett bättre alternativ än huvudalternativet. Det är
dock sannolikt att nollalternativet ändå innebär någon form av utveckling i hamnen, vilket
medför att alternativet är likställt med planförslaget eftersom det kräver samma beredskap inför klimatförändringarna.

3.4 Friluftslivet
Förutsättningar
Hela Gotland omfattas av bestämmelserna i miljöbalkens 4 kapitel 2§ vilket betyder att
vid prövningen av tillåtligheten av exploateringsföretag så ska turismens och friluftslivets,
främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas.
Gotlands kust inom 500 meter från strandlinjen samt Fårö, Östergarn och Storsudret där
Vändburg är beläget är dessutom, ett område av riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken 3 kapitlet 6 § enligt beslut av Naturvårdsverket 1987-12-21. Detta innebär att större
delen av planområdet omfattas. De urvalskriterier som användes (rangordnade) är; bad,
naturstudier, cykling, kulturstudier, vandring och fritidsfiske.
I anslutning till planområdet finns fina strövområden längs kusten. Inom planområdet,
som idag är fullt tillgängligt, finns inga direkta värden för friluftslivet idag.
Planförslagets konsekvenser
Genomförande av planförslaget bedöms inte innebära någon betydande påverkan eller
risk för påtaglig skada på riksintresseområde för friluftsliv (miljöbalken kapitel 3 § 6), då
de nämnda friluftsaktiviteterna i beslutet inte är direkt möjliga att utföra i hamnområdet.
Planen säkrar upp de stråk och passager som finns idag och som behöver bevaras. Trafikhastigheten minskas genom området men hindras inte på något sätt. En exploatering
inom den redan ianspråktagna ytan som utgör hamnområdet bedöms därför inte alls påverka riksintresset.
En ökad närvaro av besökare i närområdet till hamnen, främst längs stranden, kan eventuellt för en del upplevas som att fler personer gör intrång och stör ödsligheten på ”deras
eget smultronställe”.
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Stränderna är långa och ödslighet och avskildhet nämns inte som ett specifikt värde i riksintressebeskrivningen så påverkan för upplevelsevärden eller störningen för ovan nämnda
friluftsaktiviteter bedöms inte vara i den grad att man kan tala om påtaglig skada.
Planförslaget kan, om något, ev. stärka friluftslivet i och med att fler människor som
kommer att vistas i området vilket innebär att fler kan komma att ta del av upplevelsevärdena, de värden som specificerats i beslutet, i närmiljön till hamnen. Angöring med fritidsbåt nämns inte i riksintressebeskrivningen men det kan också vara en del av det rörliga
friluftslivet. Möjligen innebär att anordnat kunna besöka hamnen från havssidan att det
rörliga friluftslivet stärks.
Genomförande av planförslaget bedöms inte innebära någon påtaglig skada på Gotlandskustens riksintresseområde för friluftsliv. Ökade parkeringsmöjligheter och olika faciliteter
för badgäster skulle kunna innebära positiva konsekvenser. Förutsättningarna för naturstudier i närområdet försämras inte i förhållande till alternativen nedan.
Alternativ exploateringsgrad
Antalet byggnader kan påverka friluftslivet i viss grad. Det är idag fritt att röra sig i hamnområdet men det finns inga omistliga värden för friluftslivet i hamnområdet idag. Ett för
stort antal byggnader gör att det kan bli svårt att passera, stigar och stråk byggs bort.
Även ett för litet antal byggnader påverkar människor genom att en plats kan kännas privatiserad, ämnad för ett fåtal personer. Antalet byggnader och dess placering är viktigt för
att tillfälliga besökare inte bara skall känna sig bekväma med att passera hamnen. Efter
samrådet minskades antalet byggnader till ca 70 samt att stigar och stråk fastställs i detaljplanen samt bevakas under bygglovsfasen. Region Gotland gör bedömningen att både
fler och färre byggnader än detta kan ge en mer negativ inverkan för tillgängligheten genom området. Utövande av friluftsliv som i huvudsak sker utanför hamnen påverkas varken positivt eller negativt beroende på antalet byggnader i hamnen.
För riksintresse friluftsliv är alla alternativen i stort sett likvärdiga så länge inte de fria passagerna byggs bort eller stängs av. Detta eftersom de värden för friluftslivet som rangordnats i beslutet för riksintresset inte är direkt lämpliga/möjliga att utföra i själva hamnområdet.
Nollalternativet
Vid ett nollalternativ som skulle betyda att inget händer i hamnen kommer hamnområdet
fortsatt vara tillgänglig för allmänheten men dock sakna faciliteter och attraktion. För riksintresse friluftsliv är alla alternativen i stort sett likvärdiga så länge inte de fria passagerna
byggs bort eller stängs av. Detta eftersom de värden för friluftslivet som rangordnats i beslutet för riksintresset inte är direkt lämpliga/möjliga att utföra i själva hamnområdet.

3.5 VA, Vatten & Avlopp
Förutsättningar
Idag finns en enklare infiltration till det WC och duschutrymme som finns i en av de befintliga hamnbyggnaderna. Skicket på denna anläggning är oklart. I området är det svårt att
lösa både avlopp och vattenförsörjning. Jorddjupet är minimalt och en dricksvattenbrunn
går inte att gräva, att borra efter vatten är det enda alternativet på land. Att lösa VA i området där det är stor risk för torka och/eller saltvatteninträngning i brunnarna, främst
sommartid, kräver en modern lösning. Risken för saltvatteninträngning så nära kusten är
påtaglig.
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Avlopp är även det på grund av det minimala jorddjupet näst intill omöjligt att lösa på ett
godtagbart sett utan att antingen förlita sig på modernare teknik och/eller lyfta bort WCfraktionen ur avloppsvattnet.
Planförslagets konsekvenser
Planen är endast möjlig att genomföra förutsatt att man kan lösa vatten och avlopp på ett
långsiktigt godtagbart vis. VA frågan skall vara löst innan resten av detaljplanen fullföljs.
Förslaget innebär att man löser avloppet genom ett modernare reningsverk. Dricksvatten
kommer att lösas genom avsaltning av havsvatten. Exakt utformning av detta kommer att
ske genom samråd, anmälan och tillståndsansökan från Miljö och hälsoskyddsnämnden
samt tillstånd från Länsstyrelsen för vattenverksamhet enligt miljöbalkens 11 kap. En separat utredning ger svar på exakt utformning av dessa för att både långsiktigt säkerställa
en trygg vattenförsörjning men även hur avloppslösningen ska stämma väl överens med
Regionens mål och riktlinjer när det gäller kretslopp och hushållning. Miljö och Hälsoskyddsnämnden håller i prövningen av avlopp och vatten. Oavsett detaljerna i utformningen så bedöms vatten och avlopp kunna lösas på platsen. De gemensamma lösningarna borgar för att det finns resurser och intresse att ha avtal med något företag som sköter
den löpande tillsynen och driften av anläggningarna. Detta är ofta annars den svaga punkten för tekniska lösningar när det gäller för ett eller några få hushåll.
Alternativ exploateringsgrad
Antalet byggnader och exploateringsgrad spelar mindre roll för påverkan. Fler byggnader
med bostäder och fler verksamheter innebär ett behov av en större kapacitet i både reningsverk och vattenanläggning. De tekniska lösningarna är dock möjliga att skala upp eller ner och det är samma krav som gäller oavsett om det rör sig om 35, 70 eller 100 boendeenheter. VA skall vara löst innan resten av exploateringen påbörjas. Alternativen bedöms därför likvärdiga. Kommer man däremot ner till mycket låg exploateringsgrad så
ökar kostnader per hushåll för anläggande, drift och underhåll.
Nollalternativet
Genomförs inte planen och ingen utveckling av hamnen sker så kommer inte någon VA
anläggning att projekteras eller byggas. Den befintliga infiltrationen kommer att finnas
kvar tills den döms ut av Miljö och Hälsoskyddsnämnden. Antingen tas då troligen WC och
duschutrymmet bort eller så byts infiltrationen ut mot en ny. Möjligheter för allmänheten
att använda WC i hamnen uteblir. Vid alla andra former av framtida exploatering så kommer VA behöva lösas och som Region gotland ser det så finns inte i dagsläget några andra
alternativ än de beskrivna. Nollalternativet bedöms vara ett något sämre alternativ än de
andra då ingen upprustning av det befintliga avloppet kommer att ske.

3.6 Trafik
Förutsättningar
I dagsläget är trafiken till den nedlagda hamnen inte stor. De flesta bilar passerar bara
hamnen men några åker ner och cirkulerar i hamnen något varv innan de åker vidare. En
del stannar och parkerar i hamnområdet för att ge sig vidare ut i naturen till fots. En del
cyklister sommartid besöker hamnen. Tung trafik till hamnen har i och med fiskets nedgång i stort sett helt upphört. Förbi hamnen går en del tung trafik, bl.a. till ett grustag i
närheten.
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Planförslagets konsekvenser
Trafiken till och från hamnen kommer att öka i och med en utveckling. Besökarantalet och
trafiken ökar främst sommartid. Det är dels boende men även tillfälliga besökare som vill
besöka de verksamheter som kan tänkas bli i hamnen.
Tung transport kan behöva leverera varor till ev. verksamheter, om fisket återupptas så
behöver denna lossas i hamnen, för att möjliggöra detta säkerställs vägbredd för detta i
planen. Dessa utrymmen behövs ändå för att tillgodose behovet av s.k. farbar väg för
räddningstjänst, sophämtning etc. Trafiken bedöms dock inte öka till den grad att det innebär betydande negativa miljöeffekter med ex överskridna miljökvalitetsnormer för luft
eller oacceptabla bullernivåer relaterade till trafiken. De problem som lyfts i samrådet är
vägens kvalité samt svårigheter att mötas på vägen eller möjligheterna att passera området med bil och lastbil. I planen säkerställs vägen förbi hamnområdet, mötesfickor anläggs
och vägen genom hamnen blir en gårdsgata med sänkt hastighet. Sannolikt är att människor från närområdet väljer att cykla till hamnen. En etablering med allmänna faciliteter
och restaurang m.m. kommer även skapa ett bra underlag för laddplatser för elbil, Ex. Elbilslandet Gotland. Bedömningen är att den ökade trafiken har en viss negativ påverkan
men dock inte i den grad att ytterligare åtgärder behövs i dagsläget annat än de i planen
beskrivna. Det är inte fråga om betydande miljöpåverkan.
Alternativ exploateringsgrad
En högre exploatering än huvudalternativet kommer att innebära lite mer trafik än en
mindre exploatering om man ser till hur många som kommer att bo i området. Om man
minskar möjligheterna till verksamheter och besöksmål i hamnen så kan trafiken minska
ytterligare då inga utomstående besöker hamnen. En något mindre exploatering kan ur
trafiksynpunkt vara ett något bättre alternativ ur trafiksynpunkt men försumbart ur miljösynpunkt.
Nollalternativet
Om ett nollalternativ innebär att ingenting alls händer med hamnen så är nollalternativet
ett bättre alternativ ur trafiksynpunkt. Om fisket återupptas och det blir transporter till
hamnen för lastning och lossning så är denna påverkan densamma för alla alternativ då
hamnen är av riksintresse för fisket.

3.7 Landskapsbild
Förutsättningar
Själva planområdet är till största delen en modern hamn med hårdgjorda ytor såsom vägar, kajer och lastningsytor. En hel del upplagda schaktningsmassor finns också närmast
havet. Vissa delar är gräsmattor med buskar. Närområdet utanför detaljplanen är dels
slåttermark, ängsmark och hällmarkstallskog. Inom planområdet finns inga fornlämningar
registrerade i FMIS. Inga äldre byggnader eller andra kulturhistoriska objekt finns i hamnområdet.
Planförslagets konsekvenser
Den nya etableringen kommer att förändra landskapet. Det är därför viktigt att det gestaltningsprogram som tagits fram följs vid planläggning och bygglov, och att stor hänsyn
tas till den landskapsbild som finns. Etableringen skall i förhållande till nuläget enligt gestaltningsprogrammet tillföra hamnområdet mer liv och attraktion genom hög arkitektonisk kvalité. Det genuina Gotland, Storsudret, kusten och småhamnen skall lyftas fram. Ur
landskapsbildssynpunkt är det viktigt att det volymanpassade, både till höjd och utbredning, mellan olika typer av bebyggelseelement och naturen får harmoni. Det viktiga är att
helheten blir rätt, med en god arkitektur behöver inte husen gömmas i terrängen, även

19

ett väl avvägt landmärke kan tillåtas eller till och med krävas. Efter samrådet har både
höjder och antal byggnader setts över och justerats för att minska risken för negativ påverkan på landskapsbilden.
Alternativ exploateringsgrad
Även en större eller en mindre exploatering ställer samma krav på utformning och hänsyn
till landskapsbilden som huvudalternativet. Det är lätt att lockas att tro att färre byggnader skulle per automatik innebära en mindre påverkan på landskapsbilden, det kan dock
räcka med en felaktigt placerad eller utformad byggnad för att för framtiden förändra
landskapet till det sämre eller till det bättre. Risken för betydande miljöpåverkan bedöms
därför likvärdigt för alla olika exploateringsgrader.
Nollalternativet
Ingen radikal förändring sker av nuvarande landskap förutsatt att nollalternativet är likställt med ingen framtida utveckling alls i hamnen. Det är inte sannolikt men dock möjligt
att hamnverksamheten återupptas vid något tillfälle i framtiden.
Hamnen fortsätter sannolikt att vara en relativt öde och övergiven plats utan några estetiska landskapsbildsvärden. Nollalternativet bedöms varken som positivt eller negativt för
landskapsvärdena.

