Regionfullmäktige
kallas till sammanträde i
Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby

måndagen den 16 december kl. 13.00

Ärenden:
1

Region Gotlands Kulturpris 2019
Kulturpriset kommer att delas ut ca 14:45

2

Ekokommunpriset 2019 – Region Gotlands interna miljöpris

3

Revisorernas information

4

Taxa för boendeparkering i Visby innerstad

5

Taxa för nyttoparkering

6

Taxa inom Plan och bygglagen (PBL)

7

Omdisponering av investeringsanslag för trafiksäkerhetsåtgärder

8

Detaljplan för fastigheten Hemse Kalkonen 14

9

Motion. Produktivitetsmått i hälso- och sjukvården

10 Motion. Gratis halkskydd till våra äldre
11 Motion. Förnyelsebara bränslen i fordon och transporter samt uppdaterad
drivmedelsstrategi
12 Motion. Investering i solceller på Region Gotlands hus för minskad klimatpåverkan
13 Avsägelse i regionfullmäktige
14 Avsägelser och fyllnadsval

15 Anmälan av beslutade medborgarförslag
16 Nya medborgarförslag
17 Interpellation. Gymnasieskolans transportprogram och klimatfrågan
18 Interpellation. Utsläppsbudget
19 Interpellation. Upphandling av beställningscentral
20 Interpellation. Ö-faktor
21 Interpellation. Våld i nära relationer
22 Information. Revisionsrapport. Granskning av rätten till utbildning - elevers frånvaro
och arbetet för att främja närvaro
23 Eventuella frågor
24 Nya motioner
25 Nya interpellationer
Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida www.gotland.se.
Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till Rådhuset, Visborgsallén 19
i Visby, för att lyssna på debatten.
Visby den 5 december 2019
Inger Harlevi
Ordförande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-11-21

RS § 368

Region Gotlands Kulturpris 2019

RS 2019/1062

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Regionfullmäktige har att utdela pris.

Regionstyrelsens beslut
x

2019 års mottagare av Region Gotlands kulturpris är Annika Fehling.

Förvaltningen har genom annonsering i lokal media och på regionens webb och efter
spridning i lokala nätverk utlyst 2019 års kulturpris. Medborgare och föreningar har
erbjudits inkomma med motiverade nomineringar. Förvaltningen har detta år tagit
emot nomineringar för 32 kandidater.
Ärendet har beretts i kultur- och fritidsberedningen 2019-10-15.
Ärendets behandling under mötet

Regionstyrelsen utser Annika Fehling till 2019 års mottagare av Region Gotlands
kulturpris med följande motivering:
”Årets kulturpristagare har varit verksam som musiker i närmare 30 år. Hon skriver sitt
eget material och berör oss från scenen som soloartist men även tillsammans med
andra musikanter. Hon är samtidigt arrangör och driver en singer-songwriter-klubb i
Visby, står bakom den årliga Visbyfestivalen och komponerar teatermusik åt teatergruppen Unga Roma. Dessutom arrangerar hon workshops, retreats och seminarier i
låtskrivande. Turnerande har fört henne runt ön på gotländska bygdegårdar, runtom i
Sverige och till USA, Danmark och Grönland. Hon har fått utmärkelser och priser
från både STIM och SKAP. Med sin själfulla röst, sin lika innerliga som livliga scennärvaro och med sitt alldeles egna sound på sin kamrat och ständigt medföljande gitarr
med två capon på halsen, förflyttar hon både sig själv och oss till andra, bättre världar.
Eller, som en musikrecensent beskrivit henne: ”en vackert rostig hjältinna, som får oss
att tro att vi ännu har guldkorn att vänta i livet.”
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-15
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1062
15 oktober 2019

Madeleine Nilsson

Region Gotlands Kulturpris 2019
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen att utse 2019 års mottagare
av Region Gotlands kulturpris.

Ärendebeskrivning

Region Gotland har sedan 1962 årligen utdelat ett kulturpris. Priset utdelas ”till
person/-er och/eller förening som för Gotland utfört bestående kulturgärning i detta
begrepps vidaste bemärkelse. Föreslagen kandidat behöver dock ej vara bosatt eller
verksam på Gotland. Som kandidat bör inte ifrågakomma tjänsteperson, om avsikten
är att belöna vederbörande för i yrkesutövning utförd kulturinsats. Kulturpristagare
utses av Regionstyrelsen på förslag av enskilda eller organisationer.
Kulturpriset består av en prissumma om 25.000 kr samt ett diplom och pristagaren
utses av regionstyrelsen på förslag från allmänheten. Traditionen är att priset utdelas i
samband med regionfullmäktiges decembersammanträde.
Bedömning

Förvaltningen har genom annonsering i lokal media och på regionens webb och efter
spridning i lokala nätverk utlyst 2019 års kulturpris. Medborgare och föreningar har
erbjudits inkomma med motiverade nomineringar. Förvaltningen har detta år tagit
emot nomineringar för 32 kandidater.
Ärendet har beretts i Kultur- och fritidsberedningen 2019-10-15.
Beslutsunderlag

Inkomna nomineringar, se bilaga.
Tidigare års pristagare, se bilaga
Regionstyrelseförvaltningen

Marica Gardell
tf Regiondirektör
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Regionstyrelseförvaltningen

Nominerade till Region Gotlands Kulturpris 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Björn Håkansson
Gotlands Veteranbilklubb
Annika Fehling (5 st)
Maj Wennerdahl
Gunnar Sillén
Håkan Renard (4 st)
Dan Wetterlund
Christer Jonsson
Bertil Ahlin
KUNO
Stefan Magnusson (4 st)
Thomas Sundström (2 st)
EllenMarie Martinsen
Ulf Hedberg
Gutamålsgillet/Tommy Wahlgren
Stefan Olsson/PA-kompaniet
Christer Mattsson
Gotländska konsthantverkare och Formgivare –Gkf
Kulturhistoriska Museet i Bunges VOLONTÄRER
Galleriföreningen Gotland
Steve Chadwick
Philip Willners
Lennart Bäck
Dan Svensson u Kjell Tomsson
Magnus Snygg
Lennart Walman
Rute Folkests Hus
Anders Tholin
Torsten Gislestam
Tidskriften HORISONT
Emilio Estrada
Nanna Nore Karlsson
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Kulturpristagare från 1962 och framåt
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962

Örjan Klintberg, Visby
Karin Kickan Holmberg, Visby
Roland Olsson, Vamlingbo
Marita Jonsson, Sundre
Calle Brobäck, Fårösund
Thomas "Kuten" Lindholm, Fårö
Conny Carlsson Sundman Stockholm
Eva Pettersson Väskinde
Lars Jonsson, Hamra
Sofia Ahlin Schwanbom , Vallstena
Svante Hedin och Anders R Johansson
Lärbro hembygdsförening
Smaklösa
Bengt Hammarhjelm, Visby
Eva Sjöstrand, Visby
Ainbusk, När
Harald Norrby, Klintehamn
Sven Wessman, Othem, (Gotlands Körförbund)
Harriet Löwenhielm, Garde (Stavgard)
Anders Mattsson, Visby (Stångaspelen)
Lars Jakobsson, När och Bo Carlgren, Visby ("Las u Bosse")
Evy Augustsson, Rute
Doktor Erik W Ohlsson, Fårö
Ingeborg Lingegård, Visby
Erling Lindvall, musikskolan, Visby
Wiveka Schwartz, Visby
Anders Dahlgren, Visby
Yngve Friberg, Rute
Waldemar Falck, Visby
Towan Obrador, barnkultursekreterare och Christer Hall, Bryggeriteatern
Hjalmar Heidenberg, Visby
Ulf Ronander, Visby, Gotlandståget
Margit och Martin Lindström, Vibble
Gösta och Ingrid Johansson, Havdhem
Redaktör Violet Bergdahl
Fil dr Herbert Gustavsson, Uppsala
Herr Gusten Jakobsson, Eskelhem
Stenhuggare Henry Karlsson, Slite
Herr Gustaf Kotz, Bjers, Vall
Herr Herbert Olsson, Fårö
Herr Gunnar Olsson, Väskinde
Herr Bengt Ekedahl, Visby
Revymakare Allan Nilsson, När
Museiföreståndare Anna Erlandsson, Bunge
Folkskollärare Sture Engqvist, Stenkyrka
Musikledare Ernst Pettersson, Visby
Föreståndarinnan för Gotlands hemslöjd, fröken Ella Skoglund, Visby
Chefredaktör Pelle Sollerman, Visby
Konstnär Staffan Rosvall, Klintehamn
Författare Margit Olofsson (pseud Anna-Kajsa Hallgard), Hallbåter, Levide
Författare Arvid Ohlsson, Vallstena
Konstnär Erik Olsson, Sanda
Riksspelman Svante Pettersson, Lärbro
Tonsättare Friedrich Mehler, Visby
Skulptör Bertil Nyström, Slite
Konstnär och författare David Ahlqvist, Bringsarve
Författare Gustaf Larsson, Norrlanda

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-11-21

RS § 367

Ekokommunpriset 2019 – regionens interna
miljöpris

RS 2019/1147
AU § 327

Regionstyrelsens beslut
x

Regionstyrelsen beslutar att 2019 års Ekokommunpris går till projektgruppen för
Sävehuset inom teknikförvaltningens projektavdelning.

Regionstyrelseförvaltningen har berett ärendet på enheten för samhällsplanering.
Som reglerna är utformade måste man ha ett eget aktivt miljöarbete som innebär
minskad miljöpåverkan. Detta miljöarbete ska kunna följas med miljönyckeltal eller
någon annan form av miljöredovisning som visar hur arbetet går från år till år.
Miljöarbetet ska också kommuniceras i någon form.
Generellt har få kandidater de senaste åren formellt sett varit kvalificerade till priset.
Vid bedömningen brukar därför även anledningen till att priset finns tas med i
bedömningen, nämligen att priset ska stimulera andra till engagemang och skapa
intresse för systematiskt miljöarbete.
Den gemensamma nämnaren mellan prisets syfte och de formella kriterier är att man
på något sätt kommunicerar vad man gör och varför. Internt inom Region Gotland,
men helst också externt.
Nomineringar:
-

Projektgruppen för Sävehuset inom teknikförvaltningens projektavdelning
67:an, daglig verksamhet i Klintehamn, för skräpplockning
Projektgruppen för Trafikantveckan Gotland 2019
Lisa Larsson avfallsingenjör, teknikförvaltningen, för projektet rening av deponigas
med regenerativ termisk oxidation
Projektgruppen för membranfiltreringsanläggningen på Visby avloppsreningsverk
teknikförvaltningen VA avdelningen

Två av årets tre nomineringar föll dessvärre bort. Den ena är mycket nystartad och har
nyss fått sina första resultat, om än goda. Den andra är ett mycket gott initiativ men en
av flera likartade aktiviteter. Byggsektorn är en av de sektorer som har störst miljöpåverkan i Sverige. Den är även en sektor där miljöpåverkan kan minskas eller undvikas med god styrning, planering, materialval och utförande. Till hjälp för detta
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-11-21

RS § 367 forts
RS 2019/1147
AU § 327

kan man använda ett certifieringssystem. Bygg- och fastighetssektorn svarar för över
30% av Sveriges totala energianvändning. 70 procent av de totala utsläppen av växthusgaser under 2014 kom från nybyggnad och ombyggnader. Cirka 30 procent kom
från uppvärmning av byggnader. Vidare använder bygg- och fastighetssektorn 8% av
de hälsofarliga kemiska produkterna samt 3% av de miljöfarliga produkterna. Byggverksamhet är den bransch som genererar mest primärt avfall (30%) (gruvsektorn
undantagen). Genom att bygga inom ett certifieringssystem i detta fall Miljöbyggnad,
kan många av problemen ovan minskas eller undvikas. Inom ombyggnationen av
Sävehuset har man tex. använt material utan farliga ämnen. Sävehuset är även ett
energisnålt hus. Man har inte endast uppnått certifieringskriteriet för energianvändningen utan lyckats nästan halvera den! Genom att bygga på befintlig stomme och
grund har stora klimatpåverkande utsläpp från betongtillverkning, undvikits. Det är
svårt att uppnå nivå Guld inom Miljöbyggnad för en ombyggnation. Det har endast en
ombyggnation tidigare uppnått i Sverige. Sävehuset är en gott föredöme för
kommande nybyggnation och ett gott exempel på den slags byggnationer som krävs
för att uppnå miljö- och klimatmålen. Certifieringen har uppmärksammats i media,
inom både dagsmedia och facktidskrifter. Efter sedvanliga överläggningar och poängsättning kunde beredningsgruppen konstatera att den nominerade kandidaten uppfyller
kriterierna och föreslår därför regionstyrelsen att utse projektgruppen för Sävehuset
inom teknikförvaltningens projektavdelning, som mottagare av 2019 års Ekokommunpris med följande motivering:
För att ha lyckats erhålla certifiering nivå Guld, inom certifieringssystemet Miljöbyggnad. Detta inom ett svårt projekt; en total ombyggnad samt omgestaltning av en
skola, som också fått inrymma, en för byggnaden ny verksamhet – Kulturskolan vilket ställer stora krav på akustik, Man har inte endast uppnått kravet för certifiering
utan även i vissa fall gått längre än certifieringskravet.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-23
Skickas till
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1147
23 oktober 2019

Charlotta Rasmusson

Regionstyrelsen

Ekokommunpriset 2019 – regionens interna miljöpris
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att 2019 års Ekokommunpris går till projektgruppen för
Sävehuset inom teknikförvaltningens projektavdelning, med motivering enligt nedan.

Sammanfattning

Ekokommunpriset delas 2019 ut för nittonde gången. Vid bedömningen av
nominerade kandidater läggs stor vikt vid att priset ska stimulera andra till
engagemang och skapa intresse för systematiskt miljöarbete.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen att utse projektgruppen för
Sävehuset inom teknikförvaltningens projektavdelning, som mottagare av 2019 års
Ekokommunpris på 10 000 kronor med följande motivering:
”För att ha lyckats erhålla certifiering nivå Guld, inom certifieringssystemet
Miljöbyggnad. Detta inom ett svårt projekt; en total ombyggnad samt omgestaltning
av en skola, som också fått inrymma, en för byggnaden ny verksamhet –
Kulturskolan- vilket ställer stora krav på akustik. Man har inte endast uppnått kravet
för certifiering utan även i vissa fall gått längre än certifieringskravet”.
Ärendebeskrivning

Dåvarande kommunstyrelsen beslutade 1999, § 217, att inrätta ett Ekokommunpris
på 10 000 kronor till den förvaltning som gjort den bästa miljöinsatsen under året.
2002 ändrades reglerna, KS § 27, till att priset även kan delas ut till en arbetsplats
inom kommunens förvaltningar som




har ett aktivt miljöarbete som innebär minskad miljöpåverkan,
har någon form av miljöredovisning med miljönyckeltal som visar hur det går
från år till år med miljöarbetet samt
har visat upp sitt miljöarbete som ett gott exempel.

Regionstyrelsen beslutade 2016-12-14, § 295, att priset ska delas ut vartannat år.
1 (3)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1147

Ekokommunpriset delas senaste gången ut 2017, då Fenomenalen Science Center
vann. 2019 delas därför priset ut igen, nu för nittonde gången.
Möjligheten att nominera kandidater till Ekokommunpriset har marknadsförts
genom nyhetsnotis under september månad på regionens hemsida.
Till beredningsgruppen inkom fem nomineringar till 2019 års pris.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har berett ärendet på enheten för samhällsplanering.
Som reglerna är utformade måste man ha ett eget aktivt miljöarbete som innebär
minskad miljöpåverkan. Detta miljöarbete ska kunna följas med miljönyckeltal eller
någon annan form av miljöredovisning som visar hur arbetet går från år till år.
Miljöarbetet ska också kommuniceras i någon form.
Generellt har få kandidater de senaste åren formellt sett varit kvalificerade till priset.
Vid bedömningen brukar därför även anledningen till att priset finns tas med i
bedömningen, nämligen att priset ska stimulera andra till engagemang och skapa
intresse för systematiskt miljöarbete.
Den gemensamma nämnaren mellan prisets syfte och de formella kriterier är att man
på något sätt kommunicerar vad man gör och varför. Internt inom Region Gotland,
men helst också externt.
Nomineringar:
 Projektgruppen för Sävehuset inom teknikförvaltningens projektavdelning
 67:an, daglig verksamhet i Klintehamn, för skräpplockning
 Projektgruppen för Trafikantveckan Gotland 2019
 Lisa Larsson avfallsingenjör, teknikförvaltningen, för projektet rening av deponigas
med regenerativ termisk oxidation
 Projektgruppen för membranfiltreringsanläggningen på Visby avloppsreningsverk
teknikförvaltningen VA avdelningen
Två av årets tre nomineringar föll dessvärre bort. Den ena är mycket nystartad och
har nyss fått sina första resultat, om än goda. Den andra är ett mycket gott initiativ
men en av flera likartade aktiviteter.
***
Byggsektorn är en av de sektorer som har störst miljöpåverkan i Sverige. Den är även
en sektor där miljöpåverkan kan minskas eller undvikas med god styrning, planering,
materialval och utförande. Till hjälp för detta kan man använda ett
certifieringssystem. Bygg- och fastighetssektorn svarar för över 30% av Sveriges
totala energianvändning1. 70 procent av de totala utsläppen av växthusgaser under
2014 kom från nybyggnad och ombyggnader. Cirka 30 procent kom från
uppvärmning av byggnader2. Vidare använder bygg- och fastighetssektorn 8% av de
hälsofarliga kemiska produkterna samt 3% av de miljöfarliga produkterna3.
Byggverksamhet är den bransch som genererar mest primärt avfall (30%)
(gruvsektorn undantagen)4. Genom att bygga inom ett certifieringssystem i detta fall
Miljöbyggnad, kan många av problemen ovan minskas eller undvikas. Inom
ombyggnationen av Sävehuset har man tex. använt material utan farliga ämnen.
Boverket https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuellstatus/energianvandning/
2 Boverkethttps://www.boverket.se/sv/byggande/oversyn-av-boverkets-byggregler/minskad-klimat--och-miljopaverkan/
3 Boverket Bygg- och fastighetssektorns användning av hälso- och miljöfarliga kemiska produkter
4 Naturvårdsverket, Avfall i Sverige 2016, Rapport 6839
1
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1147

Sävehuset är även ett energisnålt hus. Man har inte endast uppnått
certifieringskriteriet för energianvändningen utan lyckats nästan halvera den! Genom
att bygga på befintlig stomme och grund har stora klimatpåverkande utsläpp från
betongtillverkning, undvikits. Det är svårt att uppnå nivå Guld inom Miljöbyggnad
för en ombyggnation. Det har endast en ombyggnation tidigare uppnått i Sverige.
Sävehuset är en gott föredöme för kommande nybyggnation och ett gott exempel på
den slags byggnationer som krävs för att uppnå miljö- och klimatmålen.
Certifieringen har uppmärksammats i media, inom både dagsmedia och
facktidskrifter. Efter sedvanliga överläggningar och poängsättning kunde
beredningsgruppen konstatera att den nominerade kandidaten uppfyller kriterierna
och föreslår därför regionstyrelsen att utse projektgruppen för Sävehuset inom
teknikförvaltningens projektavdelning, som mottagare av 2019 års Ekokommunpris
med följande motivering:
För att ha lyckats erhålla certifiering nivå Guld, inom certifieringssystemet Miljöbyggnad. Detta
inom ett svårt projekt; en total ombyggnad samt omgestaltning av en skola, som också fått inrymma,
en för byggnaden ny verksamhet –Kulturskolan- vilket ställer stora krav på akustik, Man har inte
endast uppnått kravet för certifiering utan även i vissa fall gått längre än certifieringskravet.
Beslutsunderlag



Ekokommunpriset 2019 – regionens interna miljöpris, regionstyrelseförvaltningen
tjänsteskrivelse RS2019/1147 per 2019-10-23

Regionstyrelseförvaltningen

Marica Gardell
tf Regiondirektör

Skickas till
Tekniska nämnden
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-11-21

RS § 344

Taxa boendeparkering Visby innerstad

RS 2019/1117
AU § 302

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

-

Höjning av avgiften för boendeparkering godkänns enligt nedanstående förslag:
Årskort höjs till 3 400 kronor.
Förnyelse under gällande period höjs till 320 kronor.
Ansökan höjs till 320 kronor.
Nya avgifter ska gälla från 2020-01-01.

Tekniska nämnden har sett över taxan för boendeparkering i Visby innerstad. För
närvarande är ett årskort 48 procent billigare än 12 månadskort vilket tekniska
nämnden anser är för mycket. Förslaget är därför att höja avgiften för årskort från
2 500 kronor till 3 400 kronor vilket i relation till månadskort ger en rabatt på
30 procent. Avgiften för månadskort föreslås vara oförändrad.
För förnyelse av tillstånd under gällande period (fordonsbyte) föreslås en höjning med
20 kronor till 320 kronor (förlängning går bara att göra till det gamla tillståndets slutdatum)
För ansökan om boendeparkering föreslås en höjning med 20 kronor till 320 kronor
(debiteras även vid avslag).
Övriga kostnader för parkering har inte höjts sedan boendeparkeringen infördes utan
snarare sänkts i och med att två timmars gratis parkering under delar av året har
införts.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden, 2019-09-19, § 197
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-24
Skickas till
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1117
24 oktober 2019

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Taxa boendeparkering Visby innerstad
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Beslut om höjning av avgiften för boendeparkering enligt nedanstående förslag
Årskort höjs till 3 400 kronor
Förnyelse under gällande period höjs till 320 kronor
Ansökan höjs till 320 kronor
Nya avgifter ska gälla från 2020-01-01.
Sammanfattning

Tekniska nämnden har sett över taxan för boendeparkering i Visby innerstad. För
närvarande är ett årskort 48 procent billigare än 12 månadskort vilket tekniska
nämnden anser är för mycket. Förslaget är därför att höja avgiften för årskort från
2 500 kronor till 3 400 kronor vilket i relation till månadskort ger en rabatt på 30
procent. Avgiften för månadskort föreslås vara oförändrad.
För förnyelse av tillstånd under gällande period (fordonsbyte) föreslås en höjning
med 20 kronor till 320 kronor (förlängning går bara att göra till det gamla tillståndets
slutdatum)
För ansökan om boendeparkering föreslås en höjning med 20 kronor till 320 kronor
(debiteras även vid avslag).
Övriga kostnader för parkering har inte höjts sedan boendeparkeringen infördes utan
snarare sänkts i och med att två timmars gratis parkering under delar av året har
införts.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden, 2019-09-19, §197
Regionstyrelseförvaltningen
Marica Gardell
tf regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-09-19

TN § 197

TN § 197

Taxa boendeparkering

TN 2019/1445
TN AU § 164

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige besluta om en höjning av
avgiften för boendeparkering enligt följande;
1. Årskort höjs till 3400 kronor
2. Månadskort oförändrat 400 kronor
3. Förnyelse under gällande period höjs till 320 kronor
4. Ansökan höjs till 320 (debiteras även vid avslag på ansökan)

Enligt tekniska nämndens strategiska plan och budget för 2020-2022 skall samtliga
externa taxor ses över årligen för att säkerställa en korrekt hantering.
Rabatten för årskort i förhållande till månadskort är för närvarande 48% vilket är
orimligt mycket. Förvaltningen anser därför att årskort skall ge en rabatt mot
månadskortet med 30%. Eftersom månadskortet ligger på en rimlig nivå föreslås
ingen ändring av kostnaden för månadskortet.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att en årlig översyn av externa taxor är nödvändig och i linje
med de beslut som anges i tekniska nämndens strategiska plan och budget för 20202022. Rabatten för årskort i förhållande till månadskort är för närvarande 48% vilket
är orimligt mycket. Förvaltningen anser därför att årskort skall ge en rabatt mot
månadskortet med 30%. Eftersom månadskortet ligger på en rimlig nivå föreslås
ingen ändring av kostnaden för månadskortet.
Boendeparkering 1 år 3400 kronor inkl. moms (höjning med 900)
Boendeparkering 1 månad 400 kronor inkl. moms (Ingen höjning)
Förnyelse av tillstånd under gällande period (fordonsbyte) 320 kronor inkl. moms
(höjning med 20:-, förlängning går bara att göra till det gamla tillståndets slutdatum)
Ansökan (debiteras även vid avslag) 320 kronor inkl. moms (höjning med 20:-)
Övriga kostnader för parkering har inte höjts sedan boendeparkeringen infördes utan
snarare sänkts i och med att två timmars gratis parkering under delar av året har
införts.
Barn- och genusperspektiv –beslutet påverkar endast de som har boendeparkering i
Visby innerstad.
Landsbygdsperspektiv - beslutet påverkar endast boendeparkering i Visby innerstad.
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-09-19

TN § 197

Ekonomisk konsekvensanalys – beslutet innebär ökade intäkter enligt tekniska
nämndens strategiska plan och budget för 2020-2022.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige besluta om en höjning av
avgiften för boendeparkering enligt följande;
1. Årskort höjs till 3400 kronor
2. Månadskort oförändrat 400 kronor
3. Förnyelse under gällande period höjs till 320 kronor
4. Ansökan höjs till 320 (debiteras även vid avslag på ansökan)
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-08-23
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/1445
23 augusti 2019

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Taxa boendeparkering
Förslag till beslut

•
•
•
•
•

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige besluta om en
höjning av avgiften för boendeparkering enligt följande;
Årskort höjs till 3400 kronor
Månadskort oförändrat 400 kronor
Förnyelse under gällande period höjs till 320 kronor
Ansökan höjs till 320 (debiteras även vid avslag på ansökan)

Sammanfattning

Enligt tekniska nämndens strategiska plan och budget för 2020-2022 skall samtliga
externa taxor ses över årligen för att säkerställa en korrekt hantering.
Rabatten för årskort i förhållande till månadskort är för närvarande 48% vilket är
orimligt mycket. Förvaltningen anser därför att årskort skall ge en rabatt mot
månadskortet med 30%. Eftersom månadskortet ligger på en rimlig nivå föreslås
ingen ändring av kostnaden för månadskortet.

Ärendebeskrivning

I andra städer i landet varierar taxan för boendeparkering.
Exempel: Linköping 370:-/ månad, Solna 400:-/månad, 1000:-/tre månader,
Uppsala 20:-/påbörjat dygn 1200:-/3 månader, 4400:-/12 månader, Malmö 15 25:-/dygn, Norrköping 70:-/dygn, 250:-/30 dygn. I Visby kostar boendeparkering
400:-/månad, 2500:-/år. Att lösa månadskort i 12 månader kostar 4800:-. Årskortet
ger därmed en rabatt på boendeparkering med ca 48%.
Om rabatten på boendeparkering sänks till 30% i förhållande till månadskortet skulle
ett årskort kosta ca 3400:-.vilket blir en höjning med 36%.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/1445

Möjligheten att ge boende inom ett visst område tillgång till en reducerad parkerings
taxa regleras av ”Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa
upplåtelser av offentlig plats, m.m.”
Bedömning

Förvaltningen bedömer att en årlig översyn av externa taxor är nödvändig och i linje
med de beslut som anges i tekniska nämndens strategiska plan och budget för 20202022. Rabatten för årskort i förhållande till månadskort är för närvarande 48% vilket
är orimligt mycket. Förvaltningen anser därför att årskort skall ge en rabatt mot
månadskortet med 30%. Eftersom månadskortet ligger på en rimlig nivå föreslås
ingen ändring av kostnaden för månadskortet.
Boendeparkering 1 år 3400 kronor inkl. moms (höjning med 900)
Boendeparkering 1 månad 400 kronor inkl. moms (Ingen höjning)
Förnyelse av tillstånd under gällande period (fordonsbyte) 320 kronor inkl. moms
(höjning med 20:-, förlängning går bara att göra till det gamla tillståndets slutdatum)
Ansökan (debiteras även vid avslag) 320 kronor inkl. moms (höjning med 20:-)
Förslaget är inte förankrat med Visby innerstads boendeförening. Eftersom övriga
kostnader för parkering inte har höjts sedan boendeparkeringen infördes utan snarare
sänkts i och med att två timmars gratis parkering under delar av året har införts
kommer troligtvis beslutet att möta en del kritik från boende i innerstan.
Barn- och genusperspektiv –beslutet påverkar endast de som har boendeparkering i
Visby innerstad.
Landsbygdsperspektiv - beslutet påverkar endast boendeparkering i Visby innerstad.
Ekonomisk konsekvensanalys – beslutet innebär ökade intäkter enligt tekniska
nämndens strategiska plan och budget för 2020-2022.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-08-23
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-11-21

RS § 345

Taxa nyttoparkering

RS 2019/1118
AU § 303

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Taxan för nyttoparkeringstillstånd höjs från 3 183 kronor till 4 500 kronor för en
period av tre år. Höjningen ska gälla från 2020-01-01.

Nyttoparkeringstillstånd kan enligt den kommunala avgiftslagen beviljas den som för
att kunna genomföra sitt arbete behöver en bil. Bilen skall vara en del av utrustningen
för arbetets utförande och skall därför vara inrett för ändamålet, vara försett med
företagets logga och vara registrerat på företaget.
Taxan för nyttoparkeringstillstånd har enligt plan setts över inför 2020. Taxan för ett
treårigt nyttoparkeringstillstånd är efter indexuppräkning 2019, 3 183 kronor. Den höjs
enligt förlag till 4 500 kr, en höjning med 1 317 kronor, 439 kronor per år.
En jämförelse med 6 andra kommuner har gjorts och det kan konstateras att avgiften
skiljer stort mellan olika kommuner. Avgiften på Gotland kommer vare sig att ligga
bland de högre eller de lägre.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden, 2019-09-19, § 198
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-28
Skickas till
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1118
28 oktober 2019

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Taxa nyttoparkering
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Taxan för nyttoparkeringstillstånd höjs från 3 183 kronor till 4 500 kronor för en
period av tre år. Höjningen ska gälla från 2020-01-01.
Sammanfattning

Nyttoparkeringstillstånd kan enligt den kommunala avgiftslagen beviljas den som för
att kunna genomföra sitt arbete behöver en bil. Bilen skall vara en del av
utrustningen för arbetets utförande och skall därför vara inrett för ändamålet, vara
försett med företagets logga och vara registrerat på företaget.
Taxan för nyttoparkeringstillstånd har enligt plan setts över inför 2020. Taxan för ett
treårigt nyttoparkeringstillstånd är efter indexuppräkning 2019, 3 183 kronor. Den
föreslås höjas till 4 500 kr, en höjning med 1 317 kronor, 439 kronor per år.
En jämförelse med 6 andra kommuner har gjorts och det kan konstateras att avgiften
skiljer stort mellan olika kommuner. Avgiften på Gotland kommer vare sig att ligga
bland de högre eller de lägre.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden, 2019-09-19, § 198.
Regionstyrelseförvaltningen

Marica Gardell
tf Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-09-19

TN § 198

TN § 198

Taxa nyttoparkering

TN 2019/1446
TN AU § 165

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige besluta om en höjning av
taxan för nyttoparkeringstillstånd med 1363 kronor så att kostnaden för
nyttoparkeringskort blir 4500 kronor för en period av tre år.

Enligt tekniska nämndens beslut om strategisk plan och budget för 2020-2022 skall
samtliga externa taxor ses över årligen för att säkerställa en korrekt hantering. Med
anledning av detta föreslås avgiften för ett treårigt nyttoparkeringstillstånd höjas till
4500:-/för tre år. Årskostnaden ökar då med 454:Bedömning

I andra städer i landet varierar taxan för nyttoparkering.
Exempel: Linköping 2500:-/år, Solna 7500:- år, Uppsala 3500:-/år, Lund 6000:-/år,
Göteborg 10 000:-/år, Stockholm 17 000:- . I Visby kostar boendeparkering 3137:för tre år vilket gör en årskostnad på 1046:Förvaltningen bedömer att en årlig översyn av externa taxor är nödvändig och i linje
med de beslut som anges i tekniska nämndens strategiska plan och budget för 20202022. En höjning med 1363 kronor får anses rimligt. Taxan för nyttoparkering blir då
4500:- för tre år inklusive index (KPI) för 2019. Övriga villkor för nyttoparkering
kvarstår.
Barn- och genusperspektiv –beslutet påverkar endast de som har
nyttoparkeringstillstånd
Landsbygdsperspektiv - beslutet påverkar endast de som har nyttoparkeringstillstånd.
Ekonomisk konsekvensanalys – beslutet innebär ökade intäkter enligt tekniska
nämndens strategiska plan och budget för 2020-2022.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige besluta om en höjning av
taxan för nyttoparkeringstillstånd med 1363 kronor så att kostnaden för
nyttoparkeringskort blir 4500 kronor för en period av tre år.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-08-26
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-09-19

Protokollsutdrag
TN § 198

Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/1446
26 augusti 2019

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Taxa nyttoparkering
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige besluta om en höjning
av taxan för nyttoparkeringstillstånd med 1363 kronor så att kostnaden för
nyttoparkeringskort blir 4500 kronor för en period av tre år.

Sammanfattning

Enligt tekniska nämndens beslut om strategisk plan och budget för 2020-2022 skall
samtliga externa taxor ses över årligen för att säkerställa en korrekt hantering. Med
anledning av detta föreslås avgiften för ett treårigt nyttoparkeringstillstånd höjas till
4500:-/för tre år. Årskostnaden ökar då med 454:-

Bedömning

I andra städer i landet varierar taxan för nyttoparkering.
Exempel: Linköping 2500:-/år, Solna 7500:- år, Uppsala 3500:-/år, Lund 6000:/år, Göteborg 10 000:-/år, Stockholm 17 000:- . I Visby kostar boendeparkering
3137:- för tre år vilket gör en årskostnad på 1046:Förvaltningen bedömer att en årlig översyn av externa taxor är nödvändig och i linje
med de beslut som anges i tekniska nämndens strategiska plan och budget för 20202022. En höjning med 1363 kronor får anses rimligt. Taxan för nyttoparkering blir då
4500:- för tre år inklusive index (KPI) för 2019. Övriga villkor för nyttoparkering
kvarstår.
Barn- och genusperspektiv –beslutet påverkar endast de som har
nyttoparkeringstillstånd
Landsbygdsperspektiv - beslutet påverkar endast de som har nyttoparkeringstillstånd.
Ekonomisk konsekvensanalys – beslutet innebär ökade intäkter enligt tekniska
nämndens strategiska plan och budget för 2020-2022.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/1446

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse TN 2019/1446 26 augusti 2019

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-11-21

RS § 346

Taxa inom Plan och bygglagen (PBL)

RS 2019/1210
AU § 304

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Reviderad plan- och byggtaxa godkänns och ska gälla från 2020-01-01.

Ny taxemodell för Plan- och bygglagens område antogs av regionfullmäktige 2016-1219, § 232. Modellen gäller från 1 januari 2017. I samband med framtagandet av ny
modell som byggnadsnämnden genomförde beslutades också att den nya taxan skulle
följas upp och utvärderas av förvaltningen.
Tidmätning har gjorts i förvaltningen för att säkerställa att taxan motsvarar den
tidsåtgång som ska täckas. Regionstyrelsen har inget att invända mot förslaget.
Avgiftsfinansierade områden inom Plan- och bygglagen ska finansieras via taxan.
Information och rådgivning samt klagomål ska finansieras via skattemedel.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämnden, 2019-10-22, § 236
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-30
Skickas till
Miljö- och byggnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1210
30 oktober 2019

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Taxa inom Plan och bygglagen (PBL)
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Reviderad plan- och byggtaxa godkänns och ska gälla från 2020-01-01

Sammanfattning

Ny taxemodell för Plan- och bygglagens område antogs av regionfullmäktige 201612-19, § 232. Modellen gäller från 1 januari 2017. I samband med framtagandet av ny
modell som byggnadsnämnden genomförde beslutades också att den nya taxan skulle
följas upp och utvärderas av förvaltningen.
Tidmätning har gjorts i förvaltningen för att säkerställa att taxan motsvarar den
tidsåtgång som ska täckas. Med anledning av detta har förändringar gjorts enligt
nedanstående tabell.
Avsnitt

Översikt förslag till justering av genomsnittlig tidsåtgång

A.

Bygglov för en- eller tvåbostadshus,
fritidshus och komplementbyggnader

Minska inspektionstid och administrationstid för mindre/enklare
ärenden utan kontrollansvarig. Förtydligande av rekvisit för enklare
hantering
Öka inspektionstid och tid för avslut

B.
C.

Bygglov för verksamheter och
Bygglov för flerbostadshus

E.

Bygglov för anläggningar

Ny ärendetyp för ställverk.

F.

Rivningslov

H.