3.8 Riksintressen
Förutsättningar
Riksintresse enligt miljöbalken kapitel 3
Planområdet, hamnen, samt vattnet utanför är utpekat som ett riksintresse för yrkesfisket
enligt 3 kap 5 § miljöbalken. Något yrkesfiske har inte förekommit i hamnen på många år
men skulle rent hypotetiskt kunna återuppstå i någon form i framtiden. Åtgärder får därför inte påtagligt försvåra för möjligheten att bedriva yrkesfiske i hamnen.
Planområdet ligger inom 500 meter från strandlinjen och är därmed ett område av riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken 3 kapitlet 6 § enligt beslut av Naturvårdsverket
1987-12-21.
Riksintresse för naturvården 3 kap. 6 §, andra stycket, MB
Hela hamnområdet ingår i riksintresseområdet för naturvård Östra Storsudret-Austerum.
Riksintresse enligt miljöbalken kapitel 4
Gotland är av riksintresse enligt miljöbalkens 4 kapitel och detta med hänsyn till de naturoch kulturvärden som finns här. Turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivet,
intressen ska särskilt beaktas vid prövningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller
andra ingrepp i miljön.
Gotland som helhet (landskapet Gotland) är av riksintresse enligt miljöbalkens 4 kapitlet
1-3 §§ och detta med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns här. Enligt 2 § ska
turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivet, intressen särskilt beaktas vid
prövningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Avgränsningen av Gotlandskusten enligt 4 kapitlet 4 § miljöbalken gäller hela Storsudret.
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Planförslagets konsekvenser
Planförslaget bedöms inte påtagligt skada riksintresset för fiske, 3Kap 5 § MB, då riksintresset beaktas och berörs inte negativt av planförslaget då kajer och vattenområdet i
hamnen fortsatt kommer att vara fullt tillgängligt vid behov av förtöjning samt vid behov
lastning och lossning av fisk. Detta säkerställs i den lagakraftvunna detaljplanen.
Miljöbalken 3 kap 6 §. De flora- och faunavärden som riksintresseområdet avser skydda är
inte representerade inom planområdet och påverkas således inte. Ingen risk för påtaglig
skada föreligger därför.
Genomförande av planförslaget bedöms inte innebära någon risk för påtaglig skada på
riksintresseområde för friluftsliv, (miljöbalken kapitel 3 § 6). Då de nämnda friluftsaktiviteterna i beslutet inte är direkt möjliga att utföra i hamnområdet så berörs inte riksintressets värden. Planen säkrar upp de stråk och passager som finns idag och som behöver bevaras. Friluftslivet konsekvensbedöms vidare ovan under punkt 3.4.
I frågan om § 4 så är den föreslagna exploateringens lokalisering redan prövad i samband
med att området utpekats som ett LIS område i den fördjupade översiktsplaneringen för
Storsudret. Länsstyrelsen bedömde att utpekandet av Vändburg hamn som exploateringsområde var helt förenligt med 7 Kap 18 e §. Region Gotlands intentioner är att Vändburg hamn skall vara en levande hamn året runt vilket är viktigt ur ett landsbygdsperspektiv.
Alternativ exploateringsgrad
Även en större eller en mindre exploatering, inom samma planområde bedöms likvärdigt
som planförslaget då det är samma avgränsning för riksintressena för natur och friluftslivet. De värden riksintressena för natur och friluftslivet avser skydda är inte representerade inom planområdet. En alternativ exploateringsgrad ställer samma krav på utformning
och hänsyn till passager och tillgänglighet som huvudalternativet. För riksintresset för fiske skulle en större exploatering än den föreslagna kunna påverka möjligheten att återuppta fiske i hamnen. Framkomligheten skulle eventuellt kunna bli sämre. En mindre exploatering än den föreslagna bedöms likvärdig med den föreslagna då det är möjligt att kombinera exploateringen med fisket då byggnaderna kan placeras så att det är fullt möjligt
att komma ner till kaj med lastbil, precis som det säkras i föreslagen plan.
Nollalternativet
Riksintresset för fiske - Om nollalternativet likställs med att ingen exploatering alls sker i
hamnen, att hamnen fortsätter att vara i nuvarande utformning även i framtiden, så är
möjligheten till angöring av fiskebåt även i fortsättningen möjlig vid behov. Likaså lastning
och lossning då hårdgjorda fria ytorna vid kaj kommer att vara kvar. Nollalternativet bedöms därför likvärdigt med planförslaget samt med en alternativ exploateringsgrad med
färre byggnader. Nollalternativet bedöms som ett bättre alternativ än en alternativ exploateringsgrad som skulle innebära påtagligt fler byggnader i hamnområdet än planförslaget.
Miljöbalken 3 kap 6 §. Friluftslivet samt de flora- och faunavärden som riksintresseområdet avser skydda är inte representerade inom planområdet och påverkas således inte.
Friluftslivet konsekvensbedöms ovan under punkt 3.4.
Vid ett nollalternativ utan utveckling alls i hamnen är varken LIS eller miljöbalkens 4:e kapitel relevant.
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3.9 Föroreningar
Förutsättningar
I planprocessen har ett projekterings‐PM för geo‐/miljöteknik utförts av PentaCon AB. Angående eventuell förorenad mark på i anslutning till tidigare oljecistern har det konstaterats att fyllningsjordlagret på kalkstensberget är förorenad med dieselolja. Övriga undersökta områden bedöms inte vara påverkade av eventuella tidigare oljespill. Marken kring
den demonterade oljecisternen bör saneras innan detaljprojektering för bostäder av det
aktuella området och i samband med att man demonterar den gamla betongkonstruktionen för den tidigare cisternen/cisternerna. Innan saneringen påbörjas skall en saneringsplan upprättas för den aktuella delen av området, avseende hur och till vilken nivå saneringen skall utföras.
Planförslagets konsekvenser
Om den förorenade platsen skall bebyggas så skall en sanering genomföras. Saneringen
bedöms okomplicerad och således innebär inte ett genomförande av planen risk för betydande miljöpåverkan.
Alternativ exploateringsgrad
Även en större eller en mindre exploatering ställer samma krav på sanering innan bebyggelse vilket gör att alternativen bedöms likvärdiga med planförslaget.
Nollalternativet
Ett nollalternativ där hamnen inte utvecklas alls och ingen exploatering alls sker bedöms
som ett sämre alternativ då föroreningarna troligtvis inte kommer att saneras.

3.10 Buller
Förutsättningar
Eventuellt buller i hamnområdet idag är idag från motortrafik till eller genom hamnområdet. Lågfrekventa ljud alstras också naturligt i landskapet, bland annat från havets vågor.
Ett eventuellt återupptaget fiske skulle kunna medföra visst buller genom motorljud samt
vid lossning. Inga registrerade klagomål på den befintliga trafiken finns idag registrerade
hos Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Planförslagets konsekvenser
I detaljplanen regleras trafiken genom området med användningen Gårdsgata för
vägen, vilket innebär att vägen utformas som gångfartsområde, dvs. all trafik sker på de
gåendes villkor. Det innebär att hastigheten genom hamnen blir långsam och därmed alstrar mindre buller nära byggnaderna i hamnen. Trafiken till och från hamnen kommer att
vara densamma som idag med främst bil och enstaka lastbil, och trafiken bedöms inte öka
i den grad att boende längs vägen ner mot hamnen utsätts för bullernivåer över gällande
bullerriktlinjer. I hamnen kommer havet att vara den stora ljudkällan till lågfrekvent buller. Byggnader i hamnen måste i bygglovsfasen arkitektoniskt utformas så att buller inomhus följer de riktlinjer som finns för buller.
Alternativ exploateringsgrad
Även en större eller en mindre exploatering ställer samma krav på utformning av byggnaderna för att erhålla en acceptabel ljudnivå inomhus. Förutsatt att alternativen också begränsar hastigheten i hamnen så bedöms dessa alternativ likvärdiga med huvudförslaget.
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Nollalternativet
Ett nollalternativ där hamnen inte utvecklas alls och ingen exploatering alls sker är frågan
om buller irrelevant då ingen kommer att störas av buller i hamnen.

3.11 Geologi
Förutsättningar
I planprocessen har en geologisk förundersökning genomförts av PentaCon AB. I projekterings‐PM för geo‐/miljöteknik klarläggs följande:
Grundläggning för byggnation bedöms genomgående kunna utföras på konventionellt
sätt. Vid grundläggningsarbeten krävs inga speciella markförstärkningsåtgärder.
Planförslagets konsekvenser
Förutsättningar för grundläggning bedöms okomplicerad, och frågor om ras, skred och
erosion där byggnader föreslås bedöms inte riskabelt.
Alternativ exploateringsgrad
Även en större eller en mindre exploatering ställer samma krav på grundläggning samt
samma hänsyn till ras, skred eller erosion. En större exploatering än den föreslagna skulle
kunna innebära att större, tyngre byggnader på mindre lämpliga platser föreslås vilket i så
fall bedöms som ett sämre alternativ än huvudförslaget.
Nollalternativet
Ett nollalternativ där hamnen inte utvecklas alls och ingen exploatering alls sker är frågan
om geologin irrelevant då ingen risk föreligger.
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4 Åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka betydande negativ miljöpåverkan
Åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka betydande negativ miljöpåverkan
Det har inte framkommit någon risk för betydande negativ miljöpåverkan i MKB. Det har
inte heller framkommigt någon uppenbar risk för påtaglig skada på något riksintresse. Miljömålen motverkas inte i den grad att ytterligare åtgärder bedömts motiverade eller skäliga. Några särskilda åtgärder, utöver de ändringar som gjorts i planen efter samrådet samt
vad som av miljö och hälsoskyddsnämnden kan beslutas i fråga om VA är därför inte aktuellt.

5 Hur miljömålen och miljökvalitetsnormer beaktas
Miljökvalitetsmål
Det övergripande målet i den nationella miljöpolitiken är att till nästa generation kunna
lämna over ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Det innebär att påverkan
på miljön ska ha reducerats till nivåer som är långsiktigt hållbara. Riksdagen har genom de
nationella miljökvalitetsmålen preciserat den kvalitet eller det tillstånd i miljön som ska
uppnås. Miljökvalitetsmalen är inte juridiskt bindande.
Generationsmålet
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem
utanför Sveriges gränser.” Sa lyder generationsmalet som är ett inriktningsmål for miljöpolitiken som ger vägledning om de värden som ska skyddas och den samhällsomställning
som kravs for att den oönskade miljökvaliteten ska kunna nås. Det innebar att generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. De olika delarna
kommer att inga som kriterier vid bedömningen om förutsättningarna för att ett miljökvalitetsmal kan uppnås. De grundläggande värdena och de övergripande miljömålsfrågorna,
som tidigare var uttalade i miljömålssystemet, omfattas nu av generationsmålet. Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska vara uppfyllda
inom en generation och att miljöpolitiken ska inriktas mot att:
• Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på vag att återhämta sig, och att deras förmåga
att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.
• Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas
hållbart
• Människors hälsa utsatts for minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas.
• Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen.
• En god hushållning sker med naturresurserna.
• Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön.
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• Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem
som möjligt.
Regeringen har aven beslutat att ge de svenska miljökvalitetsmålen tretton nya etappmål i
miljömålssystemet, inom fyra prioriterade områden – luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald.
Regeringen har också beslutat om preciseringar av de olika miljökvalitetsmålen. Preciseringarna förtydligar målen och de kommer att användas i det löpande uppföljnings- arbetet av målen.
Hur förslaget till detaljplan för Vändburg hamn förhaller sig till de nationella miljökvalitetsmålen hanteras i miljökonsekvensbeskrivningen. Nedan kommenteras kortfattat hur i
sammanhanget relevanta miljömål beaktats i den nuvarande planskissen.
MILJÖMÅL
Hur planen och nollalternativ förhåller sig till relevanta miljömål ska beskrivas i en miljökonsekvensbeskrivning. Miljömålen är också viktiga vid bedömningen av om planen och
alternativ kan ge upphov till betydande miljöpåverkan och vilka miljökonsekvenserna av
detta blir.
Ett rikt odlingslandskap.
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena
bevaras och stärks.”
Planförslaget motverkar inte och bidrar inte till att bevara ett rikt odlingslandskap. Ingen
jordbruksmark finns inom planområdet. Nollalternativ samt en annan exploateringsgrad,
inom samma planområde, bedöms likvärdigt med planförslaget.
God bebyggd miljö
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö sam
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat
sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”
Planförslagets gestaltningsprogram ger förutsättningar för en god bebyggd miljö. I planen
finns övergripande bebyggelseriktlinjer som bedöms vara positivt för att uppnå miljömålet. Nollalternativ samt en annan exploateringsgrad, inom samma planområde, bedöms
likvärdigt med planförslaget då samma hänsyn måste tas till miljömålet

Begränsad klimatpåverkan
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. År 2050 bör utsläppen i Sverige sammantaget vara lägre än 4,5 ton
koldioxidekvivalenter per invånare och år, för att därefter minska ytterligare.”
All ökning av utsläppen av koldioxid från fossila bränslen motverkar miljömålen. Det är
dock mycket svårt att bedöma i vilken utsträckning ett genomförande av planen motver25

kar eller medverkar till att miljömålet kan uppnås. Generellt kan en plan som anger att en
mer samlad bebyggelse anses bättre medverka till att miljömålet uppnås, än nollalternativet. Planen ger förutsättningar att samla bebyggelsen på en plats. Nollalternativet kan innebära att samma antal byggnader byggs spridda över Storsudret. Ambitionen bör vara
att minimera energianvändningen för ny bebyggelse. Även när det gäller utvecklingen av
turism bör energifrågan behandlas, boende, transporter, upplevelser och hur de kan utvecklas klimatsmart.
Myllrande våtmarker
”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. I hela landet ska finnas våtmarker av varierande slag, med bevarad biologisk mångfald och bevarade kulturhistoriska värden.”
Planförslaget innebär ingen negativ utveckling avseende detta miljömål, ens om det skulle
innefatta all slags våtmark. Bebyggelseområdet gränsar mot våtare marker men dessa
”våtmarker” påverkas inte då de ligger uppströms samt utanför planområdet. Nollalternativ samt en annan exploateringsgrad, inom samma planområde, bedöms likvärdigt med
planförslaget.
Giftfri miljö
”Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället
och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.”
I planområdet som är en hamn finns en identifierad plats där föroreningar finns efter
bränslecistern. Vid bebyggelse på platsen skall marken saneras vilket är i linje med miljömålet. Det är dåligt att föroreningarna finns men bra om de saneras. Nollalternativet bedöms som ett sämre alternativ då marken troligen inte saneras. Alternativen med en annan exploateringsgrad, inom samma planområde, bedöms likvärdigt med planförslaget.
Hav i balans, levande kust och skärgård
”Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden skall bevaras. Kust och skärgård skall ha en hög grad av biologisk
mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden.”
I både nollalternativ eller om planen genomförs bedöms detta mål inte motverkas då ett
eventuellt fiske skulle kunna återupptas oavsett. Den planerade bebyggelsen inkräktar
inte på de hamnytor som ett yrkesfiske skulle kräva. Inga naturvärden eller skyddsvärda
naturtyper påverkas av ett plangenomförande. Nollalternativ eller en annan exploateringsgrad, inom samma planområde, bedöms likvärdigt med planförslaget då samma hänsyn måste tas till riksintresset för fiske. En betydligt större exploatering än planförslaget
skulle kunna försvåra för en framtida fiskeriverksamhet i hamnen.
Levande skogar
”Skogen och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden bevaras och kulturmiljövärden och sociala värden värnas.”
Inom planområdet finns endast en liten bit skog i form av en skogsdunge med tall strax
söder om hamnen, en kalkbarrskog. Skogsdungen ligger utanför planområdet och påverkas inte påtagligt av att planen genomförs. Alternativen med olika exploateringsgrad bedöms likvärdiga förutsatt att de sker inom samma planområde. Nollalternativet bedöms
ha relativt små effekter på skyddsvärda skogstyperna, men lämnas skogen 100år så utvecklas kanske naturvärden av högre skyddsvärde.
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Grundvatten av god kvalitet
”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god
livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.”
Grundvattentillgången är i området mycket begränsad och sårbar. Förutsättningarna att
ordna godtagbara VA-lösningar på Storsudret och speciellt i Vändburg medfört att man
behöver moderna gemensamma lösningar med höga krav. Huruvida planen blir positiv för
miljömålet går inte att generellt ange. En mer samlad nybebyggelse med gemensamma
VA-lösningar bör kunna vara positivt. Nollalternativet är mindre positivt. Alternativ med
en annan exploateringsgrad, inom samma planområde, bedöms likvärdigt med planförslaget.
Ingen övergödning
”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på
människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig
användning av mark och vatten.”
Planen kommer att ha riktlinjer för hanteringen av vatten- och avlopp, vilka kan minska
utsläpp till framförallt grundvattnet men även till Östersjön. Nollalternativet med infiltrationer och en äldre och eventuellt bristfällig avloppslösning bedöms vara mindre positivt.
Alternativ med en annan exploateringsgrad, inom samma planområde, bedöms likvärdigt
med planförslaget då avloppet måste förnyas samt vatten lösas på andra sätt än genom
vattenbrunn.
Levande sjöar och vattendrag
”Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer
skall bevaras.”
I planområdet finns inga sjöar eller vattendrag varför nollalternativ samt en annan exploateringsgrad, inom samma planområde, bedöms likvärdigt med planförslaget.
Ett rikt växt- och djurliv
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande
och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktion och
processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med
rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”
Inom eller i direkt anslutning till bebyggelseområdet i planen finns inga kända förekomster av rödlistade arter eller arter och naturtyper som Gotland har särskilt ansvar att bevara. För områden som planläggs kan detta bevakas bättre genom planprocessen än för enstaka bygglov där besluten ofta grundas på ett osäkrare underlag. Bedömningen är därför
att planförslaget inte direkt motverkar miljömålet om man även beaktar angränsande
marker till bebyggelseområdet som är något känsligare. Nollalternativet samt andra alternativa lokaliseringar kan bedömas som sämre då man istället för detta område väljer
andra, mer jungfruliga, områden där det är större risk att det finns högre naturvärden. Att
tillåta bebyggelse genom ett antal enskilda bygglov utom plan är även det ett sämre alternativ än att förespråka en samlad bebyggelse inom plan. En annan exploateringsgrad,
inom samma planområde, bedöms likvärdigt med planförslaget.
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De övriga miljömålen
Frisk luft, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö samt Storslagen
fjällmiljö beaktats, men har bedömts ha liten eller ingen relevans för planen. Nollalternativ samt en annan exploateringsgrad, inom samma planområde, bedöms likvärdigt med
planförslaget.