Anmälningspliktiga åtgärder

Nya ärendetyper genom uppdelning i rivningslov för
komplementbyggnad, bostadshus respektive verksamheter och
flerbostadshus.
Specifika typer av ärende justerade; exempelvis hissar (minska) och
vindkraftverk (höja)

Bedömning

Regionstyrelsen har inget att invända mot förslaget. Avgiftsfinansierade områden
inom Plan- och bygglagen ska finansieras via taxan. Information och rådgivning samt
klagomål ska finansieras via skattemedel.
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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
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1210

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämnden, 2019-10-22, § 236
Regionstyrelseförvaltningen

Marica Gardell
tf regiondirektör
Skickas till
Miljö- och byggnämnden

2 (2)

Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-22

MBN § 236

MBN § 236

Taxa inom Plan och bygglagen (PBL)

MBN 2019/9288

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige besluta om antagande
av reviderad plan och bygglovstaxan inför år 2020.
Miljö- och byggnämnden beslutar att till protokollet addera ”Förslag till reviderad
taxa 2020”
Miljö- och byggnämnden beslutar att till protokollet addera en länk till nu gällande
Plan- och bygglovstaxa

Sammanfattning

Regionfullmäktige antog ny taxemodell för Plan- och bygglagensområde i december
2016( RF §232) och som är gällande från och med 1 januari 2017. I samband med
framtaget av ny taxemodell som byggnadsnämnden genomförde har man formulerat
att den nya taxan skulle följas upp och utvärderas av förvaltningen, samtliga externa
taxor ses över årligen för att säkerställa en korrekt hantering.
Bifogat är förslag till reviderad taxa efter den tidmätning av ärenden som gjordes av
enhet bygg under september i år.
Avsnitt

Översikt förslag till justering av genomsnittlig tidsåtgång

A.

Bygglov för en- eller tvåbostadshus,
fritidshus och komplementbyggnader

Minska inspektionstid och administrationstid för mindre/enklare
ärenden utan kontrollansvarig. Förtydligande av rekvisit för enklare
hantering

B.

Bygglov för verksamheter och C.
Bygglov för flerbostadshus

Öka inspektionstid och tid för avslut

E.

Bygglov för anläggningar

Ny ärendetyp för ställverk.

F.

Rivningslov

Nya ärendetyper genom uppdelning i rivningslov för
komplementbyggnad, bostadshus respektive verksamheter och
flerbostadshus.

H.

Anmälningspliktiga åtgärder

Specifika typer av ärende justerade; exempelvis hissar (minska) och
vindkraftverk (höja)

Bedömning

Förvaltningen bedömer att en årlig översyn av externa taxor är nödvändig och i linje
med tidigare beslut. Beslutet innebär att taxan fortsatt följer självkostnadsprincipen
och likställighetsprincipen, vilket innebär följande;
Barn- och genusperspektiv –beslutet påverkar inte detta perspektiv.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-22

MBN § 236

Landsbygdsperspektiv - beslutet påverkar inte detta perspektiv.
Ekonomisk konsekvensanalys – ger bättre kostnadstäckning för miljö- och
byggnämnden.
Bygglovstaxa från 1 januari 2019 https://www.gotland.se/102005
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Lisa Ewen, enhetschef. Miljö- och byggnämnden ansluter sig
till förvaltningens bedömning men önskar tillägga information i beslutet.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige besluta om antagande
av reviderad plan och bygglovstaxan inför år 2020.
Miljö- och byggnämnden beslutar att till protokollet addera ”Förslag till reviderad
taxa 2020”
Miljö- och byggnämnden beslutar att till protokollet addera en länk till nu gällande
Plan- och bygglovstaxa
Ordförande ställer proposition på samtliga yrkanden och finner att dessa vinner
bifall.
Beslutsunderlag

PBL taxa
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MBN 2019/9288
16 oktober 2019

Martin Ekepil Ringelid

Miljö- och byggnämnden

Taxa inom Plan och bygglagen (PBL)
Förslag till beslut

•

Miljö- och byggnämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige besluta om
antagande av reviderad plan och bygglovstaxan inför år 2020.

Sammanfattning

Regionfullmäktige antog ny taxemodell för Plan- och bygglagensområde i december
2016( RF §232) och som är gällande från och med 1 januari 2017. I samband med
framtaget av ny taxemodell som byggnadsnämnden genomförde har man formulerat
att den nya taxan skulle följas upp och utvärderas av förvaltningen, samtliga externa
taxor ses över årligen för att säkerställa en korrekt hantering.
Bifogat är förslag till reviderad taxa efter den tidmätning av ärenden som gjordes av
enhet bygg under september i år.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att en årlig översyn av externa taxor är nödvändig och i linje
med tidigare beslut. Beslutet innebär att taxan fortsatt följer självkostnadsprincipen
och likställighetsprincipen, vilket innebär följande;
Barn- och genusperspektiv –beslutet påverkar inte detta perspektiv.
Landsbygdsperspektiv - beslutet påverkar inte detta perspektiv.
Ekonomisk konsekvensanalys – ger bättre kostnadstäckning för miljö- och
byggnämnden.

Beslutsunderlag

PBL taxa
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Besöksadress Visborgsallén 19
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MBN 2019/9288

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningschef
Johan Åberg

Skickas till
Regionstyrelsen
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Plan- och bygglovstaxa
Framtagen av Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2018-01-01
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Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan- och bygglovstaxa

Taxebestämmelser
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med taxetabellerna A-U i Region Gotlands
beslut att anta taxan.
Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och
bygglagen (SFS 2010:900) 12 kap §§ 8-11, samt enligt § 27 Lag om brandfarliga och
explosiva varor (2010:1011). Avgifterna är avsedda att täcka nämndens kostnader för den
myndighetsutövning och de tjänster som regleras i lagstiftningarna.
Avgifterna är inte momsbelagda, om inte annat särskilt anges.
Inledande bestämmelser

Enligt denna taxa utgår avgift för:
1. Handläggning och beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked,
slutbesked och ingripandebesked
2. Beslut om lov
3. Tekniska samråd och slutsamråd
4. Arbetsplatsbesök, mätningsuppdrag och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen
5. Upprättande av nybyggnadskartor, grundkartor och andra kartprodukter
6. Framställning av arkivbeständiga handlingar
7. Expediering och kungörelse enligt 9 kap §§ 41-41 b
8. Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
9. Planavgifter.
Allmänna bestämmelser

Beräkning av avgift
Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna A-U. Beloppen är beräknade genom att en
framräknad handläggningskostnad per timme för verksamheten har multiplicerats med en
genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser.
Timdebitering
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den
framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i
ärendet.
Om det finns särskilda skäl, som motiverar en höjning eller sänkning av avgift, får nämnden
besluta det i det enskilda fallet. Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild ärendetyp i
taxan kan nämnden besluta om skälig avgift grundad på tidersättning.
Tidsdebitering görs för varje påbörjad kvart (15 min) nedlagd handläggningstid. Med
handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman har använt för inläsning av
ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller,
restid, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.
Handläggningskostnaden
Handläggningskostnaden per timme är 970 kronor.
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Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan- och bygglovstaxa

Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning
Om en ansökan/anmälan avslås, eller ett ärende/anmälan avskrivs eller avvisas tas avgift ut för
den handläggningstid som har lagts ner i ärendet.
Höjning/sänkning av avgift
I de fall nämnden finner skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, ska
nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta.
Indexreglering
Byggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta om att höja timpriserna med den
procentsatsen för innevarande kalenderår som fastställts i ”Prisindex för kommunal
verksamhet” (PKV).
Betalning av avgift

Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura när sökande/beställare blivit delgiven
byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits.
För avräkning av i förskott inbetalade avgifter gäller att, om sökande så begär, ska nämnden
återbetala avgifter för åtgärder som inte har vidtagits. De åtgärder som då kan bli aktuella är
erlagd avgift för tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och utfärdande av
slutbesked. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas.
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt preskriptionslagen, vilket innebär att
preskription sker efter tio år.
Denna taxa gäller från 2020-01-01.
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Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan- och bygglovstaxa

Taxetabeller
A. Bygglov för en- eller tvåbostadshus, fritidshus och komplementbyggnader
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A 10
A 11
A 12
A 13
A 14
A 15
A 16
A 17
A 18
A 19
A 20
A 21
A 22
A 23
A 24
A 25
A 26

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Med positivt förhandsbesked

23 765 kr
28 130 kr
28 130 kr
21 825 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad, med krav på
kontrollansvarig
Exempelvis garage, carport, förråd eller
gäststuga

Planenligt

16 490 kr

Liten avvikelse

20 855 kr

Utanför planlagt område

16 490 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan krav på
kontrollansvarig
Exempelvis garage, carport, förråd eller
gäststuga

Planenligt

5 820 kr

Liten avvikelse

7 275 kr

Utanför planlagt område

5 820 kr

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse

20 370 kr
22 795 kr
20 370 kr
6 305 kr
7 760 kr
6 305 kr
21 340 kr
26 675 kr

Utanför planlagt område

26 675 kr

Ändrad användning, utan krav på
kontrollansvarig
Exempelvis ändra garage till förråd

Planenligt
Liten avvikelse

8 245 kr
10 670 kr

Fasadändring, med krav på kontrollansvarig
Större ändring av exempelvis fasad-,
takmaterial, fönster eller dörrar

Planenligt

10 670 kr

Liten avvikelse

12 125 kr

Fasadändring, utan krav på kontrollansvarig
Mindre ändring av exempelvis fasad-,
takmaterial, fönster eller dörrar

Planenligt

5 820 kr

Liten avvikelse

7 275 kr

Nybyggnad av ett enbostadshus, tvåbostadshus
eller fritidshus med högst två bostäder

Tillbyggnad, med krav på kontrollansvarig

Tillbyggnad, utan krav på kontrollansvarig

Ändrad användning, med krav på
kontrollansvarig
Exempelvis ändra del av ladugård till
bostadshus

Utanför planlagt område

8 730 kr

Nybyggnad av gruppbebyggelse
Fler likartade enbostadshus, tvåbostadshus
eller fritidshus, utöver det första, i en och
samma ansökan.

50 % av full
avgift

A 28

Komplementbyggnader (max 2 st), exempelvis
garage, i samma ansökan som bygglov för
huvudbyggnad

50 % av full
avgift

A 29

Mindre ändring av inlämnad bygglovsansökan

Timdebitering

A 27
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Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan- och bygglovstaxa

B. Bygglov för övriga byggnader –
som inte är en- eller tvåbostadshus, komplementbyggnad eller flerbostadshus
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B 10
B 11
B 12
B 13
B 14
B 15
B 16
B 17
B 18
B 19
B 20
B 21

Nybyggnad 0-100 kvm, med krav på
kontrollansvarig
Exempelvis verkstad, lokal eller förråd
Nybyggnad 0-100 kvm, utan krav på
kontrollansvarig
Exempelvis oisolerad lagerlokal

B 22

Fasadändring, med krav på kontrollansvarig
Större ändring av exempelvis fasad-, takmaterial,
fönster eller dörrar

Planenligt

Fasadändring, utan krav på kontrollansvarig
Mindre ändring av exempelvis fasad-, takmaterial,
fönster eller dörrar

Planenligt

6 305 kr

Liten avvikelse

7 760 kr

Ändrad användning, med krav på kontrollansvarig
Exempelvis ändra lagerlokal till restaurang

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

B 23
B 24
B 25
B 26
B 27
B 28
B 29
B 30
B 31
B 32

Nybyggnad 101-1000 kvm

Nybyggnad 1001-5000 kvm

Nybyggnad större än 5000 kvm
Tillbyggnad, med krav på kontrollansvarig

Tillbyggnad, utan krav på kontrollansvarig

Ändrad användning, utan krav på kontrollansvarig
Exempelvis ändra verkstad till lager
Reduktion med 25 % av bygglovsavgiften när det
finns ett positivt förhandsbesked
Angivna kvadratmeter avser bruttoarea + öppenarea

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

Liten avvikelse

21 340 kr
25 705 kr
25 705 kr
11 640 kr
16 005 kr
16 005 kr
32 495 kr
37 830 kr
37 830 kr
50 440 kr
55 775 kr
53 835 kr
69 355 kr
74 690 kr
74 690 kr
27 645 kr
31 040 kr
31 040 kr
10 185 kr
12 610 kr
12 610 kr
8 730 kr
11 155 kr

28 130 kr
32 495 kr
32 495 kr
8 730 kr
11 155 kr
11 155 kr
75 % av full
avgift
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan- och bygglovstaxa

C. Bygglov för flerbostadshus
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C 10
C 11
C 12

Nybyggnad av flerbostadshus 0-100 kvm

Nybyggnad av flerbostadshus 101-1000 kvm

Nybyggnad av flerbostadshus 1001-5000 kvm

Nybyggnad av flerbostadshus större än 5000 kvm

Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område
Planenligt
Liten avvikelse
Utanför planlagt område

24 250 kr
28 615 kr
28 615 kr
41 225 kr
46 560 kr
46 560 kr
87 300 kr
92 635 kr
92 635 kr
129 010 kr
134 345 kr
134 345 kr

Angivna kvadratmeter är bruttoarea + öppenarea

D. Bygglov för skyltar och ljusanordningar
D1

Skylt eller ljusanordning - sätta upp, flytta eller väsentligt ändra

5 820 kr

D2

Ytterligare en skylt eller ljusanordning, utöver den mest tidskrävande, i
ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

1 455 kr

E. Bygglov för anläggningar
Anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra anläggningar.
Exempelvis:
E1

E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E 10
E 11








vindkraftverk, radio-, telemast eller torn
nöjespark, idrottsplats eller småbåtshamn
campingplats, friluftsbad, motorbana eller skjutbana
begravningsplats
upplag eller materialgård
fast cistern och annan fast anläggning för kemiska produkter
Planenligt
Mur eller plank - anordna, inrätta, uppföra, flytta
Liten avvikelse
eller väsentligt ändra
Utanför planlagt område
Planenligt
Parkeringsplats utomhus - anordna, inrätta,
Liten avvikelse
uppföra, flytta eller väsentligt ändra
Utanför planlagt område
Planenligt
Transformatorstation - anordna, inrätta,
Liten avvikelse
uppföra, flytta, väsentligt ändra eller riva
Utanför planlagt område
Ställverk – anordna, inrätta, uppföra, flytta eller
väsentligt ändra

Timdebitering
( 3 tim
+handlägning
stid)
6 790 kr
8 730 kr
8 730 kr
6 790 kr
8 730 kr
8 730 kr
7 760 kr
10 185 kr
10 185 kr
11 155 kr
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F. Marklov, rivningslov och tidsbegränsat bygglov
F1

Marklov

6 790 kr

F2

Rivningslov komplementbyggnad eller mindre tillbyggnad

6 790 kr

F3

Rivningslov en- och tvåbostadshus

7 760 kr

F4

Rivningslov verksamheter och flerbostadshus

F3

Tidsbegränsat bygglov (även säsongslov)

F4

Förlänga tidsbegränsat bygglov

9 700 kr
75 % av full
avgift
50 % av full
avgift

G. Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)
G1

Åtgärd som inte kräver lov, där motsvarande åtgärd finns i taxan

G2

Åtgärd som inte kräver lov, där motsvarande åtgärd inte finns i taxan

Avgift som
motsvarande
åtgärd
Timdebitering

H. Anmälningspliktiga åtgärder
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H 10
H 11
H 12
H 13
H 14

Riva byggnad eller del av en byggnad utanför detaljplan
Ändra en byggnads bärande konstruktion eller avsevärt ändra planlösning,
med krav på kontrollansvarig
Ändra en byggnads bärande konstruktion eller avsevärt ändra planlösning,
utan krav på kontrollansvarig
Hiss - installera eller väsentligt ändra
Eldstad och rökkanal - installera eller väsentligt ändra
Ventilation - installera eller väsentligt ändra
Vatten och avlopp - installera eller väsentligt ändra
Brandskydd - ändra byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet
Vindkraftverk - bygga eller väsentligt ändra, med krav på kontrollansvarig
Vindkraftverk - bygga eller väsentligt ändra, utan krav på kontrollansvarig
Attefallshus - bygga som komplementbyggnad
Attefallshus - bygga som komplementbostadshus
Attefallshus - ändra från komplementbyggnad till komplementbostadshus
Anmälningspliktig tillbyggnad, takkupa eller inredande av ytterligare en
bostad

4 850 kr
11 883 kr
4 123 kr
3 395 kr
3 395 kr
5 093 kr
3 395 kr
4 850 kr
12 125 kr
5 820 kr
3 638 kr
5 093 kr
4 608 kr
4 123 kr

I. Förhandsbesked
I1

Förhandsbesked per huvudbyggnad, positivt eller negativt

13 095 kr
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J. Villkorsbesked och ingripandebesked
J1

Villkorsbesked

Timdebitering

J2

Ingripandebesked

Timdebitering

K. Extra möten och beslut
K1

Extra arbetsplatsbesök

2 910 kr

K2

Extra tekniskt samråd eller slutsamråd

1 940 kr

K3

Extra startbesked eller slutbesked

1 940 kr

K4

Byte av kontrollansvarig

Timdebitering

K5

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Timdebitering

L. Avslag
L1

Avslag

Timdebitering

M. Avskrivning
M1

Avskrivning

Timdebitering

N. Avvisning
N1

Avvisning

Timdebitering

O. Återkallat ärende
O1

Återkallat ärende

Timdebitering
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P. Nybyggnadskarta

P4

Nybyggnadskarta typ A
om fastigheten / området är 0-5000 kvm
Nybyggnadskarta typ A
om fastigheten / området är större än 5000 kvm
Nybyggnadskarta typ B
om fastigheten / området är 0-5000 kvm
Nybyggnadskarta typ B
om fastigheten / området är större än 5000 kvm

P5
P6
P7

Nybyggnadskarta typ C
Uppdatering av giltig nybyggnadskarta typ A och B
Uppgradering av giltig nybyggnadskarta typ B till nybyggnadskarta typ A

P1
P2
P3

8 973 kr
11 640 kr
8 488 kr
9 943 kr
1 455 kr
Timdebitering
Timdebitering

Q. Utstakning och lägeskontroll

Q1
Q2

Q3

Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9

Nybyggnad 1-4 punkter
Tillbyggnad 1-4 punkter
Tillägg per styck för nybyggnad av fler likartade
en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en och
samma ansökan (gruppbebyggelse), gäller även
garage, 1-4 punkter, förutsatt att utstakning görs
vid ett tillfälle
Tillägg per punkt utöver de fyra första (punkter
som stakas ut i fält)
Transformator, telemast eller vindkraftverk 1-4
punkter
Mur eller plank
Tillägg för extra utstakningstillfälle
Lägeskontroll
Vid eget utförande av utstakning eller lägeskontroll
tar Region Gotland betalt för administrering och
bedömningen av mätningsteknisk färdighet

Grov- och finutstakning
Finutstakning

25 % moms
tillkommer
9 215 kr
6 790 kr

Grov- och finutstakning

2 183 kr

Grov- och finutstakning

728 kr

Grovutstakning

Timdebitering
Timdebitering
Timdebitering
3 395 kr
2 910 kr
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R. Planbesked
R1

Positivt planbesked

15 000 kr

R2

Negativt planbesked

9 000 kr

R3

Återkallande av ansökan om planbesked

5 000 – 10 000 kr

I de fall detejfinns angivet planavgift i fastställd plan ska istället planavgift tillämpas enligt
nedan tabell.
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R 10

Planavgift nybyggnad komplementbyggnad, 0-49 kvm BTA
Planavgift nybyggnad huvudbyggnad, 0-49 kvm BTA
Planavgift nybyggnad, 50-129 kvm BTA
Planavgift nybyggnad, 130-199 kvm BTA
Planavgift tillbyggnad, 0-49 kvm BTA
Planavgift tillbyggnad, 50-129 kvm BTA
Planavgift tillbyggnad, 130-199 kvm BTA

10 000 kr
17 000 kr
25 000 kr
34 000 kr
10 000 kr
13 000 kr
17 000 kr

S. Detaljplan
S1

Detaljplan

Timdebitering

S6

Grundkarta till detaljplan (25 % moms tillkommer)

Timdebitering

S7

Fastighetsförteckning till detaljplan (25 % moms tillkommer)

Timdebitering
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Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan- och bygglovstaxa

T. Utdrag ur Region Gotlands primärkarta
25 % moms tillkommer

Hektar
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,5
2,0
2,5
3
4
5
6
7
8
9
10
Mer än 10
hektar

25 % moms tillkommer

Utan höjdinformation
Med höjdinformation
1 120 kr
1 160 kr
1 250 kr
1 320 kr
1 380 kr
1 480 kr
1 510 kr
1 640 kr
1 640 kr
1 800 kr
1 760 kr
1 960 kr
1 890 kr
2 120 kr
2 100 kr
2 180 kr
2 250 kr
2 450 kr
2 400 kr
2 700 kr
2 650 kr
2 900 kr
2 900 kr
3 200 kr
3 200 kr
3 800 kr
3 450 kr
4 250 kr
3 650 kr
5 100 kr
3 820 kr
5 550 kr
5 100 kr
6 400 kr
6 380 kr
7 980 kr
7 650 kr
9 560 kr
8 930 kr
11 160 kr
10 200 kr
12 760 kr
11 480 kr
14 350 kr
12 750 kr
15 950 kr
Timdebitering

Timdebitering

U. Övriga kart- och mättjänster
U1

Mät- och karttjänster
25 % moms tillkommer på
dessa tjänster

Timdebitering
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Bilaga beslut Taxa inom Plan och bygglagen (PBL)
Jämförelse taxa 2019 med förslag ny taxa för de avsnitt där förändring föreslås

A. Bygglov för en- eller tvåbostadshus, fritidshus och komplementbyggnader

Taxa 2019

Föreslagen taxa

Planenligt

22 795 kr

23 765 kr

Liten avvikelse

27 160 kr

28 130 kr

A3

Utanför planlagt område

27 160 kr

28 130 kr

A4

Med positivt förhandsbesked

20 855 kr

21 825 kr

A1
A2

Nybyggnad av ett enbostadshus, tvåbostadshus eller fritidshus med högst två bostäder

A5

Nybyggnad av komplementbyggnad, med krav på kontrollansvarig

Planenligt

16 975 kr

16 490 kr

A6

Exempelvis garage, carport, förråd eller gäststuga större än 50 kvm

Liten avvikelse

19 400 kr

20 855 kr

Utanför planlagt område

16 975 kr

16 490 kr

A7
A8

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan krav på kontrollansvarig

Planenligt

6 790 kr

5 820 kr

A9

Exempelvis garage, carport, förråd eller gäststuga 50 kvm eller mindre

Liten avvikelse

9 215 kr

7 275 kr

A 10

Utanför planlagt område

6 790 kr

5 820 kr

A 11

Planenligt

20 370 kr

20 370 kr

Liten avvikelse

22 795 kr

22 795 kr

Utanför planlagt område

20 370 kr

20 370 kr

8 730 kr

6 305 kr

11 155 kr

7 760 kr

A 12
A 13
A 14
A 15
A 16

Tillbyggnad, med krav på kontrollansvarig
Utökning av byggyta med mer än 30 kvm

Planenligt

Tillbyggnad, utan krav på kontrollansvarig
Utökning av byggyta med 30 kvm eller mindre

Liten avvikelse
Utanför planlagt område

8 730 kr

6 305 kr

A 17

Ändrad användning, med krav på kontrollansvarig

Planenligt

20 370 kr

21 340 kr

A 18

Exempelvis ändra del av ladugård till bostadshus

Liten avvikelse

25 705 kr

26 675 kr

Utanför planlagt område

25 705 kr

26 675 kr

A 19
A 20

Ändrad användning, utan krav på kontrollansvarig

Planenligt

A 21

Exempelvis ändra garage till förråd

Liten avvikelse
Utanför planlagt område

8 730 kr

8 730 kr

A 23

Fasadändring, med krav på kontrollansvarig

Planenligt

7 760 kr

10 670 kr

A 24

Större ändring av exempelvis fasad-, takmaterial, fönster eller dörrar

Liten avvikelse

9 215 kr

12 125 kr

A 25

Fasadändring, utan krav på kontrollansvarig

Planenligt

5 335 kr

5 820 kr

A 26

Liten avvikelse

6 790 kr

7 275 kr

A 28

Mindre ändring av exempelvis fasad-, takmaterial, fönster eller dörrar
Nybyggnad av gruppbebyggelse
Fler likartade enbostadshus, tvåbostadshus eller fritidshus, utöver det första, i en och samma
ansökan.
Komplementbyggnader (max 2 st), exempelvis garage, i samma ansökan som bygglov för
huvudbyggnad

A 29

Mindre ändring av inlämnad bygglovsansökan

A 22

A 27

8 245 kr

8 245 kr

10 670 kr

10 670 kr

50 % av full avgift
Ingen ändring
50 % av full avgift
Timdebitering

B. Bygglov för övriga byggnader –
som inte är en- eller tvåbostadshus, komplementbyggnad eller flerbostadshus

Taxa 2019

Föreslagen taxa

B1

Nybyggnad 0-100 kvm, med krav på kontrollansvarig

Planenligt

19 400 kr

21 340 kr

B2

Exempelvis verkstad, lokal eller förråd

Liten avvikelse

23 765 kr

25 705 kr

Utanför planlagt område

23 765 kr

25 705 kr

Planenligt

10 185 kr

11 640 kr

B3
B4

Nybyggnad 0-100 kvm, utan krav på kontrollansvarig

B5

Exempelvis oisolerad lagerlokal

Liten avvikelse

14 550 kr

16 005 kr

B6

Utanför planlagt område

14 550 kr

16 005 kr

B7

Planenligt

24 735 kr

32 495 kr

Liten avvikelse

30 070 kr

37 830 kr

B9

Utanför planlagt område

30 070 kr

37 830 kr

B 10

Planenligt

39 770 kr

50 440 kr

Liten avvikelse

45 105 kr

55 775 kr

B 12

Utanför planlagt område

45 105 kr

53 835 kr

B 13

Planenligt

55 290 kr

69 355 kr

Liten avvikelse

60 625 kr

74 690 kr

B 15

Utanför planlagt område

60 625 kr

74 690 kr

B 16

Planenligt

18 915 kr

27 645 kr

Liten avvikelse

22 310 kr

31 040 kr

B 18

Utanför planlagt område

22 310 kr

31 040 kr

B 19

Planenligt

8 245 kr

10 185 kr

Liten avvikelse

10 670 kr

12 610 kr

Utanför planlagt område

10 670 kr

12 610 kr

B8

B 11

B 14

B 17

B 20

Nybyggnad 101-1000 kvm

Nybyggnad 1001-5000 kvm

Nybyggnad större än 5000 kvm

Tillbyggnad, med krav på kontrollansvarig Utökning av byggyta med mer än 50 kvm

Tillbyggnad, utan krav på kontrollansvarig Utökning av byggyta med mindre än 50 kvm

B 21
B 22

Fasadändring, med krav på kontrollansvarig

Planenligt

B 23

Större ändring av exempelvis fasad-, takmaterial, fönster eller dörrar

Liten avvikelse

B 24

Fasadändring, utan krav på kontrollansvarig

B 25

Mindre ändring av exempelvis fasad-, takmaterial, fönster eller dörrar

B 26
B 27

Ändrad användning, med krav på kontrollansvarig Exempelvis ändra lagerlokal till restaurang

8 730 kr

8 730 kr

11 155 kr

11 155 kr

Planenligt

6 305 kr

6 305 kr

Liten avvikelse

7 760 kr

7 760 kr

Planenligt

20 855 kr

28 130 kr

Liten avvikelse

25 220 kr

32 495 kr

B 28

Utanför planlagt område

25 220 kr

32 495 kr

B 29

Planenligt

B 30

Ändrad användning, utan krav på kontrollansvarig Exempelvis ändra verkstad till lager

B 31
B 32

Liten avvikelse
Utanför planlagt område

Reduktion med 25 % av bygglovsavgiften när det finns ett positivt förhandsbesked
Angivna kvadratmeter avser bruttoarea + öppenarea
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8 245 kr

8 730 kr

10 670 kr

11 155 kr

10 670 kr
75 % av full
avgift

11 155 kr
Ingen ändring

C. Bygglov för flerbostadshus

Taxa 2019

C1

Föreslagen taxa

Planenligt

22 310 kr

24 250 kr

Liten avvikelse

26 675 kr

28 615 kr

C3

Utanför planlagt område

26 675 kr

28 615 kr

C4

Planenligt

35 405 kr

41 225 kr

Liten avvikelse

40 740 kr

46 560 kr

C6

Utanför planlagt område

40 740 kr

46 560 kr

C7

Planenligt

82 450 kr

87 300 kr

Liten avvikelse

87 785 kr

92 635 kr

C9

Utanför planlagt område

87 785 kr

92 635 kr

C 10

Planenligt

119 310 kr

129 010 kr

Liten avvikelse

124 645 kr

134 345 kr

Utanför planlagt område

124 645 kr

134 345 kr

Taxa 2019

Föreslagen taxa

C2

C5

C8

C 11

Nybyggnad av flerbostadshus 0-100 kvm

Nybyggnad av flerbostadshus 101-1000 kvm

Nybyggnad av flerbostadshus 1001-5000 kvm

Nybyggnad av flerbostadshus större än 5000 kvm

C 12
Angivna kvadratmeter är bruttoarea + öppenarea

E. Bygglov för anläggningar

E1

Anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra anläggningar. Exempelvis:
·
vindkraftverk, radio-, telemast eller torn
·
nöjespark, idrottsplats eller småbåtshamn
·
campingplats, friluftsbad, motorbana eller skjutbana
·
begravningsplats
·
upplag eller materialgård
·
fast cistern och annan fast anläggning för kemiska produkter

E2
E3

Mur eller plank - anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra

E4
E5

Timdebitering
( 3 tim
+handlägningstid)
Planenligt

6 790 kr

Liten avvikelse

8 730 kr

Utanför planlagt område

8 730 kr

Planenligt

6 790 kr

Liten avvikelse

8 730 kr

E7

Utanför planlagt område

8 730 kr

E8

Planenligt

E6

E9

Parkeringsplats utomhus - anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra

Transformatorstation - anordna, inrätta, uppföra, flytta, väsentligt ändra eller riva

E 10
E9

7 760 kr

Liten avvikelse

10 185 kr

Utanför planlagt område

10 185 kr

Ställverk - anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentlig ändra.

F. Marklov, rivningslov och tidsbegränsat bygglov

Ingen ändring

Ny

11 155 kr

Taxa 2019

Föreslagen taxa

F1

Marklov

6 790 kr

6 790 kr

F2

Rivningslov komplementbyggnad eller mindre tillbyggnad

9 215 kr

6 790 kr

F3

Rivningslov en eller två-bostadshus

9 215 kr

7 760 kr

F4

Rivningslov verksamheter eller flerbostadshus

9 700 kr

F5

Tidsbegränsat bygglov (även säsongslov)

F6

Förlänga tidsbegränsat bygglov

9 215 kr
75 % av full
avgift
50 % av full
avgift

H. Anmälningspliktiga åtgärder

Taxa 2019

Ingen ändring

Föreslagen taxa

H1

Riva byggnad eller del av en byggnad utanför detaljplan

4 850 kr

4 850 kr

H2

Ändra en byggnads bärande konstruktion eller avsevärt ändra planlösning, med krav på kontrollansvarig

9 458 kr

11 883 kr
4 123 kr

H3

Ändra en byggnads bärande konstruktion eller avsevärt ändra planlösning, utan krav på kontrollansvarig

4 123 kr

H4

Hiss - installera eller väsentligt ändra

4 365 kr

3 395 kr

H5

Eldstad och rökkanal - installera eller väsentligt ändra

3 395 kr

3 395 kr

H6

Ventilation - installera eller väsentligt ändra

4 608 kr

5 093 kr

H7

Vatten och avlopp - installera eller väsentligt ändra

3 395 kr

3 395 kr

H8

Brandskydd - ändra byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet

4 608 kr

4 850 kr

H9

Vindkraftverk - bygga eller väsentligt ändra, med krav på kontrollansvarig

7 760 kr

12 125 kr

H 10

Vindkraftverk - bygga eller väsentligt ändra, utan krav på kontrollansvarig

3 395 kr

5 820 kr

H 11

Attefallshus - bygga som komplementbyggnad

4 123 kr

3 638 kr

H 12

Attefallshus - bygga som komplementbostadshus

4 608 kr

5 093 kr

H 13

Attefallshus - ändra från komplementbyggnad till komplementbostadshus

3 395 kr

4 608 kr

H 14

Anmälningspliktig tillbyggnad, takkupa eller inredande av ytterligare en bostad

3 638 kr

4 123 kr
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-11-21

RS § 349

Omdisponering av investeringsanslag för
trafiksäkerhetsåtgärder

RS 2019/1046
AU § 308

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Omdisponering ska ske med 3,6 miljoner kr från projekt Visborg infrastruktur park
till projekt Trafiksäkerhetsåtgärder LTP.
x Ökade kapitalkostnader ska finansieras inom ram.
x

I samband med beslut om kompletteringsbudget 2019 fördes 4 612 000 kr med från
2018 för projektet Visborg infrastruktur park. Investeringsutfallet för Visborg infrastruktur park uppgår till totalt 0 kronor.
Investeringsanslaget för Trafiksäkerhetsåtgärder år 2019 uppgår till totalt 1 189 000 kr.
Investeringsutfallet för Trafiksäkerhetsåtgärder tom juli 2019 uppgår till totalt
135 940 kr.
Tekniska nämnden bedömer att investeringsanslaget för projektet Trafiksäkerhetsåtgärder 2019 är otillräckligt eftersom de framtida behoven av investeringar är stora. I
regionens förslag till investeringsplan för 2020-2024 upptas 3 200 000 kr år 2020,
1 200 000 kr 2022, 1200 000 kr 2023 och 1 200 000 kr 2024. Tekniska nämnden
bedömer att en omdisponering av investeringsanslag från Visborg infrastruktur park
till projektet Trafiksäkerhetsåtgärder LTP erfordras för att kunna genomföra en
ändamålsenlig verksamhet vad gäller trafiksäkerhet på Gotland.
I samband med beslut om investeringsbudget för 2019 och framåt beslutades att
projektet Visborg infrastruktur park ska ingå i exploateringen av Visborg och att
framtida medel ska ingå i exploateringsbudgeten.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att omdisponering ska ske såsom tekniska
nämnden föreslår. Ökningen av kapitalkostnader måste nämnden hantera inom ram.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet får konsekvenser för barn- och genusperspektivet i ökad trafiksäkerhet.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet kan få konsekvenser i ökad trafiksäkerhet för
landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får ekonomiska konsekvenser i ökade
kapitalkostnader.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-11-21

RS § 349 forts
RS 2019/1046
AU § 308
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2019-08-28, § 174
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-16
Skickas till
Tekniska nämnden

24 (62)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1046
16 oktober 2019

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Omdisponering av investeringsanslag för
trafiksäkerhetsåtgärder
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Omdisponering ska ske med 3 600 tkr från projekt Visborg infrastruktur park till
projekt Trafiksäkerhetsåtgärder LTP.



Ökade kapitalkostnader ska finansieras inom ram.

Sammanfattning

I samband med beslut om kompletteringsbudget 2019 fördes 4 612 tkr med från
2018 för projektet Visborg infrastruktur park. Investeringsutfallet för Visborg
infrastruktur park uppgår till totalt 0 kronor.
Investeringsanslaget för Trafiksäkerhetsåtgärder år 2019 uppgår till totalt 1 189 tkr.
Investeringsutfallet för Trafiksäkerhetsåtgärder tom juli 2019 uppgår till totalt
135 940 kr.
Tekniska nämnden bedömer att investeringsanslaget för projektet
Trafiksäkerhetsåtgärder 2019 är otillräckligt eftersom de framtida behoven av
investeringar är stora. I regionens förslag till investeringsplan för 2020-2024 upptas
3 200 tkr år 2020, 1 200 tkr 2022, 1200 tkr 2023 och 1 200 tkr 2024. Tekniska
nämnden bedömer att en omdisponering av investeringsanslag från Visborg
infrastruktur park till projektet Trafiksäkerhetsåtgärder LTP erfordras för att kunna
genomföra en ändamålsenlig verksamhet vad gäller trafiksäkerhet på Gotland.
I samband med beslut om investeringsbudget för 2019 och framåt beslutades att
projektet Visborg infrastruktur park ska ingå i exploateringen av Visborg och att
framtida medel ska ingå i exploateringsbudgeten.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att omdisponering ska ske såsom tekniska
nämnden föreslår. Ökningen av kapitalkostnader måste nämnden hantera inom ram.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet får konsekvenser för barn- och
genusperspektivet i ökad trafiksäkerhet.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet kan få konsekvenser i ökad trafiksäkerhet för
landsbygdsperspektivet.
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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 2019/1046

Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får ekonomiska konsekvenser i ökade
kapitalkostnader.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2019-08-28, §174
Regionstyrelseförvaltningen

Marica Gardell
tf regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-08-28

TN § 174

TN § 174

Omdisponering av investeringsanslag för
trafiksäkerhetsåtgärder

TN 2019/1870
TN AU § 141

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om omdisponering av medel med
3 600 000 kronor från projektnummer 12051 ”Visborg infrastruktur park” till
projektnummer 12011 ”Trafiksäkerhetsåtgärder LTP”.

Investeringsanslaget för ”Trafiksäkerhetsåtgärder” år 2019 uppgår till totalt 1 189 000
kr. Teknikförvaltningens Mark och trafikavdelning bedömer att investeringsanslaget
2019 är otillräckligt eftersom de framtida behoven av trafiksäkerhetsåtgärder är stora.
I regionens förslag till investeringsplan för 2020-2024 upptas 3 200 000 kr år 2020,
1 200 000 kr 2022, 1200 000 kr 2023 och 1 200 000 kr 2024.
Investeringsutfallet för ”Trafiksäkerhetsåtgärder” tom juli 2019 uppgår till totalt
135 940 kr.
Investeringsanslaget för ”Visborg infrastruktur park” uppgår till 4 612 000 kr 2019.
Investeringsanslaget kommer inte att användas för det ursprungliga ändamålet
eftersom parkanläggningar vid Visborg kommer att anläggas inom ramen för
exploateringsverksamheten.
Investeringsutfallet för ”Visborg infrastruktur park” tom juli 2019 uppgår till totalt 0
kr.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att en omdisponering av investeringsanslag med
3 600 000 kr från ”Visborg infrastruktur park” till projektet ”Trafiksäkerhetsåtgärder
LTP” erfordras för att kunna genomföra en ändamålsenlig verksamhet vad gäller
trafiksäkerhet på Gotland.
Om ytterligare investeringar i trafiksäkerhet görs med 3 600 000 kr så kommer
kapitalkostnader att öka med totalt 198 000 kr vid 25 års avskrivning och 1,5 %
intern ränta.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet får konsekvenser för barn- och
genusperspektivet i ökad trafiksäkerhet.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet kan få konsekvenser i ökad trafiksäkerhet för
landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får ekonomiska konsekvenser i ökade
kapitalkostnader.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-08-28

TN § 174

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om omdisponering av medel med
3 600 000 kronor från projektnummer 12051 ”Visborg infrastruktur park” till
projektnummer 12011 ”Trafiksäkerhetsåtgärder LTP”.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-08-05
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-11-21

RS § 358

Detaljplan. Hemse Kalkonen 14. Antagande

RS 2014/386
AU § 318

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Regionstyrelsen tillstyrker planförslaget och överlämnar det till regionfullmäktige för
antagande.

Syftet med planen är att möjliggöra en ny användning av befintlig fastighet och
byggnad för centrumändamål i form av kontor, handel, föreningslokaler, hotell m m
samt för försäljning av drivmedel (biogas).
På fastigheten finns idag en byggnad avsedd för industriändamål. Tillgängligheten till
den del av planområdet där det planeras en tankstation är mycket god och några förändringar i form av nya in- och utfarter planeras därför inte. Däremot planeras en ny
in- och utfart för den del av planområdet som är avsatt för centrumverksamheter.
Exploatören ansvarar för genomförandet av alla åtgärder som planen medför,
inkluderande byggnation av tankstation. Exploatörens åtaganden regleras i ett
exploateringsavtal som parterna tecknar och som ligger till grund för ett antagande av
detaljplanen.
Regionstyrelsen tillstyrkte 2015-03-26 planförslaget efter genomfört granskningsskede
och överlämnade detsamma till regionfullmäktige för antagande. Inför fullmäktiges
behandling av ärendet gjordes dock en överenskommelse med exploatören om att inte
gå vidare ett antagande av detaljplanen. Regionfullmäktige beslutade därför 2015-04-27
(RF §158) att ärendet skulle utgå.
Nu återkommer ärendet till regionstyrelsen för förnyad behandling efter att fastigheten
som detaljplanen omfattar har bytt ägare. Den nya exploatören är angelägen om att
planförslaget med de möjligheter den innebär genomförs.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen av planförslaget kan antas och föreslår
att planen, så snart exploateringsavtalet godkänts av regionstyrelsen, överlämnas till
regionfullmäktige för antagande.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-14
Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Planenheten
Teknikförvaltningen - Mark och stadsmiljö
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2014/386
14 oktober 2019

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Detaljplan Hemse Kalkonen 14, antagande
Förslag till beslut

Regionstyrelsen tillstyrker planförslaget och överlämnar det till regionfullmäktige för
antagande.

Sammanfattning

Syftet med planen är att möjliggöra en ny användning av befintlig fastighet och
byggnad för centrumändamål i form av kontor, handel, föreningslokaler, hotell m m
samt för försäljning av drivmedel (biogas).
På fastigheten finns idag en byggnad avsedd för industriändamål. Tillgängligheten till
den del av planområdet där det planeras en tankstation är mycket god och några
förändringar i form av nya in- och utfarter planeras därför inte. Däremot planeras en
ny in- och utfart för den del av planområdet som är avsatt för centrumverksamheter.
Exploatören ansvarar för genomförandet av alla åtgärder som planen medför,
inkluderande byggnation av tankstation. Exploatörens åtaganden regleras i ett
exploateringsavtal som parterna tecknar och som ligger till grund för ett antagande av
detaljplanen.
Bedömning

Regionstyrelsen tillstyrkte 2015-03-26 planförslaget efter genomfört
granskningsskede och överlämnade detsamma till regionfullmäktige för antagande.
Inför fullmäktiges behandling av ärendet gjordes dock en överenskommelse med
exploatören om att inte gå vidare ett antagande av detaljplanen. Regionfullmäktige
beslutade därför 2015-04-27 (Rf §158) att ärendet skulle utgå.
Nu återkommer ärendet till regionstyrelsen för förnyad behandling efter att
fastigheten som detaljplanen omfattar har bytt ägare. Den nya exploatören är
angelägen om att planförslaget med de möjligheter den innebär genomförs.
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E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2014/386

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen av planförslaget kan antas och föreslår
att planen, så snart exploateringsavtalet godkänts av regionstyrelsen, överlämnas till
regionfullmäktige för antagande.
Beslutsunderlag

Förslag till detaljplan BN 2011/102, rev 2015-02-25.
Regionstyrelseförvaltningen

Marica Gardell
Tf regiondirektör
Skickas till
SBF plan
TKF mark och stadsmiljö
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet.
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HANDLINGAR
Till planförslaget hör följande handlingar:
 Planhandling
 Plankarta
 Illustrationskarta
 MIFO fas 1-Historisk inventering daterad 2013-10-21
 MSB, Tankstation för metangasdrivna fordon, juli 2011
 MSB, Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstation, maj 2008
 Geoteknisk undersökning, AB PentaCon 2014-09-29
(Planförslaget finns på hemsidan under granskningstiden, www.gotland.se)

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten detaljplan
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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Planen hanteras enligt 2010:900 PBL. Beslut om planuppdrag fattades av
byggnadsnämnden i Region Gotland den 2011-05-11.
Planens syfte och
huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en användning av befintlig fastighet
och byggnad för kontor, handel, lager, föreningslokaler, restauranger, hotell,
hantverk samt försäljning av drivmedel.

Den delen av planen som gäller drivmedelsförsäljning syftar till att
säkerställa Biogas Gotlands etablering av tankstationer för biogas på
Gotland, där även företagets åtaganden mot Region Gotland ingår. I
gällande avtal med regionen finns krav på en tankstation för biogas i Hemse
respektive Lärbro (projektering i Lärbro pågår).
Planbestämmelserna är utformade med avsikt att säkra angöring,
fordonsrörelser, parkeringsbehov samt skyddsavstånd för brandfarliga och
explosiva varor.

Bedömning av miljöpåverkan

Regionen har gjort bedömningen att det inte föreligger risk för påverkan på
miljö, hälsa m. fl. faktorer av sådan omfattning att en särskild
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver tas fram. Länsstyrelsen har i ett
särskilt remissvar meddelat att man delvis instämmer i den bedömning som
regionen gjort, med reservation för att en markundersökning kan komma att
visa att en MKB behövs för att avgöra om den ändrade markanvändningen är
lämplig.
På uppdrag av Biogas Gotland har PentaCon utfört en historisk inventering
enligt MIFO fas 1-modellen där man utgår från tillgänglig information om
aktuell bransch för det aktuella objektet. I det här fallet gummiproduktion
och arbete med textilier.
Enligt MIFO-metodiken bedöms risken för människors hälsa och miljön vara
liten i och med att inget tyder på att en lokal deponi finns inom fastigheten
och andra potentiella föroreningar anses vara av en begränsad omfattning.
Sammantaget riskklassas området till riskklass 4. Dock skall det noteras att
asfalten inom fastigheten kan innehålla PAH-föroreningar, som kan kräva
speciell hantering i samband med ombyggnationer. Provtagning av asfalt med
avseende på PAH-innehåll bör utföras innan entreprenadstart
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 §, miljöbalken (MB) jämlikt 4 kap
1 § MB, vilket innebär att åtgärder inte får medföra att Gotlands samlade
natur- och kulturvärden påtagligt skadas. Regionen anser att ingen påtaglig skada
sker på riksintresset om denna detaljplan genomförs.

__________________________________________________________________________________
3 (13)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
GRANSKNING
BN 2011/102
Hemse Kalkonen 14
2014-10-14 rev 2015-02-25
____________________________________________________________________________________________

PLANDATA
Lägesbestämning

Planområdet är beläget direkt öster om korsningen mellan Ronevägen och
Bangårdsgatan i centrala Hemse.

Översiktskarta

Areal

Planområdet som består av fastigheten Hemse Kalkonen 14 omfattar
11 582 kvm.

Markägoförhållanden

Fastigheten Hemse Kalkonen 14 ägs av Hemse Fastighet K14 AB.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

I översiktsplanen för Gotland antagen av KF 2010-06-14 § 79 ligger

Kalkonen inom område med detaljplaner där fördjupad översiktsplan ska
tas fram.
Detaljplaner, områdes- För Hemse Kalkonen 14 gäller en detaljplan antagen 1990-10-08, som
bestämmelser
anger industriändamål.
förordnanden m m
Program för planområdet

Planen är liten och okomplicerad och behöver därför inte föregås av något
program.

__________________________________________________________________________________
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Planområdets norra del utgörs av en gräsyta. Den större delen av marken i
väster och öster är idag asfalterad med plats för bilparkering i väster. I
väster finns en in- och utfart från Bangårdsgatan. I söder, längs med
Ronevägen och framför befintlig byggnad, finns smala gräsytor delvis med
träd. Även i planområdets östra del finns en in- och utfart till och från
Ronevägen.

Geotekniska
förhållanden

En översiktlig geoteknisk utredning för planområdet har genomförts av AB
PentaCon 2014-09-29. Undersökningen kompletterades med svar på
provtagning av aska och asfalt (2014-12-09).
Jorden inom undersökningsområdet bedöms generellt, under asfalten,
bestå av fyllningsjord av varierande mäktighet på ett tunt moränlager direkt
på kalkstensberget.
Provtagning av asfalt visar på föroreningshalter betydligt under riktvärden
för MKM (mindre känslig markanvändning).
Fyllningsjorden innehåller till viss del tegel, och en mindre mängd
sot/slagg och rester av aska. Den övre delen av berget består av 0,3-0,4
meter rösberg och är grävbart ned till den bedömda bergnivån ca 1,0-1,2
meter under mark. Provtagning av aska visar på föroreningshalter betydligt
under riktvärden för MKM (mindre känslig markanvändning).
Inget vatten har påträffats vid fältundersökningen. Grundvattennivån
bedöms, med ledning av SGU:s kartunderlag, ligga ca 5 meter under
markytan. Vatten bedöms kunna rinna på den tätare moränjorden eller på
kalkstensberget.
Grundläggning bedöms genomgående kunna utföras på konventionellt
sätt, med hel kantförstyvad bottenplatta eller separata grundplattor direkt i
naturlig mark på frostfri nivå. Det förutsätts att befintlig mulljord och
fyllningsjord tas bort innan grundläggning.
Nytillförd fyllning för grundläggningen utförs lämpligen med materialtyp 2,
grovkornig jord, enligt tabell CE/1 i AMA Anläggning 10. Packning utförs
lämpligen i lager enligt tabell CE/4 i Anläggnings AMA Anläggning 10.
Grundläggning av underjordiska cisterner görs efter försiktig/skonsam
sprängning alternativt fräsning av kalstensberget. Spettning eller normal
sprängning bör inte utföras p.g.a. risk för vibrationer och öppningar av
vattenförande sprickor i berget.
Vid grundläggningsarbetena krävs inga speciella
markförstärkningsåtgärder. Se mer info i utredningen. Belastningar av
marken (byggnader, uppfyllning mm.) kan genomgående, med de
förutsättningar som ges i översiktlig geoteknisk utredning, utföras utan risk
för skadliga, ojämna, sättningar. Ej heller föreligger risk för
stabilitetstekniska problem.
Om främmande material upptäcks vid schaktning, både vad gäller
färgförändring och lukt eller annan okulär indikation ska tillsynsmyndighet
underrättas.

Radon

Planområdet utgörs av normalriskområde för radon.

Fornlämningar

Inga fornlämningar finns registrerade inom fastigheten.

__________________________________________________________________________________
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Klimatförändringar

Planen syftar till att möjliggöra tankstation för bland annat biogas, ett
alternativt fordonsdrivmedel som bidrar till att minska utsläppen av
koldioxid och användningen av fossila drivmedel. Den regionala miljön kan
bli hjälpt genom att försurande och övergödande utsläpp i form av svavel
och kväve minskar.

Högre temperaturer
Högre temperaturer ställer krav på att exempelvis avsätta (större) ytor för
allmänna ändamål som gator, torg och parker, då människors benägenhet
att vistas utomhus ökar vid stigande temperaturer. Detaljplanen utgörs av
kvartersmark. Behovet av utomhusvistelse för allmänheten kan
tillgodoses på annat sätt i Hemse.

Ökad nederbörd och översvämningar
Nederbörden förväntas öka med 10-20% det närmaste seklet (SMHI). Det
häftigaste regn som drabbat Gotland i modern tid skedde år 1913, då ett
skyfall gav 141 mm (141 liter per kvadratmeter). Ett troligt rimligt
antagande för framtida ökande nederbördsmängder är 155-170 liter per
kvadratmeter. För detaljplanen kräver det att man inte hårdgör mer mark
än nödvändigt och att dagvattennätet är dimensionerat för att omhänderta
de ökade mängder som en exploatering kan innebära. Planområdet ligger
inom verksamhetsområde för VA (vatten och avlopp). Planen innebär att
bara en marginell ökning av asfaltytan måste göras.

Stigande havsnivåer
Aktuella fastigheter ligger inte inom riskområde för stigande havsnivåer.

Risker för ras, skred och erosion
Belastningar av marken (byggnader, uppfyllning mm) kan genomgående,
med de förutsättningar som ges i geotekniska utredningen, utföras utan
risk för skadliga, ojämna, sättningar. Ej heller föreligger risk för
stabilitetstekniska problem.

Bebyggelseområden
Befintliga bostäder,
arbetsplatser och
övrig bebyggelse

I söder gränsar planområdet till bostadsbebyggelse (3 villor) samt butiksoch industribyggnader på andra sidan Ronevägen. Öster och nordost om
området finns ett handelsområde med bl a byggvaruhus och busstation.
Nordväst om området, på andra sidan Bangårdsgatan, består bebyggelsen
av villor.
Planområdet är idag delvis bebyggt med en byggnad avsedd för
industriändamål.

Föreslagen förändring

Den föreslagna förändringen av den befintliga byggnadens
användningsområde från Industri- till Centrum-ändamål innebär möjlighet
för etablering av fler verksamheter inom användningsområdena C
(Centrum), E (Tekniska anläggningar), G (Fordonsservice) och U (Lager).
Detta innebär att det kommer att ges möjligheter till ett bredare utbud som
t.ex. kontor och konferenslokal, butiker, lager, restaurang, gym och garage.
Den föreslagna tankstationen med tillhörande butik, bilverkstad samt
biltvätt etableras vid den östra gaveln av den befintliga byggnaden.
Fler parkeringsplatser kommer att anordnas i den västra och även i den
östra delen av planområdet. Den befintliga gräsytan norr om byggnaden
kommer delvis att påverkas av en vändplan för tung trafik samt eventuellt
även av fler parkeringsplatser.
För att förhindra genomfart kommer ett nytt stängsel att sättas upp i
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nordöstra hörnet av planområdet, mot befintlig busstation och
pendelparkering. En grind för fotgängare kommer att finnas i
stängslet. Detta ombesörjs av fastighetsägaren.
Planerad tankstation innefattar pumpar för biogas, bensin och
diesel samt tillhörande gaslager, kompressorstation och cistern för bensin
och diesel, under mark, se planillustration. Pumpön placeras öster om
befintlig byggnad. Tankstationen nyttjar befintligt in-/utfart från Ronevägen.
En ny in- och utfart för övriga verksamheter inom planområdet kommer att
öppnas upp mot Ronevägen väster om befintlig byggnad.
Fastighetsägaren ska söka nytt tillstånd hos Trafikverket för utfart mot väg
527. Den befintliga in- och utfarten från Bangårdsgatan kommer att
stängas av. Gaslager och kompressorstation samt nedgrävd cistern
placeras i direkt anslutning till östra tomtgränsen.
Mark som på plankartan är prickmarkerad får med undantag av
anordningar för försäljning av drivmedel inte bebyggas ytterligare.

Illustration, föreslagen verksamhet.
Tankstationens delsystem:
a. Gasdispenser, pump med dubbla munstycken, tankning från vänster/höger.
b. Mätarskåp bensin och dieselpump med dubbla munstycken för respektive bränsle
c. Mätarskåp diesel tunga fordon, pump med dubbla munstycken
d. Gaslager, plats för två mobila gasflak, jfr standard 20 fots container
e. Cistern bensin och diesel, nergrävd och täckt
f. Lossningsplats bensin och diesel, fyllning av cistern via tankfordon
g. Kompressorstation
h. Transformatorstation

Tillgänglighet

Området har i dag en mycket god tillgänglighet. Denna plan föreslår inga
förändringar av detta.
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Gator och trafik
Kollektivtrafik

Hemse trafikeras av flera kollektivtrafikbussar dagligen. Busstation finns
centralt i Hemse samhälle precis nordost om planområdet.

Parkering, angöring
samt in- och utfart

In- och utfart för tankstation, inklusive lossning av drivmedel, ordnas via
befintlig in- och utfart från Ronevägen (vid befintlig byggnads östra gavel).
In- och utfart för övriga funktioner sker via den nya in- och utfarten
mot Ronevägen. Trafikverket har 2013-10-25 (TRV 2013/77377)
lämnat tillstånd till denna. Tillståndet har löpt ut. Fastighetsägaren
ska söka nytt tillstånd hos Trafikverket för utfart mot väg 527. In- och
utfarten mot Bangårdsgatan stängs av.
Parkering för tankstation, restaurang och övrig handel ordnas i första hand
på redan befintliga hårdgjorda ytor i anslutning till respektive verksamhet.
Därtill kan antalet parkeringsplatser vid behov utökas genom nyttjande av
gräsytan belägen mellan Bangårdgatan och befintlig byggnads norra
långsida. Bedömningen är att eventuell framtida erforderlig utökning av
parkeringsplatser kan göras utan avsteg från en trevlig inramning med viss
kvarstående grönyta.
Fordonsrörelser och angöring till tänkta funktioner för tankstation så som
lossning drivmedel, biltvätt och serviceverkstad ordnas, enligt ovan, i första
hand på befintliga hårdgjorda ytor med möjlighet till utökning på angiven
grönyta.

Störningar
Trafik

Stora korsningen i Hemse är mellan väg 142 (Storgatan) och väg 141
(Fardhemsvägen väster om Storgatan) som fortsätter i väg 527
(Ronevägen öster om Storgatan). I senast redovisade mätningen (2009)
hade väg 142 i Hemse 1650 fordon/dygn (varav 100 tung trafik), väg 141
uppmätte 3000 fordon/dygn (varav 230 tung trafik) och väg 527
uppmätte 800 fordon/dygn (varav 49 tung trafik).
I Hemse finns idag två bensinstationer, Tankvärt och OKQ8. Tankvärt finns
i Hemse centrum i korsningen mellan de båda länsvägarna, OKQ8 utefter
Ronevägen öster om och på samma sida som den i planen föreslagna
etableringen. Förhandlingar mellan Biogas Gotland och Tankvärt pågår.
Om dessa resulterar i en flyttning av Tankvärts försäljning kommer
trafikbelastningen på planområdet att bli större än om de båda befintliga
finns kvar och den nya tankstationen etableras. Påverkan på närområdet
är därmed störst om den station som medges i planen ersätter den i den
centrala korsningen.
På Tankvärts station sker nu ca 50 000 tankningar per år, dvs i genomsnitt
130-140 per dag. En del av Tankvärts kunder kommer rimligen på
Ronevägen. Även om man bortser från detta blir trafikökningen måttlig, i
storleksordningen 20 %. Sommartid är trafikbelastningen större, både
genomfartstrafiken och antalet som tankar. Uppskattningsvis är maximalt
antal tankade bilar per dygn 250-300.

Brandskydd

Gällande säkerhetsavstånd för tankstation ska uppfyllas. Följande
dokument nyttjas för att säkerställa regeluppfyllelse:
1. MSB, Tankstation för metangasdrivna fordon (juli 2011, bygger på
innehållet i skriften TSA 2010, utgiven av Energigas Sverige), se
bilaga 4.
2. MSB, Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstation
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(maj 2008), se bilaga 5.

Buller

Detaljplanen innebär införande av nya bullerkällor; kompressorstation och
restaurang och att trafikmängden kan komma att öka.
Tillverkaren av aktuell kompressorstation anger maximalt 60 dBA 10 meter
från anläggningen. Kompressorstationen arbetar intermittent, vilket innebär
att kompressorn startar när trycket i gaslagret sjunker under en viss nivå
och stannar när önskat tryck är återställt (jfr funktionen för en hydrofor).
Detta innebär att kompressorn ej är i drift så länge inte tankande fordon
sänker trycket i gaslagret, vilket i sin tur gör att drift sällan sker t.ex.
nattetid. Buller från kompressorstationen bedöms inte vara störande för
näraliggande bostäder. Om det, mot förmodan, uppstår störande buller kan
det lätt åtgärdas med ljuddämpande tilläggsisolering.
Trafikökningen på Ronevägen blir måttlig även om samarbetet mellan
Tankvärt och Biogas Gotland leder till att Tankvärts verksamhet flyttar till
planområdet och att alla dess kunder istället tankar utefter Ronevägen.
Ökningen av trafikbullret blir därmed marginell.

Ljus

Belysningen på drivmedelsstationen torde inte vara mer störande än från
gatubelysningen. Antalet tankande fordon nattetid bedöms vara få, varför
störningarna av svängande fordon torde bli små.

Lukt

Lukt från tankstationen kommer inte att förekomma då fordonsgas är luktfri
och tillgänglig teknik för tankning av bensin och diesel gör att ingen lukt i
omgivningen uppkommer. Eventuell lukt från restaurang torde vara måttlig.

Luft

Utomhusluftens kvalité måste vara lämplig som daglig vistelsemiljö för
människor och för bostäder. Planeringen är därför avhängig till att trafiken i
området fungerar utan att luftkvalitén blir dålig. Ökade trafikflöden med
fossila bränslen får ytterligare föroreningar som konsekvens. Planförslaget
kommer att innebära en ökad fordonstrafik till och från området. Planen
syftar till att möjliggöra tankstation med bland annat biogas, vilket sannolikt
kan innebära att fler fordon i området kommer att drivas av alternativa
bränslen med mindre klimatpåverkan. Ren biogas minskar utsläppen av
CO2 med cirka 80 % jämfört med bensin samt minskar övriga utsläpp med
cirka 70 procent. En sådan förändring kan medföra en förbättrad luftkvalité
jämfört med en traditionell bensinstation.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Fastigheten har befintlig anslutning till kommunalt system.

Uppvärmning

Fastigheten värms av befintlig egen anläggning.

El

Fastigheten har befintlig anslutning till elnätet.
Enligt grundkarta är en elkabel förlagd vid fastighetsgränsen. Dess exakta
lokalisering skall utredas av GEAB. Inom fastigheten finns även en
transformatorstation.

Tele

Fastigheten har befintlig anslutning till allmänt system.

Avfall

Fastigheten har befintligt hämtningsavtal för normalt avfall.
Spill av olja och drivmedel vid tankningsstationen omhändertas via separat
avskiljningssystem (tömningsbar oljeavskiljare) i mark.

__________________________________________________________________________________
9 (13)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
GRANSKNING
BN 2011/102
Hemse Kalkonen 14
2014-10-14 rev 2015-02-25
____________________________________________________________________________________________

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Genomförandetid

Genomförandetiden är fem år från den dag planen vinner laga kraft. När
genomförandetiden gått kan planen ändras utan att markägarna kan kräva
ersättning för inte utnyttjad byggrätt.

Tidplan

Planarbetet för aktuellt planområde kommer att bedrivas enligt följande
tidsplan:
Planprocessår
Beslut om samråd
Beslut om granskning
Beslut om antagande
Laga kraft

2014/2015
kvartal 2, 2014
kvartal 3, 2014
kvartal 1, 2015
kvartal 1, 2015

Byggnation av själva tankstationen (automatstationen) beräknas starta
snarast planändringen vunnit laga kraft och genomförandetiden bedöms till
ca tre månader. Tidplan för tilläggsfunktioner som t.ex. servicebutik,
verkstad, biltvätt etc. är ej fastställd, men målsättningen är att etablering
sker parallellt med byggnation av automatstationen, eller snarast möjligt.

Ansvarsfördelning
Exploateringsavtal

Anslutning mot väg 527 (Ronevägen) dimensioneras för att kunna ta emot
tunga fordon på ett sätt som anges i VGU (vägar- och gators utformning).
Åtgärder för stängning av anslutning på väg 528 (Bangårdsgatan) samt
anpassning av gångvägen utmed Bangårdsgatan ska göras.
Genomförandet av detta kommer att regleras med exploatören och
fastighetsägaren i ett exploateringsavtal som Regionen avser upprätta med
exploatören.
Exploatören ansvarar för byggnation av tankstationen. För övriga
förändringar/byggnationer ansvarar fastighetsägaren Kalkonen 14.
Markägaren skall också stå för erforderliga lantmäteriförrättningar.
Innan planen antas ska detta bekräftas i ett exploateringsavtal mellan
regionen, exploatören och fastighetsägaren.
Exploatören avser teckna avtal med Trafikverket angående ny in- och utfart
på väg 527 (Ronevägen) innan planens antagande. Fastighetsägaren ska
söka nytt tillstånd hos Trafikverket för utfart mot väg 527.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning,
servitut m m

Följande förändringar kommer att genomföras:
1. Avstyckning av markområde för tankstation, se vidare
kartillustration. Biogas Gotland förvärvar området.
2. Servitut som ger fastighetsägaren till Kalkonen 14 rätt att nyttja
avstyckad mark enligt punkt 1 ovan som genomfart till och från
övriga delar av fastigheten, se kartillustration. Detta med
målsättningen att uppnå bästa möjliga trafikflöde.
3. Servitut som ger Biogas Gotland rätt att anlägga och nyttja vändzon
för tunga fordon, se kartillustration.
4. Nuvarande servitut skall utgå och ersättas av nya servitut enligt
punkt 2 och 3 ovan.
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Överenskommelse om åtgärd för att ta bort nuvarande servitut enligt
punkt 4 ovan, ska träffas mellan nuvarande fastighetsägaren
Kalkonen 14 (alternativt Biogas Gotland vid avstyckning enligt punkt
1 ovan) och Region Gotland. Kostnader för eventuella åtgärder
belastar Biogas Gotland som också står för de kostnader som
uppstår för de markarbeten som krävs vid infarten till parkeringen vid
busstationen.

Kartillustration föreslagen avstyckning samt servitutsgränser

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om genomförandet
av detaljplanen är ekonomiskt lönsamt och därmed realistisk att genomföra.
Det vill säga att så kallad planvinst uppkommer. Bedömningen delas upp i
två delar:
Tankstation
Planerad tankstation ingår i en omfattandes helhetssatsning på biogas på
Gotland (primärt för fordonsgas och uppvärmning i andra hand). Ekonomisk
kalkyl för varje enskild tankstation finns ej, men den totala satsningen
bedöms ge en vinst. Planändringen innebär i denna del också mycket stor
miljönytta.
Övriga ytor och lokaler
I gällande detaljplan är fastighetens användning begränsad till
industriverksamhet. Planen innebär möjlighet också till annan användning,
vilket innebär att den kan anpassas till aktuella behov. Därmed ökar dess
ekonomiska värde och samhällsekonomiska nytta.

Tekniska frågor
Transformatorstation
matarledningar

Nuvarande placering av en transformatorstation begränsar tankstationens
utvecklingsmöjligheter. Ny placering är därför önskvärd. För befintlig och ny
placering se kartillustration.
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Enligt grundkarta är en elkabel förlagd vid fastighetsgränsen. Dess exakta
lokalisering skall utredas av GEAB och vid behov flyttas, kortare sträckor.

Brandsäkerhet
Tekniska utredningar

Se avsnitt Störningar under punkt Brandskydd.
Fastighetsägaren har låtit ta fram en övergripande geoteknisk undersökning
som visar att planen är genomförbar, se avsnitt geotekniska förhållanden,
s.5.
Parkering finns för nuvarande verksamhet. Fastigheternas storlek tillåter en
avsevärd ökning av antalet parkeringsplatser. Vid bygglovprövning av ny
eller ändrad verksamhet får bedömas om hela eller delar av denna skall
utnyttjas.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Natur- och
Ett plangenomförande bedöms inte har någon påverkan på natur och kultur.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att ett genomförande av
kulturvärden
förslagen planändring inte medför en negativ miljöpåverkan.
Riksintresse

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 §, miljöbalken (MB) jämlikt 4
kap 1 § MB. Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet.
Åtgärder får inte medföra att Gotlands samlade natur- och kulturvärden
påtagligt skadas. Länsstyrelsen bedömer att detta riksintresse inte
påverkas. I övrigt omfattas området inte av riksintressen.

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

Avstängningen av den befintliga in- och utfarten mot Bangårdsgatan
kommer att innebära en bättre trafikmiljö för barnens cykel- och gångtrafik
till och från skolan och då även minimera risker för olyckor.

Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009)

Det idag befintliga industriområdet kommer att ändra karaktär i och med att
ändamålet ändras till centrumbebyggelse, vilket kommer att innebära andra
strömmar av folk och trafik. Att vara i ett industriområde känns ofta otryggt,
speciellt för kvinnor. En tankstation placerat centralt i ett samhälle är med
andra ord positivt ur ett jämställdhetsperspektiv.

Resurser och hushållning
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God bebyggd miljö

På fastigheten finns en befintlig byggnad i vilken nya verksamheter avses
inrymmas i sin helhet.
Planförslaget har upprättats med utgångspunkt att hushålla väl med
befintliga resurser. Planen syftar till att möjliggöra tankstation för bland
annat biogas, ett alternativt fordonsdrivmedel som bidrar till att minska
utsläppen av koldioxid och användningen av fossila bränslen. Den regionala
miljön kan bli hjälpt genom att försurande och övergödande utsläpp i form
av svavel och kväve minskar. Lokalt reduceras utsläppen av stoft och
kolväten som leder till sämre luftkvalitet i våra städer och tätorter.

Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer
- Biltrafik

För att skapa bästa möjliga trafikflöde och därmed minimera riskfaktorer
som rör biltrafiken anordnas en ny in- och utfart för alla fordonsrörelser
utom de till och från tankstationen från Ronevägen. Den befintliga in- och
utfarten mot Ronevägen, i planområdets östra del, kommer att användas av
fordon som besöker tankstationen. Den befintliga in- och utfarten mot
Bangårdsgatan stängs av.
Huvudmotivet till detta är att nyttja fastighets tillgängliga ytor lämpade för
parkeringsplatser i anslutning till respektive verksamhet och därigenom
minimera onödiga trafikflöden.

Brandfarliga och
explosiva varor
Miljökvalitetsnormer

Se avsnitt Störningar punkt Brandskydd.
Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas vid ett plangenomförande.

Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar fem år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad byggrätt
enligt detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att
gälla.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2014-10-14, rev 2015-02-25

Anders Rahnberg
enhetschef

Stina Wester
planarkitekt
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Fastighet Gotland Hemse Kalkonen 14
Illustration till detaljplan
2014-05-12

Kartillustration Beﬁntlig situation, skala ca 1:1000 (A3)

Kartillustration Föreslagen ändring, skala ca 1:1000 (A3)
Tankstationens delsystem:
a. Gasdispenser, pump med dubbla munstycken, tankning från vänster /höger.
b. Mätarskåp bensin och dieselpump med dubbla munstycken för respektive bränsle.
c. Mätarskåp diesel tunga fordon pump med dubbla munstycken.
d. Gaslager, plats för två mobila gasﬂak, jfr standard 20-fots container.
e. Cistern bensin och diesel, under marknivå, nergrävd och övertäckt.
f. Lossningsplats bensin och diesel fyllning av cistern via tankfordon.
g. Kompressorstation.
h. Transformatorstation.

1 (3)
Ärendenr. 2011/102
Handlingstyp Utlåtande
Datum 25 februari 2015

Detaljplan för HEMSE KALKONEN 14, Region Gotland
Utlåtande över yttranden och synpunkter som inkommit under granskningstiden
Med anledning av inkomna yttranden och synpunkter har följande revideringar gjorts:

•

•
•

Undersökning av markföroreningar, gjord av PentaCon, har kompletterats (daterad
2014-12-09) med svar på provtagning av aska och asfalt. Provtagningen visar att
föroreningshalter ligger betydligt under riktvärden för MKM (mindre känslig
markanvändning). Planhandlingen kompletteras med informationen.
Fastighetsindelningsbestämmelsen tas bort, vilket ger en större flexibilitet för
kommande fastighetsbildning.
En beskrivning av förslagets effekter på luftkvalitet har lagts till i planbeskrivningen.

Genomförda ändringar bedöms inte vara av sådan principiell karaktär eller av sådan art att ett
förnyat utställningsförfarande erfordras. Utlåtandet kommer att sändas till de som inte fått sina
kvarstående synpunkter tillgodosedda för kännedom.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Byggnadsnämnden godkänner planförslaget och sänder över det till Regionfullmäktige för
antagande.
________________________________________________________________________
Planförslaget, 2014-10-14 har enligt 5 kapitlet 23 § plan- och bygglagen varit utställt för offentlig
granskning hos samhällsbyggnadsförvaltningen fr o m den 10 november 2014 t o m 8 december
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 granskning 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
(ärendepärmen G1 – G3). Utlåtandet omfattar även kvarstående synpunkter från samrådsskedet
samt samrådsyttranden som inkommit mellan samråds- och utställningsskedet.
Följande yttranden har inkommit under utställningstiden:
Instans/
Inkommande
datum

Synpunkter/Åtgärder

Statliga och kommunala nämnder och styrelser

2
(G1)
Länsstyrelsen
Gotlands Län
2014-11-25

Behovsbedömning av MKB
Region Gotland har gjort bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte
krävs. Länsstyrelsen instämde delvis i Region Gotlands bedömning 2011-06-16 .
Länsstyrelsen ansåg då att det saknades ett bra underlag att bedöma markföroreningarna.
En undersökning har sedan gjorts av Pentacon, daterad 2013-10-21. När bedömningen
gjordes 2011 utgjorde inte försäljning av drivmedel en del av planförslaget. Länsstyrelsen
ansåg dock vid samrådsskedet att de undersökningar som gjorts och avsågs att göras är
tillräckliga och instämde att en miljökonsekvensbeskrivning inte krävs.
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.
Länsstyrelsen har i samrådsyttrandet framfört synpunkter om att planbeskrivningen skulle
innehålla en tydligare beskrivning av planens effekt på buller och luftkvalitet, att
beskrivningen skulle kompletteras med en beskrivning om klimatanpassning samt att den
geotekniska undersökningen skulle slutföras och visa på att planen är genomförbar. Den
geotekniska undersökningen är slutförd och har visat på att planförslaget är möjligt.
Beskrivningen har även kompletterats med uppgifter om buller och klimatanpassning.
Länsstyrelsen anser dock att det ännu saknas en beskrivning av förslagets effekter på
luftkvalitet. Länsstyrelsen bedömer att förslaget måste kompletteras med detta innan
antagande.