6 Osäkerhet och brister i underlag
Fiskets framtid på Gotland är ytterst osäkert. Detta anses dock inte vara nödvändigt för
bedömningen då farbar väg till kaj, samt erforderliga ytor säkerställs i detaljplanen. En
osäkerhetsfaktor är hur en alternativ utveckling av planområdet skulle ske om planen inte
genomförs. Det är inte sannolikt att ingen utveckling alls sker av hamnområdet. Ett nollalternativ är därför mycket svårt att specificera.

7 Uppföljning och övervakning av betydande miljöpåverkan
Om detaljplanen följs så har riskerna för betydande miljöpåverkan minimerats. Den enda
speciella uppföljning eller övervakning som är motiverad är därför att Region Gotland ser
till att detaljplanen följs när bygglov ges. Någon ytterligare särskild uppföljning eller övervakning p.g.a. att detaljplanen genomförs, är inte motiverad eftersom att om detaljplanen
anpassas enligt gestaltningsprogrammet, samt att VA kan ordnas enligt detaljplanen, är
risken för att betydande miljöpåverkan kommer uppstå mycket små.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
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Ärende 15

Minska konfliktytor genom bättre
planering av markanvändning. Motion av

Isabel Enström m.fl. (MP)
I nnehåll
• Motion 2017-03-27
• Regionstyrelsen 2018-03-22, § 61
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-01-26

MOTION

2017-03-02
Isabel Enström, m.fl.

Till regionfullmäktige

MINSKA KONFLIKTYTOR GENOM BÄTTRE PLANERING AV
MARKANVÄNDNING
På Gotland har kalk- och sandstensbrytning pågått sedan länge. I takt med en allt högre automatisering har
storleken på brotten ökat markant och utvinningens effekter på omgivningen har blivit allt större. Storskalig
stenindustri är därmed förenat med stora krav på att hantera konfliktytor med övriga samhällsintressen vad gäller
till exempel tillgång till vatten eller natur- och kulturvärden.
För drygt 10 år sedan färdigställde Länsstyrelsen tillsammans med Naturvårdsverket, Sveriges Geologiska Undersökning
(SGU) och dåvarande Gotlands kommun ”Kunskapsunderlag angående planer för framtida markanvändning på norra
Gotland”. Underlaget togs fram för att få igång en diskussion om den framtida användningen av marken på norra Gotland.
Arbetet avslutades innan några slutsatser drogs ur materialet. I slutet av rapporten rubriceras ”kunskaper som inte kom med
i rapporten” samt ”några frågor i det fortsatta arbetet”.
Behovet av ett gediget kunskapsunderlag och därtill kopplade slutsatser om hur vi på bästa sätt kan nyttja markområden på
norra Gotland har inte blivit mindre aktuellt med åren. Tvärtom, så har nyligen ett av de på ön verksamma företagen
signalerat för ett kommande kalkbrytningsprojekt i Buttle som inte ligger på norra Gotland. Ett behov av kunskapsunderlag
för hur markanvändning bäst kan planeras utifrån samhällets olika behov finns därför för hela Gotland.
Resultaten i det framtagna kunskapsunderlaget visade att frågor rörande vatten och vattenförsörjning är mycket viktiga för
befolkningen. För Region Gotlands del är vattenförsörjningen ett av de absolut viktigaste intresseområdena att bevaka. Det
nu utpekade området i Buttle sammanfaller med det, enligt SMHI, område på Gotland som har högst effektiv nederbörd.
SGU har också genom markradarkartläggning av grundvatten identifierat grundvattenmagasin med en väsentlig
uttagsmöjlighet i området.
Markanvändningsplanering kan inte anvisa ”säkra” platser och det går inte heller att föregå en rättslig prövning av
eventuella tillståndsansökningar. En planering skulle dock kunna visa på de mest konfliktfyllda lokaliseringarna, som då
kan undvikas, samt ange vilka områden som kan vara mer lämpade att inrikta sig på.
Hittillsvarande erfarenheter med konflikter kring processerna med tillstånd för kalkbrytning är olyckliga och sargande för
det gotländska samhället. Oavsett i vilken utsträckning man är beredd att ha överseende med negativ påverkan på
närområdet för att möjliggöra stenbrytning, så har alla att tjäna på att minimera konfliktytorna kring lokalisering samt att
markanvändningen sker så optimalt som möjligt.
Vi vill därför att arbetet med planeringen av markanvändningen på Gotland återupptas. Inledningsvis bör projektets fokus
läggas på att undersöka möjligheterna om det finns marker lämpliga för storskalig kalkstensbrytning.

Vi yrkar att:
Region Gotland tar initiativ till att tillsammans med SGU, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket och eventuellt
Havs- och vattenmyndigheten återuppta arbetet med att få fram en plan för framtida markanvändning på
Gotland i syfte att minska konfliktytorna i samband med planer på att öppna nya kalkbrott.

Isabel Enström (MP)

Stefaan de Maecker (MP)

Daniel Heilborn (MP)

Cecilia Nygren (MP)

Robert Hall (MP)

Lena Stenström (MP)

Karl-Allan Nordblom (MP)

Lisbeth Bokelund (MP)

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ GOTLAND

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-03-22

RS § 61

Motion. Minska konfliktytor genom bättre
planering av markanvändning

RS 2017/290
AU § 69

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen avslås.

Isabel Enström (MP) m. fl. har inkommit med en motion 2017-03-02. Motionens
yrkande är att Region Gotland tar initiativ till att tillsammans med SGU (Sveriges
geologiska undersökning), Länsstyrelsen och Naturvårdsverket och eventuellt Havsoch vattenmyndigheten återuppta arbetet med att få fram en plan för framtida
markanvändning på Gotland i syfte att minska konfliktytorna i samband med planer
på att öppna nya kalkbrott.
Bakgrunden är behovet av att kunna förena storskalig stenindustri på Gotland med
övriga samhällsintressen som tillgång till vatten eller natur- och kulturvärden.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår avslag för motionen med hänvisning till att:
1. förslaget överstiger intentionerna och kraven som plan- och bygglagen ställer på
den kommunala översiktliga planeringen, varför inte enbart kommunala
skattemedel kan finansiera en dylik utredning, att
2. genomförandet skulle kräva stora insatser från ett antal andra myndigheter och
instanser, såväl ifråga om upphandlade undersökningar och egna bidrag med
personella och ekonomiska resurser, samt att
3. ett genomförande av ett projekt av denna omfattning inte kan planeras och
genomföras inom Region Gotland utan tillförande av kraftigt utökade resurser för
personal och budget hos berörda förvaltningar.
Beslutsunderlag

Motion 2017-03-02
Regionstyrelseförvaltningen 2018-01-26

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/290
26 januari 2018

Avd Regional utveckling/enhet Samhällsplanering
Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Motion. Minska konfliktytor genom bättre planering av
markanvändning
Förslag till beslut

Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige
•

Motionen avslås

Sammanfattning

Isabel Enström (MP) mfl har inkommit med en motion 2017-03-02. Motionens
yrkande är att Region Gotland tar initiativ till att tillsammans med SGU,
Länsstyrelsen och Naturvårdsverket och eventuellt Havs- och vattenmyndigheten
återuppta arbetet med att få fram en plan för framtida markanvändning på Gotland i
syfte att minska konfliktytorna i samband med planer på att öppna nya kalkbrott.
Bakgrunden är behovet av att kunna förena storskalig stenindustri på Gotland med
övriga samhällsintressen som tillgång till vatten eller natur- och kulturvärden.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår avslag för motionen med hänvisning till att
-

förslaget överstiger intentionerna och kraven som plan- och bygglagen ställer
på den kommunala översiktliga planeringen, varför inte enbart kommunala
skattemedel kan finansiera en dylik utredning,

-

genomförandet skulle kräva stora insatser från ett antal andra myndigheter
och instanser, såväl ifråga om upphandlade undersökningar och egna bidrag
med personella och ekonomiska resurser,

-

genomförandet av ett projekt av denna omfattning inte kan planeras och
genomföras inom Region Gotland utan tillförande av kraftigt utökade
resurser för personal och budget hos berörda förvaltningar.
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Motionens yrkande:

Region Gotland tar initiativ till att tillsammans med SGU, Länsstyrelsen och
Naturvårdsverket och eventuellt Havs- och vattenmyndigheten återuppta arbetet
med att få fram en plan för framtida markanvändning på Gotland i syfte att minska
konfliktytorna i samband med planer på att öppna nya kalkbrott.
Ärendebeskrivning

I motionen framförs att resultaten i kunskapsunderlaget ”Markanvändning på norra
Gotland” (som genomfördes för drygt 10 år sedan) visade att frågor rörande vatten
och vattenförsörjning är mycket viktiga för befolkningen. Samtidigt som
vattenförsörjningen för Region Gotlands del är ett av de absolut viktigaste
intresseområdena att bevaka, varför motionens förslag är att Region Gotland tar
initiativ till att arbetet med planeringen av markanvändningen på Gotland återupptas.
Inledningsvis bör projektets fokus läggas på att undersöka möjligheterna om det
finns marker lämpliga för storskalig kalkstensbrytning.
Bakgrund

I motionen beskrivs bakgrunden: För drygt 10 år sedan färdigställde Länsstyrelsen
tillsammans med Naturvårdsverket, Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och
dåvarande Gotlands kommun ”Kunskapsunderlag angående planer för framtida
markanvändning på norra Gotland”. Underlaget togs fram för att få igång en
diskussion om den framtida användningen av marken på norra Gotland. Nu ser
motionärerna behov av dels av att ett liknande underlag tas fram för hela ön och att
de kunskaper som kommer ur detta arbete används för att minska konfliktytor i
samband med etablering av ny kalkstensbrytning.
Berörd lagstiftning

Plan och bygglagen, PBL, 3 kap, sätter ramarna för den kommunala översiktliga
planeringen. Samrådsförfarandet i planprocessen, enligt PBL 3 kap 9 §, ger en bra
möjlighet till att höra berörda boendes och verksamheters syn på utvecklingen av den
framtida markanvändningen. Den kommunala planeringen ska i sin tur ta hänsyn till
ett stort antal andra lagar och förordningar.
För Gotlands del kan särskilt nämnas de delar av miljöbalken där Gotland är särskilt
utpekat. Bland annat anges att utmed Gotlands kust, på Östergarn och Storsudret
samt på Fårö får fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar
till befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl får dock annan fritidsbebyggelse
komma till stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det rörliga friluftslivets behov.
Samtidigt ger minerallagen ifråga om koncessionsmineraler möjlighet till
undersökning och bearbetning av fyndigheter på egen eller annans mark, något som
till delar kan ske vid sidan om och oaktat inriktningen i den kommunala planeringen.
På Gotland gäller detta främst olja och gas, där stora delar av östra Gotland är
intecknade. För kalkbrytningen gäller ordinarie miljöprövningar och här åtkomsten
av lämplig mark avgörande, då utvinning liksom utpekande av riksintresse för
mineralfyndighet ifråga om kalk, enbart sker på bolagens egna fastigheter.
Regionstyrelseförvaltningens samlade bedömning

Förvaltningens samlade bedömning är att motionens förslag är lovvärt och att det
vore önskvärt att kunna genomföra de utredningar som motionen föreslår. De
insatser som föreslås och det arbete som det skulle generera går emellertid utöver
ramen för vad plan- och bygglagen stipulerar för kommunernas översiktliga fysiska
planering och en utredning av detta slag kan därför inte enbart finansieras med
kommunala skattemedel. Som upplysning kan nämnas att när det tidigare projektet
om markanvändning på norra Gotland genomfördes i början av 2000-talet, skedde
detta med en stor insats av statliga resurser i form av såväl personal som budget. Ett
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genomförande av en utredning av den omfattning som motionen föreslår skulle
kräva ett brett deltagande från ett antal andra myndigheter, såväl när det gäller
bidragande av personella som ekonomiska resurser. Dessutom kan genomförandet av
ett dylikt projekt inte planeras och genomföras, utan att berörda förvaltningar tillförs
utökade resurser för personal och budget. Som jämförelse kan nämnas att
fördjupningsavsnittet om vindbruk i nuvarande översiktsplan kom till stånd tack vare
ett stort ekonomiskt bistånd från Boverket, motionens förslag är mer omfattande och
kostnaden för ett genomförande bedöms vara än större.
Sedan det kunskapsunderlag som motionen hänvisar till togs fram, har det tillkommit
reviderad lagstiftning, nya uppdrag till nationella myndigheter och en hel del nya
nationella kunskapsunderlag till stöd för en mer hållbar planering för användningen
av mark- och vatten. Till stor del har dessa baserats på de strategier för långsiktigt
hållbar användning av mark och vatten som Miljömålsberedningen redovisade 2014.
Men deras uppdrag innefattade inte mineralförsörjning. I januari 2018 trädde flera
nya skrivningar i Miljöbalken i kraft. Bland annat finns revideringar i 3 Kap.
Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. Enligt
12 §3 kap MB ska länsstyrelsen på begäran av bl a kommunen ställa samman
utredningar, program och annat planeringsunderlag som har betydelse för
hushållningen med mark och vatten i länet och som finns hos statliga myndigheter.
Det ger länsstyrelsen en delvis ny roll ifråga om att bidra med planeringsunderlag, till
exempel som en del av den översiktliga planeringen.
Beslutsunderlag

Motion 2017-03-02
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Regiondirektör
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Tekniska nämnden
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Bygga parkeringsdäck vid lasarettet i
Visby. Motion av Eva Nypelius (C) och
Lars Thomsson (C)
Innehåll
• Motion 2017-05-15
• Regionstyrelsen 2018-03-22, § 62
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-02-12
• Tekniska nämnden 2017-09-20, § 221

Visby 2017-05-15

Motion

Bygg P-däck invid lasarettet
Situationen vid lasarettets parkering har under de senaste åren varit väldigt
problematisk. Ofta är det fullt eller näst intill fullt, vilket leder till stora problem
både för patienter som skall passa sina besökstider och för personalen som skall
jobba. Ingenting tyder på att behoven av vård kommer att minska framöver.
Det innebär med ganska stor sannolikhet att behovet av parkeringsplatser på
kort och medellång sikt kommer att bestå eller öka. Därför anser vi att det är
nödvändigt att utöka antalet parkeringar vid lasarettet ganska omgående.
Teknikförvaltningen har i en utredning pekat på flera lösningar. Bland annat
visar de att ett så kallat enklare p-däck i två plan som tillför 100 nya p-platser
kostar ca 7 miljoner att bygga. Det ser vi som ett intressant alternativ. Men
även andra alternativ kan vara av intresse.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att:
– Region Gotland omgående utreder alternativen för att bygga flera
parkeringsplatser vid lasarettet.

Eva Nypelius

Lars Thomsson

Solbergavägen 30 | Box 2014, 621 26 Visby
0498-212104 +46 (0)73 96 26700
gotland@centerpartiet.se | centerpartiet.se/gotland

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-03-22

RS § 62

Motion. Bygg p-däck invid lasarettet

RS 2017/479
AU § 70

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningen skrivelse.

I en motion om lasarettets parkering från Eva Nypelius (C) och Lars Thomsson (C),
beskrivs situationen under senare år som problematisk. Motionärerna menar att det
ofta är det fullt eller näst intill fullt vid parkeringen, vilket leder till stora problem
både för patienter och för personal. Teknikförvaltningen har i en utredning pekat på
flera olika lösningar, bland annat ett så kallat enklare p-däck i två plan som tillför 100
nya p-platser kostar ca 7 miljoner att bygga. Det ser motionärerna som ett intressant
alternativ, men även andra alternativ kan vara av intresse. Motionen yrkar därför på
att Region Gotland omgående utreder alternativen för att bygga flera parkeringsplatser vid lasarettet.
Tekniska nämnden har i remiss behandlat frågan och instämmer i att det finns ett
problem kring parkeringssituationen på och omkring Visby Lasarett. Tekniska
nämnden föreslår att fullmäktige ska ge nämnden i uppdrag att utreda parkeringssituationen ytterligare för att hitta bästa lösningen och att utredningen tar hänsyn till
parkeringsstrategin.
Regionstyrelseförvaltningen instämmer i den bedömning som gjort av tekniska
nämnden. Det förslag till parkeringsstrategi som arbetats fram är för närvarande på
remisshantering och en utredning kring parkeringslösningar bör samordnas med
strategins antagande. Tekniska nämnden bör också ges i uppdrag att studera
möjligheterna att förenkla för personalen att ta sig arbetet utan bil, till exempel med
buss eller cykel.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tillstyrka motionen och att ge tekniska
nämnden i uppdrag att utreda möjliga parkeringslösningar för Visby lasarett, med
hänsyn tagen till kommande parkeringsstrategi. I tillägg till detta ska nämnden även
utreda hur personal och besökare enklare kan ta sig till lasarettet utan bil.
Arbetsutskottet föreslår att motionen anses besvarad med regionstyrelsens skrivelse.
Beslutsunderlag

Motion 2017-05-05
Regionstyrelseförvaltningen 2018-02-12
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-03-22

RS § 62 forts
RS 2017/479
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar att motionen bifalls. Johan Thomasson (L) och Anna
Hrdlicka (M) instämmer i yrkandet.
Meit Fohlin (S) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på eget förslag och Eva Nypelius (C) förslag och
finner att eget förslag vunnit bifall. Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst
för Meit Fohlins yrkande och nej-röst för Eva Nypelius yrkande.
Omröstningsresultatet ger 8 ja-röster: Meit Fohlin (S), Lena Eneqvist (S), Leif
Dahlby (S), Tommy Gardell (S), Håkan Ericsson (S), Stefan De Maecker (MP), Isabel
Enström (MP), och Brittis Benzler (V) och 7 nej-röster: Eva Nypelius (C), Lars
Thomsson (C), Stefan Nypelius (C), Anna Hrdlicka (M), Stefan Wramner (M), Lena
Celion (M), och Johan Thomasson (L). Regionstyrelsen beslutar alltså att motionen
anses besvarad med regionstyrelseförvaltningen skrivelse.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/479
12 februari 2018

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Motion. Bygg p-däck invid lasarettet. Eva Nypelius och Lars
Thomsson (C)
Förslag till beslut

-

Motionen tillstyrks

-

Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda möjliga parkeringslösningar för
Visby lasarett, med hänsyn tagen till kommande parkeringsstrategi. Nämnden
ska även utreda hur förutsättningarna för personal och besökare att välja
kollektivtrafik och cykel kan förbättras.

Sammanfattning

I en motion angående lasarettets parkering från Eva Nypelius och Lars Thomsson,
Centerpartiet, beskrivs situationen under senare år som problematisk. Motionärerna
menar att det ofta är det fullt eller näst intill fullt vid parkeringen, vilket leder till stora
problem både för patienter som skall passa sina besökstider och för personalen som
skall jobba. Man menar också att sannolikheten är stor för att behovet av
parkeringsplatser på kort och medellång sikt kommer att bestå eller öka och att det
är nödvändigt att utöka antalet parkeringar vid lasarettet. Teknikförvaltningen har i
en utredning pekat på flera olika lösningar, bland annat ett så kallat enklare p-däck i
två plan som tillför 100 nya p-platser kostar ca 7 miljoner att bygga. Det ser
motionärerna som ett intressant alternativ, men även andra alternativ kan vara av
intresse. Motionen yrkar därför på:
•

Att Region Gotland omgående utreder alternativen för att bygga flera
parkeringsplatser vid lasarettet.

Tekniska nämnden har i remiss behandlat frågan och instämmer i att det finns ett
problem kring parkeringssituationen på och omkring Visby Lasarett. Berörda
förvaltningar har arbetat tillsammans med att hitta lösningar, bland annat har
parkeringsavgifter införts för ett begränsat antal parkeringsplatser för att öka
tillgängligheten och för att öka tillgången på parkeringsplatser. Ett försök med
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personalparkering har genomförts där man måste ha ett i förväg utfärdat
parkeringstillstånd. Försöket utvärderas av förvaltningarna. Huruvida ett P-däck kan
vara lösningen på parkeringssituationen är dock inte fullt utrett och för att ta reda på
detta bedömer tekniska nämnden att det krävs ytterligare utredning. Nämnden
påpekar också att arbetet med en parkeringsstrategi för Gotland pågår och att det är
viktigt att ta hänsyn till innehållet i denna innan vidare beslut i frågan tas. Tekniska
nämnden föreslår att fullmäktige ska ge nämnden i uppdrag att utreda
parkeringssituationen ytterligare för att hitta bästa lösningen och att utredningen tar
hänsyn till parkeringsstrategin.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen instämmer i den bedömning som gjort av tekniska
nämnden. Det förslag till parkeringsstrategi som arbetats fram är för närvarande på
remisshantering och en utredning kring parkeringslösningar bör samordnas med
strategins antagande. Tekniska nämnden bör också ges i uppdrag att studera
möjligheterna att förenkla för personalen att ta sig arbetet utan bil, till exempel med
buss eller cykel.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tillstyrka motionen och att ge tekniska
nämnden i uppdrag att utreda möjliga parkeringslösningar för Visby lasarett, med
hänsyn tagen till kommande parkeringsstrategi. I tillägg till detta ska nämnden även
utreda hur personal och besökare enklare kan ta sig till lasarettet utan bil.

Beslutsunderlag

Motion 2017-05-05.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

TN § 221

Motion. Bygg p-däck invid lasarettet.

TN 2017/1279
TN AU § 166

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden föreslår att regionfullmäktige bifaller motionen genom att
ge tekniska nämnden i uppdrag att utreda parkeringssituationen ytterligare för att
hitta den optimala lösningen ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. I
utredningen skall även hänsyn tas till den nya parkeringsstrategin.

Sammanfattning

En motion har lämnats angående lasarettets parkering från Eva Nypelius och Lars
Thomsson, Centerpartiet, där de beskriver att situationen under de senaste åren varit
väldigt problematisk. De skriver att det ofta är det fullt eller näst intill fullt, vilket
leder till stora problem både för patienter som skall passa sina besökstider och för
personalen som skall jobba. Ingenting tyder på att behoven av vård kommer att
minska framöver. Det innebär med ganska stor sannolikhet att behovet av
parkeringsplatser på kort och medellång sikt kommer att bestå eller öka. Därför anser
de att det är nödvändigt att utöka antalet parkeringar vid lasarettet ganska omgående.
Teknikförvaltningen har i en utredning pekat på flera lösningar. Bland annat ett så
kallat enklare p-däck i två plan som tillför 100 nya p-platser kostar ca 7 miljoner att
bygga. Det ser motionställarna som ett intressant alternativ. Men även andra
alternativ kan vara av intresse.
I denna motion görs följande yrkande:
Att Region Gotland omgående utreder alternativen för att bygga flera
parkeringsplatser vid lasarettet.
Bedömning

Teknikförvaltningen ser att det finns ett problem kring parkeringssituationen på och
omkring Visby Lasarett. TKF och HSF har tillsammans jobbat med att hitta
lösningar.
Blanda annat infördes parkeringsavgifter, 2013, på ett antal parkeringsplatser i
området för att öka tillgängligheten för besökare och patienter.
Under våren 2017 presenterades ett antal förslag för att öka tillgången på
parkeringsplatser. Ett försök med en personalparkering under sommaren har
genomförts där man måste ha ett parkeringstillstånd utfärdat av HSF. Detta försök
har upplevts positivt i och med att tillgången på parkeringar för personalen har ökat.
Utvärdering kommer att ske tillsammans med HSF.
Om ett P-däck är lösningen på parkeringssituationen är inte fullt utrett. För ta reda
på om ett P-däck lösningen på problemet så krävs det ytterligare utredning. Under

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-20

hösten 2017 kommer TKF presentera en parkeringsstrategi, innan man fattar beslut
hur man skall gå vidare bör man ta hänsyn till vad den säger.
Arbetsutskottets beslut
Tekniska nämnden föreslår att regionfullmäktige bifaller motionen genom att
ge tekniska nämnden i uppdrag att utreda parkeringssituationen ytterligare för att
hitta den optimala lösningen ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. I
utredningen skall även hänsyn tas till den nya parkeringsstrategin.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-08-28
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-05-14

Handlingar till

Ärende 17

Planera färdigt för den utbyggda
godshamnen i Klintehamn. Motion av

Lars Bjurström (V)
Innehåll
• Motion 2014-10-27

• Regionstyrelsen 2018-03-22, § 74
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-02-26
Anm:

• Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-04-30, 118, Återremiss

2014-10-27

Motion till Gotlands regionfullmäktige

Planera färdigt för den utbyggda godshamnen i Klintehamn
I Klintehamn finns sedan lång tid en viktig hamn, bland annat för gods. Men hamnen är
också ett område för många andra intressen som är viktiga för alla gotlänningar och givetvis i
extra hög grad för Klintehamnsborna.
Nu håller godshamnen på att byggas ut och omfattande muddringsarbeten planeras. Det är
en viktig satsning för hela Gotland men som måste kunna förenas med andra viktiga
intressen och möjligheter, i första hand i Klintehamn.
Någon sådan samlad planering har dessvärre inte gjorts trots att behovet har varit tydligt och
att utfästelser gjordes av kommunens/regionens representanter redan när utbyggnaden
började planeras för över fem år sedan.
På regionens hemsida framgår att regionens företrädare redan på startmötet 2009 gav
besked om att ”Även trafikfrågorna behöver ses över i sin helhet”. Någon sådan översyn har
inte gjorts – ännu.
Men trafiken är bara en av flera frågor som måste ses över för att hamnverksamheten ska
kunna fungera väl tillsammans med andra viktiga intressen, till exempel allmänhetens
möjligheter att kunna använda området för promenader och rekreation.
Länsvägen är en stark barriär som begränsar kontakten och känslan till närhet med vattnet
och hamnen. En långsiktig lösning som tillgodoser både hamnens behov och samtidigt ökar
Klintehamnsborna möjligheter till kontakter med hamnen och stranden är nödvändig.
Jag anser att frågorna är av sådan karaktär att de behöver lösas genom att upprätta en
detaljplan för hela området, inklusive förstås hela trafiksituationen.
Jag föreslår därför att regionfullmäktige beslutar att uppdra åt berörda nämnder att upprätta
en detaljplan över hamnområdet i Klintehamn enligt ovan redovisade intentioner.

Lars Bjurström (V)

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-03-22

RS § 74

Motion. Planera färdigt för den utbyggda
godshamnen i Klintehamn

RS 2014/597
AU § 88

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen avslås med hänvisning till regionstyrelseförvaltningens skrivelse.

Lars Bjurström (V) har inkommit med en motion med förslag om att upprätta en
detaljplan över hamnområdet i Klintehamn för en samlad planering som kan förena
hamnverksamheten med andra intressen.
I tjänsteskrivelsen 2015-03-30, redovisades att det i översiktsplanen Bygg Gotland
anges att fördjupade översiktsplaner ska tas fram för serviceorterna, däribland
Klintehamn. Regionstyrelsen skulle senare under året behandla ärendet om att
påbörja dessa planer, och bedömningen var att arbetet skulle inledas med Klintehamn. Då de aspekter som tas upp i motionen var sådana som ingår i fördjupade
översiktsplaner och som i sin tur kan följas av detaljplaner, föreslogs att motionen
skulle avslås.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-04-13 att återremittera ärendet för
ytterligare beredning.
Därefter har Klintehamns hamn byggts ut och en planering för samhället påbörjats.
I hamnen har Region Gotland, Trafikverket och Sjöfartsverket genomfört muddring
av hamn och farled och ett 25 000 kvadratmeter nytt landområde har byggts.
Därmed har sjösäkerheten höjts och större volymer kan tas vid varje fartygsanlöp.
Efter beslut i regionstyrelsen, § 97/2017, inleddes planeringen i Klintehamn genom
en bred dialog. Dialogen pågick under perioden 2017-05-19--07-19. Därefter gav
regionstyrelsen, § 241/2017, regionstyrelseförvaltningen, i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen, i uppdrag att ta fram ett program för
Klintehamn där utgångspunkter, strategier och mål för den framtida utvecklingen ska
framgå. Programmet ska omfatta en samlad och gemensam vision kring inriktningen
för kommande detaljplaner. Programarbetet påbörjades i januari i år och beräknas
vara avslutat under 2019. Detaljplaneringen avvaktar den övergripande planeringen
av Klintehamn. Motionen föreslås avslås.
Beslutsunderlag

Motion 2014-10-27
Ledningskontoret 2015-03-30
Regionstyrelsen arbetsutskott 2015-04-13
Regionstyrelseförvaltningen 2018-02-26

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2014/597
26 februari 2018

Lena Johansson

Regionstyrelsen

Motion. Planera färdigt för den utbyggda godshamnen i
Klintehamn
Förslag till beslut

•

Motionen avslås med hänvisning till regionstyrelseförvaltningens skrivelse.