Samhällsbyggnads En beskrivning av förslagets effekter på luftkvalitet har lagts till i
förvaltningen
planbeskrivningen. Undersökning av markföroreningar, gjord av PentaCon,

har kompletterats (daterad 2014-12-09) med svar på provtagning av aska och
asfalt. Provtagningen visar att föroreningshalter ligger betydligt under
riktvärden för MKM (mindre känslig markanvändning).

(G2)
Lantmäteriet
2014-12-02

Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att planen för Hemse Kalkonen 14 har vunnit laga
kraft, kan t.ex. bli att bilda en fastighet för försäljning av drivmedel samt bilda
nödvändiga servitut för utfart/genomfart samt vändzon.
Delar av planen som måste förbättras
Det finns inlagt en fastighetsindelningsgräns i plankartan. Denna gräns är inte kopplad
till en fastighetsindelningsbestämmelse, vilket den ska vara. Denna gräns ska endera
kopplas till en fastighetsindelningsbestämmelse eller tas bort.

Samhällsbyggnads Fastighetsindelningsbestämmelsen tas bort.
förvaltningen

3
(G3)
Trafikverket
Stockholm
2014-12-10

Trafikverket Region Stockholm har mottagit rubricerat ärende och yttrar sig i egenskap
som ansvarig för trafikslagsövergripande och långsiktig planering av det samlade
transportsystemet inom regionen samt som väghållare för väg 528 (Bangårdsgatan) och
väg 527 (Ronevägen).
Planen syftar till att möjliggöra en användning av befintlig fastighet och byggnad för
kontor, handel, lager, föreningslokaler, restauranger, hotell, hantverk samt försäljning av
drivmedel.
I samrådsskedet ansåg Trafikverket att ny in- och utfart på väg 527 justeras i avtal med
Trafikverket innan planens antagande. I detta avtal vill Trafikverket även att utfarten
mot väg 527 från den nya drivmedelsanläggningen skall villkoras så att anslutningen
dimensioneras för att kunna ta emot tunga fordon på sätt som anges i VGU. Tillståndet
som kommunen hänvisar till i samrådsredogörelsen har löpt ut.
Vad beträffar stängning av anslutning mot Bangårdsgatan så bör behovet av anpassning av
gångvägen redovisas. Trafikverket anser att åtgärder för stängning av anslutning
finansieras av region Gotland och regleras genom avtal innan planens antagande.

Samhällsbyggnads Exploatören avser att teckna avtal med Trafikverket angående ny in- och
förvaltningen
utfart på Ronevägen (väg 527) innan planens antagande.

Anslutningen mot väg 527 dimensioneras för att kunna ta emot tunga fordon
på sätt som anges i VGU. Åtgärder för stängning av anslutning mot
Bangårdsgatan (väg 528) och en anpassning av gångvägen utmed
Bangårdsgatan ska göras. Genomförandet av detta kommer att regleras med i
ett exploateringsavtal som Regionen avser att upprätta med exploatören och
fastighetsägaren. Om Trafikverket anser att det finns andra
trafiksäkerhetsproblem på eller vid Trafikverkets vägar genom Hemse
samhälle är Trafikverket ansvariga för att detta åtgärdas. Åtgärder kan också
diskuteras med Regionen inom ramarna för Gotlands länsplan för
infrastruktur. Enligt kommunallagen får heller inte en kommun göra
investeringar där staten är ansvariga.
Fastighetsägare ska söka nytt tillstånd för utfart mot väg 527 (Roneväg)

Sedan samrådstiden kvarstår nedanstående erinringar som redovisats i samrådsredogörelsen:
Ägare till fastigheterna Hemse Gåsen 9 och 10 (2014-08-12) (sakägare)

Visby den 25 februari 2015

Anders Rahnberg
enhetschef

Stina Wester
planarkitekt

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-11-21

RS § 360

Motion. Produktivitetsmått i hälso- och sjukvården

RS 2019/802
AU § 320

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Motionen bifalls.

Filip Reinhag (S) yrkar i en motion att regionstyrelseförvaltningen tillsammans med
hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår produktivitetsmått för hälso- och sjukvården på Gotland. Måtten ska vara hållbara över tid och innefatta minst personaldata
och verksamhetsdata. Nyckeltalen ska vara väsentliga för verksamhetens olika delar
och mäta produktivitet och där det går, effektivitet för uppföljning av verksamheten.
Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsförvaltningen som bifallit motionen.
Utifrån att behoven av hälso- och sjukvård ökar snabbare än resurserna pågår ett
arbete med att ta fram bättre sätt att mäta så väl produktivitet som effektivitet inom
sjukvårdsverksamheten i hela landet. Inom flera regioner är upplevelsen att kostnaderna ökar trots att produktionen inte ökar i samma grad, dvs produktiviteteten
minskar.
Inom Sveriges kommuner och landsting pågår ett arbete med att förstärka det
regionala arbetet till en ökad effektivitet och produktivitet.
Det vore därför önskvärt att regionstyrelseförvaltningen tillsammans med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen tar fram ett eller flera produktivitetsmått och om möjligt också
effektivitetsmått. Produktivitetsmått för styrning inom hälso- och sjukvård som
bedriver en bred verksamhet med komplexa samband kan dock vara svåra att både
definiera och mäta.
Sammantaget ser regionstyrelseförvaltningen positivt på motionen och föreslår
regionstyrelsen att bifalla densamma.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att förvaltningen tillsammans med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen arbetar fram ett eller flera produktivitetsmått för vidare
uppföljning och styrning av hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvård är en bred
verksamhet med komplexa samband varför också framtagande av produktivitetsmått
kan vara mer eller mindre komplext. Att till större del arbeta med produktivitet och
effektivitet i hälso- och sjukvård är på agendan i de flesta regioner i Sverige.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-11-21

RS § 360 forts
RS 2019/802
AU § 320
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-06-17
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-16
Skickas till
Marie Loob, hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Yvonne Skovshed, hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Åsa Högberg, regionstyrelseförvaltningen
Ulrika Jansson, regionstyrelseförvaltningen
Caroline Gränefjord, regionstyrelseförvaltningen
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Visby 2

Motion

Produktivitetsmått i hälso- och sjukvården
Region Gotland erbjuder sina invånare och besökare en vård av toppklass. Vi presterar enligt
nationella kvalitetsregister mycket bra på en lång rad diagnoser. Men den Gotländska sjukvården
har också under flera decennier brottats med sin kostnadsbild. Att vara landets minsta
sjukvårdshuvudman är ett mycket svårt uppdrag ur flera aspekter, inte minst vad gäller den
ekonomiska utvecklingen.
Flera insatser har gjorts för att hålla nere nettokostnadsutvecklingen. På senare tid har de högst
prioriterade insatserna varit frågan om hyrpersonal och läkemedel.
Sjukvård är komplext att verka i och att styra. Därför krävs rätt verktyg för att göra rätt insatser.
Att integrera det ekonomiska perspektivet med verksamhetsperspektivet är en förutsättning för
att kunna mäta effektivitet, kvalitet och produktivitet i en helhet. Idag är den analysen svår att
göra och görs inte systematiskt.
Att ta fram produktivitetsmått skulle underlätta styrning och ledning av sjukvården och skapa
möjlighet för en större delaktighet i verksamhetens utveckling på alla nivåer i hälso- och
sjukvården. Svensk sjukvård är under stor förändring och det är därför av stor vikt att vi under
kommande år gör rätt insatser för att underlätta denna transformering.
Under många år har regionerna mätt produktion och kostnad. Men integreringen dem emellan
och den systematiska kopplingen uteblir ofta varför det faktiska utfallet och effektiviteten i
verksamheten är allt för osynligt.
Därför yrkar jag på att:
-

Regionstyrelseförvaltningen tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår
produktivitetsmått för hälso- och sjukvården på Gotland. Måttet ska vara hållbart över tid
och innefatta minst personaldata och verksamhetsdata. Nyckeltalen ska vara väsentliga
för verksamhetens olika delar och mäta produktivitet och där det går, effektivitet för
uppföljning av verksamheten.

Filip Reinhag, Socialdemokraterna
Visby, 2019-06-12

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/802
16 oktober 2019

Mariann Godin Luthman

Regionstyrelsen

RS Remiss - Motion. Produktivitetsmått i hälso- och
sjukvården
Förslag till beslut

• Motionen bifalls.
Sammanfattning

Filip Reinhag (S) yrkar i en motion att Regionstyrelseförvaltningen tillsammans med
hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår produktivitetsmått för hälso- och
sjukvården på Gotland. Måtten ska vara hållbara över tid och innefatta minst
personaldata och verksamhetsdata. Nyckeltalen ska vara väsentliga för verksamhetens
olika delar och mäta produktivitet och där det går, effektivitet för uppföljning av
verksamheten.
Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsförvaltningen som bifallit
motionen.
Utifrån att behoven av hälso- och sjukvård ökar snabbare än resurserna pågår ett
arbete med att ta fram bättre sätt att mäta så väl produktivitet som effektivitet inom
sjukvårdsverksamheten i hela landet. Inom flera regioner är upplevelsen att
kostnaderna ökar trots att produktionen inte ökar i samma grad, dvs
produktiviteteten minskar.
Inom Sveriges kommuner och landsting pågår ett arbete med att förstärka det
regionala arbetet till en ökad effektivitet och produktivitet.
Det vore därför önskvärt att regionstyrelseförvaltningen tillsammans med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen tar fram ett eller flera produktivitetsmått och om möjligt
också effektivitetsmått. Produktivitetsmått för styrning inom hälso- och sjukvård
som bedriver en bred verksamhet med komplexa samband kan dock vara svåra att
både definiera och mäta.
Sammantaget ser regionstyrelseförvaltningen positivt på motionen och föreslår
regionstyrelsen att bifalla densamma.

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 20xx/xxxx

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att förvaltningen tillsammans med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen arbetar fram ett eller flera produktivitetsmått för vidare
uppföljning och styrning av hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvård är en bred
verksamhet med komplexa samband varför också framtagande av produktivitetsmått
kan vara mer eller mindre komplext. Att till större del arbeta med produktivitet och
effektivitet i hälso- och sjukvård är på agendan i de flesta regioner i Sverige.
Beslutsunderlag

Motion av Filip Reinhag om produktivitetsmått inom hälso- och sjukvården. RS
2019/802.
Regionstyrelseförvaltningen

Marica Gardell
tf regiondirektör
Skickas till
Marie Loob, HSF
Yvonne Skovshed, HSF
Åsa Högberg, RSF
Ulrika Jansson, RSF
Caroline Gränefjord, RSF

2 (2)

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-16

HSN § 111

HSN § 111

RS Remiss. Motion. Produktivitetsmått i
hälso- och sjukvården

HSN 2019/406
HSN-AU § 114

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att bifalla motionen.

Filip Reinhag (S) yrkar i motionen ”Produktivitetsmått i hälso- och sjukvården” att
Regionstyrelseförvaltningen tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen
föreslår produktivitetsmått för hälso- och sjukvården på Gotland. Måttet ska vara
hållbart över tid och innefatta minst personaldata och verksamhetsdata. Nyckeltalen
ska vara väsentliga för verksamhetens olika delar och mäta produktivitet och där det
går, effektivitet för uppföljning av verksamheten.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har nu fått möjlighet att yttra sig över motionen.
Samtliga sjukvårdshuvudmän i Sverige arbetar med att ta fram bättre sätt att mäta så
väl produktivitet som effektivitet inom sjukvårdsverksamheten. Inom flera regioner
är upplevelsen att kostnaderna ökar trots att produktionen inte ökar i samma grad,
det vill säga produktiviteteten minskar. Under de kommande åren kommer behoven
att öka snabbare än resurserna. Vårdsverige står inför stora utmaningar, som till del
redan är här.
Produktivitetsmått för styrning inom hälso- och sjukvård som bedriver en bred
verksamhet med komplexa samband kan vara svåra att både definiera och sedan
mäta. Inom ramen för Sveriges kommuner och landsting pågår i nuläget ett arbete
med att se om och i så fall vilka regiongemensamma initiativ som kan tas för att
förstärka det regionala arbetet till en ökad effektivitet och produktivitet.
Bedömning

Att tillsammans med regionstyrelseförvaltningen arbeta med att ta fram ett eller flera
produktivitetsmått och om möjligt också effektivitetsmått, som ofta får mätas på lite
längre sikt, vore önskvärt från hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Hälso- och
sjukvård är en bred verksamhet med komplexa samband varför också framtagande av
produktivitetsmått kan vara mer eller mindre komplext. Att till större del arbeta med
produktivitet och effektivitet i hälso- och sjukvård är också något som i nuläget är på
agendan i de flesta regioner i Sverige.
Sammantaget ser hälso- och sjukvårdsförvaltningen positivt på motionen och föreslår
nämnden att bifalla densamma.

1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-16

HSN § 111

Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 114
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till beslut
• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att bifalla motionen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 8 september 2019
RS Remiss - Motion. Produktivitetsmått i hälso- och sjukvården
Skickas till
Regionstyrelsen
Marianne Godin-Luthman, strateg regionstyrelseförvaltningen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-11-21

RS § 361

Motion. Gratis halkskydd till våra äldre

RS 2019/305
AU § 321

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Motionen anses besvarad med socialnämndens och hälso- och sjukvårdsnämndens
yttranden.

I motion Gratis halkskydd till våra äldre – en åtgärd för att minska fallolyckor yrkar
Lennart Petersson (S) och Bo Björkman (S) på att Region Gotland köper in halkskydd
som delas ut gratis till gotlänningar över 65 år. En insats som kan bespara mycket
lidande för den enskilde och sjukvårdskostnader som därmed kan minskas.
Utdelningen organiseras på lämpligt sätt av regionens vårdcentraler.
Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att motionen kan anses besvarad med
hälso- och sjukvårdsnämndens och socialnämndens yttranden.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-02-25
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-09-19, § 86
Socialnämnden 2019-09-19, § 113
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-23
Skickas till
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Visby 2019-02-25

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Gratis halkskydd till våra äldre - en åtgärd för att minska fallolyckor.
De senaste veckorna har Gotland haft varit extremt halt väglag med en besvärande ishalka som drabbat
många gotlänningar, särskilt våra äldre. Ideliga väderomslag har försvårat halkbekämpningen och många
har klagat på dålig sandning. Ansvarig personal har jobbat för högtryck, ibland dygnet runt. Media har
intervjuat äldre och hemtjänstpersonal som haft det mycket svårt. Vintertid utomhus är halkan ett gissel
för många äldre.
En ökad ålder medför att förmågan att upprätthålla kroppens balans gradvis förändras. Förmågan att
förflytta sig försämras och fallrisken ökar. Många äldre upplever att balansen känns sämre när man är
utomhus än inomhus. Äldres skelett är skörare och frakturer är vanliga i samband med fallolyckor. Det
framgångsrika programmet ”Trill int ikull” har under flera år fokuserat på det fallförebyggande arbetet.
Fallskadorna innebär stora kostnader och på Gotland beräknas över 300 gotlänningar årligen vårdas till
följd av fallskador. En höftleds-operation beräknas kosta cirka hundra tusen kronor. En rad kommuner
i landet har som en förebyggande åtgärd beslutat köpa in halkskydd till sina äldre.
Därför yrkar vi att:


Region Gotland köper in halkskydd som delas ut gratis till gotlänningar över 65 år. En insats som
kan bespara mycket lidande för den enskilde och sjukvårdskostnader som därmed kan minskas.
Utdelningen organiseras på lämpligt sätt av regionens vårdcentraler.

Lennart Petersson
Socialdemokraterna

Bo Björkman

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/305
23 oktober 2019

Veronica Hermann

Regionstyrelsen

Motion. Gratis halkskydd till våra äldre
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med
socialnämndens och hälso- och sjukvårdsnämndens yttranden.

Bakgrund

I motion Gratis halkskydd till våra äldre – en åtgärd för att minska fallolyckor yrkar
Lennart Petersson (S) och Bo Björkman (S) på att:
• Region Gotland köper in halkskydd som delas ut gratis till gotlänningar över 65 år.
En insats som kan bespara mycket lidande för den enskilde och sjukvårdskostnader
som därmed kan minskas. Utdelningen organiseras på lämpligt sätt av regionens
vårdcentraler.
Ärendebeskrivning

Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att motionen kan anses besvarad med
hälso- och sjukvårdsnämndens och socialnämndens yttranden.
Beslutsunderlag

Motion. Gratis halkskydd till våra äldre In 2019-02-25
HSN § 86 RS Remiss – Motion. Gratis halkskydd till våra äldre. In 2019-09-19
SON § 113 Motion. Gratis halkskydd till våra äldre. In 2019-09-19
Regionstyrelseförvaltningen

Marica Gardell
tf Regiondirektör
Skickas till
SON
HSN
1 (1)

Region Gotland
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-09-19

HSN § 86

HSN § 86

RS Remiss - Motion. Gratis halkskydd till
våra äldre

HSN 2019/318
HSN-AU § 84

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att anse motionen
besvarad med förvaltningens svar.

Lennart Petersson (S) och Bo Björkman (S) har i en motion 2019-02-25 yrkat att:
• Region Gotland köper in halkskydd som delas ut gratis till gotlänningar över 65 år.
En insats som kan bespara mycket lidande för den enskilde och sjukvårdskostnader
som därmed kan minskas. Utdelningen organiseras på lämpligt sätt av regionens
vårdcentraler.
Bedömning

Fallolyckor är den i särklass vanligaste olyckstypen i Sverige och på Gotland drabbas
årligen många äldre så pass illa att det kräver sjukhusvård. Majoriteten av de som
skadas är kvinnor över 85 år. Majoriteten av alla fallolyckor bland äldre sker inomhus
i den egna hemmiljön, även om halkolyckor även förekommer utomhus vintertid i
samband med is och snö.
Idag finns genom forskning en god kunskap om hur man med förebyggande insatser
kan minska risken att falla och på så sätt minimera lidande för individen samt minska
de kostnader en fallolycka innebär.
En forskargrupp vid Karlstads och Göteborgs universitet håller just nu på att i en
studie utvärdera effekterna av de åtgärder som några kommuner valt att göra i form
av att dela ut gratis halkskydd till kommuninvånare. Idag saknas forskningsevidens
om effekterna av en sådan åtgärd.
Gotland har sedan 2013 årligen arrangerat kampanjen Trill int ikull i syfte att öka
kunskap om hur fallolyckor kan förebyggas. Kampanjen drivs av socialförvaltningen
och hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samverkan och riktar sig både till
allmänheten och till personal inom vård- och omsorg. Under kampanjveckan sprids
information och aktiviteter arrangeras i syfte att sprida kunskap och på så sätt minska
antal fallolyckor. Det förebyggande arbetet behöver ses i ett längre perspektiv där
många av de insatser som görs idag kan påverka förekomst av fallolyckor och
allvarliga fallskador i framtiden.
I syfte att ha en fortsatt dialog kring det förebyggande arbetet kommer
socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen att i samband med årets
kampanjvecka som i år infaller 30 september-4 oktober, bjuda in representanter från
pensionärsföreningar, patientföreningar och FUNKISAM för en gemensam dialog
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-09-19

HSN § 86

hur vi tillsammans kan verka för att minska de fallolyckor som drabbar invånare på
Gotland. För att få kraft i detta arbete är en samverkan mellan regionens
förvaltningar och civilsamhället av stort värde. Åtgärder behöver göras på kort och
lång sikt och baseras på den forskning som idag finns inom området. Av denna
anledning bör beslut om halkskydd avvakta tills resultat från den pågående studien
publiceras.
Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden ser fram emot att i samverkan
fortsätta det förebyggande arbete och satsa på de åtgärder som leder till att på sikt
minska antal fallolyckor bland gotlänningar.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Lennart Petersson (S) yrkar instämmande av ordföranden Mats-Ola Rödén (L) bifall till
arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 84
Cecilia Berg, utvecklingsledare SOF, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar att
• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att anse motionen
besvarad med förvaltningens svar.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att anse motionen
besvarad med förvaltningens svar.
Beslutsunderlag

Motion. Gratis halkskydd till våra äldre
Tjänsteskrivelse daterad 19 augusti 2019
Skickas till
Regionstyrelsen
Socialnämnden
Cecilia Berg, utvecklingsledare SOF
Kerstin Lindgren, Resursområdeschef, HSF RO Rehabilitering Habilitering
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2019-09-19

SON § 113

Motion. Gratis halkskydd till våra äldre

SON 2019/216
SON/AU § 58

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta att anse motionen besvarad
med förvaltningens svar.

Regionstyrelsen har skickat en motion på remiss till socialnämnden och hälso- och
sjukvårdsnämnden. Lennart Petersson (S) och Bo Björkman (S) har i en motion
2019-02-25 yrkat att:
 Region Gotland köper in halkskydd som delas ut gratis till gotlänningar över 65
år. En insats som kan bespara mycket lidande för den enskilde och
sjukvårdskostnader som därmed kan minskas. Utdelningen organiseras på lämpligt
sätt av regionens vårdcentraler.
Bedömning

Fallolyckor är den i särklass vanligaste olyckstypen i Sverige och på Gotland drabbas
årligen många äldre så pass illa att det kräver sjukhusvård. Majoriteten av de som
skadas är kvinnor över 85 år. Majoriteten av alla fallolyckor bland äldre sker inomhus
i den egna hemmiljön, även om halkolyckor även förekommer utomhus vintertid i
samband med is och snö.
Idag finns genom forskning en god kunskap om hur man med förebyggande insatser
kan minska risken att falla och på så sätt minimera lidande för individen samt minska
de kostnader en fallolycka innebär. Genom att b l a förebygga undernäring, säkra
korrekt läkemedelsanvändning, stärka balans- och muskelfunktion samt säkra
boendemiljö kan risken att falla reduceras. I vård och omsorg har arbetssätt som
exempelvis systematiskt utföra riskbedömningar, arbete i team med förebyggande
åtgärder och en ökad kunskap hos personalen i studier visat sig ge resultat i form av
minskade fallolyckor.
En forskargrupp vid Karlstads och Göteborgs universitet håller just nu på att i en
studie utvärdera effekterna av de åtgärder som några kommuner valt att göra i form
av att dela ut gratis halkskydd till kommuninvånare. Idag saknas forskningsevidens
om effekterna av en sådan åtgärd.
Gotland har sedan 2013 årligen arrangerat kampanjen Trill int ikull i syfte att öka
kunskap om hur fallolyckor kan förebyggas. Kampanjen drivs av Socialförvaltningen
och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samverkan och riktar sig både till
allmänheten och till personal inom vård- och omsorg. Under kampanjveckan sprids
information och aktiviteter arrangeras i syfte att sprida kunskap och på så sätt minska
antal fallolyckor. Det förebyggande arbetet behöver ses i ett längre perspektiv där
31 (49)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2019-09-19

många av de insatser som görs idag kan påverka förekomst av fallolyckor och
allvarliga fallskador i framtiden.
I syfte att ha en fortsatt dialog kring det förebyggande arbetet kommer det att i
samband med årets kampanjvecka som infaller 30 september – 4 oktober, bjudas in
representanter från pensionärsföreningar, patientföreningar och FUNKISAM för en
gemensam dialog om hur de fallolyckor som drabbar invånare på Gotland kan
minskas. För att få kraft i detta arbete är en samverkan mellan regionens
förvaltningar och civilsamhället av stort värde. Åtgärder behöver göras på kort och
lång sikt och baseras på den forskning som idag finns inom området. Av denna
anledning vill förvaltningen i nuläget avvakta med beslut kring halkskydd tills resultat
från den pågående studien publiceras.
Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden ser fram emot att i samverkan
fortsätta det förebyggande arbete och satsa på de åtgärder som på sikt kan leda till ett
minskat antal fallolyckor bland gotlänningar.
Ärendets behandling under mötet

Socialdirektör Marica Gardell presenterar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag

Motion. Gratis halkskydd till våra äldre, daterad 190225.
Tjänsteskrivelse, daterad 190819.
Skickas till
RS registrator - Regionstyrelsen
Cecilia Berg, utvecklingsledare, socialförvaltningen
Kerstin Lindgren, resursområdeschef, hälso- och sjukvårdsförvaltningen
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

SON 2019/216, HSN 2019/318
19 augusti 2019

Cecilia Berg, utvecklingsledare SOF
Kerstin Lindgren, Resursområdeschef, HSF RO Rehabilitering
Habilitering

Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

RS Remiss - Motion. Gratis halkskydd till våra äldre
Förslag till beslut

•

Socialnämnden/Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna
förvaltningens svar på motion gällande gratis halkskydd.

Sammanfattning

Fallolyckor är den i särklass vanligaste olyckstypen i Sverige och på Gotland drabbas
årligen många äldre så pass illa att det kräver sjukhusvård. Majoriteten av de som
skadas är kvinnor över 85 år. Majoriteten av alla fallolyckor bland äldre sker inomhus
i den egna hemmiljön, även om halkolyckor även förekommer utomhus vintertid i
samband med is och snö.
Idag finns genom forskning en god kunskap om hur man med förebyggande insatser
kan minska risken att falla och på så sätt minimera lidande för individen samt minska
de kostnader en fallolycka innebär. Genom att b l a förebygga undernäring, säkra
korrekt läkemedelsanvändning, stärka balans- och muskelfunktion samt säkra
boendemiljö kan risken att falla reduceras. I vård och omsorg har arbetssätt som
exempelvis systematiskt utföra riskbedömningar, arbete i team med förebyggande
åtgärder och en ökad kunskap hos personalen i studier visat sig ge resultat i form av
minskade fallolyckor.
En forskargrupp vid Karlstads och Göteborgs universitet håller just nu på att i en
studie utvärdera effekterna av de åtgärder som några kommuner valt att göra i form
av att dela ut gratis halkskydd till kommuninvånare. Idag saknas forskningsevidens
om effekterna av en sådan åtgärd.
Gotland har sedan 2013 årligen arrangerat kampanjen Trill int ikull i syfte att öka
kunskap om hur fallolyckor kan förebyggas. Kampanjen drivs av Socialförvaltningen
och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samverkan och riktar sig både till
allmänheten och till personal inom vård- och omsorg. Under kampanjveckan sprids
information och aktiviteter arrangeras i syfte att sprida kunskap och på så sätt minska
antal fallolyckor. Det förebyggande arbetet behöver ses i ett längre perspektiv där
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Socialförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2019/216, HSN 2019/318

många av de insatser som görs idag kan påverka förekomst av fallolyckor och
allvarliga fallskador i framtiden.
I syfte att ha en fortsatt dialog kring det förebyggande arbetet kommer vi att i
samband med årets kampanjvecka som i år infaller 30 september – 4 oktober, bjuda
in representanter från pensionärsföreningar, patientföreningar och FUNKISAM för
en gemensam dialog hur vi tillsammans kan verka för att minska de fallolyckor som
drabbar invånare på Gotland. För att få kraft i detta arbete är en samverkan mellan
regionens förvaltningar och civilsamhället av stort värde. Åtgärder behöver göras på
kort och lång sikt och baseras på den forskning som idag finns inom området. Av
denna anledning avvaktar vi i nuläget med beslut kring halkskydd tills resultat från
den pågående studien publiceras.
Socialnämnden och Hälso- och sjukvårdsnämnden ser fram emot att i samverkan
fortsätta det förebyggande arbete och satsa på de åtgärder som leder till att vi på sikt
kan se ett minskat antal fallolyckor bland gotlänningar.
Bedömning

Socialnämnden/Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås godkänna förvaltningens svar
på motion gällande gratis halkskydd.
Beslutsunderlag

Motion. Gratis halkskydd till våra äldre.
Tjänsteskrivelse daterad 19 augusti 2019
Socialförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Karolina Samuelsson
tf hälso- och sjukvårdsdirektör

Skickas till
Regionstyrelsen
Cecilia Berg, utvecklingsledare SOF
Kerstin Lindgren, Resursområdeschef, HSF RO Rehabilitering Habilitering
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-11-21

RS § 362

Motion. Förnyelsebara bränslen i fordon och
transporter samt uppdaterad drivmedelsstrategi

RS 2019/297
AU § 322

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Motionen anses besvarad.

Claes Nysell (L) yrkar i en motion att:
-

Region Gotland tar fram en drivmedelsstrategi som styr mot förnyelsebara
bränslen när biogas inte kan användas i regionens egna fordon.
- Region Gotland ställer krav på förnyelsebara bränslen där så är möjligt, vid
upphandling av transport- och entreprenadarbeten.
I motionen påpekas att det idag finns god tillgång till komprimerad biogas, men att
även biodiesel i form av HVO100 (hydrotreated vegetable oil) och RME (biodiesel) nu
finns på Gotland. Motionens yrkanden bygger på att tunga fordon,
entreprenadmaskiner och lämpliga taxibilar inte upplevs finnas i tillräcklig omfattning i
utbudet av gasfordon medan biodiesel anges fungera i de flesta nyare dieselmotorer.
Förvaltningen föreslår att ett samlat uppdrag för nya styrdokument ges i annan
ordning, efter att miljöprogram, energiplan och biogasstrategi slutredovisats, intentionerna är att det ska ske i vinter.
Region Gotland behöver under 2020 ta fram förslag till och besluta om nya och
uppdaterade energi- och klimatmål. Beträffande transporter är förvaltningens
bedömning att importerad biodiesel sannolikt inte tillför klimatnytta på sikt.
Klimatfrågan är global. Om tillgången av t ex HVO fortsatt är begränsad kommer den
HVO som produceras sannolikt att behövas nära produktionsplatserna och för
klimatets skull spelar det ingen roll var i världen den används. En annan aspekt som
lyfts fram av Energimyndigheten är att ”Om Sverige trots stora egna biomassatillgångar redan köpt upp en oproportionerligt stor andel av världsmarknaden för
biomassa blir det också svårare att förvänta sig att andra länder ska kunna kopiera vår
omställning.”
Enligt Energimyndighetens företagsscanning av planerade investeringar finns i dagsläget planer på investeringar i produktionskapacitet på svensk HVO och liknande på
omkring 1,5 miljoner ton flytande biodrivmedel utöver de omkring 600 000 ton som
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-11-21

RS § 362 forts
RS 2019/297
AU § 322

redan finns. Det ger i närtid bara drygt 16 TWh (terawatt timme), att jämföra med de
omkring 50 TWh flytande biodrivmedel som myndigheten räknar med i det förordade
scenariot för reduktionsplikt. Slutsatsen är att ytterligare investeringar behövs, men de
bedöms ta tid och inte i närtid ge tillgång till större kvantiteter hållbart producerad
HVO.
För RME gäller begränsad nationell produktionskapacitet beroende både på jordbruksoch regelmässigt begränsade odlingsmöjligheter för produktionsråvara. Nationell
produktion finns i viss omfattning och i nuläget ökar efterfrågan på ren RME tack vare
ett läge pris på RME än HVO. RME har något sämre köld- och lagringsegenskaper,
men är tillåtet som motorbränsle för ett antal dieselmotorer.
Förvaltningen instämmer i motionens mening att för att klara omställningen till förnyelsebara bränslen behövs det en drivmedelsstrategi som tar hänsyn till att många
typer av transport- eller entreprenadarbeten inte kan utföras med biogasdrivna fordon.
Vidare är förvaltningens bedömning att biogas, biodiesel, bioetanol och el/vätgas alla
kommer att behövas för att klara transportomställningen.
Förvaltningen delar även motionens mening att då många fordon (även biogasfordon)
kan köras på petroleumprodukter, så är det lämpligt att i upphandlingskrav ha med
transparens och kontroll av drivmedelsfakturor. Men i nuläget finns varken personella
eller ekonomiska resurser eller tydliga ansvar för upphandlande funktioner, att göra
uppföljande kontroller av ställda miljökrav i upphandlingar. Det gör att vi t ex saknar
uppgift om hur stor andel miljöbränsle som används i egna fordon eller i vissa upphandlade transporter. Därför bör miljökrav som inte kan kringgås ställas i första hand.
I det avseendet har till exempel de tunga fordon som bara kan köras på biogas varit en
utmärkt lösning.
Samtidigt pågår nu transportprojektet ”Hållbara transporter” på Gotland och kan
förväntas ge bredare inspel om hur transportbranschen på Gotland förhåller sig.
Hittills är ett tydligt inspel från branschen att kundkrav är en viktig drivande faktor.
Transporter är ett mycket reglerat område, men ändå ett område där långsiktiga regelverk för omställningen, t ex till målet 70 % minskad klimatpåverkan 2030, ännu inte är
på plats.
Regionstyrelseförvaltningen har redan i uppdrag, enligt RS § 216, 12 juni 2019, att
under 2020 redovisa ett förslag till ett styrdokument som integrerar tidigare miljöprogram, energiplan och biogasstrategi, med aktuella mål och indikatorer, kopplat till
styrkortets insatser under ekologisk hållbarhet, relevanta delar av Agenda 2030 samt
ambitioner och åtaganden för att nå klimatmålen. Regiondirektören har i uppdrag att
återkomma med en beskrivning av resurser för uppdraget.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-11-21

RS § 362 forts
RS 2019/297
AU § 322

Enligt intentionerna ovan att begränsa antalet styrdokument, kan en ny samlad plan
för miljö, energi och klimat, komma att innefatta även det som idag är biogasstrategin,
utan att en särskild drivmedelsstrategi enligt motionens förslag, eller som idag, ”Regler
för drivmedel”, ska behövas som särskilt styrdokument. För att kunna ställa krav på
förnyelsebara bränslen fullt ut enligt motionen förslag krävs resurser för styrning och
uppföljning. Det är något som får inrymmas i de avväganden som ingår i regiondirektörens uppdragenligt ovan. Motionen anses besvarad med hänvisning till ovanstående beskrivning och uppdrag enligt RS § 216.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-02-26
Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-11
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen, fordonsansvarig, Anders Ylipää
Regionstyrelseförvaltningen, ekonomidirektör Åsa Högberg
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Förnyelsebara bränslen i regionens fordon och transporter. Uppdaterad
drivmedelsstrategi för Region Gotland
Region Gotlands Biogasstrategi gäller till och med 2019, och omfattar alla nämnder och förvaltningar, vilket
innebär att i första hand skall biogas användas i regionens fordon.
På Gotland finns det i dag god tillgång till komprimerad biogas (CNG), som dessutom är lokalproducerad.
Tyvärr finns inte alla fordonstyper som behövs i utförande för CNG. Framför allt tunga fordon och
entreprenadmaskiner saknas i utbudet. Tyvärr har också utbudet av nya personbilar anpassade för CNG
minskat. I dag är det svårt att hitta en ny taxibil (särskild kollektivtrafik) som uppfyller regionens krav på
gasdrift och som passar in i kravspecifikationen avseende mått på bilen.
På marknaden finns det i dag flera andra förnyelsebara fordonsbränslen, till exempel HVO100 och RME (FAME).
HVO100 går utmärkt att använda i de flesta nyare dieselmotorer. RME fungerar i många tyngre fordon och
anläggningsmaskiner. Både HVO100 och RME är bränslen som är tillgängliga i dag på Gotland. Det förekommer
många myter och gamla föreställningar om ”biodiesel”, vill man uppdatera sig kan man googla, eller besöka till
exempel denna sida: www.energifabriken.se Det finns också andra typer av förnyelsebara bränslen.
För att vi skall klara omställningen till förnyelsebara bränslen behövs det en drivmedelsstrategi som tar hänsyn
till att många typer av transport- eller entreprenadarbeten inte kan utföras med biogasdrivna fordon.
Då många fordon (även biogasfordon) kan köras på petroleumprodukter kan det vara lämpligt att i
upphandlingskrav ha med transparens och kontroll av drivmedelsfakturor.

Därför yrkar jag:
-Att Region Gotland tar fram en drivmedelsstrategi som styr mot förnyelsebara bränslen när biogas
inte kan användas i regionens egna fordon.
-Att Region Gotland ställer krav på förnyelsebara bränslen där så är möjligt, vid upphandling av
transport- och entreprenadarbeten.