Sammanfattning

Lars Bjurström (V) har inkommit med en motion med förslag om att upprätta en
detaljplan över hamnområdet i Klintehamn för en samlad planering som kan förena
hamnverksamheten med andra intressen.
I tjänsteskrivelsen 2015-03-30, redovisades att det i översiktsplanen Bygg Gotland
anges att fördjupade översiktsplaner ska tas fram för serviceorterna, däribland
Klintehamn. Regionstyrelsen skulle senare under året behandla ärendet om att
påbörja dessa planer, och bedömningen var att arbetet skulle inledas med
Klintehamn. Då de aspekter som tas upp i motionen var sådana som ingår i
fördjupade översiktsplaner och som i sin tur kan följas av detaljplaner, föreslogs att
motionen skulle avslås.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-04-13 att återremittera ärendet för
ytterligare beredning.
Därefter har Klintehamns hamn byggts ut och en planering för samhället påbörjats.
I hamnen har Region Gotland, Trafikverket och Sjöfartsverket genomfört muddring
av hamn och farled och ett 25 000 kvadratmeter nytt landområde har byggts.
Därmed har sjösäkerheten höjts och större volymer kan tas vid varje fartygsanlöp.
Efter beslut i regionstyrelsen, § 97/2017, inleddes planeringen i Klintehamn genom
en bred dialog. Dialogen pågick mellan 2017-05-19—07-19. Därefter gav
regionstyrelsen, § 241/2017, regionstyrelseförvaltningen i samarbete med
samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen, i uppdrag att ta fram ett
program för Klintehamn där utgångspunkter, strategier och mål för den framtida
utvecklingen ska framgå. Programmet ska omfatta en samlad och gemensam vision
kring inriktningen för kommande detaljplaner. Programarbetet påbörjades i januari i
år och beräknas vara avslutat under 2019.
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I den nu aktuella tjänsteskrivelsen föreslås med anledning av det nu pågående
planarbetet i Klintehamn att motionen avslås.
Bedömning

I den planering som nu pågår i Klintehamn ingår, att för de verksamheter och
funktioner som har betydelse för samhällets utveckling, ta fram strategier och mål för
den framtida utvecklingen. Med utgångspunkt från dessa ska en samlad och
gemensam vision för inriktningen av kommande detaljplaner tas fram.
Detaljplaneringen avvaktar den övergripande planeringen av Klintehamn. Motionen
föreslås avslås.
Beslutsunderlag

Motion 2014-10-27, Lars Bjurström (V)
Tjänsteskrivelse 2015-03-30
RSAU 2015-04-13
Tjänsteskrivelse 2018-02-26

Regionstyrelseförvaltningen

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

2 (2)

Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-04-13

Protokoll

Au § 118

Motion. Planera färdigt för den utbyggda godshamnen i
Klintehamn
RS 2014/597

- Motion Vänsterpartiet 2014-10-27
- Ledningskontoret 2015-03-30

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet återremitteras till ledningskontoret för ytterligare beredning.

Lars Bjurström (V) föreslår i en motion att regionfullmäktige ska uppdra åt berörda
nämnder att upprätta en detaljplan, som inkluderar trafiksituationen, över hamnområdet
i Klintehamn. Förslaget ställs mot bakgrund av utbyggnaden av Klintehamns hamn. I
motionen framhålls att utbyggnaden är en viktig satsning för hela Gotland men att den
måste kunna förenas med andra angelägna intressen och möjligheter. Som exempel ges
allmänhetens möjligheter att kunna nå och använda området för rekreation. En samlad
planering i syfte att förena hamnverksamheten med andra intressen efterlyses i
motionen. I motionen pekas på vikten av att samhällsutvecklingen kan ske så att många
olika intressen kan förenas.
I regionens översiktsplan Bygg Gotland anges att fördjupade översiktsplaner ska tas
fram för serviceorterna, däribland Klintehamn. Syftet är att öka dessa orters attraktivitet
för boende och för arbetsplatser med utgångspunkt från respektive orts särskilda förutsättningar. De fördjupade översiktsplanerna ger grunderna för detaljplaneringen. I
planerna behandlas en mängd olika aspekter, t.ex. miljö, näringsliv, trafik, fritid och
service.
Regionstyrelsen kommer senare i år att behandla ärendet om att påbörja fördjupade
översiktsplaner för serviceorterna. Då ingår bl.a. tidplan och turordning för orterna.
Bedömningen inom den arbetsgrupp som finns på tjänstemannanivå, är att arbetet kan
påbörjas 2016 och att det inleds med Klintehamn.
Den typ av intressen som beskrivs i motionen är sådana, som bland många andra,
behandlas i en fördjupad översiktsplan. Planerna ska stå för en långsiktig helhetssyn på
utvecklingen i serviceorterna. Det är viktigt att denna grund finns innan eventuell
detaljplanering sker. Motionens förslag om detaljplan för hamnområdet avslås därför.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-05-14

Handlingar till

Ärende 18

Inför nattbuss fredagar och lördagar på
stomlinjerna inom kollektivtrafiken på
landsbygden. Motion av Alexander

Jansson (C)
Innehåll

• Motion 2014-02-20
• Regionstyrelsen 2018-03-22, § 75
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-02-27
• Tekniska nämnden 2017-08-23, § 197

Motion till regionfullmäktige

Nattbuss – för ett roligare Gotland
I Region Gotlands Vision 2025 står det att läsa följande:
”Oavsett var man bor på Gotland – på landsbygden, i tätort eller i Visby, vid kusten eller i
inlandet – ska det finnas tillgång på affärer, service, kultur och upplevelser inom rimligt
avstånd.”
Inom Region Gotland verkar vi för att hela Gotland ska leva året runt. Det är många på
Gotland, gammal som ung, som trivs med att bo på den gotländska landsbygden och vill
verka och arbeta där. Men de vill också ha ett rikt kultur- och nöjesliv.
Visby är en av Sveriges mest krog- och restaurangtätaste städerna. Det är där vi på
Gotland har huvuddelen av vårat nöjesliv med tanke på biografer, krogar,
kulturarrangemang och nattklubbar.
Det är relativt korta avstånd på Gotland om man använder bil eller t.ex. buss. Visby är
inte särskilt långt borta. Men för många boende blir Visby väldigt långt borta när det inte
finns någon nattbuss inom kollektivtrafiken. Det finns helt enkelt ingen möjlighet att
fullt ut ta del av Visbys rika kultur- och nöjesliv.
Så låt oss knyta samman landsbygden och Visby, samverka och låta alla gotlänningar få
möjlighet att ta del av vårt rika kultur- och nöjeslivet.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:
– Att Region Gotland inför nattbussar fre- och lördagar på stomlinjerna inom
kollektivtrafiken på landsbygden, som gör det möjligt för landsbygdsboende att
ta del av Visby rika nöjesliv.

Lärbro 2014-02-19

Alexander Jansson (C)

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-03-22

RS § 75

Motion. Inför nattbuss fredagar och lördagar på
stomlinjerna inom kollektivtrafiken på
landsbygden

RS 2014/105
AU § 89

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med att tekniska nämnden beaktar motionen i arbetet
med det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Alexander Jansson (C) har inkommit med en motion om att Region Gotland ska
införa nattbussar på fredagar och lördagar på stomlinjerna inom kollektivtrafiken på
landsbygden. Det ska göra det möjligt för landsbygdsboende att ta del av Visbys rika
nöjesliv.
I dagsläget finns en relativt väl utvecklad kollektivtrafik på Gotland och specifikt när
det gäller stomlinjerna 10, 11 och 20. De sena turerna avgår i dagsläget i ordinarie
tidtabell, från Visby runt kl. 23.40 på fredagar, lördagar och söndagar. På sommaren
avgår turerna senare, runt 00.20 från Visby. En konsekvens är att invånarna på landsbygden har en begränsad tillgång till Visbys nöjesliv.
Tekniska nämnden gör bedömningen att införande av nattbussar inte är genomförbart med hänvisning till det ekonomiska läget inom verksamheten.
Tekniska nämnden avser att beakta motionen i kommande upphandling av
kollektivtrafiken.
Arbetsutskottet förslår att motionen ska beaktas i arbetet med det regionala
trafikförsörjningsprogrammet.
Beslutsunderlag

Motion 2014-02-19
Tekniska nämnden 2017-08-23, § 197
Regionstyrelseförvaltningen 2018-02-27

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2014/105
27 februari 2018

Lena Johansson

Regionstyrelsen

Motion. Nattbuss - för ett roligare Gotland
Förslag till beslut

•

Motionen anses besvarad, tekniska nämnden avser att beakta motionen i
kommande upphandling för kollektivtrafiken.

Sammanfattning

Alexander Jansson (C) har inkommit med en motion om att Region Gotland ska
införa nattbussar på fredagar och lördagar på stomlinjerna inom kollektivtrafiken på
landsbygden. Det ska göra det möjligt för landsbygdsboende att ta del av Visbys rika
nöjesliv.
I dagsläget finns en relativt väl utvecklad kollektivtrafik på Gotland och specifikt när
det gäller stomlinjerna 10, 11 och 20. De sena turerna avgår i dagsläget i ordinarie
tidtabell, från Visby runt kl. 23.40 på fredagar, lördagar och söndagar. På sommaren
avgår turerna senare, runt 00.20 från Visby. En konsekvens är att invånarna på
landsbygden har en begränsad tillgång till Visbys nöjesliv.
Bedömning

Tekniska nämnden gör bedömningen att införande av nattbussar inte är
genomförbart med hänvisning till det ekonomiska läget inom verksamheten.
Tekniska nämnden avser att beakta motionen i kommande upphandling av
kollektivtrafiken.
Beslutsunderlag

Motion 2014-02-19, Alexander Jansson (C)
Tekniska nämnden § 197, 2017-08-23
Tjänsteskrivelse 2018-02-27
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-08-23

TN § 197

Motion. Inför nattbuss fredagar och lördagar på
stomlinjerna inom kollektivtrafiken på
landsbygden

TN 2014/681

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden avser att beakta motionen i kommande upphandling för
kollektivtrafiken och motionen anses då besvarad.

Sammanfattning

I region Gotlands Vision 2025 står det att läsa följande:
”Oavsätt var man bor på Gotland – på landsbygden, i tätort eller i Visby, vid kusten
eller i inlandet – ska det finnas tillgång till affärer, service, kultur och upplevelser
inom rimligt avstånd.”
Motionen yrkar på införande av nattbussar fredagar och lördagar på stomlinjerna
inom kollektivtrafiken på landsbygden som gör det möjligt för landsbygdsboende att
ta del av Visbys rika nöjesliv.
I dagsläget finns en relativt väl utvecklad kollektivtrafik på Gotland och specifikt när
det gäller stomlinjerna linje 10, 11 och 20. De sena turerna avgår i dagsläget under
ordinarie tidtabell, från Visby runt kl 23.40 på fredag, lördag och söndagar. På
sommaren så avgår turerna ännu senare runt 00.20 från Visby.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att införande av nattbussar i dagsläget inte är
genomförbart med hänvisning till det ekonomiska läget inom verksamheten.
En konsekvens av Förvaltningens bedömning är att Gotlands invånare på
landsbygden får en begränsad tillgång till nöjeslivet i Visby under nattetid.
Beslutsunderlag

Motion. Inför nattbuss fredagar och lördagar på stomlinjerna inom kollektivtrafiken
på landsbygden, daterad 19 februari 2014.
TKF Tjänsteskrivelse, daterad 1 augusti 2017
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämnden avser att beakta motionen i kommande upphandling för
kollektivtrafiken och motionen anses då besvarad.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-05-14

Handlingar till

Ärende 19

Skyltning och hastighet på Strandvägen
i Slite. Motion av Lena Celion (M)
I nnehåll
• Motion 2016-09-26
• Regionstyrelsen 2018-03-22, § 76
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-02-27
• Tekniska nämnden 2017-10-25, § 247

Slite 2016-09-26

Motion:
Till:

Skyltning och hastighet på Strandvägen i Slite
Regionfullmäktige Gotland

Den positiva utvecklingen i Slite när det gäller Slite Strandby och badstranden
innebär ett ökat trafiktryck. Så långt är allt väl men det innebär också att olika
trafikregler alltmer bryts på grund av bristfällig skyltning och hastighetsbegränsande
åtgärder.
På vägsträckan från avfarten Sjuströmmar fram till Slite Stugby finns ett parkområde
från Strandvägen ner till havet. I parkområde råder det förbud att köra bil och
campa/husbilar. Det har den senaste sommaren förkommit frekvent. Det finns ingen
skyltning som påtalar att detta inte är tillåtit.
På Strandvägen råder hastighetsbegränsning till max 30 km/tim. I åtta fall av tio
överskrids denna med råge, den vanligaste hastigheten på vägsträckan utefter
parkområdet ligger på 50 km/tim eller mer.
Ännu har ingen alvarlig olycka inträffat men flertalet incidenter hade kunnat sluta
olyckligt.
Strandvägen saknar trottoar varför utfarten från fastigheterna är extra kritisk då
körbana nås direkt. Under sommarmånaderna är det mycket barn i området vilket
ökar incidentrisken.
Informationsskyltningen om 30 km/tim utefter hela strandvägen är bristfällig.

Se över
• Att skyltningen kommer på plats beträffade parkområdet
• Att bättre skyltning beträffande maximal hastighet genomförs
• Att någon form av fartreducerande hinder placeras på lämpliga platser

Lena Celion (M)

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-03-22

RS § 76

Motion. Skyltning och hastighet på Strandvägen i
Slite

RS 2016/637
AU § 90

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen avslås med hänvisning till tekniska nämndens bedömning.

Lena Celion (M) har inkommit med en motion angående trafiksituationen i Slite. I
motionen framställs önskemål om att tekniska nämnden ska se över skyltningen i
parkområdet vid vägsträckan från avfarten Sjuströmmar fram till Slite stugby, att
bättre skyltning beträffande maximal hastighet genomförs och att någon form av
fartreducerande hinder placeras på lämpliga platser.
Tekniska nämnden har tidigare behandlat frågan 2012-03-28, § 49. Hastighetsmätningar har därefter utförts och teknikförvaltningen har bedömt att några
hastighetsbegränsande åtgärder inte behöver genomföras.
Tekniska nämnden redovisar att de hastighetsmätningar som gjorts vid två tillfällen
2013 på Strandvägen visar att den skyltade hastigheten (30 km/timme) hålls med
några få undantag. Den tunga trafiken är obefintlig. Vid prioritering av hastighetsdämpande åtgärder prioriteras olycksdrabbade platser först tillsammans med gator
som ligger i anslutning till skolor och som är skolvägar för barn. Att övervaka
hastighetsöverträdelser är en polisiär fråga. Upplevs det att hastigheten överskrids
kan detta anmälas till polismyndigheten. Med anledning av detta har teknikförvaltningen i enlighet med delegation från tekniska nämnden beslutat att inte
genomföra några ytterligare åtgärder vad avser trafiken på Strandvägen i Slite.
I oktober 2017 kontrollerade teknikförvaltningen att de skyltar som ska vara längs
Strandvägen finns på plats, både för hastighetsbegränsningen och för campingförbudet.
Beslutsunderlag

Motion. 2016-09-26
Tekniska nämnden 2017-10-25, § 247
Tekniska nämnden 2012-03-28, § 49
Regionstyrelseförvaltningen 2018-02-27
Ärendets behandling under mötet

Lena Celion (M) yrkar på att motionen ska anses besvarad.
Meit Fohlin (S) yrkar på beslut enligt arbetsutskottets förslag, att motionen avslås
med hänvisning till tekniska nämnden bedömning.
Ordförande ställer proposition på Lena Celions förslag och eget förslag och finner
att eget förslag vunnit bifall.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2016/637
27 februari 2018

Lena Johansson

Regionstyrelsen

Motion. Skyltning och hastighet på Strandvägen i Slite
Förslag till beslut

•

Motionen avslås med hänvisning till tekniska nämndens bedömning.