2019-02-24

Claes Nysell, Liberalerna

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/297
11 september 2019

Helena Andersson

Regionstyrelsen

Motion. Förnyelsebara bränslen i fordon och transporter samt
uppdaterad drivmedelsstrategi
Förslag till beslut

•

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning

Claes Nysell, (L) yrkar i en motion att
1. Region Gotland tar fram en drivmedelsstrategi som styr mot förnyelsebara
bränslen när biogas inte kan användas i regionens egna fordon.
2. Region Gotland ställer krav på förnyelsebara bränslen där så är möjligt, vid
upphandling av transport- och entreprenadarbeten.
I motionen påpekas att det idag finns god tillgång till komprimerad biogas, men att
även biodiesel i form av HVO100 och RME nu finns på Gotland. Motionens
yrkanden bygger på att tunga fordon, entreprenadmaskiner och lämpliga taxibilar inte
upplevs finnas i tillräcklig omfattning i utbudet av gasfordon medan biodiesel anges
fungera i de flesta nyare dieselmotorer.
Förvaltningen föreslår att ett samlat uppdrag för nya styrdokument ges i annan
ordning, efter att miljöprogram, energiplan och biogasstrategi slutredovisats,
intentionerna är att det ska ske i vinter.
Ärendebeskrivning

Ett flertal lagar och regler finns som påverkar ärendet, det gör även prognosen för
tillgången på rena /höginblandade biodrivmedel.
Några nämns här:
Drivmedelslagen1kräver att drivmedelsleverantörer2 ska vidta åtgärder för att
säkerställa att växthusgasutsläppen från de drivmedel som de levererar inte är större
än 88,5 g CO2e/MJ under år 2020. Reduktionspliktslagen som trädde i kraft vid
halvårsskiftet 2018 innebär att alla drivmedelsleverantörer i Sverige successivt måste
Drivmedelslag SFS 2011-319
Drivmedelsleverantör är enligt drivmedelslagen ovan ”den som genom att leverera ett
drivmedel är skyldig att betala skatt enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi”, energiskattelagen.
1
2
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/297

minska klimatpåverkan från de drivmedel som de saluför. Lagen ställer krav på ökad
inblandning av hållbarhetsgodkända biodrivmedel3. För närvarande är prognosen att
tillgången t ex på HVO 1004 kommer att begränsas av att ökande mängder HVO och
RME5 går åt för att klara reduktionsplikten. Det märks inte minst på det ökande
intresset för tunga fordon på el respektive flytande biogas, LBG.
Inom EU har beslutats om ett omarbetat ”förnybartdirektiv”6 för perioden 2021–
2030, med kravet 14 procent förnybar energi i transportsektorn, vilket innebär en
ökad efterfrågan på biodrivmedel bland EU:s medlemsländer.
Bedömning

Region Gotland behöver under 2020 ta fram förslag till och besluta om nya och
uppdaterade energi- och klimatmål. Beträffande transporter är förvaltningens
bedömning att importerad biodiesel sannolikt inte tillför klimatnytta på sikt.
Klimatfrågan är global. Om tillgången av t ex HVO fortsatt är begränsad kommer
den HVO som produceras sannolikt att behövas nära produktionsplatserna och för
klimatets skull spelar det ingen roll var i världen den används. En annan aspekt som
lyfts fram av Energimyndigheten är att ”Om Sverige trots stora egna
biomassatillgångar redan köpt upp en oproportionerligt stor andel av
världsmarknaden för biomassa blir det också svårare att förvänta sig att andra länder
ska kunna kopiera vår omställning.”7
Enligt Energimyndighetens företagsscanning av planerade investeringar finns i
dagsläget planer på investeringar i produktionskapacitet på svensk HVO & liknande
på omkring 1,5 miljoner ton flytande biodrivmedel utöver de omkring 600 000 ton
som redan finns. Det ger i närtid bara drygt 16 TWh, att jämföra med de omkring 50
TWh flytande biodrivmedel som myndigheten räknar med i det förordade scenariot
för reduktionsplikt. Slutsatsen är att ytterligare investeringar behövs, men de bedöms
ta tid och inte i närtid ge tillgång till större kvantiteter hållbart producerad HVO.
För RME gäller begränsad nationell produktionskapacitet beroende både på
jordbruks- och regelmässigt begränsade odlingsmöjligheter för produktionsråvara.
Nationell produktion finns i viss omfattning och i nuläget ökar efterfrågan på ren
RME tack vare ett läge pris på RME än HVO. RME har något sämre köld- och
lagringsegenskaper, men är tillåtet som motorbränsle för ett antal dieselmotorer.
Förvaltningen instämmer i motionens mening att för att klara omställningen till
förnyelsebara bränslen behövs det en drivmedelsstrategi som tar hänsyn till att många
typer av transport- eller entreprenadarbeten inte kan utföras med biogasdrivna
fordon. Vidare är förvaltningens bedömning att biogas, biodiesel, bioetanol och
el/vätgas alla kommer att behövas för att klara transportomställningen.
Förvaltningen delar även motionens mening att då många fordon (även
biogasfordon) kan köras på petroleumprodukter, så är det lämpligt att i
upphandlingskrav ha med transparens och kontroll av drivmedelsfakturor. Men i
nuläget finns varken personella eller ekonomiska resurser eller tydliga ansvar för
upphandlande funktioner, att göra uppföljande kontroller av ställda miljökrav i
upphandlingar. Det gör att vi t ex saknar uppgift om hur stor andel miljöbränsle som
används i egna fordon eller i vissa upphandlade transporter. Därför bör miljökrav

Lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
HVO är biodiesel producerad genom vätebehandling, hydrering, av vegetabiliska och animaliska fetter. HVO 100 är ren, 100%
HVO, reduktionsplikten medför ökad inblandning av HVO och FAME (RME) i den diesel och bensin som säljs i Sverige.
5 RME är också en biodiesel producerade av rapsolja, här används en annan kemisk metod (omförestring med metanol) där
rapsoljans fettsyror omvandlas till metylestrar. RME = rapsmetylester. FAME = fettsyrametylester, en mer generell benämning.
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32018L2001
7 Kontrollstation 2019 för reduktionsplikten, Energimyndigheten 2019
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som inte kan kringgås ställas i första hand. I det avseendet har till exempel de tunga
fordon som bara kan köras på biogas varit en utmärkt lösning.
Samtidigt pågår nu transportprojektet ”Hållbara transporter” på Gotland och kan
förväntas ge bredare inspel om hur transportbranschen på Gotland förhåller sig.
Hittills är ett tydligt inspel från branschen att kundkrav är en viktig drivande faktor.
Transporter är ett mycket reglerat område, men ändå ett område där långsiktiga
regelverk för omställningen, t ex till målet 70 % minskad klimatpåverkan 2030, ännu
inte är på plats.
Regionstyrelseförvaltningen har redan i uppdrag, enligt RS § 216, 12 juni 2019, att
under 2020 redovisa ett förslag till ett styrdokument som integrerar tidigare
miljöprogram, energiplan och biogasstrategi, med aktuella mål och indikatorer,
kopplat till styrkortets insatser under ekologisk hållbarhet, relevanta delar av Agenda
2030 samt ambitioner och åtaganden för att nå klimatmålen. Regiondirektören har i
uppdrag att återkomma med en beskrivning av resurser för uppdraget.
Enligt intentionerna ovan att begränsa antalet styrdokument, kan en ny samlad plan
för miljö, energi och klimat, komma att innefatta även det som idag är
biogasstrategin, utan att en särskild drivmedelsstrategi enligt motionens förslag, eller
som idag, ”Regler för drivmedel”, ska behövas som särskilt styrdokument. För att
kunna ställa krav på förnyelsebara bränslen fullt ut enligt motionen förslag krävs
resurser för styrning och uppföljning. Det är något som får inrymmas i de
avväganden som ingår i regiondirektörens uppdragenligt ovan. Motionen anses
besvarad med hänvisning till ovanstående beskrivning och uppdrag enligt RS § 216.
Beslutsunderlag

Motion. Förnyelsebara bränslen i fordon och transporter samt uppdaterad
drivmedelsstrategi. 2019-02-26
Regionstyrelseförvaltningen

Marica Gardell
tf regiondirektör

Skickas till
Claes Nysell, L
RSF, fordonsansvarig, Anders Ylipää
RSF, Ekonomidirektör Åsa Högberg
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-11-21

RS § 363

Motion. Investering i solceller på regionens
hus för minskad klimatpåverkan

RS 2019/435
AU § 323

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Motionen tillstyrks genom att uppdrag ges till tekniska nämnden att utarbeta plan
för införande av solceller för fastigheter inom nämndens ansvarsområden. Resurser
för uppdraget får äskas internt eller ansökas om i annan ordning. Samverkan med
Energimyndigheten ska vara en del i genomförandet.
x Uppdraget redovisas till regionfullmäktige senast december 2021.
x

Saga Carlgren m. fl, Vänsterpartiet, har i en motion ställt följande förslag:
- Att regionen satsar på att investera i solceller på lämpliga fastigheter.
- Att ta fram lämplig modell för hur arbetet kan bedrivas.
- Att pengar årligen avsätts i investeringsbudgeten för detta.
Förslagen motiveras dels av det trängande behovet av förändrad energiförsörjning, för
att snabbt och på alla fronter minska den klimatpåverkan som samhällen av idag
orsakar, dels av att Region Gotland som organisation behöver visa ledarskap i klimatfrågan på alla nivåer.
En del i det arbetet kan vara att systematiskt öka sin egenproduktion av el, genom
solceller på egna fastigheter. Motionen hänvisar till den framgångsrika satsningen som
gjorts på energieffektivisering i regionens byggnader och föreslår ett liknande arbetssätt
för systematisk utbyggnad av solceller på lämpliga fastigheter.
En modell för solcellsparker som nu börjar komma även i Sverige, där företag bygger
på annans fastighet och säljer elen till tredje part, bör bli en möjlighet även för
Gotland, men här först när t ex förväntade resultat av en lokal elmarknad för flexibilitet och Vattenfalls förespeglade investering i batterilager, tidigast inom något
(några?) år lett till att elnätet på Gotland åter är öppet för tillkommande lokal
elproduktion. Tills dess finns begränsade möjligheter att använda elnätet här som
mottagare för den producerade elen. Energimyndigheten som inom Energipilot
Gotland arbetar med frågan i ett parallellt spår för energieffektiviseringar och solelslösningar i flerbostadshus och lokaler på Gotland bedömer att dessutom blir kunskapssatsningar och samordning lokalt nödvändiga för att nå framgång här. För regionens
del finns också Energimyndigheten som samverkanspart.
forts
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Den här motionen kunde sänts på remiss till närmast berörd nämnd, men för att spara
tid och undvika dubbelarbete har bara samråd muntligt och via mejl skett med
förvaltningschef samt berörda avdelningschefer på teknikförvaltningen. Regionstyrelseförvaltningen har inte resurser för den här typen av strategiska utredningar för
regionens fastigheter. Energi- och klimatrådgivningen inom samhällsbyggnadsförvaltningen har inte heller de resurserna och har dessutom privathushåll och småföretag
som primär målgrupp. Energimyndighetens stöd, som var ett viktigt bidrag i det skede
av regionens arbete med energieffektivisering i fastigheter som ledde till avtal med
externa aktörer, bedöms vara en resurs för fortsatt hantering av motionens förslag,
främst genom det arbete som redan startats på myndigheten inom ramen för färdplanen för Energipilot Gotland och då särskilt inom fokusområdet ”Resurseffektiv
bebyggelse”. Även området ”Smarta elnät” bör kunna få betydelse. För en utveckling
som engagerar en tredje aktör genom så kallade PPA (elköpsavtal) behövs tillgång till
elnätet. Förväntningar på att nyanslutnings-stoppet på Gotland ska hävas, bygger i
första hand på det batterilager som Vattenfall i bästa fall installerat inom något år,
enligt den förstudie som presenterades i februari i år, samt att projektet Coordinet som
ska skapa en marknad för effektflexibilitet och på så vis jämna ut efterfrågan på nätkapacitet ska ge resultat. Det kommer då att öppna för nya affärer med lokalt
producerad förnybar el på Gotland. För att hålla takten med andra platser i landet,
kommer Gotland då att ha en del att ta igen, att döma av den senaste tidens nyhetsflöde på området, där ett par exempel ges nedan:
19 oktober publicerades ett förslag från Malmö stad om en solcellssatsning. Enligt det
förslaget ska Malmö stad tillsammans med bland andra ett energiföretag bilda ett bolag
som installerar och sköter solpanelerna på företags tak. Fastighetsägarna behöver alltså
varken investera i panelerna eller hantera dem.
Från Linköping rapporteras samtidigt att Sveriges hittills största solcellspark kommer
att börja byggas nu, på ett stadsnära markområde på cirka 13 hektar. Parken ska få en
installerad effekt på ungefär 12 MW (megawatt) och sättas i drift nästa år.
Produktionen förväntas bli cirka 11 500 MWh (megawatt timme) solel per år.
Som jämförelse kan anges att ett modernt 3,5 MW vindkraftverk på land har cirka
8 000 driftstimmar per år och producerar cirka 11 300 MWh på ett år med 3 300
timmar ekvivalent (fulltid 37,6 procent), vilket räcker till hushållsel för cirka 2 200
hushåll (cirka 5 000 kilowatt per hushåll och år). En solcellspark som den i Linköping
kommer att leverera el motsvarande ett stort vindkraftverk, men ta betydligt mer markyta i anspråk och ha sina produktionstoppar förlagd till andra tider på året och dygnet.
Solceller kan vara betydligt lättare att hitta platser för i tätortsnära lägen, där det är nära
forts
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till elkonsumenterna och har fördelen att det är möjligt att installera dem på fastigheter
med direkt elförbrukning. Sannolikt kommer båda kraftslagen att behöva en kraftig
utbyggnad för att nå de klimatpolitiska målen och en förväntad efterfrågeökning på
förnybart producerad el.
Förutsatt att Energicentrum Gotland, regionens projekt inom ramen för Energipilot
Gotland, kommer igång, med personal med kompetens inom energisystem, kan det
också bli en resurs för att ta fram en solcellstrategi för regionen fastigheter, särskilt i att
bistå med kontakter gentemot Energimyndigheten. Detta är också en typ av uppdrag
som till stora delar kan utföras en konsult, men fördelen med att göra det mesta
arbetet inom regionen är att kunskapen om fastigheterna och verksamheternas energibehov finns här och det är också en fördel om ett förslag till strategi arbetas fram av
dem som senare ska använda den, vilket främst blir avdelningar inom teknikförvaltningen. Därför föreslås ett uppdrag att ta fram en solcellsstrategi gå till tekniska
nämnden. Med beaktande av att det saknas fria resurser inom nämndens förvaltning
behöver dock finansiering av uppdraget lösas. I det fall bara mikroproduktion är
aktuell blir uppdraget mycket begränsat. Först när nätanslutning på nytt kommer att
tillåtas, så kan uppdraget göras enligt motionens intentioner, varför det bör delas upp i
två delar.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-03-26
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-25
Skickas till
Tekniska nämnden
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Höj takten i
klimatomställningen –
investera i solceller på
regionens hus
26 mars 2019

Den största utmaningen vi människor står inför under de kommande åren
är vår nödvändiga omställning av hur vi lever. Vårt sätt att konsumera
påverkar livsmiljön så pass mycket att om inget görs hotas i sin
förlängning mänsklighetens existens. FN:s klimatpanel IPCC har i ett
flertal rapporter visat att temperaturhöjningen i atmosfären leder till stora
förändringar av klimatet.
Det finns inte en lösning, det är många beslut som tillsammans bidrar till
att minska klimatförändringarna. Rent konkret kommer vi att behöva
använda och utveckla ny teknik, vi kommer att behöva bedriva
verksamhet och leva på ett nytt sätt där hänsyn till utsläpp av
växthusgaser får en större betydelse
Region Gotland behöver arbeta med klimatfrågor på alla nivåer. Leda
arbetet på Gotland, ta fram planer för den egna verksamheten, och ta
konkreta initiativ inom många områden. Ett sådant initiativ bör vara att
installera solceller på egna fastigheter. Gotland har mycket goda
förutsättningar för solenergi.
Tidigare under 2000-talet genomförde Region Gotland en bra satsning på
energieffektivisering av fastigheter EPC. Flera år i rad avsattes pengar,
en rambudget för verksamheten som fastighetsförvaltningen sedan kunde
nyttja för genomförande. På liknande sätt skulle man kunna arbeta med
utbyggnad av solceller på lämpliga fastigheter.
Vi föreslår därför
- Att regionen satsar på att investera i solceller på lämpliga
fastigheter.
- Att ta fram lämplig modell för hur arbetet kan bedrivas.
- Att pengar årligen avsätts i investeringsbudgeten för detta.

Saga Carlgren (V)

Brittis Benzler (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Jörgen Benzler (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/435
25 oktober 2019

Helena Andersson

Regionstyrelsen

Motion. Investering i solceller på regionens hus för minskad
klimatpåverkan. Saga Carlgren m.fl. (V)
Förslag till beslut

•

Motionen tillstyrks genom att uppdrag ges till Tekniska nämnden att utarbeta
förslag på solcellsstrategi för fastigheter inom nämndens ansvarsområden.
Resurser för uppdraget får äskas internt eller ansökas om i annan ordning.
Samverkan med Energimyndigheten ska vara en del i genomförandet.
Uppdraget redovisas till Regionfullmäktige senast december 2021

•

Sammanfattning

Saga Carlgren m. fl, Vänsterpartiet, har i en motion ställt följande förslag
Att regionen satsar på att investera i solceller på lämpliga fastigheter.
 Att ta fram lämplig modell för hur arbetet kan bedrivas.
 Att pengar årligen avsätts i investeringsbudgeten för detta


Förslagen motiveras dels av det trängande behovet av förändrad energiförsörjning,
för att snabbt och på alla fronter minska den klimatpåverkan som samhällen av idag
orsakar, dels av att Region Gotland som organisation behöver visa ledarskap i
klimatfrågan på alla nivåer.
En del i det arbetet kan vara att systematiskt öka sin egenproduktion av el, genom
solceller på egna fastigheter. Motionen hänvisar till den framgångsrika satsningen
som gjorts på energieffektivisering i regionens byggnader och föreslår ett liknande
arbetssätt för systematisk utbyggnad av solceller på lämpliga fastigheter.
En modell för solcellsparker som nu börjar komma även i Sverige, där företag bygger
på annans fastighet och säljer elen till tredje part, bör bli en möjlighet även för
Gotland, men här först när t ex förväntade resultat av en lokal elmarknad för
flexibilitet och Vattenfalls förespeglade investering i batterilager, tidigast inom något
(några?) år lett till att elnätet på Gotland åter är öppet för tillkommande lokal
elproduktion. Tills dess finns begränsade möjligheter att använda elnätet här som
mottagare för den producerade elen. Energimyndigheten som inom Energipilot
Gotland arbetar med frågan i ett parallellt spår för energieffektiviseringar och
solelslösningar i flerbostadshus och lokaler på Gotland bedömer att dessutom blir
kunskapssatsningar och samordning lokalt nödvändiga för att nå framgång här. För
regionens del finns också Energimyndigheten som samverkanspart. 1.
1

Sara Akkurt , Energimyndigheten, 16 okt -19, redovisning av förstudier inom Energipilot Gotland, ”Energieffektiv bebyggelse”
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Ärendebeskrivning

Motionens förslag om att systematiskt undersöka och investera i solceller på lämpliga
fastigheter enligt modell från tidigare energieffektiviseringsprojekt, berör i första
hand Teknikförvaltningen och där avdelningarna Fastighetsförvaltning, Hamnrespektive VA (vatten och avlopp), vilka alla har ytor lämpade för solceller i
anslutning till elförbrukande verksamheter. I nuläget, med nätbolagets beslut att inte
tillåta anslutning av ny produktion på Gotland för att inte öka risken för totalavbrott,
är förutsättningarna för att installera solceller begränsade, men inte stoppade.
Gotland ligger högt ifråga om ansökningar till det statliga solcellsstödet, men nästan
allt som installeras är mikroproduktion2. Energimyndighetens översiktliga
undersökning av flerbostadsfastigheters takytor lämpade för solceller på Gotland
visar att drygt 22 procent av takytorna beträffande läge, kulturmiljö och storlek
(minst 275 kvadratmeter) är lämpade för solceller. Av dessa faller drygt 40 procent
bort för att fastigheterna ifråga har högre säkringsabonnemang än vad som gäller för
mikroproducenter. Drygt 55 000 kvadratmeter takyta återstår då på flerbostadshus på
Gotland. Motsvarande undersökning för Region Gotlands bebyggda fastigheter är
inte gjord.
Indikativt är takytan på regionens fastigheter i samma storleksordning som den för
flerbostadshus på Gotland, men förbrukningsmönster på el skiljer sannolikt mycket.
Indikativt skulle 55 000 kvadratmeter takyta3 kunna ge el motsvarande 10 procent av
regionens årsförbrukning av fastighetsel, andel solproducerad el som skulle kunna
användas direkt i fastigheterna är inte undersökt.
Nuläget för solpaneler i regionens fastigheter

Teknikförvaltningen utreder i dagsläget solenergi vid nyproduktion av byggnader om
det är ekonomiskt lönsamt i form av producerad energi i förhållande till teknisk
livslängd, underhåll och investering4. Det har resulterat i några anläggningar hittills,
men totala andelen egenproducerad solel + solvärme är mycket liten (0,21 procent
2018) i regionens byggnadsbestånd, där andelen fossil energi är också liten (0,68
procent år 2018). Vidare undersöks även möjligheterna till att implementera solenergi
i befintligt fastighetsbestånd med fokus på sjukvårdsfastigheter där verksamheten är
kontinuerlig under året. Hamnen rapporterar att det senast byggda är ett servicehus i
Ronehamn och där installerades solceller för egen förbrukning. Inom VAverksamheten finns solceller på

Anläggningar utan anslutningsavgift enligt Ellagens 4 kap 10 § ”En elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63
ampere och som producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt ska inte betala någon avgift för
inmatningen. Detta gäller dock bara om elanvändaren under ett kalenderår har tagit ut mer el från elsystemet än han har matat
in på systemet.” Källa solstödsansökningar: Energimyndigheten, muntligt meddelande
3 Samma referens som ovan samt fastighetsförvaltningens energiredovisning 2018
4 3 kap. 14 § PBF, plan och byggförordningen, anger att en byggnad ska ha mycket hög energiprestanda (näranollenergibyggnad) utryckt som primärenergi beräknad med en primärenergifaktor per energibärare. En byggnad ska även ha
särskilt goda egenskaper när det gäller hushållning med el. Förordningen avser inköpt el inte el som produceras i byggnaden.
2
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Ett vattenverk som renar
 De två vattenverk som renar
grundvatten
havsvatten
 Ett vattenverk som renar ytvatten
Inga avloppsreningsverk har solceller. VA-verksamheten påpekar samtidigt att VAlagen5 sätter begränsningar för den verksamhetens eventuella investeringar i sådant
som ligger utanför det primära uppdraget för VA-kollektivet, men tycker att förslaget
låter bra och välkomnar möjligheten att andra delar av regionens verksamheter
använder VA-verksamhetens tak för solceller. Från hamnavdelningen görs
motsvarande reflexioner: Regionen kanske istället ska upplåta platser/mark så att
annan aktör kan sätta upp solceller. Fastighetsförvaltningsavdelningen (FFA) skriver
att ”Dessvärre finns ingen framtagen Solenergistrategi som vi på
fastighetsförvaltningsavdelningen fått direktiv att förhålla oss till”.


Lagar som reglerar installation och användning av solpaneler

Installation av solceller försäljning av el från egna solceller är reglerad bland annat
skattelagstiftningen både genom att ge rätt till 60 öre skattereduktion per kWh6 som
matas in på elnätet, upp till 18 000 kronor per år och genom krav på energiskatt för
större producenter. De som äger en solcellsanläggning med installerad toppeffekt på
255 kilowatt eller mer, eller flera solcellsanläggningar som tillsammans har en
installerad toppeffekt av 255 kilowatt eller mer, ska betala energiskatt. De som är
registrerade för energiskatt på el och producerar el i en solcellsanläggning med lägre
installerad toppeffekt än 255 kilowatt, får göra avdrag för den el som anläggningen
producerat, men som inte matats in på elnätet. Skatten blir 0,5 öre per kilowattimme
för den elen7. Källa Skatteverket
Installation av solpaneler på en byggnad kräver ofta bygglov, men kan vara
bygglovfria, även i detaljplanelagda områden, förutsatt att de följer byggnadens form
och också följer gällande detaljplan, men måste klara gällande brandskydd, de kraven
varierar beroende på byggnaden och dess användning. Källa: Boverket
Lagen om elcertifikat medför kvotplikt för dem som producerar mer än 60 megawattimmar per år med en effekt på mer än 50 kilowatt och ger möjlighet till gröna
elcertifikat, dessa kan även mikroproducenter ansöka om. Källa. Energimyndigheten
Den nya Elsäkerhetslagen som trädde i kraft 2017 reglerar vilka krav som gäller både
för den som utför elinstallationer och på de produkter som installeras. Källa:
Elsäkerhetsverket:
Slutligen kan påpekas att Ellagen 7 kap. Kommunala elföretag ger kommuner rätt att
bedriva produktion av och handel med el samt därmed sammanhängande
verksamhet, förutsatt att verksamheten drivs på affärsmässig grund och redovisas
särskilt. Lag (2017:740)

5
6
7

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
kWh mått på mängd energi som effekt per tidsenhet, effekt anges i Watt, kW =1000 Watt, kWh =kilowatt per timme
Källa; Skatteverket
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Bedömning

Den här motionen kunde sänts på remiss till närmast berörd nämnd , men för att
spara tid och undvika dubbelarbete har bara samråd muntligt och via mejl skett med f
samt berörda avdelningschefer på teknikförvaltningen. Regionstyrelseförvaltningen
har inte resurser för den här typen av strategiska utredningar för regionens
fastigheter. Energi- och klimatrådgivningen inom Samhällsbyggnadsförvaltningen har
inte heller de resurserna och har dessutom privathushåll och småföretag som primär
målgrupp. Energimyndighetens stöd, som var ett viktigt bidrag i det skede av
regionens arbete med energieffektivisering i fastigheter som ledde till avtal med
externa aktörer8, bedöms vara en resurs för fortsatt hantering av motionens förslag,
främst genom det arbete som redan startats på myndigheten inom ramen för
färdplanen för Energipilot Gotland och då särskilt inom fokusområdet
”Resurseffektiv bebyggelse”. Även området ”Smarta elnät bör kunna få betydelse.
För en utveckling som engagerar en tredje aktör genom så kallade PPA9 (elköpsavtal)
behövs tillgång till elnätet. Förväntningar på att nyanslutnings-stoppet på Gotland
ska hävas, bygger i första hand på det batterilager som Vattenfall i bästa fall installerat
inom något år, enligt den förstudie som presenterades i februari i år, samt att
projektet Coordinet som ska skapa en marknad för effektflexibilitet och på så vis
jämna ut efterfrågan på nätkapacitet ska ge resultat. Det kommer då att öppna för
nya affärer med lokalt producerad förnybar el på Gotland. För att hålla takten med
andra platser i landet, kommer Gotland då att ha en del att ta igen, att döma av den
senaste tidens nyhetsflöde på området, där ett par exempel ges nedan:
19 oktober publicerades ett förslag från Malmö stad om en solcellssatsning. Enligt
det förslaget ska Malmö stad tillsammans med bland andra ett energiföretag bilda ett
bolag som installerar och sköter solpanelerna på företags tak. Fastighetsägarna
behöver alltså varken investera i panelerna eller hantera dem.
Från Linköping rapporteras samtidigt att Sveriges hittills största solcellspark kommer
att börja byggas nu, på ett stadsnära markområde på cirka 13 hektar. Parken ska få en
installerad effekt på ungefär 12 MW10 och sättas i drift nästa år. Produktionen
förväntas bli cirka 11 500 MWh solel per år.
Som jämförelse kan anges att ett modernt 3,5 MW vindkraftverk på land har cirka 8
000 driftstimmar per år och producerar cirka 11 300 MWh på ett år med 3 300
timmar ekvivalent (fulltid 37,6 procent), vilket räcker till hushållsel för cirka 2 200
hushåll (cirka 5 000 kWh per hushåll & år)11. En solcellspark som den i Linköping
kommer att leverera el motsvarande ett stort vindkraftverk, men ta betydligt mer
markyta i anspråk och ha sina produktionstoppar förlagd till andra tider på året och
dygnet. Solceller kan vara betydligt lättare att hitta platser för i tätortsnära lägen, där
det är nära till elkonsumenterna och har fördelen att det är möjligt att installera dem
på fastigheter med direkt elförbrukning. Sannolikt kommer båda kraftslagen att
behöva en kraftig utbyggnad för att nå de klimatpolitiska målen och en förväntad
efterfrågeökning på förnybart producerad el.
Förutsatt att Energicentrum Gotland, regionens projekt inom ramen för Energipilot
Gotland, kommer igång, med personal med kompetens inom energisystem, kan det
också bli en resurs för att ta fram en solcellstrategi för regionen fastigheter, särskilt i
att bistå med kontakter gentemot Energimyndigheten. Detta är också en typ av
uppdrag som till stora delar kan utföras en konsult, men fördelen med att göra det
mesta arbetet inom regionen är att kunskapen om fastigheterna och verksamheternas
Så kallade EPC, Energy Performance Contracting
PPA =energiköpsavtal (Power Purchase Agreement)
10 MW = Megawatt, mått på installerad effekt, MWh och kWh mått på mängd energi som effekt per tidsenhet, h=timme
11 Källa: Region Västra Götaland
8
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energibehov finns här och det är också en fördel om ett förslag till strategi arbetas
fram av dem som senare ska använda den, vilket främst blir avdelningar inom
teknikförvaltningen. Därför föreslås ett uppdrag att ta fram en solcellsstrategi gå till
tekniska nämnden. Med beaktande av att det saknas fria resurser inom nämndens
förvaltning behöver dock finansiering av uppdraget lösas. I det fall bara
mikroproduktion är aktuell blir uppdraget mycket begränsat. Först när nätanslutning
på nytt kommer att tillåtas, så kan uppdraget göras enligt motionens intentioner,
varför det bör delas upp i två delar.
Beslutsunderlag

Motion. Investering i solceller på regionens hus för minskad klimatpåverkan. Saga
Carlgren m.fl. (V) 2019-03-26.
Regionstyrelseförvaltningen

Marica Gardell
tf regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden

5 (5)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-12-16

Handlingar till

Ärende 13

Avsägelser i regionfullmäktige
Innehåll
a) Isabel Enströms (MP) avsägelse som ledamot i regionfullmäktige
b) Philip Swärds (M) avsägelse som ledamot i regionfullmäktige
c) Irina Samsonovas (C) avsägelse som ersättare i regionfullmäktige

Sida 1 av 1

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Uppföljningsflagga:
Flagga:

Isabel Enström
den 1 december 2019 20:51
Per Lundin; Rosita Siggelin
Lisbeth Bokelund; anita.jonsson@mp.se
Avsägelser av uppdrag
Följ upp
Har meddelandeflagga

Hej!
Jag vill härmed avsäga mig mina uppdrag inom Region Gotland från om med 20191231.
Dessa avser:
Regionfullmäktige - ledamot
Regionstyrelsen - ledamot
Tekniska nämnden - ledamot
Gotlands Energi AB - ersättare
Gotlands Elförsäljning AB - ersättare
SEKOM Föreningen Sveriges Ekokommuner - ersättare för ombudet till årsmötena
Miljöpartiet inkommer med namn för fyllnadsval till dessa uppdrag.
Hälsar Isabel Enström

..................................................
Isabel Enström (MP)
Gruppledare
Epost: isabel.enstrom@gotland.se
Hemsida: www.gotland.se
Tel: 049826 94 17
Mobil: 070083 26 51
Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
..................................................

http://w3d3.gotland.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2477939&frame=1

2019-12-02

Från: Philip Swärd [mailto:Philip.Sward@moderaterna.se]
Skickat: den 11 december 2019 19:28
Till: Rosita Siggelin <rosita.siggelin@gotland.se>
Ämne: Avsägelse RF GVN

Hej,
Jag begär fullmäktige att under sammanträdet 16/12-19 entlediga mig från mina uppdrag som ledamot av Regionfullmäktige samt ledamot av Gymnasie- och
Vuxenutbildningsnämnden.
Mitt politiska arbete fortsätter på annan ort Ⓜ
Tack,
_____________________________________________

Philip Swärd (M)
Regionfullmäktigeledamot  |  Region
Gotland
Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden
0722 525 238
philip.sward@moderaterna.se

Det här e-postmeddelandet och eventuella filer som skickas med det är konfidentiella och avsedda enbart för användningen av den person eller entitet som adresserats. Om du har fått det här meddelandet felaktigt, var
vänlig meddela detta till systemägaren, support@moderaterna.se. Detta meddelande innehåller konfidentiell information och är endast avsedd för angiven person. Om du inte är den angivna adressaten ska du inte sprida,
distribuera eller kopiera det här e-postmeddelandet. Vänligen meddela avsändaren omedelbart via e-post om du har fått detta e-postmeddelande av misstag och radera det från ditt system. Om du inte är den avsedda
mottagaren är det strängt förbjudet att avslöja, kopiera, distribuera eller bearbeta innehållet i denna försändelse. Alla personuppgifter inom organisationen hanteras enligt GDPR, www.moderaterna.se/gdpr.
This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager
support@moderaterna.se. This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please
notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking
any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited. All personal data in the organization is handled according to GDPR, http://www.moderaterna.se/gdpr.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-12-16

Handlingar till

Ärende 14

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
a) Som vikarie för Saga Carlgren (V), regionråd i opposition på 25 %,
föreslås under hennes frånvaro 2020-01-01–2020-04-30
Thomas Gustafson (V), Etelhem Västringe 613, 623 74 Stånga
Thomas Gustafson har rätt att under Saga Carlgren barnledighet
uppbära de arvoden som annars tillfaller Saga i hennes roll som
förtroendevald politiker
b) Som ny tjänstemannarepresentant för Region Gotland i Leaders LAGgrupp för ny programperiod, efter Peter Bloom, utses
Malena Bendelin, Hållbar tillväxt Regionstyrelseförvaltningen
c) Joakim Samuelssons (C) avsägelse som ledamot och vice ordförande i
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
d) Ny vice ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (efter
Joakim Samuelsson ( C) föreslås
Kjell Genits (C),
e) Ny ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter Joakim
Samuelsson förslås
Ulf Hammarlund (C),
f) Ola Matthings (MP) avsägelse som ersättare i hälso- och
sjukvårdsnämnden
g) Ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden, efter Ola Matthing (MP)
föreslås
Hanna Angerud (MP), Fröjel Mulde 346, 623 55 Klintehamn
h) Isabel Enströms (MP) avsägelse som ledamot i regionstyrelsen

i) Ny ledamot i regionstyrelsen, efter Isabel Enström (MP) förslås
Lisbeth Bokelund (MP), Fröjel Bottarve 194, 623 55 Klintehamn
j) Ny ersättare i regionstyrelsen, efter Lisbeth Bokelund (MP) förslås
Robert Hall (MP), Västerhejde Toftavägen 211, 621 99 Visby
k) Isabel Enströms (MP) avsägelse som ledamot i tekniska nämnden
l) Ny ledamot i tekniska nämnden, efter Isabel Enström (MP) förslås
Katarina Krusell (MP), Nygatan 4 A, 621 56 Visby
m) Ny ersättare i tekniska nämnden, efter Katarina Krusell (MP) förslås
Mie Nilsson (MP), ???
n) Isabel Enströms (MP) avsägelse som ersättare i Gotlands Energi AB
o) Ny ersättare i Gotlands Energi AB, efter Isabel Enström (MP) förslås
Wolfgang Brunner (MP), Skyttegatan 8, 621 41 Visby
p) Isabel Enströms (MP) avsägelse (MP) som ersättare i Gotlands
Elförsäljning AB
q) Ny ersättare i Gotlands Elförsäljning AB, efter Isabel Enström (MP)
föreslås
Wolfgang Brunner (MP), Skyttegatan 8, 621 41 Visby
r) Isabel Enströms (MP) avsägelse som ersättare för ombudet till årsmöten i
Föreningen Sverige ekokommuner, SEKOM
s) Ny ersättare för ombudet till årsmöten i Föreningen Sveriges
ekokommuner, SEKOM efter Isabel Enström (MP) föresås
Robert Hall (MP), Västerhejde Toftavägen 211, 621 99 Visby
t) Lena Celions (M) avsägelse som ledamot i Strukturfond Småland och
Öarna
u) Ny ledamot i Strukturfond Småland och Öarna, efter Lena Celion (M)
föreslås
v) Laila Ljunggrens (MP) avsägelse som ersättare i socialnämnden
w) Ny ersättare i socialnämnden, efter Laila Ljunggren (MP) föreslås
Brita Brunner (MP), Skyttegatan 8, 621 41 Visby
x) Peter Karlssons (L) avsägelse som nämndeman i Tingsrätten

y) Margareta Perssons (M) avsägelse som ersättare i Länsteatern
z) Philip Swärds (M) avsägelse som ledamot i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
å) Irina Samsonovas (C) avsägelse som ersättare i socialnämnden
ä) Ny ersättare i socialnämnden efter Irina Samsonova (C) föreslås
Niklas Yttergren (C),

Från: Ola Matthing <olamatthing@gmail.com>
Skickat: den 20 november 2019 20:44
Till: Elin Gottfridsson <Elin.Gottfridsson@gotland.se>
Kopia: karin.gardell@folkbildning.net
Ämne: Avsägelse

Tingstäde, 20 november 2019.
Till Nämndsekreterare i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Gotland.
Hej!
Härmed meddelas att jag, Ola Matthing, avslutar uppdraget som ersättare för Miljöpartiet
de Gröna i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Gotland.
Med vänlig hälsning,
Ola Matthing

Från: Malin Bergström
Skickat: den 26 november 2019 15:27
Till: Registrator-RS <registrator-rs@gotland.se>
Ämne: Fwd: Joakim Samuelsson (C) avstår sin plats i GVN

Hämta Outlook för iOS
Från: Joakim Samuelsson <joakimsamuelsson68@gmail.com>
Skickat: tisdag, november 26, 2019 2:12 em
Till: Malin Bergström
Ämne: Joakim Samuelsson (C) avstår sin plats i GVN
Visby 191126
Från och med 2020 har jag ingen möjlighet att vara ledamot i GVN. Jag avsäger
mig därmed mitt uppdrag som vice ordförande i nämnden från och med den 1
januari 2020.
Ordförande i GVN samt Centerpartiets valberedning är informerade.
Med vänlig hälsning
Joakim Samuelsson (C)

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Uppföljningsflagga:
Flagga:

Isabel Enström
den 1 december 2019 20:51
Per Lundin; Rosita Siggelin
Lisbeth Bokelund; anita.jonsson@mp.se
Avsägelser av uppdrag
Följ upp
Har meddelandeflagga

Hej!
Jag vill härmed avsäga mig mina uppdrag inom Region Gotland från om med
20191231.
Dessa avser:
Regionfullmäktige - ledamot
Regionstyrelsen - ledamot
Tekniska nämnden - ledamot
Gotlands Energi AB - ersättare
Gotlands Elförsäljning AB - ersättare
SEKOM Föreningen Sveriges Ekokommuner - ersättare för ombudet till årsmötena
Miljöpartiet inkommer med namn för fyllnadsval till dessa uppdrag.
Hälsar Isabel Enström

..................................................
Isabel Enström (MP)
Gruppledare
E-post: isabel.enstrom@gotland.se
Hemsida: www.gotland.se
Tel: 0498-26 94 17
Mobil: 0700-83 26 51
Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
..................................................