Sammanfattning

Lena Celion (M) har inkommit med en motion angående trafiksituationen i Slite. I
motionen framställs önskemål om att tekniska nämnden ska se över skyltningen i
parkområdet vid vägsträckan från avfarten Sjuströmmar fram till Slite stugby, att
bättre skyltning beträffande maximal hastighet genomförs och att någon form av
fartreducerande hinder placeras på lämpliga platser.
Tekniska nämnden har tidigare behandlat frågan, § 49, 2012-03-28.
Hastighetsmätningar har därefter utförts och teknikförvaltningen har bedömt att
några hastighetsbegränsande åtgärder inte behöver genomföras.
Bedömning

Tekniska nämnden/teknikförvaltningen redovisar att de hastighetsmätningar som
gjorts vid två tillfällen 2013 på Strandvägen visar att den skyltade hastigheten (30
km/tim.) hålls med några få undantag. Den tunga trafiken är obefintlig. Vid
prioritering av hastighetsdämpande åtgärder prioriteras olycksdrabbade platser först
tillsammans med gator som ligger i anslutning till skolor och som är skolvägar för
barn. Att övervaka hastighetsöverträdelser är en polisiär fråga. Upplevs det att
hastigheten överskrids kan detta anmälas till polismyndigheten. Med anledning av
detta har teknikförvaltningen i enlighet med delegation från tekniska nämnden
beslutat att inte genomföra några ytterligare åtgärder vad avser trafiken på
Strandvägen i Slite.
I oktober 2017 kontrollerade teknikförvaltningen att de skyltar som ska vara längs
Strandvägen finns på plats, både för hastighetsbegränsningen och för
campingförbudet.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/637

Beslutsunderlag

Motion 2016-09-26, Lena Celion (M)
Tekniska nämnden § 247, 2017-10-25
Tekniska nämnden § 49, 2012-03-28
Tjänsteskrivelse 2018-02-27

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-10-25

TN § 247

RS remiss - Motion. Skyltning och hastighet på
Strandvägen i Slite

TN 2017/1600

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden föreslår att regionstyrelsen avslår motionen.

Sammanfattning

En motion har inkommit från Lena Celion (M) angående trafiksituationen på
Strandvägen i Slite med önskemål om att tekniska nämnden ska se över skyltningen
beträffande parkområdet, att bättre skyltning beträffande maximal hastighet
genomförs, att någon form av fartreducerande hinder placeras på lämpliga platser.
Frågan har tidigare behandlats i tekniska nämnden TN 2011/1838 TN § 49 2012-0328. Hastighetsmätningar har utförts och teknikförvaltningen har bedömt att några
hastighetsbegränsande åtgärder inte behöver genomföras.
Bedömning

Hastighetsbegränsningen på Strandvägen är 30 km/tim och de hastighetsmätningar
som gjorts vid två tillfällen 2013 visar att den skyltade hastigheten hålls med några få
undantag. Den tunga trafiken är obefintlig. Vid prioritering av hastighetsdämpande
åtgärder prioriteras olycksdrabbade platser först tillsammans med gator som ligger i
anslutning till skolor och som är skolvägar för barn. Att övervaka
hastighetsöverträdelser är en polisiär fråga. Upplevs det att hastigheten överskrids
kan detta anmälas till polismyndigheten. Med anledning av ovan sagda har
teknikförvaltningen i enlighet med delegation från tekniska nämnden beslutat att inte
genomföra några ytterligare åtgärder vad avser trafiken på Strandvägen i Slite.
Teknikförvaltningen har i oktober 2017 kontrollerat att de skyltar som ska vara längst
Strandvägen finns på plats, både för hastighetsbegränsningen och för
campingförbudet.
Beslutsunderlag

Motion 2016-09-26
Tjänsteskrivelse 2017-10-16
TN 2011/1838 TN § 49 2012-03-28
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-05-14

Handlingar till

Ärende 20

Avsägelser i regionfullmäktige
Innehåll
a) Peter Wennblads (M) avsägelse som ersättare i regionfullmäktige.

Per Lundin
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Peter Wennblad <peter.wennblad@pauesaberg.se>
den 4 april 2018 10:26
Per Lundin
Avsägelse

Hej,
Härmed avsäger jag mig uppdraget som ersättare i Gotlands regionfullmäktige. Vänligen bekräfta att du tagit emot
avsägelsen.
//Peter

Peter Wennblad
Director
070-000 12 13 | 08 410 465 00 |
Paues Åberg Communications
Karlavägen 58, 114 49 Stockholm
www.pauesaberg.se
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Handlingar till

Ärende 21

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
a) Anders Norgrens (MP) avsägelse från uppdrag som ersättare i
socialnämnden.
b) Peter Wennblads (M) avsägelse som ledamot i regionstyrelsen.
c) Björn Jansson (S) avsägelse som ledamot i styrelsen för Almi Invest
Småland och Öarna AB
d) Val av ny ledamot i styrelsen för Almi Invest Småland och Öarna AB
(efter Björn Jansson , S)

S

Meit Fohlin,

e) Borttagande av ersättare i styrelsen för Almi Invest Småland och
Öarna AB, efter beslut på Almi koncernens bolagsstämma; för att de i
sin tur fullt ut ska följa statlig bolagsstyrning.
Nuvarande ersättare är: Eva Nypelius (C)
f) Jörgen Renströms (MP) avsägelse från uppdrag som ersättare i
byggnadsnämnden.

Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

Lars Frank
Rosita Siggelin
Per Lundin
VB: Avsägelse av förtroendeuppdrag.
den 28 mars 2018 07:00:12

/Frank
Från: Anders Nordgren [mailto:anders@a-mediaconsult.com]
Skickat: den 27 mars 2018 16:38
Till: Lars Frank <lars.frank@gotland.se>
Kopia: Helena Eskedahl <helena.eskedahl@gotland.se>; Lena Stenström
<lena.stenstrom01@gotland.se>
Ämne: Avsägelse av förtroendeuppdrag.

Bäste Lars,
Jag, Anders Nordgren, 660121, har haft förmånen att inneha förtroendeuppdrag för MP
som ersättare i SON.
Tyvärr flyttar jag från Ön och behöver därför omgående ansöka om entledigande av detta
uppdrag.
MP & Helena är meddelade om saken, så även du härmed.
Tack för inspirerande tid i arbetet för Region Gotland som fyllt mig med innehållsrika
stunder & lärdomar.
Vänligen
Anders Nordgren
Snäckbacken 8
621 41 Visby
0739 - 19 99 88
www.a-mediaconsult.com

Per Lundin
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Peter Wennblad <peter.wennblad@pauesaberg.se>
den 4 april 2018 10:47
Per Lundin
FW: Avsägelse

Skickade den här till Helena, men gör det till dig också.
//Peter

Från: Peter Wennblad <peter.wennblad@pauesaberg.se>
Datum: onsdag 4 april 2018 10:26
Till: Helena Wottle <helena.wottle@gotland.se>
Ämne: Avsägelse
Hej,
Härmed avsäger jag mig uppdraget som ledamot i regionstyrelsen. Vänligen bekräfta att du tagit emot avsägelsen.
//Peter

Peter Wennblad
Director
070-000 12 13 | 08 410 465 00 |
Paues Åberg Communications
Karlavägen 58, 114 49 Stockholm
www.pauesaberg.se
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-05-14

Handlingar till

Ärende 22

Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktige har vid tidigare sammanträde, till olika nämnder
överlåtit (delegerat) nedanstående medborgarförslag för beslut. Dessa
återkommer nu för kännedom och anmälan till regionfullmäktige.

Innehåll
•

•

•

•

Bo Johanssons medborgarförslag om ett provisoriskt golv i Romabadet. RS 2016/148
•

Tekniska nämnden 2018-03-28, § 97

•

Medborgarförslag (inkom 2016-02-29)

Sten Reuterviks medborgarförslag om trafikspegel vid Bergmansgatans utfart på
Östra Hamngatan. RS 2016/ 852
•

Tekniska nämnden 2018-03-28, § 98

•

Medborgarförslag (inkom 2016-12-21)

Agneta Malmborgs medborgarförslag om att göra om Kruttornets bilparkering till
parkområde. RS 2017/154
•

Tekniska nämnden 2018-03-28, § 96

•

Medborgarförslag (inkom 2017-02-10)

Leifi Jacobssons medborgarförslag om håligheter i gator och vägar. RS 2017/ 158
• Tekniska nämnden 2018-03-28, § 102
•

Medborgarförslag (inkom 2017-02-13)

forts.

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

forts.
•

•

•

•

Siv Petterssons medborgarförslag om att spara på dricksvattnet. RS 2017/ 234
•

Tekniska nämnden 2018-03-28, § 99

•

Medborgarförslag (inkom 2017-03-08)

Ivan Armans medborgarförslag om att flytta sparade bankmedel till Eko- eller JAKbanken. RS 2017/ 702
•

Regionstyrelsen 2018-03-22, § 77

•

Regionstyrelseförvaltningen 2018-01-23

•

Medborgarförslag (inkom 2017-08-01)

Bernt Herlitzs medborgarförslag om sänkt kommunalskatt. RS 2017/720
•

Regionstyrelsen 2018-03-22, § 60

•

Regionstyrelseförvaltningen 2018-01-18

•

Medborgarförslag (inkom 2017-08-10)

Åsa Ahlqvists medborgarförslag om övergångsställe framför hamnterminalen i
Visby hamn. RS 2017/ 1046
• Tekniska nämnden 2018-03-28, § 100
•

•

Ingrid Dahlbäcks medborgarförslag om att sanda klokt och ta bort snö från
trottoarer. RS 2017/ 1049
• Tekniska nämnden 2018-03-28, § 101
•

•

Medborgarförslag (inkom 2017-11-20)

Medborgarförslag (inkom 2017-11-20)

Jonas Hennings medborgarförslag om slopad bygglovsplikt för s.k. Attefallshus
i Slite. RS 2017/ 1082
• Byggnadsnämnden 2018-04-18, § 103
•

Medborgarförslag (inkom 2017-11-29)

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18
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ANKOM2016-02-29

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Lägga ett provisoriskt golv i romabadet

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Attlagga
etTbiliigt sätt att farerrfårottshält till för
fotboll- Omklädningsrum o dusch finns redan.samt
dyker det upp pengar ett senare år till renovering så
är det bara att plocka bort golvet

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

JXJ
LJ

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt torslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2016-02-29
Namnförtydligande

Bo Johansson
Granskogs dalhem 966/hulte gård Endre
Postadress
62256 Dalhem
E-postadress
bossebonde@teiia.com
Adress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-03-28

TN § 97

Medborgarförslag. Lägga ett provisoriskt golv i
Romabadet

TN 2016/1010
TN AU § 84

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås lägga ett provisoriskt golv i
Romabadet för att använda till bland annat innebandy.
Bedömning

Teknikförvaltningen har fått i uppdrag att utreda Romabadets framtida användning.
Beställning har gjorts till Projektavdelningen. Utredning kommer att ske under 2018.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2016-02-29
Tjänsteskrivelse 2018-03-05
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till tekniska nämnden utan eget
yttrande.
Skickas till
Regionfullmäktige
Förslagsställare

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Re ionGotland

ANKOHZfil -fl- 21

§

621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Att Regionen monterar en irafikspegel vid
Bergmansgatans utfart på Östra Hansegatan så att
billisterna kan se cyklister som kommer från
Östercentrum mot Södervårnsskolan.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Utfarten var redan tidigare svår men efter
ombyggnaden då trottoar/gångbanekantstenen
tillkom så observerar inte cyklisterna att det är en
rsnmg med bilväg samtidigt som bmisten mt
CQ åt höger runt huset som jigger alldeles intill
<elbanan innan motorhuven sticker ut över fhela
cykelbanan
gång/cykelbanan.
-4-f'^J-

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

|X|
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är foikboktbrd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan belrfancjlas som ett medborgarförslag.
Namnteckntfig

Datum

2016- 12-21
N am n förtyd i i gap<tir

i

1

""

/
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StenRtjtrtefvik
Adress
Bergmansgatan 4
Postadress

621 46 VISBY
E-postadress

sten. reutervik@g mail. co m
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-03-28

TN § 98

Medborgarförslag. Sätt upp en trafikspegel vid
Bergmansgatans utfart på Östra Hamngatan

TN 2017/613
TN AU § 85

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget enligt Per Edmans (V) yrkande.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall montera en trafikspegel vid Östra Hansegatan.
Bedömning

Teknikförvaltningen har varit på plats och beslutat att montera upp en spegel på
försök där förslagsställaren önskar.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2016-12-21
Tjänsteskrivelse 2018-03-05
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.

Yrkande:
Per Edman (V) yrkar på att medborgarförslaget bifallas och inte anses besvarat enligt
förvaltningens förslag.
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att Per Edmans
förslag bifallits.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till tekniska nämnden utan eget
yttrande.
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-03-28

TN § 96

Medborgarförslag. Förvandla bilparkeringen
utanför Kruttornet till ett parkområde med
planteringar, bord, och bänkar.

TN 2017/616
TN AU § 83

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget enligt Gunnel Lindbys (C) yrkande.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall ta bort stora bilparkeringen vid kruttornet och göra det till en park med bord
och bänkar.
Bedömning

Det finns behov av parkeringar i Visby och parkeringen vid Kruttornet är tillåten för
boendeparkering för de fast boende i innerstaden.
Teknikförvaltningen har inte för avsikt att minska ner på parkeringarna på platsen.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20170210
Tjänsteskrivelse 20180129
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.

Yrkande:
Gunnel Lindby (C) yrkar på att medborgarförslaget ska avslås och inte anses besvarat
enligt förvaltningens förslag.
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att Gunnel
Lindbys förslag bifallits.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till tekniska nämnden utan eget
yttrande.
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

MEDBORGARFORSLAG
Änr

Till

Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017 -02- 1 3
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Det är många gupp på många vägar både i Visby
och på Landsbygden som borde åtgärdas, det kan
väl inte vara så stora kostnader att fylla i asvalt. jag
tvclker att man borde åtgärda det tidigt i vår.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Många bilister försöker att undvika olika gupp tex på
Allégatan i Visby där bilar varje dag svänger fram
och tillbaka för att undvika dom största håligheterna
och det är inte bara där det är dåligt det finns många
ställen där det är väldigt dåligt och stora gupp

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

|x]
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2017-02-09

Namnteckning

,'

A

Dui^/c

Namnförtydligande //

/TJ

rf-ace
l/

/j?

-&UVTT.

Leifi Jacobsson
Västgötagatan 10

Adress

Postadress

62 149 Visby
E-postadress

leifi.iacobsson@gmail.com
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-03-28

TN § 102

Medborgarförslag. Gupp på många vägar som
borde åtgärdas

TN 2017/936
TN AU § 89

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall åtgärda hål i asfalt i Visby, till exempel på Allégatan.
Bedömning

Teknikförvaltningen har redan åtgärdat hål i Allégatan. På grund av Region Gotlands
sparbeting på beläggning har detta problem blivit större. Under 2018 kommer dock
fler underhållsåtgärder att genomföras.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-02-27
Medborgarförslag 2017-02-12
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till tekniska nämnden utan eget
yttrande.
Skickas till
Regionfullmäktige
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

MEDBORGARFORSLAGAnr

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017 -03- O 8
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

[X]
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Adress

Namnteckning

T-»

Box Hl

"""""
E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-03-28

TN § 99

Medborgarförslag. Spara på dricksvattnet. Sluta
skölja ur mjölk- och filförpackningar

TN 2017/875
TN AU § 86

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att mjölk och
filförpackningar inte ska sköljas ur och återvinnas utan kastas i kärl för brännbart för
att spara på kranvatten.
Bedömning

Region Gotland har ingen sortering efter det att kunden har lagt sitt avfall i kärlet för
”brännbart”. Det betyder att kunden ansvarar för att sortera ut matavfall, tidningar,
förpackningar, farligt avfall mm. Utsortering av tidnings- och förpackningsavfallet
regleras särskilt i Avfallsförordningen §24. Därför kan Region Gotland aldrig anvisa
kunder att slänga tidningar eller förpackningar i det brännbara avfallet, oavsett hur
kladdiga de är.
Att hålla förpackningarna rena spelar mindre roll för återvinningsindustrin, men det
är en viktig hygien- och arbetsmiljöfråga. Många människor ska hantera
förpackningen efter att den slängts. Region Gotlands vill också minska risken för att
djur (råttor, rävar, fåglar) och insekter (flugor, getingar) dras till avfallsutrymmen och
återvinningsstationer.
På Region Gotlands hemsida finns många tips gällande återvinning:
http://www.gotland.se/avfall
Till exempel kan förpackningarna sköljas med vatten som använts för disk eller av
annan anledning inte kan drickas.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2017-03-08
Tjänsteskrivelse 2018-02-23
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till tekniska nämnden utan eget
yttrande.
Skickas till
Regionfullmäktige

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-03-28

Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Region

MEDBORGARFÖRSLAG
Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017 -08- O 1
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Besluta att flytta alla regionens sparade medel
konton i Ekobanken och/eller JAK banken.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Regionen har högt ställda mål om hållbarhet och
mänskliga rättigheter. Ett självklart sätt att arbeta
mot målen är att flytta regionens pengar till banker
som har samma mål. Oberoende undersökningar
finansierade av Sida (fairfinanceguide.se) visar
tydligt att Ekobanken och JAK banken är bästa
alternativen. Övriga banker motverkar målen.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarforslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarforslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokfbrd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarforslag.
Namnteckning

Datum

2017-07-31

. . •
\/~CA/^\.