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Laila Ljunggren
den 3 december 2019 13:55
Per Lundin; Rosita Siggelin
Hej

Jag vill härmed avsäga mig mitt uppdrag som ersättare i Son. Jag är ersättare för
Miljöpartiet.
MVH
Laila Ljunggren
0707936035

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Peter Karlsson
Per Lundin
FAvsägning uppdrag
den 9 december 2019 14:54:12

> Hej
> Jag är av hälsoskäl tvungen att avsäga mig mitt nämndemannauppdrag för Liberalerna.
> Med vänlig hälsning,
> Peter Karlsson
Skickat från min iPhone

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Margareta Persson
Per Lundin; Åsa Wackelin
Avsägelse
den 9 december 2019 21:12:54

Härmed avsäger jag mig uppdraget som ersättare i styrelsen för Länsteatern på Gotland.
Med hälsningar
Margareta Persson (M)
Hablingbo 20191209

Skickat från min iPad

Från: Philip Swärd [mailto:Philip.Sward@moderaterna.se]
Skickat: den 11 december 2019 19:28
Till: Rosita Siggelin <rosita.siggelin@gotland.se>
Ämne: Avsägelse RF GVN

Hej,
Jag begär fullmäktige att under sammanträdet 16/12-19 entlediga mig från mina uppdrag som ledamot av Regionfullmäktige samt ledamot av Gymnasie- och
Vuxenutbildningsnämnden.
Mitt politiska arbete fortsätter på annan ort Ⓜ
Tack,
_____________________________________________

Philip Swärd (M)
Regionfullmäktigeledamot  |  Region
Gotland
Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden
0722 525 238
philip.sward@moderaterna.se

Det här e-postmeddelandet och eventuella filer som skickas med det är konfidentiella och avsedda enbart för användningen av den person eller entitet som adresserats. Om du har fått det här meddelandet felaktigt, var
vänlig meddela detta till systemägaren, support@moderaterna.se. Detta meddelande innehåller konfidentiell information och är endast avsedd för angiven person. Om du inte är den angivna adressaten ska du inte sprida,
distribuera eller kopiera det här e-postmeddelandet. Vänligen meddela avsändaren omedelbart via e-post om du har fått detta e-postmeddelande av misstag och radera det från ditt system. Om du inte är den avsedda
mottagaren är det strängt förbjudet att avslöja, kopiera, distribuera eller bearbeta innehållet i denna försändelse. Alla personuppgifter inom organisationen hanteras enligt GDPR, www.moderaterna.se/gdpr.
This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager
support@moderaterna.se. This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please
notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking
any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited. All personal data in the organization is handled according to GDPR, http://www.moderaterna.se/gdpr.
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2019-12-16

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
 Dag Hoffmans medborgarförslag om offentlig toalett i Burgsvik. RS 2018/1160
 Tekniska nämnden 2019-11-27, § 262
 Medborgarförslag (inkom 2018-11-08)

 Christina Fredrikssons medborgarförslag om rökfria områden. RS 2019/96
 Regionstyrelsen 2019-11-21, § 365
 Medborgarförslag (inkom 2019-01-13)
 Johan Bards medborgarförslag om ”Cykel först”. RS 2019/155
 Tekniska nämnden 2019-11-27, § 257
 Medborgarförslag (inkom 2019-01-30)
• Bobo Writlers medborgarförslag om att riva klottermuren vid Greta
Arwidsson gata. RS 2019/286
• Tekniska nämnden 2019-11-27, § 258
• Medborgarförslag (inkom 2019-02-21)

 Britta Samsioes medborgarförslag om informationsmöten om utveckling,
service och kvalitetsfrågor. RS 2019/350
 Regionstyrelsen 2019-11-21, § 364
 Medborgarförslag (inkom 2019-03-07)
 Lily Wizéns medborgarförslag om att utveckla Tallunden.
RS 2019/852

 Tekniska nämnden 2019-11-27, § 259
 Medborgarförslag (inkom 2019-07-14)
 Peter Högbergs medborgarförslag om skyltning med att svenska trafikregler
gäller. RS 2019/877
 Tekniska nämnden 2019-11-27, § 260
 Medborgarförslag (inkom 2019-07-31)
 Cindy Blomgren medborgarförslag om öppna sommartoaletter till 15 oktober.
RS 2019/956

 Tekniska nämnden 2019-11-27, § 263
 Medborgarförslag (inkom 2019-08-24)
 Rose Marie Wilk Anderssons medborgarförslag om att gatuskyltar i Fårösund
behöver åtgärdas. RS 2019/1061
 Tekniska nämnden 2019-11-27, § 261
 Medborgarförslag (inkom 2019-09-13)

MEDBORGARFORSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2018 -11- t) 8
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

ex\

O
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 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

(X]
(""]

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 medborgarforslag.
Datum
Nainnfqqrtydljgan
Adress
Postadress l .» O
E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarforslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-11-27

TN § 262

TN § 262

Medborgarförslag - Offentlig toalett i
Burgsvik

TN 2019/3179
TN AU § 225

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår ”Att det byggs en
modern allmän toalett centralt i Burgsvik” med motivering att den toalett som finns
idag är svår att hitta. Det är väldigt mycket folk i Burgsvik (speciellt sommartid) och
behovet av en central placerad toalett är stort. Burgsvik är en serviceort på Storsudret
och det bör absolut finnas en modern allmän toalett.
Bedömning

Det finns redan idag en offentlig toalett i Burgsvik på Hoburgsvägen 22. Toaletten är
öppen sommartid (Juni-augusti). Teknikförvaltningen ser över skyltningen för att
underlätta att hitta den offentliga toaletten. I dagsläget finns inga planer för att bygga
en ny toalett i Burgsvik.
Barn- och genusperspektiv – Befintlig toalett anses täcka behov.
Landsbygdsperspektiv – Förslaget berör endast Burgsvik.
Ekonomisk konsekvensanalys – Förvaltningen har ingen budget för att bygga en ny
offentlig toalett.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-11-08
Tjänsteskrivelse datum 2019-10-30
Skickas till
Regionstyrelsen Förslagsställaren

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-01-13 20:05

Ärendenummer
#8875

Sida
1(1)

Inskickat av: CHRISTINA FREDRIKSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Rökfria områden
Beskrivning och motivering
Rökfritt Östercentrum! Luften står stilla mellan husen och många lider av cigarettrök.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
CHRISTINA FREDRIKSSON
Adress
LYCKEBOGATAN 8

Postnummer och ort
62149 VISBY

E-postadress
Christina.fredriksson@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-11-21

RS § 365

Medborgarförslag. Rökfria områden

RS 2019/96
AU § 325

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår Region Gotland att göra
Östercentrum rökfritt. Förslagsställaren motiverar förslaget med att luften står stilla
mellan husen och många lider av cigarettrök.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget delvis har uppfyllts i och med den
nya tobakslagen, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, som trädde i
kraft den 1 juli 2019. Den nya lagen utvidgade rökförbudet till att även omfatta vissa
allmänna platser utomhus, nämligen uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och
andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda
att användas av den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik, inhägnade
platser huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och lekplatser som allmänheten har
tillträde till. Rökförbudet utvidgas också till att omfatta bland annat elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och njutningsmedel som
till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.
Den nya tobakslagen anger således i vilka allmänna miljöer som rökförbud ska råda.
Östercentrum är ett transport- cykel och gångfartsområde och omfattas inte av den
nya lagen om rökförbud. Regionstyrelseförvaltningen tillsammans med tekniska
förvaltningen gör bedömningen att den nya lagen som gäller från den 1 juli anses som
tillräcklig och att det inte är görligt att även införa, utöver vad tobakslagen anger,
tobaksförbud på transport- cykel och gångfartsområdet på Östercentrum.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen avslå medborgarförslaget.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-01-13
Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-24
Skickas till
Förslagsställaren
Tekniska förvaltningen - Mark och stadsmiljö

52 (62)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-01-30 12:55

Ärendenummer
#9146

Sida
1(1)

Inskickat av: Johan Bard

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Devisen Cykel först! inom färjeleden+Broväg (se bifogad bild).
Beskrivning och motivering
Visby har potential att vara en utmärkt cykelstad där långt många fler invånare, och turister, skulle kunna cykla om man beslutade att
samtliga regionens förvaltningar framöver ska arbeta utifrån devisen Cykel först inom området färjeleden+Broväg (se bifogad bild).
Vägen till arbetsplats, handel eller skola Cykel först!
Nyanlagda parkeringar Cykel först!
Planering av nya gator och korsningar Cykel först!
Snöröjning Cykel först!
Och så vidare.
Genom att regionfullmäktige beslutar om devisen Cykel först inom redan nämnt område, skulle vi ta ett tydligt ställningstagande som inte
bara inbjuder fler till att cykla i Visby, utan i slutänden gynnar både miljön och folkhälsan i Visby.
Samma devis kan med fördel även beslutas om för områden i Hemse och Slite, dock har jag inget färdigt förslag för dessa.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
Cykelförst.PNG (351 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Johan Bard
Adress
FURUGATAN 130

Postnummer och ort
62144 VISBY

E-postadress
bard.johan@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-11-27

TN § 257

TN § 257

Medborgarförslag - Devisen ”Cykel först!”
inom färjeleden+Broväg

TN 2019/833
TN AU § 220

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att cykel ska vara ett
prioriterat färdsätt inom Färjeleden/Broväg i Visby.
Bedömning

Teknikförvaltningen ser positivt på förslaget. Trafikverket är väghållare för
Färjeleden vilket innebär att Region Gotland inte har ansvar för eventuella
investeringar och förändringar på Trafikverkets vägar. För de vägar och gator där
Region Gotland är väghållare finns möjlighet att prioritera hållbara transporter (gångcykel och kollektivtrafik).
I ”Cykelplan Visby 2015-2025” beskrivs vilka vägar som bör kompletteras med
cykelinfrastruktur i Visby. Delar av Broväg finns angiven i cykelplan. Investeringar i
infrastruktur för cykel genomförs i takt med att investeringsbudget för cykelplan
fördelas till tekniska nämnden budget.
Satsningar på miljön och folkhälsan är en långsiktig investering och
teknikförvaltningen ser positivt på att utveckla möjligheterna hållbara transporter.
Barn- och genusperspektiv – Medborgarförslaget gynnar miljön, folkhälsan och är
fördelaktigt ur ett jämställdhetsperspektiv.
Landsbygdsperspektiv – Medborgarförslaget berör enbart Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys – Investeringar i infrastruktur för cykel genomförs i
takt med att investeringsbudget för cykelplan fördelas till tekniska nämndens budget.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg som berättade att
regionfullmäktige beslutade 2018-11-19 (§ 23) om länsplan. I länsplanen framgår:
I Trafikverkets förslag till nationell plan, föreslås att 1 500 miljoner kronor avsätts för åtgärder för
ökad och säker cykling. Dessa medel avses dock gå till att genomföra åtgärder där potentialen för en
ökad och säker cykling är störst, d.v.s. i de största tätorterna. För Gotlands del är det angeläget att
medel från den nationella planen även skulle kunna användas för samma typ av åtgärder även på
mindre platser.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-11-27

Protokollsutdrag
TN § 257

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-01-30
Bilaga
Tjänsteskrivelse 2019-10-29
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

Gotland
Region Gotland
Reception Visborg

2019 -02- ? 1

MEDBORGARFORSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Sign:..

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

fly/
U/Q

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
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.
Namntecknin

Datum

Namnfbrtydligande
Adress
Postadress
E-postadress

a*?

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

1 av 4
BOBOWRITLER
Greta Arwidssons gata 22E
621 37 Visby

2019-02-20

REGIONSFULLMÄKTIGE l
Region Gotland
621 81 Visby

MEDBORGARFÖRLAG
Jag vill uppmana Regionfullmäktige att besluta om flytt alternativt rivning av den klottermur som
finns på gamla A7 området där det idag byggts bostäder.
Muren som tidigare fungerat som kulfång vid skjutbana används idag, med Regionens
godkännande, som sk klotterplank. Tidigare låg denna på en avskild plats i samhället utan
påverkan på annan verksamhet eller bebyggelse.
Efter att bygglov givits och bostäder uppförts i området måste denna mur avlägsnas eller rivas.
Det är inte acceptabelt att detta, för området otroligt förfulande och, för de boende, sanitärt och
miljömässigt olämpliga objekt skall finnas kvar.
Vid samtal med byggledare och byggnadsarbetare vid Arriba som uppfört bostäderna vid brf
Sergeanten 1 har de berättat att det samlats grupper av klottrare som under timmar spelar musik,
festar och klottrar med sprayfärg. Resterna efter dessa klottrare ligger idag i drivor kvar på
marken i form av burkar med rester av miljöfarliga färger och annat skräp. Se bifogade bilder.
Den typ av färg som dessa klättrare använder är luftburen, miljöfarlig och vid sydlig/sydvästlig
vind driver färgrester och stark lukt rakt in mot bostäderna som ligger ca 15 meter från muren.
Jag har förstått att det planeras en lekplats i samma område där muren finns och det måste ses
som direkt olämpligt att barn skall vistas i denna miljö där grupper av ungdomar ägnar sig åt
spraymålning med miljöfarliga färger och, tyvärr, lämnar färgburkar med giftiga rester kvar på
marken, lätt åtkomliga för barn.
Jag föreslår därför att muren snarast rivs och eventuellt att en ny mur eller liknande uppförs på en
lämplig plats där boende ej störs och barn ej utsätts för miljöfarliga färger och giftigt skräp. Det är
helt oacceptabelt att Regionen efter att ha beslutat om uppförande av bostäder tillåter att denna
verksamhet fortsätter till men för de boende i området och de risker som barn och djur utsätts för
i form av giftiga rester och skräp som slängs.
Kostaden för en rivning och eventuellt uppförande av en ny på lämplig plats kanske uppvägs av
de ersättningsanspråk som boende/föreningar kan komma att ställa till Regionen för rengöring/
sanering av fasader/fönster etc då färg blåser in mot byggnaderna i omedelbar närhet då
Regionen upplåter och tillåter denna verksamhet.

Bobo Writler
bobo@telia.com
073 990 8000
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Från: Bobo Writler [mailto:bobo@telia.com]
Skickat: den 27 februari 2019 13:18
Till: Registrator-RS <registrator-rs@gotland.se>
Ämne: Ang ärende RS 2019/286 Medborgarförslag

Med anledning av mitt medborgarförslag som lämnats in till Region Gotland och den uppmärksamhet som
uppkommit med anledning av detta ser jag gärna att representanter för Regionfullmäktige / Tekniska nämnden gör
ett besök på plats för att fysiskt se och uppleva den nuvarande placeringen av graffitimuren i förhållande till vår och
våra grannars bostäder.
I anvisningarna för sprayfärg som används vid graffitimålning (enligt produkternas säkerhetsdatablad) uppmanas
användare att bl.a. använda munskydd, skyddskläder etc. Det är även inte tillåtet att röka, äta eller dricka vid kontakt
med ångor från färgburkarna. Detta gör att våra uteplatser, som ligger ca fem meter från muren, blir obrukbara och
vi inte kan äta eller vistas där när graffitimålning sker.

Bobo Writler
bobo@telia.com
073 990 8000

meddelandehtml (0000000A).html[2019-02-27 17:38:30]

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-11-27

TN § 258

TN § 258

Medborgarförslag - Rivning av den sk.
klottermuren vid Greta Arwidssons gata

TN 2019/835
TN AU § 221

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat och beslutar att taget och
gällande beslut på att väggen i Honnörsparken som laglig graffittivägg fortsätter
att gälla.

Det före detta kulfånget som under många år har använts som graffitivägg,
beslutades av tekniska nämnden 2015-08-26 att fortsättningsvis användas som en
laglig graffitivägg. När sanering av marken, som Fortifikationen tidigare varit ägare
av, genomfördes och kulfången demonterades, uppdagades ett stort fortsatt behov av
en laglig vägg att utföra konstarten graffiti på. Teknikförvaltningen mötte
önskemålen genom ett beslut att en av väggarna skulle få stå kvar och ”lagliggjordes”
därav för att i framtida planering integreras i den blivande Honnörsparken. I arbetet
med att spara en av kulfången/väggarna har teknikförvaltningen samarbetat med
dåvarande kultur & fritidsförvaltningen, deltagare från ungdomsverksamhet vid
ungdomsgårdar på Gotland och Graffitiförbundet.
Arbetet med att planera Honnörsparken har pågått under ett antal år och planeras nu
att anläggas under våren 2020. I det arbetet har graffitiväggen planerats in i parken
som ett naturligt och spännande inslag av konst och det enda historiska minnet som
finns kvar från en militär historia. Väggen planeras också att användas som en
klättervägg i samarbete med Visby klätterklubb.
Bedömning

Teknikförvaltningen ser det som mycket viktigt att denna konstform får möjlighet att
ta plats i det gotländska samhället precis som i många andra städer i Sverige och i
övriga världen. Det är också av yttersta vikt att barn och ungdomar i vårt samhälle får
chansen att uttrycka sig och samlas kring graffiti som konstform och uttryckssätt.
Under arbetet med att utforma Honnörsparken har vi sett och träffat användare av
graffitiväggen som idag är vuxna och bor på andra platser i världen, men återkommer
till väggen när de är ”hemma” på Gotland. Flertalet av dessa besökare är idag kända
inom konstarten. Väggen har ett stort symbolisk värde, men har också ett stort
socialt värde för barn, unga och äldre. Det blir ett gratis föränderligt konstverk och
inslag i en ny park, för boende och besökare.
Önskemålet är att konstarten kan få sprida sig runtom på Gotland och att det kan ge
upphov till andra projekt även utanför Visby. Slite tätort har gått i bräschen på
Gotland genom att Cementa gav tillåtelse till utöva konstarten på en av sina väggar.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-11-27

TN § 258

Det kommer att finnas en informationsskylt/ar vid väggen med regler kring hur
väggen ska användas, framtagen gemensamt med representanter från
ungdomsgårdarna.
Namninsamlingar har genomförts och skickats in från allmänheten;
448 st har skrivit på att de vill att ”Graffitiväggen ska vara kvar”.
24 st har skrivit på en lista att ”Muren på Greta Arvidssons gata ska rivas alt flyttas”.
Ekonomisk konsekvensanalys
Ur ett ekonomiskt perspektiv har inte graffitiväggen några omkostnader för målning
eller underhåll då målningen sköts kontinuerligt i användandet. Sophantering av
avfall är inplanerat med ett framtida sopkärl i anläggandet av Honnörsparken och
riskhanteringen kring kärlet är förankrat med regionens räddningstjänst. Parkens
driftspersonal kommer att ha kontinuerlig tömning av kärlet och sophantering
likvärdig med övriga allmänna platser i Visby.
Barn- och genusperspektiv
Ur barn- och genusperspektiv är det av yttersta vikt att den här typen av aktiviteter
får ta plats i samhället. Region Gotland följer och arbetar efter barnkonventionen i
frågan.
Landsbygdsperspektiv
Region Gotland har hittills enbart denna väg utpekad som en ”laglig” vägg att
framföra konstarten på. I Slite har det organiserats en vägg på privat mark.
Förhoppningen är att med ett gott resultat kan det fortsatt tillkomma fler väggar för
konst på Gotland.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat och beslutar att taget och
gällande beslut på att väggen i Honnörsparken som laglig graffittivägg fortsätter att
gälla.
Claes Nysell (L) medges följande protokollsanteckning: anser att TN:s beslut är
olyckligt med tanke på att graffittiväggen är mycket olyckligt placerad i extrem närhet
till bostäder. Det är betydligt mycket lättare att flytta graffittiväggen, än att säkerställa
miljöaspekterna för de närmaste grannarna.
Beslutsunderlag

Bilaga 1 Tjänsteskrivelse/utlåtande 2019-10-04, Björn Ahlsén kulturstrateg,
RSF/Kultur & fritid
Bilaga 2. Tjänsteskrivelse/utlåtande 2019-10-24, Fredrik Isakson ungdomscoach,
UAF/Gymnasie- och Vuxenutbildningen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-11-27

Protokollsutdrag
TN § 258

Tjänsteskrivelse 2019-10-31
Medborgarförslag 2019-02-22 med bilagor och skrivelse 2019-11-25
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-03-07 09:59

Ärendenummer
#10095

Sida
1(1)

Inskickat av: Britta Gunilla Samsioe

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Informationsmöten till allmänheten om utvecklings-, service- och kvalitetsfrågor som pågår inom region Gotlands verksamhet.
Beskrivning och motivering
Först ett tack för att alla i år fick ta del av projekt, innovationer etc på Förnyelsedagen. En positiv upplevelse att möta många duktiga och
engagerade tjänstemän.
Jag tror att en mer kontinuerlig presentation av vad förvaltningarna gör för att utveckla och kvalitetssäkra arbetet skulle vara till gagn för
alla parter.Här kan Region Gotland vinna mycket på att ge allmänheten en mer positiv bild av verksamheterna. och kommuninvånarna kan
få en mer nyanserad bild av Region Gotlands arbete.Tyvärr har allmänheten inte fått den möjligheten tidigare.
Mitt förslag är att i exvis Ljusgården månatligen anordna möte för allmänheten där en tjänsteman kan presentera något från sin förvaltning
som utvecklar förvaltningen på något sätt. Det finns förmodligen många utvecklingsprojekt som kan redovisas under pågående verksamhet.
Att samtidigt kunna ordna en sopplunch el dyl kan säkert locka fler till sådana möten.
Med en sådan här enkel form av möten tror jag att uppfattningen om Region Gotlands arbete skulle ge en mer positiv hos allmänheten.
Dessutom blir allmänheten mer engagerad i vad som görs på de olika förvaltningarna.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Britta Gunilla Samsioe
Adress
BJÖRKE SMIDGÅRDE 151

Postnummer och ort
62242 ROMAKLOSTER

E-postadress
bragne@live.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-11-21

RS § 364

Medborgarförslag. Informationsmöten till
allmänheten om utvecklings-, service- och
kvalitetsfrågor som pågår inom region
Gotlands verksamhet

RS 2019/350
AU § 324

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat.

Medborgaren föreslår att:
-

Region Gotland kontinuerligt presenterar vad förvaltningarna gör för att utveckla
och kvalitetssäkra arbetet.
- Region Gotland i exempelvis Ljusgården, månatligen anordnar möten för allmänheten där en tjänsteman kan presentera något från sin förvaltning som utvecklar
förvaltningen på något sätt.
Regionstyrelseförvaltningen delar medborgarens uppfattning om att Region Gotlands
utvecklings- och innovationsarbete ska kommuniceras på ett tydligt sätt till allmänheten. Det är ett arbete som ständigt pågår och där Region Gotlands digitala
kommunikationskanaler och sociala medier är en viktig del i regionens kanalstrategi.
Till exempel är Region Gotlands hemsida, gotland.se, med sin förstasida och de
centrala funktioner som finns där och som skapats just för att skapa fokus på aktualiteter, en viktig kanal för regionens löpande kommunikation. Hemsidan tillsammans
med sociala medier, såsom Instagram-kontot ”Viärregiongotland” där medarbetare
berättar och synliggör sitt arbete varje dag tillsammans med organisationens Facebooksidor , är exempel på kanaler som Region Gotland dagligen använder, uppdaterar och
utvecklar för att sprida information och föra dialog. Inför den årliga förnyelsedag, som
medborgaren uppmärksammar, presenteras varje bidrag i form av kortfilm och text på
gotland.se, där läggs även uppgifter ut om vem/vilka som genomfört arbetet om man
vill ta kontakt och veta mer.
Vidare lyfter medborgaren förslag om månatliga fysiska mötesarenor där medarbetare
kan presentera sina utvecklingsarbeten. Här bedömer förvaltningen att resurser och
förutsättningar saknas för att genomföra detta månatligen. Däremot kommer arbetet
med att visa upp Region Gotlands utvecklings- och innovationsarbete att fortsätta, dels
genom förnyelsedagens mässa, dels genom öppna möten som arrangeras av regionens
verksamheter t ex. ordnas i år innovationsveckan vecka 40. Återkommande genomför
forts

50 (62)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-11-21

RS § 364 forts
RS 2019/350
AU § 324

Region Gotland dialoger med medborgarna inom väsentliga samhällsutvecklingsfrågor.
Under 2018 genomfördes dialoger på olika platser på hela ön om serviceutbudet och
kollektivtrafiken. Medborgardialoger förs också i det pågående arbetet med att ta fram
en ny RUS, regional utvecklingsstrategi.
Slutligen bedömer regionstyrelseförvaltningen att området som belyses i detta medborgarförslag ligger väl i linje med det arbete som pågår och är högst relevant utifrån
de mål som regionfullmäktige antagit för 2020-2023 inom området kvalitet.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) föreslår att medborgardialogen i samband med framtagandet av en
ny RUS, regional utvecklingsstrategi skrivs in i svaret.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag. 2019-03-07
Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-05
Skickas till
Förslagsställaren
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-07-14 09:52

Ärendenummer
#14168

Sida
1(1)

Inskickat av: LILLY WIZÉN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Utveckla tallunden!
Beskrivning och motivering
Tallunden är en välbesökt familjepark men för att ytterligare utvecklas till en park för alla behöver grusgångarna förbättras. Idag är de
omöjliga att köra rullstol, rollator och barnvagn på. Förslaget är att lägga samma underlag som på södra hällarna. Det skulle tilltala förutom
de nämnda även barn som lär sig cykla och löpare. Då skulle gångarna även kunna användas till motionslöpning medan barnen leker.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
LILLY WIZÉN
Adress
SÖDERVÄRNSGATAN 12

Postnummer och ort
621 46 Visby

E-postadress
lillywizen@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-11-27

TN § 259

TN § 259

Medborgarförslag - Utveckla Tallunden

TN 2019/3184
TN AU § 222

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser att medborgarförslaget är besvarat.

Förslaget är att förbättra och tillgängliggöra gångvägarna i Tallunden enligt följande;
”Tallunden är en välbesökt familjepark men för att ytterligare utvecklas till en park
för alla behöver grusgångarna förbättras. Idag är det omöjliga att köra rullstol,
rollator och barnvagn på. Förslaget är att lägga samma underlag som på södra
hällarna. Det skulle tilltala förutom de nämnda även barn som lär sig cykla och
löpare. Då skulle gångarna även kunna användas till motionslöpning medan barnen
leker.”
Bedömning

Tallunden är en av Region Gotlands mest besökta parker alla säsonger på året. Det
finns behov av att utveckla och tillgängliggöra bland annat gångvägarna i parken,
vilket finns med i en framtida plan över parkens utveckling. I dagsläget finns inte
resurser för att utveckla parken.
Barn- och genusperspektiv
Ur allas perspektiv, men inte minst barnens så är det viktigt att vi tillgängliggör en
plats som är så välbesökt som Tallunden är. Parken erbjuder aktiviteter för hela året.
Tallunden är i lekplatsplanen utpekad till att i framtiden tillgänglighetsanpassas, vilket
den inte är idag. Lekplatsstrategin säger; ”Region Gotland strävar mot att det ska
finnas tillgänglighetsanpassade lekplatser centralt i de större orterna på Gotland, samt
geografiskt väl fördelat i Visby.”
Landsbygdsperspektiv
Medborgarförslaget handlar om Tallunden som ligger i Visby. Parkplanering har med
tillgänglighets- och barnperspektiv i alla projekt som genomförs på Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys
I dagsläget läggs inget driftsmedel för att sköta gångarna i Tallunden. Det kommer att
krävas såväl medel för investering och drift för att i framtiden förbättra gångarna.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-11-27

Protokollsutdrag
TN § 259

Tekniska nämnden anser att medborgarförslaget är besvarat.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-07-14
Tjänsteskrivelse 2019-10-17
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-07-31 17:33

Ärendenummer
#14456

Sida
1(1)

Inskickat av: Peter Hilding Erik Högberg

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Skyltar om att Gotland tillhör Sverige.
Beskrivning och motivering
Jag anser att det i färjeleden (gärna också i Gutebacken samt längs samtliga vägar på ön) bör sättas upp skyltar som påminner bilisterna om
att Gotland tillhör Sverige, och att svenska trafikregler gäller även här.
Turisterna verkar tro att de sitter på nån jävla enhörning i Regnbågslandet när de kör omkring mitt i vägen i 10 km/h, letar efter
parkeringsplatser som en blind kan se att de inte existerar, och ställer från sig sina fordon precis var som helst (gärna på trottoaren mot
enkelriktningen).
Sen skulle det ju inte göra någonting om parkeringsvakterna kunde pallra sig utanför Visby någon gång per sommar...

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Peter Hilding Erik Högberg
Adress
STORGATAN 71 LGH 1201

Postnummer och ort
624 48 Slite

E-postadress
peter.cadillac@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-11-27

TN § 260

TN § 260

Medborgarförslag - Skyltning för efterlevnad
av trafikregler

TN 2019/3194
TN AU § 223

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ett förslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland ska sätta
upp skyltning som påminner turister om att Gotland tillhör Sverige. Skyltarna skall
uppmana turister att följa svenska trafikregler.
Förslagsställaren önskar även att parkeringsvakterna skall arbeta utanför Visby tätort
under sommarperioden.
Bedömning

Teknikförvaltningen anser inte att den skyltning som förslagsställaren önskar skall
sättas upp. Varje trafikant ansvarar för att känna till gällande trafiklagstiftning.
Parkeringsvakterna bevakar samtliga tätorter på Gotland året runt.
Barn- och genusperspektiv – Perspektivet berörs inte.
Landsbygdsperspektiv – Perspektivet berörs inte.
Ekonomisk konsekvensanalys – Perspektivet berörs inte.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-07-31
Tjänsteskrivelse 2019-10-29
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-08-24 18:43

Ärendenummer
#15205

Sida
1(1)

Inskickat av: CINDY BLOMGREN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Låt sommartoaletterna vara öppna hela sommaren till sista sept eller 15 okt. Låt oss Gotlänningar njuta av vår natur och inte bara när
turisterna är här&#128526;
Beskrivning och motivering
Toa kanske året om&#128526;

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
CINDY BLOMGREN
Adress
PJÄSGATAN 72

Postnummer och ort
621 38 Visby

E-postadress
cindy.blomgren@lansstyrelsen.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-11-27

TN § 263

TN § 263

Medborgarförslag - Låta sommartoaletterna
vara öppna hela sommaren till sista
september eller 15 oktober

TN 2019/3206
TN AU § 226

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit till Region Gotland om att ”låta
sommartoaletterna vara öppna hela sommaren till sista sept eller 15 okt. Låt oss
Gotlänningar njuta av vår natur och inte bara när turisterna är här”.
Bedömning

De offentliga toaletterna, finns på ca 30 platser i Visby samt ca 50 platser på
landsbygden. I Visby är offentliga toaletter öppna året runt på nio platser i Visby och
fyra platser på landsbygden Toaletter vid bad- och besöksplatser är öppna 15/515/9. De så kallade sommartoaletterna.
Sommartoaletterna stänger 15/9 för att de skall förberedas för vinterförvaring och
städas ur. I samband med toaletternas vinterstängning gör man även vinterstängning
av badplatser, badbryggor m.m.
Teknikförvaltningens bedömning är att de toaletter som är öppna året runt är
tillräckligt för att täcka behovet.
Barn- och genusperspektiv – Antalet öppna året runt toaletter anses täcka behovet.
Landsbygdsperspektiv – Förslaget rör hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – En förlängning av öppettiderna med för en ökad
kostnad samt ökade personalkostnader.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgaförslag 2019-08-24
Tjänsteskrivelse 2019-10-30
Skickas till
Regionstyrelsen Förslagsställaren
1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2019 -09- 1 3
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
, //

*i c^j .''

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.

t J!/'<£

y?'

&/

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

f*l
l i

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måstegå-attutreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till atfoitt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
/
/
rf
./_
Datum

Nam^tecknJB
Namnfört^dligande

Adress

33Y
Postadress
E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-11-27

TN § 261

TN § 261

Medborgarförslag - Kolla alla gatuskyltar i
Fårösund

TN 2019/3213
TN AU § 224

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit där medborgaren meddelar att flera trafikskyltar i
Fårösund bör repareras eller bytas ut.
Bedömning

Teknikförvaltningen kommer att se över skyltarna och åtgärda det som åligger
Region Gotland, det kan finnas skyltar som tillhör privata aktörer samt Trafikverket.
Landsbygdsperspektivet: Detta avser endast Fårösund.
Barnperspektivet: Åtgärdade skyltar förbättrar trafiksäkerheten samt trafik miljön för
alla trafikanter.
Ekonomisk konsekvensanalys: Teknikförvaltningen har en viss budget för skyltning.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20190912
Tjänsteskrivelse 20191017
Skickas till
Regionstyrelsen

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-12-16

Handlingar till

Ärende 16

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
•

Anna-Carin Anderssons medborgarförslag om direktbuss fån Södra Visby till
Skarphäll. (inkom 2019-11-17) RS 2019/1296
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Anna Karimos medborgarförslag om belysning och skyltning på Idrottsgatan
vid Arenahallen i Visby. (inkom 2019-11-18) RS 2019/1298
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Ulla-Britt Lindéns medborgarförslag om informationsskylt vid utfart från i
hamnen om rådjur på Gotland. (inkom 2019-12-03) RS 2019/1377
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Peder Marquarts medborgarförslag om att all personal inom vårdyrket ska
genomgå klamydiatest (inkom 2019-12-07) RS 2019/1338
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden.

•

Peder Marquarts medborgarförslag om att kunskapstest för beslutsfattare i
Region Gotland (inkom 2019-12-07) RS 2019/1399
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

Datum
2019-11-17 13:43

Ärendenummer
#17404

Sida
1(1)

Inskickat av: ANNA-CARIN ANDERSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Direktbuss från söder t.ex. Signalgatan till Skarphäll flera turer om dagen.
Beskrivning och motivering
Vi som bor i södra Visby och ej har bil vill kunna åka till Skarphäll. Många av oss arbetar även där.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- och efternamn
ANNA-CARIN ANDERSSON
Adress
MYRSTIGEN 221

Postnummer och ort
621 50 Visby

E-postadress
annacarin.andersson2@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-11-18 18:39

Ärendenummer
#17445

Sida
1(1)

Inskickat av: Anna Karimo

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Belysning och skyltning ICA Maxi Arena
Beskrivning och motivering
Belysning och skyltning
Belysningen från ICA Maxi Arena, Idrottsgatan 4, och norrut mot Langs väg, är obefintlig. Stor risk för olyckor den mörka årstiden.
Det är en relativt kort sträcka som behöver få belysning varför det inte är någon större investering. Jag känner till att en cykelolycka
inträffade, efter en Visby IBK-match, förra året.
Om man åker 142 från Visby är belysningen också eftersatt. Totalmörkret sista sträckan utgör en stor risk fr olyckor. Särskilt som det
är modernt med svarta ytterkläder och många slarvar med reflexer. (Föräldrar bör utrusta sina barn bättre och sätta reflexer på barnens
cykelekrar.)
Skyltningen från 148/142 anger endast Arenahallen och måste förbättras. Redan vid Terra Novas södra rondell vid Burgsviksskylten
bör finnas skylt mot ICA Maxi Arena och/eller Arenahallen. Jag vet att det är Vägverkets ansvar men Regionen bör kunna driva
frågan, särskilt som man verkar vilja undvika genomfartstrafik med bil på Langs Väg.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Anna Karimo
Adress
SPECKSGRÄND 8 LGH 1001

Postnummer och ort
621 55 Visby

E-postadress
anna.karimo@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2019-12-03
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.

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]
l l

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.
Namnteckning

Datum O n /
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Datum
2019-12-07 21:39

Ärendenummer
#18018

Sida
1(1)

Inskickat av: PEDER MARQUART

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Hej! Jag skulle vilja att alla som jobbar i Gotland! Inom vård yrket i Region Gotland! Gör en klamydia test! Detta är för utesluta smitta
inom vården på Gotland sprids! Och ur ett hälsosam synsätt att stå för vad man tex upplyser allmänheten. Gratis tester bör alla få! Och
för tex hpv viruset att förebygga cancer på ön.
Beskrivning och motivering
Hej! Jag skulle vilja att alla som jobbar i Gotland! Inom vård yrket i Region Gotland! Gör en klamydia test! Detta är för utesluta smitta
inom vården på Gotland sprids! Och ur ett hälsosam synsätt att stå för vad man tex upplyser allmänheten. Gratis tester bör alla få! Och
för tex hpv viruset att förebygga cancer på ön.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
PEDER MARQUART
Adress
RUTEGATAN 203 BV

Postnummer och ort
621 43 Visby

E-postadress
marquartpeder@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-12-07 21:55

Ärendenummer
#18019

Sida
1(1)

Inskickat av: PEDER MARQUART

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Jag tycker att ett kundskaptest bör göras om man sitter på vissa platser och beslutar om miljoner!.
Beskrivning och motivering
Hej enkelt! Region Gotland har gått minus i många år! Vi pratar om 15år minst!.
Sitter rätt kundskaper i beslutfattarna?
Har dom som sitter på dessa beslut rätt utbildning ? Vet Region Gotland hur en budget byggs upp?
pengarna fördelas?Gjort rätt?. .
Sitter vissa som är inbladat i politiken för länge på dessa stolar? Är makt inflytande en faktor att ta i beredskap ?
Bör man inte ta in en granskning på hela verksamheten ? Gå igenom allt! När börja Region Gotland gå minus? Vad sitter felet? Den
anställde? Beslutfattarna?
Behövs ett nytänk?

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
PEDER MARQUART
Adress
RUTEGATAN 203 BV

Postnummer och ort
621 43 Visby

E-postadress
marquartpeder@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Interpellation
till gymnasie- och
vuxenutbildningens ordförande
Andreas Unger angående
klimatförändringarna och dess
påverkan på Gotlands
gymnasieutbildningar

2019-11-18
Samhället står inför många förändringar om vi ska kunna uppnå Parisavtalets mål vad
gäller utsläpp av växthusgaser. Inte minst kommer många tekniska förändringar att ske.
Nya tekniska lösningar är en väg vi går för att nå målen.
Transportsektorn är en viktig del av samhället som kommer att förändras. Vi kommer att
resa på ett annorlunda vis både när vi reser långt eller i närområdet. Transporten av varor
kommer också att ändras. Redan om drygt 10 år, år 2030 ska utsläppen av växthusgaser
från transporter vara 70 % lägre än år 2010, enligt vad riksdagen beslutat.
Det här innebär en stor omställning av transportsektorn. Vi ser det idag genom ökad
elektrifiering och andra alternativa drivmedel av personbilar att stora förändringar sker.
Liknande omställningar sker på andra samhällsområden. Vi kommer att behöva leva våra
liv på ett annat vis än vi gör idag.
I t.ex. transportsektorn kommer inte bara tekniken att driva dem förändras. De nya
bilarna, lastbilarna, tågen, båtarna, bussarna och flygmaskinerna behöver byggas och
servas på nya vis. På Gotland behöver det då finnas verkstäder med rätt kompetens. Det
kommer inte att räcka med kunskaper om hur man lagar en förbränningsmotor när bilen
drivs med el. Nya kunskaper och nya arbetssätt behövs.
Ska vi i det gotländska samhället kunna hantera dessa förändringar behöver vår
gymnasieskola utbilda elever till de kunskaper de behöver för att kunna arbeta i vårt nya
samhälle. Inom vissa områden kan det vara svårare att se vilka kunskaper som kommer
att behövas, i andra områden ser vi redan nu vad som behöver göras.
Ett exempel är vår fordonsutbildning här på Gotland. Den är relativt populär, 24 elever
började på programmet läsåret 2019/2020. Programmet utbildar enligt de kursplaner som
gäller och traditionen är vår klassiska förbränningsmotor, alltjämt är det den vanligaste
tekniken.
Med teknikutvecklingen, starten av en nygammal inriktning (lastbil och mobila maskiner)
till hösten, en engagerad bransch och personalförändringar på programmet öppnas flera
möjligheter att förändra och utveckla verksamheten i den riktning som behövs för att
kunna stå väl rustade inför de nya transportfordon som kommer att
dominera sektorn.

Vänsterpartiet

v.gotland@gmail.com
gotland.vansterpartiet.se

Mina frågor är:
Vilka initiativ har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden alternativt Wisbygymnasiet
tagit för att utveckla Fordons- och transportprogrammet i den ovan beskrivna riktningen?
Kommer nämndens ordförande att ta nya initiativ, i så fall vilka, för att driva på
utvecklingen på programmet och övriga utbildningsprogram så att Gotland står väl rustat
inför den omställning som kommer?
Victoria Öjefors Quinn
Vänsterpartiet

Interpellationssvar
2019-12-16

Interpellationssvar angående klimatförändringarna och dess påverkan
på Gotlands gymnasieutbildningar
Svar på interpellation från Victoria Öjefors Quinn angående klimatförändringarna och dess
påverkan på Gotlands gymnasieutbildningar:
Fråga: Vilka initiativ har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden alternativt Wisbygymnasiet tagit för att
utveckla Fordons- och transportprogrammet i den beskrivna riktningen?
Mitt svar:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Wisbygymnasiet måste förhålla sig till de
nationella styrdokumenten.
Fordonsbranschen och dess verkstäder är under stor förändring, men förändringen tar tid.
Fordons- och transportprogrammet lärare vittnar om att både de och branschen trodde att
man skulle vara längre fram 2019.
Fråga: Kommer nämndens ordförande att ta nya initiativ, i så fall vilka, för att driva på utvecklingen på
programmet och övriga utbildningsprogram så att Gotland står väl rustat inför den omställning som kommer?
Mitt svar:
Hela programstrukturen för Fordons- och transportprogrammet är reviderat utifrån
hållbarhetsmålen. Skolverket håller just nu på med att samla in erfarenhet inför en revidering
av ämnena/kurserna:
”Remiss: Förslag till förändringar på fordons- och transportprogrammet ”
Skolverket har tagit fram förslag på nya ämnesplaner och en förändrad programstruktur till
Fordons- och transportprogrammet. Den föreslagna programstrukturen innehåller 16 nya
ämnen och sammanlagt 32 kurser. De nya ämnena och kurserna som Skolverket föreslår avser
endast förändringar inom inriktningarna och programfördjupningen. Programgemensamma
ämnen och kurser påverkas däremot inte av förslaget.
Syftet med förändringarna är att skapa förutsättningar för en tidsenlig utbildning, bidra till att
stärka elevernas möjligheter att fördjupa sig i olika teknikområden och underlätta
rekryteringen av lärare.
https://www.skolverket.se/5.7f0610616b709c26f75a36.html?utm_campaign=unspecified&ut
m_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev”

I övrigt jobbar Wisbygymnasiet med följande frågor:
•
•
•
•

Tydliggörande av el-lära och teknik i Wisbygymnasiets egna informationsblad till
kommande elever
Wisbygymnasiet ser över kursinnehåll (hur skolan gör, vad som tas upp) till den
förändrade och kommande utvecklingen i framförande och reparation av fordon
Wisbygymnasiet samarbetar kring och uppdaterar de digitala felsökningssystemen, så
de matchar det som används i branschen och så att eleverna är förtrogna med dessa.
Nära samarbete och dialog med branschen om deras nuvarande och framtida behov

Tack för uppmärksammandet av området.

Andreas Unger
Ordförande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Interpellation
till regionstyrelsens
ordförande Eva Nypelius
om Region Gotlands arbete
med minskade klimatutsläpp
Visby 2019-11-18
Den 17 juni 2019 biföll regionfullmäktige en av Vänsterpartiets motioner; ”Ökad takt i
klimatomställningen”, på så sätt att:
• Det samordnande ansvaret enligt motionens förslag bedöms regionen ta genom att
arbeta i enlighet med de förslag som ställs i Energimyndighetens förslag till färdplan för
Gotland som pilot i energiomställningen.
• För Region Gotlands verksamheter får regionstyrelsen i uppdrag att tillsammans med
övriga berörda nämnder, för möjligt införande under 2020, ta fram ett förslag till
utsläppsbudget; som leder till att Region Gotlands utsläpp minskar i den takt som
Parisavtalet kräver
Därför blev jag mycket förvånad när höstens budgetavstämning inte innehöll något
klimatperspektiv, varken i form av ärenden på dagordningen eller analyser i handlingarna
eller i några förslag till beslut i budgetärendet. Detta eftersom regionfullmäktige beslutat
att åtgärderna i en utsläppsbudget ska genomföras med start under budgetåret 2020. Det
är rimligt att tro att sådana åtgärder är förknippade med resurser, både i form av
driftsmedel och investeringar.

Mina frågor:
1. Hur arbetar Region Gotland med uppdraget i beslutspunkt 2, om en
utsläppsbudget som ska genomföras under 2020, både vad gäller förslag till
konkreta insatser och resurser för arbetet?
2. Inom vilka områden ser du mest potential att minska utsläppen under 2020?
3. En fossilfri kollektivtrafik kommer att få stor effekt på utsläppen på några års
sikt – vilka andra områden ser du som långsiktigt mest strategiska att arbeta
med utsläppsminskningar inom?
4. I nämndernas verksamhetsplaner är det svårt att utläsa hur nämnder och
förvaltningar kommer att arbeta med utsläppsminskningar under 2020 – hur
ska regionstyrelsen följa upp att arbetet sker?
5. Finns det planer på att fördela ansvar för utsläppsminskningar mellan
nämnderna i förhållande till möjlighet att påverka eller på annat sätt låta
regionfullmäktige göra avvägningar mellan områden?
Saga Carlgren
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

v.gotland@gmail.com
gotland.vansterpartiet.se

Interpellation
Till Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius

Upphandling beställningscentral
Regionstyrelseförvaltningen har upphandlat beställningscentral för färdtjänst, sjukresor,
förvaltningsresor och skolresor med taxi av Samres AB för tiden 2020 10-01 – 2024-09-30.
Anbudstiden gick ut 30 september och endast ett anbud hade inkommit från Samres AB
Upphandlingen har skett utan kännedom av Tekniska Nämnden och Regionstyrelsen.
Alltså ingen politisk inblandning i upphandlingen av en av de mest kritiserade tjänster
Region Gotland erbjuder.
Under 2019 den 28 maj och 10 september genomfördes samrådsmöten med
funktionshinderrörelsen inom Tekniska nämnden och Miljö och byggnämndens område. 19
mars, 21 maj och 17 september genomfördes möten i Tillgänglighetsrådet ihop med
funktionshinderrörelsen. Inte vid något av dessa fem möten har det nämnts att en
upphandling av ny beställningscentral pågick.
Däremot har det vid varje möte tagits upp kritik och klagomål mot hur hantering av
färdtjänst och sjukresor sköts och mycket av kritiken är riktad direkt mot
beställningscentralen. Det har även framförts att organisationer från
funktionshinderrörelsen skulle få vara delaktiga när upphandlingsunderlag tas fram. Vid
en förfrågan jag gjort till Funkisam mfl så svarar de att de inte kände till något om att en
upphandling pågick.
Själv fick jag reda på att en upphandling pågick samma dag anbudstiden gick ut den 30
september när jag läste det i media. Jag ställde frågor vid Tekniska Nämndens arbetsutskott
den 9 oktober till Tekniska Nämndens ordförande Karl-Johan Boberg och tekniska
direktören Patric Ramberg men ingen av dem kände till att upphandlingen pågick.
Mina frågor till Eva Nypelius
1. Kände du som regionstyrelsen ordförande till att en upphandling av
beställningscentral pågick?
2. Varför har inte någon politisk nämnd informerats och involverats i en så viktig
upphandling?
3. Varför har inte funktionshinderrörelsen informerats och getts möjligheter att
framföra synpunkter på upphandlingsunderlaget?
4. Har alla synpunkter och förslag som framkommit under de senaste åren mot
beställningscentralen beaktats i den nya upphandlingen?
5. Är det en rimlig delegation att regionstyrelseförvaltningen kan upphandla en så hårt
kritiserad tjänst utan någon politisk inblandning?

Tommy Gardell
Socialdemokraterna
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Interpellation till regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius
om ”ö-faktor”
I arbetet med Kostnadsutjämningsutredningen har Region Gotland tagit fram analyser som
visar på att Gotland är underkompenserat i systemet med 200-300 mkr på grund av olika
faktorer. Som argumentation för Gotlands förutsättningar har också Region Gotland lyft
fram det specifika i att vi är en ö och att en särskild ”ö-faktor” skulle tas hänsyn till utöver de
parametrar som kostnadsutjämningen baseras på. Nu är utfallet för Gotland i en
omstrukturering av kostnadsutjämningssystemet presenterat sedan en tid tillbaka där inga
särskilda villkor tagits med utifrån ö-läget.

Med anledning av ovan har jag följande fråga:
- Pågår ett arbete och/eller finns en plan för Region Gotland att fortsätta lyfta Gotlands
ekonomiska förutsättningar utifrån ö-läget gentemot den statliga nivån?

Isabel Enström

2019-11-18

INTERPELLATION

Interpellation till Socialnämndens ordförande Rolf Öström
Våld i nära relationer
I Socialförvaltningens förslag till budget 2020-2022 äskade förvaltningen 3 750 tkr till arbete mot
våld i nära relation. Förvaltningen önskade utöka organisationen med ca 5 tjänster samt utreda
huruvida verksamheten kan organiseras som en fristående organisation inom förvaltningen. Som
grund för sitt äskade framför förvaltningen bl.a. följande:
”Att inte prioritera en ny organisation skulle innebära
att socialförvaltningen inte ges förutsättningar att uppfylla ställda krav vilket innebär ett
mindre rättssäkert bemötande av brukaren. Det innebär också att verksamheterna inte
använder resurser optimalt vilket sker genom en tydligt definierad verksamhet som styrs
av systematiska uppföljningar så att brukarens behov tillgodoses med hög kvalitet. Det
blir också svårare att ha en tydlig ansvarsfördelning samt att utveckla i enlighet med
Regionens strategi för mäns våld mot kvinnor.”
Vid Socialnämndens sammanträde 2019-03-21 föll förvaltningens, tillika Son/Au:s, förslag sedan
den borgliga majoriteten röstat emot förslaget. S,V och Mp reserverade sig mot beslutet.
Med anledning av ovanstående har jag en fråga till Socialnämndens ordförande Rolf Öström (M):
Vilka åtgärder har du, som Socialnämndens ordförande, vidtagit för att komma tillrätta med de
brister, främst bristande rättssäkerhet och svårigheter att utveckla verksamheten i enlighet med
Regionens strategi för mäns våld mot kvinnor, som Socialförvaltningen beskriver?

Mats Sundin (S)

Interpellationssvar
2019-12-16

Svar på interpellation från Mats Sundin angående våld i nära relationer
Jag har som ordförande i Socialnämnden fått fråga som bland annat rör vad jag gjort för att komma till
rätta med de brister, främst bristande rättssäkerhet och svårigheter att utveckla verksamheten i enlighet
med Regionens strategi för mäns våld mot kvinnor som Socialförvaltningen beskrivit i samband med
budgetberedning inför verksamhetsåret 2020.

Som ordförande i Socialnämnden är jag givetvis medveten om att våld i nära relationer är ett
samhällsproblem. För mig är det en självklarhet att detta område, tillsammans med andra områden såsom
psykisk ohälsa bland barn och unga och bruket av droger prioriteras i hela Region Gotlands verksamhet.
Givetvis är Socialförvaltningen en viktig del i detta arbete.

Mycket har hänt sedan Socialförvaltningen i början av år 2019 upprättade sin förteckning över områden
som de bedömde skulle tillföras medel.
Bland annat har ett på Regionstyrelseförvaltningen övergripande arbete i ett nätverksarbete kallat
Operativt samverkansforum bildats. Detta forum består av medarbetare från olika förvaltningar inom
Region Gotland och personer från polisen. Ett av de områden man där bestämt sig arbeta runt är att
förebygga våld i nära relation. Arbetet har sin bas i Regionstyrelsens enhet för Social hållbarhet.
Därtill pågår givetvis ett dagligt arbete i Socialförvaltningens operativa arbete med att ge stöd och hjälp till
de personer som utsätts för våld och kränkningar i relationer.

Utifrån frågeställningen så har jag, trots min i stort sett dagliga kontakt med Socialförvaltningens ledning,
inte någon gång under den tid jag varit ordförande nåtts av att det funnits brister vad avser rättssäkerheten
i handläggning av ärenden runt våld och kränkningar i nära relation. Om så skulle ha varit fallet skulle jag
som ordförande givetvis ha agerat.

Vi partier som ingår i allianssamarbetet utgår från att ett tillitsbaserat ledarskap råder. Med detta menar jag
att all personal arbetar med ansvaret att de mål som sätts i form av verksamhetsplaner och budget är
rådande. I det här fallet har jag på goda grunder den största tilltro i att verksamheten bedrivs på ett mycket
tillfredsställande sätt.

Rolf Öström (M)
Ordförande i Socialnämnden
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Barn- och utbildningsnämnden
Regionstyrelsen

Granskning av rätten till utbildning - elevers frånvaro
och arbetet för att främja närvaro
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC,
genomfört en granskning av om barn- och utbildningsnämnden bedriver ett
ändamålsenligt arbete med att upptäcka, följa och hantera elevernas frånvaro
och främja deras närvaro.
Efter genomförd granskning görs bedömningen att barn- och utbildningsnämnden delvis säkerställer att det finns ett ändamålsenligt arbete med att upptäcka, följa och hantera elevernas frånvaro och främja deras närvaro. Bedömningen bygger i huvudsak på att:
• Det finns en handlingsplan för att förebygga, förhindra och åtgärda skolfrånvaro. Planen är känd i verksamheten ett reellt stöd i arbetet. Det finns
utvecklingsbehov avseende planens implementering och revidering.
• Det främjande och förebyggande arbetet förefaller fungera väl, men det
finns behov rörande den fysiska skolmiljön samt vuxennärvaro för att ytterligare kunna arbeta främjande och förebyggande på enheterna.
• Handlingsplanen innehåller en rutin för att upptäcka och uppmärksamma
frånvaro. Det finns ett digitalt frånvarorapporteringssystem, men systemet
medför att arbetet riskerar att försvåras.
• Utredningar av frånvaro samt anmälan till huvudmannen sker i enlighet
med handlingsplanen.
• Det finns behov av utveckling avseende samverkan mellan skolan och socialtjänsten. Handlingsplanens fjärde steg - som innebär att skolan gör en
orosanmälan till socialtjänsten — är ett utvecklingsområde. Detta eftersom
det finns en otydlighet kring vad som är skäl för en orosanmälan när det
gäller elevers frånvaro.
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• Det finns rutiner för uppföljning av elever som riskerar att inte fullfölja sin
skolplikt samt av elever med hög frånvaro. Eftersom underlaget i Skola24
inte är åtkomligt för förvaltningen sker uppföljningen genom en manuell
hantering. Begreppet hög frånvaro medför en osäkerhet i vad som ska redovisas och statistiken riskerar att bli missvisande. Skolpliktsärenden redovisas löpande till nämnden. Uppföljning av det främjande och förebyggande arbetet kan utvecklas.
I bifogad revisionsrapport framgår granskningsresultatet i sin helhet.
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till barnoch utbildningsnämnden:
• Överväga behovet av indikatorer för mål och aktiviteter avseende arbetet
med att främja närvaro och motverka frånvaro samt säkerställa att såväl
det främjande och förebyggande såväl som det åtgärdande arbetet följs
upp, analyseras och redovisas till nämnden. På så sätt kan nämnden få en
bild av behoven på enheterna och baserat på det vidta relevanta åtgärder.
• Säkerställa att det upprättas en tydlig rutin för uppföljning av handlingsplanen. Denna uppföljning kan till exempel omfatta planens innehåll och
eventuella hinder för tillämpning av planen. I detta bör begreppet hög
frånvaro diskuteras eftersom det har framkommit i granskningen att begreppet riskerar att tolkas på olika sätt idag. Genom en tydlig uppföljning
av handlingsplanen kan nämnden säkerställa att den har avsedd effekt.
• Säkerställa att det finns ändamålsenliga rutiner för samverkan med andra
aktörer kring elevers frånvaro/närvaro. I detta är samverkan med socialtjänsten ett prioriterat område, i synnerhet när det gäller orosanmälan.
• Säkerställa att lärdomar från Tillgängliga lärmiljöer lever kvar efter att projektet är avslutat.
• Se över möjligheten att förvaltningen har tillgång till det underlag som
finns i Skola24 och på så sätt underlätta och begränsa eventuella risker
med den manuella rapporteringen till huvudmannen.
Revisionen överlämnar revisionsrapporten till barn- och utbildningsnämnden
för yttrande och till regionstyrelsen för kännedom. Revisionen önskar svar på
vilka åtgärder som kommer vidtas med anledning av granskningens resultat.
Svar önskas senast den 17 februari 2020.
Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registratorrs(o),gotland.se med kopia till sakkunnigt biträde carin.hultgren@pwc.com
För Region Gotlands revisorer,
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Mats Ågren
Ordförande
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S ammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna inom Region Gotland genomfört en
granskning av elevers frånvaro och arbetet för att främja närvaro.
Revisionsfrågan lyder: Säkerställer barn- och utbildningsnämnden att det finns ett ändamålsenligt
arbete med att upptäcka, följa och hantera elevernas frånvaro och främja deras närvaro?
Vår bedömning är att barn- och utbildningsnämnden delvis säkerställer att det finns ett ändamålsenligt arbete med att upptäcka, följa och hantera elevernas frånvaro och främja deras närvaro.
Bedömningen bygger i huvudsak på att:
•

Det finns en handlingsplan för att förebygga, förhindra och åtgärda skolfrånvaro. Planen är
känd i verksamheten ett reellt stöd i arbetet. Det finns utvecklingsbehov avseende planens
implementering och revidering.

•

Det främjande och förebyggande arbetet förefaller fungera väl, men det finns behov rörande den fysiska skolmiljön samt vuxennärvaro för att ytterligare kunna arbeta främjande
och förebyggande på enheterna.

•

Handlingsplanen innehåller en rutin för att upptäcka och uppmärksamma frånvaro. Det
finns ett digitalt frånvarorapporteringssystem, men systemet medför att arbetet riskerar att
försvåras.

•

Utredningar av frånvaro samt anmälan till huvudmannen sker i enlighet med handlingsplanen.

•

Det finns behov av utveckling avseende samverkan mellan skolan och socialtjänsten.
Handlingsplanens fjärde steg - som innebär att skolan gör en orosanmälan till socialtjänsten - är ett utvecklingsområde. Detta eftersom det finns en otydlighet kring vad som är
skäl för en orosanmälan när det gäller elevers frånvaro.

•

Det finns rutiner för uppföljning av elever som riskerar att inte fullfölja sin skolplikt samt av
elever med hög frånvaro. Eftersom underlaget i Skola24 inte är åtkomligt för förvaltningen
sker uppföljningen genom en manuell hantering. Begreppet hög frånvaro medför en osäkerhet i vad som ska redovisas och statistiken riskerar att bli missvisande. Skolpliktsärenden redovisas löpande till nämnden. Uppföljning av det främjande och förebyggande arbetet kan utvecklas.

För fullständiga bedömningar, se respektive kontrollmål.
Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till barn- och utbildningsnämnden:
Överväga behovet av indikatorer för mål och aktiviteter avseende arbetet med att främja
närvaro och motverka frånvaro samt säkerställa att såväl det främjande och förebyggande
såväl som det åtgärdande arbetet följs upp, analyseras och redovisas till nämnden. På så
sätt kan nämnden få en bild av behoven på enheterna och baserat på det vidta relevanta
åtgärder.
Säkerställa att det upprättas en tydlig rutin för uppföljning av handlingsplanen. Denna uppföljning kan till exempel omfatta planens innehåll och eventuella hinder för tillämpning av
planen, l detta bör begreppet hög frånvaro diskuteras eftersom det har framkommit i
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granskningen att begreppet riskerar att tolkas på olika sätt idag. Genom en tydlig uppföljning av handlingsplanen kan nämnden säkerställa att den har avsedd effekt.
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•

Säkerställa att det finns ändamålsenliga rutiner för samverkan med andra aktörer kring
elevers frånvaro/närvaro, l detta är samverkan med socialtjänsten ett prioriterat område, i
synnerhet när det gäller orosanmälan.

•

Säkerställa att lärdomar från Tillgängliga lärmiljöer lever kvar efter att projektet är avslutat.

•

Se över möjligheten att förvaltningen har tillgång till det underlag som finns i Skola24 och
på så sätt underlätta och begränsa eventuella risker med den manuella rapporteringen till
huvudmannen.

l.
1.1.

Inledning
Bakgrund

Elever som har skolplikt ska delta i utbildningen om de inte har giltiga skäl att inte delta. Från och
med 2018 inträder skolplikten redan höstterminen det år då barnet fyller sex år, då förskoleklassen
blir en obligatorisk skolform. Enligt skollagen ska huvudmannen se till att eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grund-särskolan, specialskolan och sameskolan fullgör sin skolgång.
År 2016 publicerade Skolinspektionen en nationell kartläggning över antalet elever med omfattande ogiltig frånvaro i Sveriges grundskolor. Kartläggningen visar att cirka 1 700 elever har en
sammanhängande frånvaro i en månad eller mer, och upp emot 20 000 elever rapporteras ha ogiltig upprepad ströfrånvaro som innebär en risk för skolmisslyckande och framtida utanförskap. Som
en fortsättning på kartläggningen publicerades samma år en kvalitativ rapport om omfattande frånvaro. Skolinspektionens granskning visar att skolor och huvudmän behöver utveckla arbetet med
att hantera och komma tillrätta med skolfrånvaro. Resultaten visar att mycket görs, men inte rätt
saker i rätt tid. Skolorna behöver bli bättre på att tidigt upptäcka och ta frånvaron på allvar, ta reda
på orsakerna bakom frånvaron och vidta åtgärder utifrån dessa orsaker. Vidare behöver huvudmännen bli bättre på att stödja skolorna i det arbetet och underlätta samverkan med andra verksamheter.
De förtroendevalda revisorerna har i samband med sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt arbetet med skolfrånvaro som ett angeläget granskningsområde.

1.2.

Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att bedöma om barn- och utbildningsnämnden säkerställer att det finns
ändamålsenliga rutiner och processer för att upptäcka, utreda och åtgärda elevernas frånvaro och
främja deras närvaro.
Säkerställer barn- och utbildningsnämnden att det finns ett ändamålsenligt arbete med att
upptäcka, följa och hantera elevernas frånvaro och främja deras närvaro?

1.3.

Revisionskriterier

•

7 kap. 2 § skollagen (Skolplikt)

•

7 kap. 19 a § skollagen (Rektors skyldighet att utreda)

•

7 kap. 22 § skollagen (Huvudmannens ansvar för fullgjord skolgång)

1.4.

Kontrollmål

Revisionsfrågan ska besvaras genom följande kontrollmål:
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1.

Det finns regiongemensamma eller skolvisa riktlinjer och rutiner för att motverka frånvaro
och främja närvaro.

2.

Enheterna arbetar aktivt med främjande och förebyggande insatser för att öka elevers närvaro.

3.

Enheterna upptäcker och uppmärksammar tidigt elever som har upprepad eller längre
frånvaro.

4.

Enheterna utreder skyndsamt upprepad eller längre frånvaro och utredningar om elevers
frånvaro anmäls till huvudmannen.

5.

Enheterna arbetar aktivt med att vidta åtgärder för att motverka frånvaro.

6. Det finns fastställda rutiner för samverkan med andra aktörer (så som BarnSam, socialtjänsten och barnpsykiatrin) avseende elevers frånvaro/närvaro.
7. Det sker en systematisk uppföljning till nämnd.

1.5.

Avgränsning

Granskningen avser den kommunala grundskolan (ej särskolan). Fyra grundskolor omfattas av
granskningen och urval av skolor har skett av regionens förtroendevalda revisorer och i samråd
med utbildningsdirektören. Granskningen avser år 2019.
De skolor som omfattats är:
•

Högsbyskolan F-9 (Hemse)

•

Solklintskolan F-9 (Slite)

•

Solbergaskolan 4-9 (Visby)

•

Klinteskolan F-9 (Klintehamn) (rektor kunde ej närvara vid intervju men har sakgranskat
rapporten)

1.6.

Metod

Granskningen har genomförts genom dokumentgranskning av riktlinjer och rutiner, ansvarsfördelning och uppföljning samt genomgång av protokoll. Därtill har intervjuer genomförts med:
•

Barn- och utbildningsnämndens ordförande

•

Avdelningschef grundskola och kvalitetsutvecklare vid barn- och utbildningsförvaltningen

•

Rektorer (gruppintervju)

•

Representanter för närvarogruppen (gruppintervju)

•

Verksamhetsledare BarnSam

Avstämning via mail har skett med chefen för barn- och elevhälsan.
Samtliga intervjuade och socialdirektören har givits möjlighet att sakgranska våra iakttagelser.
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2. Grundskolan i Region
Gotland
Barn-och utbildningsnämnden i Region Gotland ansvarar för förskoleverksamhet, fritidshem,
grundskola, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola samt Fenomenalen Science Center på Gotland.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen är en gemensam förvaltning för barn- och utbildningsnämndens och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområden. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen leds av utbildningsdirektör. Vid tidpunkten för granskningen hade utbildningsdirektören just slutat och ingen ny fanns på plats. Inom förvaltningen finns bland annat kvalitetsoch utvecklingsavdelningen, ledningsstöd, avdelningen för grundskolan, avdelningen för barn- och
elevhälsa samt avdelningen för gymnasie- och vuxenutbildning.
l Gotlands grundskoleverksamhet ingår förskoleklass, årskurs 1 -9 samt fritidshem. Här finns ungefär 6250 skolbarn och 35 grundskolor, varav 30 som bedrivs i Region Gotlands regi.

2.1.

Anmälningar till Skolinspektionen

l databasen SIRIS finns information om anmälningar som inkommit till Skolinspektionen. Fyra anmälningar avseende skolplikt och rätt till utbildning har hittills inkommit till Skolinspektionen under
år 2019. Av dessa är en anmälan pågående och en anmälan är avskriven. Två anmälningar har
lett till kritik, l det ena fallet beslutade Skolinspektionen att inte ingripa, vilket sker om överträdelsen
är ringa, om bristen snabbt rättas till eller om det finns särskilda skäl att inte ingripa, l det andra
fallet har Skolinspektionen beslutat om föreläggande, vilket innebär att det finns brister som måste
åtgärdas och att Skolinspektionen kommer att följa upp att bristerna åtgärdas.
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3. Iakttagelser och
bedömningar
3.1.
3.7.7.

Kontrollmål 1: Det finns regiongemensamma eller skolvisa riktlinjer
och rutiner för att motverka frånvaro och främja närvaro.
Iakttagelser

Under läsåret 2016/2017 gav avdelningschef grundskola och barn- och elevhälsan kvalitetsutvecklare i uppdrag att sammankalla en grupp för att ta fram ett mer systematiskt arbetssätt kring elever
med hög frånvaro. "Närvarogruppen", bestående av specialpedagoger, speciallärare, skolkurator,
skolsköterska, skolpsykolog samt kvalitetsutvecklare möttes två-tre gånger per termin för att arbeta
fram en handlingsplan på området. Handlingsplanen var klar hösten 2017. Planen reviderades
under våren 2018 utifrån verksamheternas synpunkter och de ändringar som gjordes var språkliga
förtydliganden.
Syftet med Handlingsplan för att förebygga, förhindra och åtgärda skolfrånvaro, formellt fastställd
av avdelningschef grundskola och avdelningschef grundsärskola 2018-07-02, anges vara att
främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro så att skolpliktiga elever, genom utbildning, får möjlighet till ett framgångsrikt liv. Målen med handlingsplanen är följande:
•
•
•

Att utveckla skolors arbete med det förebyggande arbetet kring och att tidigt upptäcka skolfrånvaro samt snabbt sätta in åtgärder för att på så sätt främja skolnärvaro.
Att implementera ett enhetligt systematiskt arbetssätt med tydlig arbetsfördelning i kommunens
skolor för att tydligt visa vilka åtgärder som ska användas.
Att kvalitetssäkra kommunens skolors arbete med skolfrånvaro.

Vidare innehåller handlingsplanen definitioner av giltig, ogiltig och problematisk frånvaro. Under
rubriken Problematisk frånvaro anges:
Hemmasittande - drar sig undan och isolerar sig, ofta / hemmet, en månad eller mer.
Skolk - regelbunden frånvaro från en eller flera lektioner utan giltig orsak.
Korridorsvandring - frånvarande från en eller flera lektioner, men ändå kvar i skolan.
Återkommande sen ankomst - kommer ofta för sent till lektioner.
Återkommande giltig frånvaro - regelbunden sjukdom eller ledighet på grund av privata angelägenheter.
Handlingsplanen redogör vidare för närvarorutin och förebyggande arbete:
För att tidigt kunna upptäcka mönster i elevers frånvaro skall närvarorutiner och åtgärder följas
utan undantag enligt denna handlingsplan. Rektor ansvarar för att all skolpersonal har kunskap om
hur handlingsplanen ska tillämpas samt att den tillämpas. Frågor relaterat till närvaro och frånvaro
ska följas upp regelbundet på elevhälsoteamen samt vid varje utvecklingssamtal. På rektors ansvar ska elevhälsoteamet och skolans ledningsgrupp följa upp och analysera övergripande frågor
om närvaro och frånvaro vilket ska ske minst 3 gång per läsår, förslagsvis i samband med rapportering (oktober, februari och maj). Det kan handla om att se över lokaler, schemaläggning, det
sociala klimatet samt frånvarostatistiken på skolan.
Vidare listas frågeställningar som kan användas i det främjande arbetet, i det förebyggande arbetet
och i det åtgärdande arbetet. Frågeställningarna framkommer av respektive kontrollmål i rapporten.
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Ett avsnitt i handlingsplanen redogör för framgångsfaktorer för att främja skolnärvaro och vilken
forskning som innehållet i handlingsplanen grundar sig på. Slutligen följer en rutin för anmälan av
frånvaro. Rutinen består av fyra steg och av respektive steg framkommer vad som ska göras och
vem som är ansvarig. Rutinen återfinns i bilaga 1.
Handlingsplanen innehåller tre bilagor:
•

Bilaga 1: Lathund för att navigera i Schoolsoft för att ta fram närvaro - orsak per vecka.