A
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Namnförtydligande

Ivan Arman

Adress

Oskarsvägen 7
624 49 Slite

Postadress

E-postadress

ivan@glokalit.se
Region Gotland - blankett för medborgarforslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-03-22

RS § 77

Medborgarförslag. Flytta alla Region Gotlands
sparade medel till Ekobanken och/eller JAK
banken

RS 2017/702
AU § 91

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till regionstyrelseförvaltningens
skrivelse.

Ett medborgarförslag har inkommit om att Region Gotland ska flytta alla sparade
medel till Ekobanken och/eller JAK-banken.
Regionen har endast en avsättning av medel och det är den pensionsavsättning om
totalt sett 102 mnkr som hanteras enligt regionens policy för pensionsmedelsplacering. Enligt denna placeras inte medel på bankkonto utan i andra tillgångsslag
såsom räntebärande värdepapper, aktiefonder, likvida medel och övriga tillgångar.
Detta är för att sprida riskerna och ge så god avkastning som möjligt. I policyn finns
också regelverk för ansvarsfulla placeringar vid aktieförvaltning. Där finns bland
annat regelverk kring miljöaspekter, mänskliga rättigheter och demokratiska
principer.
Det finns i dagsläget inget motiv för regionen att flytta medel från de placeringar som
är gjorda till bankkonto oavsett bank.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag. 2017-07-31
Regionstyrelseförvaltningen 2018-02-23
Skickas till
Förslagsställaren (inkl tjänsteskrivelse)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/702
23 februari 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Flytta alla Region Gotlands sparade medel
till Ekobanken och/eller JAK banken
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Medborgarförslaget avslås med nedanstående motivering.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit om att Region Gotland ska flytta alla sparade
medel till Ekobanken och/eller JAK-banken.
Regionen har endast en avsättning av medel och det är den pensionsavsättning om
totalt sett 102 mnkr som hanteras enligt regionens policy för
pensionsmedelsplacering. Enligt denna placeras inte medel på bankkonto utan i
andra tillgångsslag såsom räntebärande värdepapper, aktiefonder, likvida medel och
övriga tillgångar. Detta är för att sprida riskerna och ge så god avkastning som
möjligt. I policyn finns också regelverk för ansvarsfulla placeringar vid
aktieförvaltning. Där finns bland annat regelverk kring miljöaspekter, mänskliga
rättigheter och demokratiska principer.
Det finns i dagsläget inget motiv för regionen att flytta medel från de placeringar som
är gjorda till bankkonto oavsett bank.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag, 2017-07-31
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Förslagsställaren
1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

MEDBORGARFORS
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017 -08- 1 Q
_REGIONGOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan foreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m. m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkhokford på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum
NamnfBrtydligande
Adress

ar

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-03-22

RS § 60

Medborgarförslag. Sänkt kommunalskatt för att
uppnå 65 000 invånare på Gotland

RS 2017/720
AU § 68

Regionstyrelsens beslut
•

Förslaget avslås med regionstyrelseförvaltningens motivering.

Ett medborgarförslag har inkommit om att skatten bör sänkas till Sveriges lägsta då
det skulle locka fler att bosätta sig på Gotland. Den lägsta skattesatsen är 29,19 %
vilket skulle innebära en sänkning med 4,41 skattekronor. Omräknat i intäkter motsvarar det ca 440 miljoner kronor. För att bibehålla den intäkt Region Gotland har
idag betyder det att befolkningen skulle behöva öka med mellan 4 500 och 5 000
invånare. En sådan befolkningsökning skulle med största sannolikhet innebära att
verksamheten i vissa avseenden behöver utökas vilket skulle medföra kostnader som
det då inte finns täckning för.
De tre senaste åren har befolkningen ökat med 1 291 invånare vilket har varit en bra
utveckling. Att detta skulle fyrdubblas enbart beroende av skattesänkning är svårt att
tro.
Att öka befolkningen är viktigt för Gotland och är ett mål i Region Gotlands vision
och styrdokument. Skattesänkning kan vara en väg, men det är svårt att få det
bekräftat. Det viktigaste för Gotland är att kunna erbjuda arbete, bostad och
samhällelig service som gör det attraktivt att bo här.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att medborgarförslaget ska avslås. Att minska
intäkterna så radikalt som detta skulle innebära utan att vara säker på en så stor
befolkningsökning skulle inte vara ekonomiskt försvarbart och skulle kunna medföra
behov av stora neddragningar i verksamheten.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2017-08-10
Regionstyrelseförvaltningen 2018-01-18
Skickas till
Förslagsställaren (inkl tjänsteskrivelse)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/720
18 januari 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Sänkt kommunalskatt för att uppnå 65 000
invånare på Gotland
Förslag till beslut

Förslaget avslås med nedanstående motivering.
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit om att skatten bör sänkas till Sveriges lägsta då
det skulle locka fler att bosätta sig på Gotland. Den lägsta skattesatsen är 29,19
procent vilket skulle innebära en sänkning med 4,41 skattekronor. Omräknat i
intäkter motsvarar det ca 440 mnkr. För att bibehålla den intäkt Region Gotland har
idag betyder det att befolkningen skulle behöva öka med mellan 4 500 och 5 000
invånare. En sådan befolkningsökning skulle med största sannolikhet innebära att
verksamheten i vissa avseenden behöver utökas vilket skulle medföra kostnader som
det då inte finns täckning för.
De tre senaste åren har befolkningen ökat med 1 291 invånare vilket har varit en bra
utveckling. Att detta skulle fyrdubblas enbart beroende av skattesänkning är svårt att
tro.
Att öka befolkningen är viktigt för Gotland och är ett mål i Region Gotlands vision
och styrdokument. Skattesänkning kan vara en väg, men det är svårt att få det
bekräftat. Det viktigaste för Gotland är att kunna erbjuda arbete, bostad och
samhällelig service som gör det attraktivt att bo här.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att medborgarförslaget ska avslås. Att minska
intäkterna så radikalt som detta skulle innebära utan att vara säker på en så stor
befolkningsökning skulle inte vara ekonomiskt försvarbart och skulle kunna medföra
behov av stora neddragningar i verksamheten.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag, 2017-08-10
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Förslagsställaren
1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017-11-20
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

JH]
Q

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress
Postadress
E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

/ h
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

[E]
Q

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress
Postadress
E-postadress

Region Gotland -blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering

Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

[E]
Q

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

/6/u-I-

NamnförtydUs^nde

Adress
Postadress
E-postadress
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Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-03-28

TN § 100

Medborgarförslag - Övergångsställe framför
terminalen i Visby hamn

TN 2018/336
TN AU § 87

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgarförslag inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland skall
göra ett övergångsställe framför hamnterminalen i Visby hamn.
Bedömning

Övergångsställen anläggs främst där det anses vara så mycket trafik att det är svårt att
ta sig över utan stöd av ett övergångsställe.
Teknikförvaltningen har byggt en gångpassage på platsen för att det är ett säkrare
alternativ än ett övergångsställe. En upphöjd passage medför att trafikanter saktar
ned farten.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20171120
Tjänsteskrivelse 20180214
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till tekniska nämnden utan eget
yttrande.
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Region Gotland
Receotion Visborg

2017 -It- 2 O

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

[X]
fl

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Namntecknin

Datum

Namnförtydligande
Adress

A
Postadress

(o 3.
E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-03-28

TN § 101

Medborgarförslag; Sanda klokt och ta bort snö på
trottoarer

TN 2018/338
TN AU § 88

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår bättre snöröjning
och sandning.
Bedömning

Teknikförvaltningens Gata-parkavdelning snöröjer och sandar enligt ett fastställt
schema. Arbetet utförs i två skeden. Skede ett snöröjer man endast en sida av
trottoarerna. I skede två tar man den andra sidan.

Beslutsunderlag

I medborgarförslag 2017-11-20.
Tjänsteskrivelse 2018-02-27
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till tekniska nämnden utan eget
yttrande.
Skickas till
Regionfullmäktige
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

MEDBORGARFÖRSI ÄG.

Gotland

Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017 -11- 2 9
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Härmed föreslås att regionfullmäktige fattar beslut
om att häva bygglovsplikten för attefallshus i Slite
samhälle.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Hela Slite samhälle är idag av regionfullmäktige
undantaget frän lagen om bygglovsfrihet avseende
Attefallhus. Detta strider mot regeringens intention
med att bygglovsbefria Attefallhus för att underlätta
byggnationen av mindre komplementbyggnader.
Avsikten med detta var att minska byråkratin,
snabba på bygglovsprocessen och enkelt skapa Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarforslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

[x]
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning ^^^

2017-11-24
Namnförtydligande

.
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2r^^V\

Jonas Henninq
Rute Albv 1 59
62458 Lärbro
ionas@racemind.se

1

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Härmed föreslås att regionfullmäktige fattar beslut om att häva bygglovsplikten för
Attefallhus i Slite samhälle.
Hela Slite samhälle är idag av regionfullmäktige undantaget från lagen om
bygglovsfrihet avseende Attefallhus. Detta strider mot regeringens intention med att
bygglovsbefria Attefallhus för att underlätta byggnationen av mindre
komplementbyggnader. Avsikten med detta var att minska byråkratin, snabba på
bygglovsprocessen och enkelt skapa fler billiga generationsbostäder.
Regionfullmäktiges nuvarande motivering att undanta hela Slite samhälle från
bygglovsfrihet avseende Attefallhus gör gällande att hela Slite samhälle skulle vara
"särskild värdefull bebyggelse". Jag anser att denna motivering saknar grund. Med
undantag från några få historiska byggnader så består Slite samhälle mest av ordinarie
en- eller två bostadshus samt flerbostadshus uppförda i modern tid. De få byggnader
eller kvarter som anses som särskilt värdefulla kan undantas var för sig utan att omfatta
hela Slite samhälle.
Byggnadsnämnden på Gotland klarar idag inte av sitt uppdrag då handläggningstiden
för ett bygglov tar långt mycket längre tid än dom 10 veckor som lagen stadgar.
Byggnadsnämnden blir idag regelbundet anmäld till JO av medborgare som råkat ut för
byggnadsnämndens saktfärdighet.
Genom att bifalla mitt medborgarförslag att häva den generella bygglovsplikten
avseende Attefallshus i Slite samhälle följer inte bara regionfullmäktige lagstiftarens
intention med Attefallhus. Ett bifall skulle även lätta bördan för byggnadsnämnden så att
densamma får lättare att uppfylla lagen om att skyndsamt meddela bygglov i de ärenden
som enligt lagen inte är undantagna bygglov. Genom bifall medverkar regionfullmäktige
att ge Slite samhälle och Gotland möjlighet att växa med fler små och billiga bostäder
vilket möjliggör att regionfullmäktige lättare kan nå sitt eget mål om fler bostäder och
fler innevånare på Gotland.
Vänliga Hälsningar

~~^K)i41

Jonas Henning

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-05-14

Handlingar till

Ärende 23

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
•

Mats Bergqvists medborgarförslag om att förbjuda plastkassar och i stället
använda tygkassar. (Inkom 2018-04-05) RS 2018/437
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till miljö- och
hälsoskyddsnämnden.

•

Monica Sjöstens medborgarförslag om väjningsplikt på Artillerigatan i Visby.
(inkom 2018-04-09) RS 2018/446
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Charlotte Lindbys medborgarförslag om att alla som arbetar och har
verksamhet på Gotland också betalar kommunalskatt. (inkom 2018-04-16)
RS 2018/ 466

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
•

Kerstin Falks medborgarförslag om kiosk och cafeteria på Visby lasarett kväll
och helg. (inkom 2018-04-16) RS 2018/466
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden.

•

Lars Flemströms medborgarförslag om att öppna toaletterna i Herrviks hamn
frö allmänheten. (inkom 2018-04-26) RS 2018/ 495
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Änr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2018-04-05
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan foreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning
P1"/

Namnförtydliaande

F
i«-f

Adress
Postadress
E-postadress
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Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Region

Gotland
Anr

2018 -04-

MEDBORGARFORSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Y( rmnfåc

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

H
f~!

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2018 -04- 1 6
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Kommunalskatten

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Att ^|lfl som arbetar och har verksamhet här på vår
o. gfift betala skatt här också. Det finns många på
t.ex. sjukhuset som är skrivna i en annan kommun.
Även ALL annan verksamhet, krogar och affärer.
Om vi ska kunna få in pengar till kommunen, så är
väl detta inte mer än rätt!
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarforslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarforslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

(EJ
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Förslagsställare m.ni.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

fl

2 0 1 8 - 0 4 - 1 3 ÖSÄ/tfÄy$y—
Namnförtydligande
/

Charlotte Lindbv
6stra Tullgränd 9a

A

Postadress

621 56 Wisbv
E-postadress

lotta.lindby@outlook.com
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2
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MEDBORGARFRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2018 -04- 1 6
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Kiosk / Cafeteria Visby Lasarett på kväll/ helg.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

1/ Detta är ett länssjukhus
21 Anhörigas behov av andning utanför dödsbädd.
3/ Patient + anhörigs privata samtal.
47 Icke dödssjuk patients behov av "utanför avdx
5/ Besökande/ anhörigas behov av matbit.tex
diabetes.
6/ Psykisk+ fysiskt aktivitet för tillfriskning
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning . \

1

t

2018-04- 13
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Namnförtydligaa<J«

Kerstin Falk
Polhemsgatan 26
621 39 Visby
kerstin.falk@gotland.se

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Region

MEDBORGARFÖRSLA

Gotland

Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY
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REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

fHerrviks hamn (östra delen) finns två toaletter
som ursprungligen var tillgängliga för allmänheten.
Dessa är nu låsta, och kan endast användas av
innehavare av båtplats. Toaletterna bör öppnas.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Se särskild bilaga

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m. m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum
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Adress

Box 119
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Motivering
Då Herrviks hamn färdigställts på 80-talet fanns tillgång till två toaletter med
tvättfat. Så småningom uppenbarade sig dock en kommunal tjänsteman som
saknade insikt i vanligt folks behov, och som i kraft av sitt ämbete satte lås på
bevämlighetsinrättningarna. Hans uppfattning var uppenbarligen att endast
båtägare hade dessa torftiga behov, alltså ej strandbodsägare eller turister. Nu
när vårsolen börjar värma på sjöbodarnas väggar, behöver man inget särskilt
utvecklat väderkorn för att spåra hur allmänheten löser problemet. Själv tömmer
jag min kem-toa i hamnen diskret mellan ett par fiskebåtar.
Om regionens ekonomi är ansträngd, kanske en lösning är betal-lås på
toaletterna. Vatten att spola med lär det dock finnas gott om.
Ljugarn_20_l 8-04-24
yioM n^^/
Lars Flemström

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-05-14

Handlingar till

Ärende 24-30

Svar på interpellationerna kommer att finnas i den komplettering
som läggs ut under regionfullmäktiges kalles på Region Gotlands
hemsida fredag eftermiddag innan sammanträdet.

Interpellationer
Innehåll
• Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlins (S) svar på Hannes Müllers (-)
interpellation om förändrat säkerhetsläge på Gotland. RS 2018/372
•

Socialnämndens ordförande Håkan Ericssons (S) svar på Jonas Niklassons (C)
interpellation om socialtjänstens bedömning av ensamkommandes ålder.
RS 2018/ 373

• Byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordbloms (MP) svar på Lars
Thomssons (C) interpellation om brist på färdiga detaljplaner.
RS 2018/374

• Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maeckers (MP) svar på
Lena Grunds (MP) interpellation om primärvårdens roll och ansvar enligt ny
lag vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. RS 2018/375
• Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maeckers (MP) svar på
Roger Wärns (M) interpellation om screening av prostatan. RS 2018/376
• Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlins (S) svar på Ulf Klassons (L)
interpellation om likabehandling av föreningar. RS 2018/377
• Socialnämndens ordförande Håkan Ericssons (S) svar på Ulf Klassons (L)
interpellation om att eventuellt lägga ned sociala företag.
RS 2018/378

Interpellation: Förändrat säkerhetsläge på Gotland
Till: Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin
Sedan Sovjetunionens sammanbrott och det s.k. kalla krigets slut monterades förvaret av Sverige
och i högsta grad Gotland ned. För inte så många år sedan stod Gotland närapå utan försvar och i
och med ökande spänningar internationellt har förståelsen för att landet behöver ett militärt
försvar blivit mer tydligt. Det svenska medlemskapet i EU har även det gjort att den svenska
neutralitetspolitiken blivit ifrågasatt.
I vårt närområde på andra sidan Östersön har de baltiska länderna och Polen haft en i huvudsak
bra utveckling där konflikter med minoriteter inte eskalerat. Vid en statskupp 2014 i Ukraina
tillsattes en starkt Ukraina-nationalistisk regering delvis med regeringsmedlemmar från vad som
betecknas som nazistiska organisationer. För stora nationella minoriteter som ryssarna i Ukraina
blev det startskottet för ett uppror vilket fick stöd från Ryssland mot kuppregeringen. Situationen i
Ukraina, där USA/Nato stod på kuppmakarnas och regeringens sida och Ryssland stod på de
upproriska ryssarnas sida och Rysslands annektering av Krim gjorde att säkerhetsläget i norra
Europa med ens blev spänt. Samtidigt har i Sverige krafterna som verkar för en anslutning till Nato
blivit allt starkare medan de som vill bibehålla neutraliteten att tystare.
Gotland har kommit alltmer i blickpunkten och USA´s armechef och även en hög general har
besökt ön och sagt att kontrollen över Gotland är mycket viktig. På den nyligen i Sverige avhållna
Rikskonferensen Folk & Försvar gick det inte en kvart utan att Gotland nämndes.
År 2016 när både Polen och Rumänien beslöt att placera ut USA-tillverkade robotsystemet Patriot
utmed sina gränser österut reagerade Ryssland med att det var ett försök att skapa en
kärnvapensköld för att ge så kallad förstaslags-kapacitet för Nato österut mot Ryssland. Ryssland
uppgav detta som skäl för att de då placerade ut Iskander- robotar, vilka även kan förses med
kärnvapenspetsar, i det för Polen och oss närliggande Kaliningradområdet.
Sverige planerar enligt ett beslut nu att köpa in Patriot-robotar och det nämns mycket ofta en
sådan enhet kan placeras på Gotland och man får förmoda att dessa ifall de placeras här kommer
ses som en del av Nato´s kärnvapensköld av Ryssland. Detta skulle vad jag tror innebära att Gotland
blev ett förstahandsmål i ett storkrig mellan stormakterna med robotar som kan utrustas med
kärnvapenstridsspetsar riktade mot Gotland.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga Meit Fohlin om följande två saker:

Finns det anledning för Gotlands politiker att ta ställning till utplacering av
Patriot-robotar på ön och ett nära samarbete med NATO/USA och vad det
skulle innebära för säkerhetsläget för befolkningen på ön?

Anser du att civilförsvaret på Gotland inom överskådlig framtid kan ha
tillräcklig kapacitet för att möta ett kärnvapenanfall eller omfattande
bombningar?
Hannes Müller
Klintehamn 26 feb 2018

Interpellation till Socialnämndens ordförande

Många ensamkommande ungdomar som fram till nu har bott i regionens Haimaboenden hinner passera artonårsdagen eller blir åldersuppskrivna till 18 år före
asylärendets avgörande och får därmed lämna Hvb- hemmet för att antingen
flytta till något av migrationsverket boenden eller hitta något annat boende på
Gotland.
En del åldersuppskrivningar kommer som en stor överraskning för både
ungdomen och personalen. Ibland baseras åldersuppskrivningen på enbart
knäledsröntgen där visdomständernas utveckling istället visar på en ålder under
arton. Även övriga pedagogiska och psykologiska mognadsbedömningar från
lärare och annan personal runt ungdomen på boendet och inom socialtjänsten
tyder i vissa fall på en ålder under arton.
En del av ungdomarna som skrivs ut från hvb-hemmet har också omsorgsbehov
som är större än andras. Det kan röra sig om en historia av självskadebeteenden
och självmordsförsök. Någon har uppenbarligen kognitiva svårigheter eller borde
ha fått någon neuropsykiatrisk diagnos.
Varje myndighet har rätt och skyldighet att göra sin egen självständiga
bedömning av omsorgsbehov och även av trolig ålder på dessa ensamkommande
ungdomar.

Fråga1: På vilket sätt gör socialtjänsten inom region Gotland en egen
självständig bedömning av ungdomens troliga ålder?

Fråga 2: På vilket sätt gör socialtjänsten inom region Gotland en bedömning av
ungdomens behov av omsorg och hur försäkrar man sig att ungdomen verkligen
”klarar sig själv” efter att den bedöms vara arton och flyttar ur hvb Haima?

Hablingbo 2018-03-25

Jonas Niklasson

Interpellation till byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom (Mp)

Brist på färdiga detaljplaner
Jag bedömer att bristen på bostäder fortfarande är den största utvecklingshämmande
faktorn på Gotland. Detta trots att det byggts mycket under de senaste årens starka
högkonjunktur. Kombinationen av många nya gotlänningar, färre personer per familj och
ett mera omfattande dubbelt boende gör att det även framöver behöver byggas väldigt
många nya bostäder. Och det behöver byggas på hela Gotland, inte bara i Visby.
Processen kring planläggningen av nya bostäder är långsiktig och har långa ledtider.
Därför är det väldigt viktigt att detaljplaner löpande färdigställs så att det alltid finns
färdiga sådana att möte den efterfrågan som finns på bostadsmarknaden. Jag ser med
stigande oro på att Gotland snabbt är på väg in i ett läge där bristen på färdiga
detaljplaner blir en väldigt hämmande faktor för öns utveckling.
Därför ställer jag följande frågor:
– Hur många idag byggbara lagakraftvunna detaljplaner för flerbostadshus finns det i
Visby och hur många bostäder rymmer de?
– Hur många idag byggbara lagakraftvunna detaljplaner för flerbostadshus finns det i
Fårösund, Slite, Roma, Katthammarsvik, Klintehamn, Hemse, Burgsvik, och hur
många bostäder rymmer de?
– Hur många idag byggbara lagakraftvunna detaljplaner för villor finns det i Visby och
hur många bostäder rymmer de?
– Hur många idag byggbara lagakraftvunna detaljplaner för villor finns det i Fårösund,
Slite, Roma, Katthammarsvik, Klintehamn, Hemse, Burgsvik, och hur många
bostäder rymmer de?
– Efter att ha styrt planeringen av bostadsbyggandet under tre år, är du som
byggnadsnämndens ordförande nöjd med den framförhållning på färdiga detaljplaner
som Gotland har nu?
Vänge 2018-03-09

Lars Thomsson (C)

Interpellation till ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden Stefaan De Maecker (MP):
Om primärvårdens roll och ansvar enl ny lag vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Vid årsskiftet 2017/2018 infördes lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Ansvaret för planeringen av patientens vård efter sjukhusvistelsen flyttas från sjukhuset till
primärvården respektive socialtjänsten. En viktig ambition med den nya lagen är att primärvården
ska bli en starkare aktör. Tidigare gjord bedömning av hemsjukvården i dess helhet har fastställt att
socialnämnden inte behöver vara föremål för någon ytterligare revisionsgranskning.
PwC har på uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer granskat primärvården och dess
gemensamma processer med socialtjänstens ansvarsområde. Granskning har gjorts av lokalt
styrande dokument, mål, avtal, överenskommelser, rutiner och riktlinjer och genomförda
uppföljningar. Intervjuer har genomförts med företrädare för primärvården samt annan verksam
personal i organisationen. Givet nuvarande förutsättningar och arbetssätt poängterar flertalet
intervjuade från primärvården att deras förutsättningar att medverka till lagens mål är ytterst
begränsade. Den sammanfattande bedömningen i rapporten är att hälso- och sjukvården i begränsad
utsträckning säkerställt att primärvårdens uppdrag är tydligt definierat enl målbilden i den nya lagen.
Samverkan och ledningsstruktur fungerar i begränsad utsträckning, nuvarande arbetssätt och stöd
för informationsöverföring har begränsade förutsättningar, brister finns i uppföljning och analys, då
data i många fall saknas.
Liberalerna önskar svar från HSNs ordf på följande:
•

•

Hur ska primärvården med den nuvarande stora bristen på distriktsläkare klara av det nya
ansvaret som den nya lagen medför? Distriktsläkaren spelar stor roll i processen med gott
omhändertagande efter slutenvården.
Har några ekonomiska beräkningar gjorts betr vad som kan vinnas genom att processen
kommer igång och patienter kan få trygghet i primärvården/hemsjukvården och därmed
skrivas ut från sjukhuset t ex fyra dgr tidigare än vad som sker idag?

De frågor som revisionen ställt inför implementeringen av den nya lagen kvarstår att besvara:
•

•
•

När säkerställs att det fortsatta utvecklingsarbetet kopplat till lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård fortskrider enligt plan under år 2018 och att
revidering sker av andra överenskommelser som berör utskrivningsprocessen?
Vilka åtgärder vidtas för att intensifiera och prioritera förankringsarbetet samt
samordningen av identifierade gränsdragningsproblem?
När säkerställs att uppföljning och analys genomförs av aktiviteter kopplade till
gemensamma frågor som grund för att nå fastställda mål?

Hemse den 25 mars 2018
Lena Grund (L)

Stånga 2018-03-26

Interpellation:

Screening av prostatan

Till:

Ordförande i HSN, Stefaan de Maecker

Socialstyrelsen har åter avslagit förslaget om allmän screening av prostatan. Ett
förhöjt PSA-värde indikerar någon form av sjukdomstillstånd. Det kan vara att
prostatan är förstorad eller inflammerad. I värsta fall är det en cancerindikation. Alla
tre tillstånden ger mannen problem och försämrar livskvaliteten. Ju tidigare man
behandlar sjukdomstillstånden, desto bättre prognoser för den behandlade mannen.
Socialstyrelsens beslut gör inte oron mindre för medelålders män. Med anledning av
beslutet vill jag veta:

-

Vilket besked kommer männen att få på sin vårdcentral, då dom vill göra ett
frivilligt PSA-prov?

-

Kommer man att respektera männens önskan om att ta provet?

Stånga 2018-03-26

Roger Wärn (M)

Interpellation
Till regionstyrelsens ordförande
Meit Fohlin

Är alla föreningar inte lika?
Jag var på årsmöte med ideella föreningen Klintetraktens framtid i förra veckan. Utöver att
det var ett mycket positivt möte med stort deltagande, fick jag höra om en eventuell
diskrepans. Till min fasa, fick jag höra att föreningen inte kallades/inbjöds av regionen till
samråds-/informationsträffar, tillsammans med övriga”sockenassociationer som är bolag.
Inte möjligt tänkte jag, och ställde frågan om jag hört rätt. Jo, det hade jag tydligen, för
styrelsen meddelade att de inte inbjöds på grund av att de var ideella organisationer. De
visste också att samma sak gällde Roma intresseförening – även de en ideell förening. De
som inbjöds/informerades var organisationer med samverkansformen bolag.
Inte är det möjligt att man behandlas olika på grund av samverkansform? Framförallt då den
mest öppna, ideella och medlemsstyrda organisationsformen, är den ideella föreningen.

Mina frågor är;
- Hur kunde detta bli en verklighet?
- Hur tänker du se till att problemet rättas till?

Klintehamn den 25 mars 2018
Ulf Klasson (Liberalerna)

Interpellation
Till Socialnämndens ordförande
Håkan Eriksson

Gotlands Sociala företag – lägga ned när kostnader kvarstår.
För någon vecka sedan fick vi i pressen läsa att SON:s AU föreslog nedläggning av de fyra
sociala kooperativen på Gotland (Lövsta kooperativet i Roma, Suderviljan i Klinte, Visby
Catering samt Återvinnarna i Visby).
Inför socialnämndens möte senare, meddelade dess ordförande Håkan Eriksson att man inte
behövde befara indragning av bidraget på 4,3 msek/år. Åtminstone inte på kort sikt. Indraget
bidrag lär innebära nedläggning för minst tre av de fyra företagen. . ”Det handlar om
människor som har svårt att komma in på den öppna arbetsmarknaden och vi vill värna om
deras möjlighet till sysselsättning, förklarar nämndens ordförande Håkan Ericsson (S)”, skrev
Gotlands Allehanda. En uppfattning jag mer än gärna delar.
Jag kan inte se ”vinsten” med denna neddragning, då de flesta av kostnaderna återstår. Flera
av handledarna är anställda i regionen och blir väl omplacerade – Ingen ”förtjänst”. Hyrorna
för flera av organisationerna kvarstår, då regionen äger lokalerna eller hyr dem????? Ett
stimulerande arbete för de anställda tas bort – ingen samhällsekonomisk vinst heller.
De sociala företagen sysselsätter ett femtiotal personer som är anställda i respektive
organisation. De känner att de har en vettig sysselsättning utifrån sina förutsättningar. Utan
arbete lär de inte bli billigare för regionen och personernas tillfredställelse och glädje av att
ha en anställning, en plats att gå till försvinnerdirekt.
Mina frågor kring detta är
-

Finns det en plan för att rädda sysselsättningen vid dessa företag och för de
anställda på längre sikt? Om nej, hur tänker majoriteten då?

- Hur är planen för att på annat sätt stimulera dessa personer, vid en ev.
nedläggning.
-

Vad gör regionen med avveckling av de lokaler och handledarkostnader vi har idag?

Klintehamn den 25 mars 2018
Ulf Klasson (Liberalerna)