•

Bilaga 2: Mötesblankett som används i steg 2 (vid upprepad frånvaro)

•

Bilaga 3: Flödesschema för rutiner vid anmälan av frånvaro, vilket också kan ses som en
sammanfattning av handlingsplanen

l intervjuer framkommer att rektorerna upplever att handlingsplanen har varit till stor hjälp i arbetet
på skolorna. Rektorerna beskriver att handlingsplanen är tydlig och tillämpbar i den praktiska hanteringen av frånvaro. Bilaga 2 omnämns som en stor hjälp i mötet med elev och vårdnadshavare
och bilaga 3 beskrivs finnas på anslagstavlor i lärarrummet på flera enheter och vara ett bra sammanfattande dokument för att påminna sig om arbetsgången. En rektor beskriver att skolan har
gjort en egen sammanfattande lathund av handlingsplanen, men att den i stort liknar bilaga 3 och
att de framöver ska hålla sig enbart till handlingsplanens dokument för att undvika egna tolkningar
av innehållet i handlingsplanen.
Elevhälsan inklusive specialpedagoger/speciallärare fick i uppdrag att implementera handlingsplanen hösten 2017. Närvarogruppen sammanställde en presentation av handlingsplanen vilken hölls
för rektorsgruppen och i samtliga arbetslag på skolorna. Rektorerna uppger att handlingsplanen
löpande tas upp på arbetsplatsträffar och är ett levande dokument i personalgrupperna. Närvarogruppen beskriver att det är rektors ansvar att introducera handlingsplanen för ny personal tillsammans med övriga riktlinjer vid en introduktion. De intervjuade i närvarogruppen uppger sig ha
en god inblick i att planen har implementerats på samtliga skolenheter i och med den löpande dialog som finns i det specialpedagogiska nätverket och i närvarogruppen där implementeringsarbetet
har kunnat stämmas av. Det har inte gjorts någon formell uppföljning av om i vilken grad planen
har implementerats på respektive skolenhet.
Vid granskningstillfället består närvarogruppen av ungefär tolv personer. En biträdande rektor,
projektledare för tillgängliga lärmiljöer och personal från Ungdomskraft har inkluderats i gruppen
sedan den startades. Kvalitets- och utvecklingsavdelningen är sammankallade och gruppen träffas
numera en gång på hösten och två gånger på våren i samband med att rapportering av frånvaro
från rektorerna inkommer till kvalitets- och utvecklingsavdelningen. Närvarogruppens fortsatta
uppdrag är att uppdatera handlingsplanen utifrån behov, l intervju med representanter från närvarogruppen framkommer att handlingsplanen ska uppdateras en gång om året. Det finns ingen
upprättad rutin för hur revideringen ska gå till. Det nämns att närvarogruppen går ut med information till verksamheterna om att planen ska revideras, men det finns ännu inga formaliserade rutiner
för hur och när verksamheten ska inrapportera synpunkter. Närvarogruppen beskriver att arbetet
nu går in i en fas där det bland annat är av vikt att fråga verksamheterna om det finns några praktiska hinder för att följa planen, exempelvis om det är ont om lediga telefoner i arbetslaget, vilket
innebär att man som lärare inte omgående kan kontakta vårdnadshavare (vilket ska ske enligt steg
ett i handlingsplanen).
l samtliga intervjuer beskrivs att en effekt av den framtagna handlingsplanen är att frånvarostatistiken synliggörs. Antalet ärenden där det finns risk för att skolplikten inte fullföljts har ökat, vilket
samtliga ser som positivt då det tolkas som att problematiken lyfts fram och gör det möjligt att vidta
åtgärder, snarare än att den faktiska frånvaron har ökat.

3.12.

Bedömning

Vi konstaterar att det finns en handlingsplan för att förebygga, förhindra och åtgärda skolfrånvaro.
Planen beskrivs vara känd i verksamheten och den beskrivs även vara ett reellt stöd i arbetet.
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Genom närvarogruppens arbete pågår ett löpande arbete med att se över och vid behov revidera
handlingsplanen. Vi noterar att det inte har gjorts någon formell uppföljning av i vilken utsträckning
samt hur handlingsplanen har implementerats. Vidare är det inte tydligt hur revidering av planen
ska ske.
Vår bedömning är att kontrollmålet är uppfyllt.

3.2.
3.2.7.

Kontrollmål 2: Enheterna arbetar aktivt med främjande och förebyggande insatser för att öka elevers närvaro.
Iakttagelser

Den regiongemensamma handlingsplanen innehåller följande frågeställningar för det närvarofrämjande arbetet:
•
•
•
•

Hur ser relationerna mellan elever och personal ut? Hur kan skolan främja goda relationer?
Hur är det sociala klimatet i skolan? Hur organiseras rasterna för att minska konflikter och
otryggheten?
Är skolans lokaler anpassade till sitt syfte och bidrar till trivsel och inlärning?
Är syftet med undervisningen begriplig för eleven ?

När det gäller det förebyggande arbetet är frågeställningarna följande:
•
•
•
•
•
•

Fungerar närvarorutinen som beslutat? Följs varje frånvarotillfälle upp av personal och hur?
Fungerar närvarorutinen vid schemabrytande aktiviteter eller när det är vikarie?
Har vårdnadshavare fått tydlig och relevant information om arbetet med att förebygga frånvaro
och skolans närvarorutin?
Är frånvaron högre i vissa ämnen, årskurser eller elevgrupper och i så fall varför?
Hur ser schemat ut? Finns ex onödiga håltimmar? Fungerar schemat för elever som reser till
och från skolan?
Genomförs relevant fortbildning för personal? Hur används kompetenserna från barn- och
elevhälsan? Bör man ansöka om handledning på gruppnivå?
Hur fungerar skolans ordningsregler för att skapa trivsel och studiero?

Vid intervju med rektorer ges flera exempel på närvarofrämjande och förebyggande arbete på skolenheterna. Ett återkommande exempel är insatser med bäring på bemötande och att skapa bra
relationer mellan personal och elever med syfte att eleverna ska känna att det är viktigt att komma
till skolan. Några rektorer berättar att varje läsår inleds med en uppstartsvecka där värdegrunden
är i fokus och att det vidare har satsats på att skapa en trevlig miljö runt kafeterian. En rektor uppger att de skapat rutin där mentorerna träffas varje vecka för att tidigt fånga upp signaler om frånvaro i elevgruppen. Som exempel på utvecklingsbehov avseende det närvarofrämjande arbetet
lyfts behov av förbättringar av den fysiska skolmiljön samt behov av en högre vuxennärvaro på
skolenheterna.
l intervju med avdelningschef grundskola och kvalitetsutvecklare beskrivs regionens arbete med att
skapa tillgängliga lärmiljöer som ett viktigt led i det närvarofrämjande arbetet. Regionen har tagit
del av Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) utbildningar och resurser för att under tre år
(2016-2019) stärka medvetenheten och kunskapen på området. Projektet är nu inne på det tredje
och därmed sista året och har omfattat utbildning för all personal. Projektet innefattar förskola,
grundskola, gymnasieskola samt särskola och kvalitetsutvecklaren berättar att tanken är att insatsen ska bidra till ett nytt gemensamt tankesätt. Det beskrivs vid intervju att fokus tidigare till stor del
har varit inriktat på individuella anpassningar, men att tillgängliga lärmiljöer innebär att fokus riktas
till en gruppnivå och att skapa en skola för alla. Tillgängliga lärmiljöer uppges gynna bland annat
elever med hög frånvaro då dessa elever kan ha särskilt behov av flexibilitet och förståelse när det
kommer till bemötande och fysiska miljöer, l intervju beskrivs därtill att det tar tid att förändra tankesätt, men att arbetet har kommit en bra bit på väg.
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Elevhälsan har en central roll i skolans arbete med det främjande och förebyggande arbetet samt i
skolans arbete med att utveckla tillgängliga lärmiljöer. Vid genomgång av underlag avseende tillgång till elevhälsa per skolenhet framgår att samtliga enheter har tillgång till skolkurator samt
skolspykolog, dock i varierande omfattning.
Genom statliga bidraget "Likvärdig skola", från Skolverket, har tre socialpedagoger, en på varje
högstadieskola, kunnat anställas med uppgift att bland annat främja skolnärvaro. Socialpedagogen
beskrivs "fånga upp" elever på morgonen, under raster utomhus och inomhus i elevkafeterian och
korridorer för att coacha och skapa goda relationer.
Det beskrivs att samtliga skolor har i uppdrag att i schemaläggningen se till att undvika håltimmar.
Vid sakgranskning svarar en rektor att om håltimmar ändå uppstår till följd av att vikarier saknas,
anvisas elever till kafeterian, som är bemannad, för att de ska må bra och ha saker att göra.

3.2.2.

Bedömning

Vi konstaterar att det beskrivs pågå olika främjande och förebyggande insatser på enheterna, dels
enhetsspecifika insatser, dels regiongemensamma insatser. Vi ser det som positivt att regionen
deltar projektet Tillgängliga lärmiljöer och att statsbidraget för likvärdig skola används för att anställa personal med ett tydligt uppdrag kring närvaro. Även om det främjande och förebyggande
arbetet beskrivs fungera väl, lyfts att det finns behov rörande den fysiska skolmiljön samt vuxennärvaro för att ytterligare kunna arbeta främjande och förebyggande på enheterna. Vi noterar att
handlingsplanen inte lyfter fram vikten av motivation och lust att lära i frågeställningarna för det
närvarofrämjande och förebyggande arbetet, något som lyfts som viktigt i den statliga utredningen
Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:941)
Vår bedömning är att kontrollmålet är uppfyllt.

3.3.

Kontrollmål 3: Enheterna upptäcker och uppmärksammar tidigt elever
som har upprepad eller längre frånvaro.

3.4.

Kontrollmål 4: Enheterna utreder skyndsamt upprepad eller längre
frånvaro och utredningar om elevers frånvaro anmäls till huvudmannen.

3.4.1.

Iakttagelser

l den regiongemensamma handlingsplanen anges att: För att tidigt kunna upptäcka mönster i elevers frånvaro skall närvarorutiner och åtgärder följas utan undantag enligt denna handlingsplan. Av
handlingsplanen framkommer därtill att undervisande lärare ska notera frånvaro i det digitala systemet Schoolsoft vid varje lektionstillfälle. Vid oro för upprepad frånvaro (frånvaro från fem lektionstillfällen under en fyraveckorsperiod), ska mentor informera rektor/elevhälsoteam om detta och
mentorn påbörjar en frånvarokartläggning. Om frånvaron är fortsatt hög efter två veckor ska ärendet anmälas till rektor och rektor påbörjar då en utredning av en elevs behov av särskilt stöd. Vid
fortsatt upprepad frånvaro, kallar rektor till möte med vårdnadshavare och elev. Ett åtgärdsprogram
upprättas vid behov och vid behov fattar rektor beslut om fortsatt utredning.
De intervjuade rektorerna beskriver registreringen i Schoolsoft generellt sett fungerar väl och att de
anser sig upptäcka och uppmärksamma elever med hög frånvaro tidigt. Samtidigt beskrivs att lärare ibland skjuter upp rapporteringen i Schoolsoft på grund av stress. En rektor lyfter att
Schoolsoft till viss del begränsar möjligheten att upptäcka elever som har upprepad eller längre
frånvaro eftersom skolorna kan endast se statistik i Schoolsoft för det innevarande läsåret. Statistik
från tidigare läsår syns därmed inte.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredninqar/2017/01/sou-201694/
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Avdelningschef grundskola och kvalitetsutvecklare beskriver att de har ett uppföljningsinstrument
till förfogande som kallas intern insyn. Genom detta instrument kan förvaltningen få signaler om
avvikelser i till exempel rapportering i Schoolsoft. Om förvaltningen får signaler att någon enhet
avviker i rapporteringen deltar avdelningschef grundskola och kvalitetsutvecklare på den aktuella
skolenhetens arbetsplatsträff (APT) för att lyfta vikten av rapporteringen.
Av handlingsplanen framgår att:
På rektors ansvar ska elevhälsoteamet och skolans ledningsgrupp följa upp och analysera övergripande frågor om närvaro och frånvaro vilket ska ske minst 3 gång per läsår, förslagsvis i samband
med rapportering (oktober, februari och maj). Det kan handla om att se över lokaler, schemaläggning, det sociala klimatet samt frånvarostatistiken på skolan.
Avdelningschef grundskola och kvalitetsutvecklare uppger att rutin finns att varje enhet, inom ramen för elevhälsoteamets arbete, månadsvis ska följa upp statistiken i Schoolsoft för att upptäcka
problematisk frånvaro. Vid intervjuer med rektorer framträder dock ingen enhetlig bild av att statistiken i Schoolsoft gås igenom månadsvis. En rektor uppger att elevhälsan är ansvarig för uppföljning i Schoolsoft medan det för ett annat skolområde är den biträdande rektorn som ser över
närvaron i Schoolsoft var tredje vecka. För en tredje skola beskrivs det vara en specialpedagog
som har det ansvaret. Vid intervjuer framkommer att all frånvaro (såväl giltig som ogiltig frånvaro)
uppmärksammas, men att uppföljning och analys skiljer sig från skola till skola. Vissa skolor följer
upp och analyserar frånvaro årskursvis, medan andra även följer upp och analyserar frånvaro utifrån kön.
Vid intervjuer beskrivs att skolorna har identifierat en ökning av frånvaro bland flickor i de högre
årskurserna och frånvaron beskrivs bero på psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa och datorspelande lyfts
av rektorerna som två av de vanligaste orsakerna till frånvaro. Rektorerna beskriver i tillägg en
frustration över den frånvaro som subventioneras av föräldrar där de sjukanmäler sina barn fast att
det rör sig om andra orsaker till frånvaron, såsom sportaktiviteter. Rektorerna betonar i detta vikten
av att i ett tidigt stadie skapa förtroende mellan skolan och vårdnadshavare.
Ansvaret för utredningsarbetet på enheterna ligger till stor del ligger på elevhälsoteamen. De intervjuade rektorerna beskriver att utredningsarbetet följer strukturen som beskrivs i handlingsplanen
och att personalen på skolorna ser det som naturligt att använda sig av handlingsplanen i arbetet.
De upplever att även vårdnadshavare nu är införstådda med arbetsgången i handlingsplanen.
Rektorerna uppger vidare att utredningar anmäls till huvudmannen enligt rutin i handlingsplan och
utifrån de mallar som finns, se kontrollmål 7.
3.4.2.

Bedömning

Kontrollmål 3:
Vi konstaterar att det finns en tydlig rutin i handlingsplanen för att upptäcka och uppmärksammafrånvaro. Vi ser det som positivt att det finns ett digitalt system för frånvarorapportering och att det
finns en kontrollfunktion avseende rapporteringen. Vi noterar samtidigt systemstödet riskerar att
försvåra möjligheterna eftersom statistik från föregående läsår inte syns i systemet. Vi noterar även
att det finns en risk att frånvarorapporteringen inte hinns med i en pressad situation. Vi anser att
det inte är tillräckligt tydligt på vilket sätt uppföljning och analys ska genomföras, vilket riskerar att
ha som effekt att arbetet och därmed utfallet ser olika ut på enheterna.
Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt.
Kontrollmål 4:
Vi konstaterar att utredningar av frånvaro samt anmälan till huvudmannen beskrivs ske i enlighet
med handlingsplanen och att vårdnadshavare är införstådda med arbetsgången i handlingsplanen.
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Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt.

3.5.
3.5.1.

Kontrollmål 5: Enheterna arbetar aktivt med att vidta åtgärder för att
motverka frånvaro.
Iakttagelser

Den regiongemensamma handlingsplanen innehåller följande frågeställningar för det åtgärdande
arbetet:
•

Hur fungerar det åtgärdande arbetet på skolan för enskilda elever med hög frånvaro utifrån ex
kartläggning, samarbete elev-vårdnadshavare-skola, åtgärdsprogram, vilka åtgärder/insatser
fungerar?

•

Hur bemöter man elever som kommer tillbaka efter lång frånvaro?

•

Har personal som arbetar med elever med hög frånvaro tillräcklig arbetstid för sitt uppdrag och
rätt kompetens försitt arbete? Behövs ytterligare stöd eller förbättrade samarbetsformer?

Rektorerna beskriver att frågeställningarna i handlingsplanen är i ett stöd i det åtgärdande arbetet.
Rektorerna menar att det åtgärdande arbetet i stor utsträckning är beroende av att personer med
rätt förhållningssätt arbetar med eleverna i fråga. De uppger att en viktig del av det åtgärdande
arbetet handlar om att förändra synsättet hos pedagoger och att göra skolmiljöerna välfungerande
för elever med stora behov av flexibilitet. Rektorer beskriver vidare att det finns en stor kreativitet
på skolorna när det kommer till att vidta åtgärder för att motverka frånvaro. Exempel på detta är
anpassning av scheman och lokaler utifrån elevernas behov.
De socialpedagoger som har anställts på regionens högstadieskolor inom ramen för statsbidraget
Likvärdig skola, beskrivs vara en viktig del i arbetet med att vidta aktiva åtgärder när frånvaro har
uppmärksammats.
En rektor framför i sakgranskning önskemål om att ett steg skulle läggas till i handlingsplanen mellan steg tre och fyra. Detta steg skulle innebära att ett möte hålls där skolan, vårdnadshavaren och
socialtjänsten deltar. Mötet skulle därmed hållas i de fall där skolans åtgärder inte visat sig vara
tillräckliga, men innan en orosanmälan görs.
l intervju med avdelningschef grundskola och kvalitetsutvecklare beskrivs att Skolinspektionens
förelägganden har varit till hjälp i utvecklingen av det åtgärdande arbetet. Tillsynen visade att elever inte hade inkluderats eller tillfrågats gällande de åtgärder som planerade att genomföras. Arbetssättet har nu förändrats och även de skolenheter som inte omfattades av tillsynen har enligt de
intervjuade blivit bättre på att diskutera åtgärder med de elever som berörs av dem.
3.5.2.

Bedömning

Vid intervjuer ges olika exempel på åtgärder som vidtas för att motverka frånvaro. Vi noterar att
Skolinspektionens föreläggande samt statsbidraget för likvärdig skola beskrivs ha haft en positiv
effekt på det åtgärdande arbetet på enheterna.
Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt.
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3.6.

Kontrollmål 6: Det finns fastställda rutiner för samverkan med andra
aktörer avseende elevers frånvaro/närvaro.

3.6.1

Iakttagelser

Det framgår inte av granskningen att det finns formella rutiner eller beslut kring samverkan. Enligt
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2018 framkommer dock att det i nästan
samtliga fall av elever, vars skolplikt riskerar att inte fullgöras, pågår ett gemensamt arbete kring
dessa elever med andra instanser som socialtjänst och/eller hälso- och sjukvården.
Samverkan med socialtjänsten
Vid intervjuer beskrivs att samverkan mellan skolan och socialtjänsten är ett utvecklingsområde
och att det pågår samtal kring hur samverkan kan förbättras.
l september 2019 hölls ett första gemensamt möte där arbetsutskottet för barn- och utbildningsnämnden och arbetsutskottet från socialnämnden samt berörda tjänstemän deltog. Barn- och utbildningsnämndens ordförande uppger att konstellationen ska träffas en gång per termin framöver.
Vid intervjuer lyfts behov av en mer operativ samverkan mellan skolan och socialtjänsten. Vid intervjuer framförs önskemål om en mer verksamhetsnära arbetsgrupp, likt den som finns för det
kommunala aktivitetsansvaret för äldre ungdomar (kallad Ungdomskraft), där skolan och socialtjänsten ingår. Vid intervju lyfts även behov av personal som kan göra insatser för elever utanför
skolans område, vilket skolans person inte har möjlighet till. Exempel som lyfts, med inspiration
från andra kommuner, är att en person gör eleven sällskap i det som hen tycker om, till exempel att
gå på gymmet eller baka, för att på så sätt bryta isoleringen. Stegvis kan eleven, genom detta,
återintroduceras till skolmiljön.
BarnSam
BarnSams syfte är att skapa samverkan mellan hälsosjukvård, socialtjänst och utbildning kring de
barn och unga som är mest utsatta och har de största behoven. BarnSam omfattar utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen och är en del av
Regional samverkan och stödstruktur (RSS).
Barnnätverket är BarnSams operativa del och består av ett 20-tal chefer inom aktuella verksamheter i de tre förvaltningarna, bland annat avdelningschef grundskola, chefer för BUP, habilitering,
barnhälsovård samt enhetschefer från socialtjänstens avdelning individ och familj. Barnnätverket
möts en gång i månaden samt i aktuella arbetsgrupper kring specifika utvecklingsområden. Barnnätverket har initierat utbildningstillfällen för medarbetare, bland annat kring problematiskt spelande.
Inom ramen för BarnSams styrgrupp har det identifierats ett behov av att synliggöra BarnSam i
respektive förvaltnings verksamhetsplan och därmed tydliggöra gemensamma behov och hur frågor ska följas upp. Detta behov bekräftas vid sakgranskning där en rektor framför behov av att
BarnSams arbete synliggörs samt framför önskemål om att BarnSam initierar utbildningar gällande
frånvaro.
Samordnad individuell plan (SIP)
Inom socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen finns bestämmelser om att en kommun ska
upprätta en SIP när insatser behöver samordnas och flera aktörer är inblandade. Inom region Gotland är det beslutat att även skolan kan initiera en SIP och det är Barnnätverket som tar fram rutiner kring samordnad individuell plan (SIP).
Verksamhetsledare för BarnSam ser att SIP är ett utvecklingsområde och att det finns behov av att
skapa en gemensam inställning kring att samtliga parter behöver bidra till en bra SIP och inte förvänta sig att mötet är en överlämning i ansvar från en part till en annan. En annan utmaning besk-
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rivs finnas i SIP-mötenas struktur där medarbetare på olika organisatoriska nivåer (handläggare
inom socialtjänsten och rektor från skolan) ska mötas på ett likvärdigt sätt.
Orosanmälan till socialtjänsten
Inom ramen för BarnSam har det diskuterats att en effekt av den framtagna handlingsplanen är att
antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat, då steg fyra i handlingsplanen innebär att en
orosanmälan ska göras när övriga åtgärder inte har lett till önskad effekt. Anmälningarna har framförallt koncentrerats till slutet av terminen och arbetsbelastningen hos socialtjänsten beskrivs ha
blivit ohållbar. Det framkom i BarnSams diskussion att orosanmälan som följd av hög skolfrånvaro i
sig inte är skäl nog för vidare utredning och att socialtjänsten därför skickar tillbaka dessa anmälningar till skolorna. Ett samtal har inletts till följd av diskussionerna i BarnSam där gemensamma
former för insatser behöver hittas i de fall då handlingsplanens steg inte räcker till. Skolornas underlag i orosanmälningarna behöver utvecklas för att motivera att en utredning behöver göras av
socialtjänsten; enbart hög frånvaron är inte tillräcklig grund för en sådan utredning.
l intervjuer med rektorer framkommer en frustration i att handlingsplanen uppmanar till att lämna in
en orosanmälan, men att denna sällan tas vidare av socialtjänsten. Rektorerna upplever att det
inte är tydligt vilka ytterligare steg och åtgärder som skolorna kan och ska vidta innan det blir aktuellt med utredning inom socialtjänsten. Rektorerna efterfrågar mer samverkan med både socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin där dessa aktörer kan bjudas in till skolan.
Övrig samverkan
Verksamhetsledare för BarnSam beskriver att det pågår ett arbete med att ta fram nya rutiner för
remissförfarandet mellan skolan och barn- och ungdomspsykiatrin.
Verksamhetsledare för BarnSam nämner även att det finns samverkan under enheten för social
hållbarhet som inkluderar skolan, socialtjänsten, länsstyrelsen, polisen med flera.
Ordföranden för barn- och utbildningsnämnden beskriver att det är ett bra samarbete mellan
grundskolan och gymnasiet i och med den gemensamma förvaltningen och dess verksamhetsplan.
Överlämningar mellan grundskolorna och gymnasieskolorna sker enligt gymnasiets instruktioner
och de intervjuade rektorerna uppger att överlämningsrutinerna är tydliga.
De intervjuade redogör att pilotprojektet Första linjen startade i centrala Visby i mars 2019. Första
linjen är en samverksamhet mellan barn- och ungdomspsykiatrin och familjestödsenheten med
öppen mottagning för barn 6-17 år och deras vårdnadshavare där det ska gå att få hjälp inom tre
dagar. De första signalerna pekar på att insatsen är uppskattad och rektorerna ser behov av att
enheten görs mobil för att komma hela regionen till godo.

3.6.2.

Bedömning

Behov av samverkan kring skolfrånvaro har identifierats och även om BarnSam finns, kan vi konstatera att samverkan mellan skolan och socialtjänsten behöver utvecklas och vi noterar att det
beskrivs finnas behov av att BarnSams arbete synliggörs och konkretiseras. Vi konstaterar därtill
att handlingsplanens fjärde steg - som innebär att skolan gör en orosanmälan till socialtjänsten är ett utvecklingsområde. Det framkommer att det finns en otydlighet kring vad som är skäl för en
orosanmälan när det gäller elevers frånvaro.
Vår bedömning är att kontrollmålet delvis uppfyllt.
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3.7.
3.7.1.

Kontrollmål 7: Det sker en systematisk uppföljning till nämnd.
Iakttagelser

Regiongemensamma blanketter för uppföljning och rapportering
Det finns två regiongemensamma blanketter som används i uppföljning och rapportering kring
frånvaro:
•

Rapportering av elev där det finns risk att skolplikten inte kommer att fullföljas (odaterad)

•

Uppföljning av elever med hög frånvaro (daterad 2019-06-11)

Blanketterna återfinns inte som bilagor till handlingsplanen, l sakgranskning framkommer att de två
bilagorna ligger "för sig själva" efter önskemål från rektorer och elevhälsopersonal. På så sätt är
bilagorna mer lättåtkomliga och de slipper att ladda ner hela handlingsplanen varje gång ett dokument ska fyllas i och skickas in. Rektorerna beskriver att de två blanketterna fungerar som bra
komplement till varandra. Uppföljning av elever med hög frånvaro ger en uppföljning och överblick
över läget medan den löpande rapporteringen (Rapportering av elev där det finns risk att skolplikten inte kommer att fullgöras), behövs för att direkt kunna signalera och lyfta problematisk frånvaro
till förvaltningen.
Uppföljning av skolplikt
Enligt handlingsplanen ska blanketten Rapportering av elev där det finns risk att skolplikten inte
kommer att fullgöras, fyllas i av rektor när en situation har nått steg 3, det vill säga när det är aktuellt att informera huvudmannen (nämnden). Vid intervju framkommer att det dock finns behov av
att förtydliga när blanketten ska användas samt att det kan vara motiverat att informera huvudmannen om en elevs frånvaro även före steg 3. Blanketten skickas till kvalitetsutvecklaren vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och redovisning sker tre till fyra gånger per år till nämndens
arbetsutskott. Motsvarande redovisning görs till nämnden två gånger per år.
Nedanstående tabell är en sammanställning av skolplktsärenden som redovisades
under våren 2018, hösten 2018 respektive våren 2019.
Skolpliktsärenden redovisade
för nämnd
Maj 2018

Totalt antal elever med risk
för att skolplikten inte fullgörs

November 2018

16

Maj 2019

32

nämnden

36

Vid genomgång av barn- och utbildningsnämndens protokoll från hösten 2018 till och med våren
2019 framkommer att nämnden vid varje sammanträde tar del av muntlig information avseende
skolpliktsärenden. Skriftligt underlag avseende skolplikt har getts i november 2018 (halvårsrapport
2018:2), februari 2019 (verksamhetsberättelse 2018) och i juni 2019 (halvårsrapport 2019:1). Av
protokollen framgår bland annat att majoriteten av de elever som riskerar att inte skolplikten kommer att fullgöras går på högstadiet (årskurs 7-9) samt att de flesta eleverna är pojkar.
Uppföljning av hög frånvaro
l intervjuer framkommer att förvaltningen och närvarogruppen inte har tillgång till det underlag kring
närvaro/frånvaro som finns i Schoolsoft. Det innebär att statistik finns tillgänglig för rektor på elev-,
klass- och skolnivå, men att det inte finns stöd i systemet för att sammanställa statistik på aggregerad nivå, såsom för samtliga grundskolor i regionen. Eftersom detta systemstöd saknas, har en
rutin upprättas som innebär att rektorerna via en blankett rapporterar elever med hög frånvaro tre
gånger per år till förvaltningen: den 15 oktober, den 15 februari och den 15 maj. l samband med
rektorernas rapportering, görs en avstämning med avdelningschefen förgrundskolan. Tidigare har
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även politiken delgivits rapporter avseende elever med hög frånvaro, men då detta inte är lagstadgad rapportering hanteras dessa rapporter sedan slutet av år 2018 på förvaltningsnivå.
Rapportering sker genom blanketten Uppföljning av elever med hög frånvaro. Blanketten och
handlingsplanen innehåller inte någon tydlig definition av hög frånvaro. Vid intervjuer uppges att
frånvaro på 15-20 procent är en vanlig definition av hög frånvaro. Blanketten innehåller fält för
ifyllnad av skolans namn och för eventuella elever med hög frånvaro ska årskurs, kön, frånvaromönster (till exempel heltid/del av dag/lektion) anges samt vilka insatser som görs. Vid intervju
beskriver representanter från närvarogruppen att det inte är tydligt vilka elever som rektorerna ska
redogöra för i blanketten Uppföljning av elever med hög frånvaro. Det finns en risk att rektorerna
tolkar detta olika och att statistiken därmed blir missvisande. De intervjuade från förvaltningen och
närvarogruppen beskriver att det varit flera diskussioner om och på vilket sätt hög frånvaro ska
definieras. Det beskrivs att det har varit ett aktivt val att inte låta en procentsats styra vilka åtgärder
som är aktuella, men att det samtidigt innebär svårigheter i att skapa en samstämmighet kring vilka
elever som ska inkluderas i rapporteringen. Valet att inte bestämma en gräns eller definition gjordes med bakgrund i att Statens offentliga utredning Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och
agera (SOU 2016:942) inte förespråkade detta.
Nedanstående tabell är en sammanställning av den uppföljning som gjordes i oktober 2018, februari 2019 samt maj 2019. Siffrorna är en ögonblicksbild av den sammanlagda frånvaron.
Förvaltningens
sammanställning

Totalt antal elever med hög
frånvaro

Totalt antal elever med risk för
att skolplikten inte fullgörs

2018-10-15
2019-02-15

137

16

166

19

2019-05-15

55

27

Vid genomgång av barn- och utbildningsnämndens protokoll från hösten 2018 till och med våren
2019 framkommer att nämnden har diskuterat elever med hög frånvaro i november 2018 i samband med skolpliktsredovisningen samt den fastställda handlingsplanen för att förebygga, förhindra
och åtgärda skolfrånvaro. Av protokollet framgår att förvaltningen konstaterar att det, för att minska
antalet elever med hög skolfrånvaro, krävs närmare samarbete mellan skolledning, specialpedagogiskt nätverk och barn- och elevhälsan, vilket kommer att följas upp särskilt inför kvalitetsuppföljningssamtal våren 2019 och redovisas i analysrapport vår 20193.
Analysrapport VÅR redovisades för nämnden i juni 2019. Rapporten innehåller ingen statistik rörande (hög) frånvaro, men det beskrivs att arbetet med projektet Tillgängliga lärmiljöer har blivit väl
förankrat i de flesta verksamheter och att projektet kommer att fortsätta under kommande läsår.
Det framgår av rapporten att vidare analyser tillsammans med elevhälsan behövs för att tydliggöra
arbetssätt och stärka likvärdigheten mellan enheterna.
Vi har även tagit del av Analysrapport VÅR 2018 som har ett tydligt innehåll kring frånvaro/närvaro.
Det framkommer bland annat att samtliga skolor arbetar utifrån den nya handlingsplanen för att
förebygga, förhindra och åtgärda skolfrånvaro. Antalet elever med hög frånvaro uppgår till 167 och
antal elever med risk för att inte skolplikten fullgörs uppgår till 42 elever (inklusive inskrivna vid
2

https://www.regeringen.se/rattsliqa-dokument/statens-offentliga-utredninqar/2017/01/sou-201694/
Förvaltningen följer upp enheternas insatser inom ramen för två så kallade kvalitetsuppföljningar per år.
Uppföljningarna består av samtal där rektorer och chefer möts för att diskutera utifrån ett par frågeställningar
som har koppling till de prioriterade utvecklingsområdena i verksamhetsplanen diskuteras. Baserat på kvalitetsuppföljningarna sammanställs analysrapporter. Den analysrapport som framställs på våren har fokus på
värdegrund och trivsel och i detta ges möjlighet att lyfta närvaro/frånvaro.
3
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fristående grundskolor). Av rapporten framgår därtill utmaningar relaterade till frånvaro, såsom
ledighetsansökningar.
Övrig uppföljning
Utöver uppföljning avseende skolplikt och hög frånvaro, har nämnden diskuterat frånvaro/närvaro
vid sammanträden i november 2018 (verksamhetsplan 2019) och i februari 2019 (verksamhetsberättelse 2018 samt uppföljning av projektet Tillgängliga lärmiljöer). Verksamhetsplanen för år 2019
innehåller aktiviteterna Skolfrånvaro, uppföljning enligt fastställd rutin "Förebygga, förhindra och
åtgärda"samt Tillgängliga lärmiljöer (Specialpedagogiska skolmyndigheten), l verksamhetsplanen
2019 uppges att det pågår ett arbete med att ta fram relevanta indikatorer för mål och aktiviteter
Av handlingsplanen framgår inte på ett tydligt sätt att det främjande och förebyggande arbetet ska
dokumenteras, följas upp och analyseras. Ordföranden uppger att nämnden inte följer upp skolornas arbete med att främja och förebygga närvaro, men att det sker en indirekt uppföljning när
nämnden fattar beslut om extra resurser till en viss skola.
3.7.2.

Bedömning

Vi konstaterar att det finns rutiner för uppföljning av elever som riskerar att inte fullfölja sin skolplikt
samt av elever med hög frånvaro. Vi ser det som positivt att skolpliktsärenden redovisas löpande
till nämnden. Regionen har medvetet valt bort att formulera en definition av hög frånvaro. Detta
beskrivs medföra en osäkerhet i vad som ska redovisas och att statistiken därmed blir missvisande. Slutligen kan vi konstatera att den manuella hanteringen med blanketter blir nödvändig
eftersom underlaget i Skola24 inte är tillgängligt för förvaltningen. Vi anser att rapporteringen därmed blir sårbar och riskerar att öka den administrativa bördan på enheterna.
Slutligen kan vi konstatera att det saknas indikatorer för mål och aktiviteter avseende arbetet med
att främja närvaro och motverka frånvaro. Vi kan därtill konstatera att uppföljningen omfattar antalet, istället för det arbete som görs. Vi anser till exempel att det behövs rutiner för att redovisa det
främjande och förebyggande arbetet till nämnden på ett systematiskt och strukturerat sätt. Genom
en tydlig uppföljning och analys av såväl det främjande och förebyggande som det åtgärdande
arbetet kan nämnden få en bild av behoven på enheterna och baserat på det vidta relevanta åtgärder.
Vår bedömning är att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
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4. Revisionell bedömning
Vår samlade bedömning är att barn- och utbildningsnämnden delvis säkerställer att det finns ett
ändamålsenligt arbete med att upptäcka, följa och hantera elevernas frånvaro och främja deras
närvaro.
Bedömningen görs på en tregradig skala (uppfyllt, delvis uppfyllt, eller ej uppfyllt). Motivering till
bedömningen av de olika kontrollmålen framgår under varje avsnitt i den löpande rapporten.
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Kontrollmål

Kommentar

Kontrollmål 1: Det finns
regiongemensamma eller
skolvisa riktlinjer och rutiner för att motverka frånvaro och främja närvaro.

Uppfyllt

Kontrollmål 2: Enheterna
arbetar aktivt med främjande och förebyggande
insatser för att öka elevers
närvaro.

Uppfyllt

Kontrollmål 3: Enheterna
upptäcker och uppmärksammar tidigt elever som
har upprepad eller längre
frånvaro.

Delvis uppfyllt

Kontrollmål 4: Enheterna
utreder skyndsamt upprepad eller längre frånvaro
och utredningar om elevers frånvaro anmäls till
huvudmannen.

Uppfyllt

Kontrollmål 5: Enheterna
arbetar aktivt med att vidta
åtgärder för att motverka
frånvaro.

Uppfyllt

o
o

Kontrollmål 6: Det finns
fastställda rutiner för samverkan med andra aktörer
(så som Barnsam, socialtjänsten och barnpsykiatrin) avseende elevers
frånvaro/närvaro.

Delvis uppfyllt

o
o
o

O
O
O
O

O
O

o
o
o
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Kontrollmål 7: Det sker en
systematisk uppföljning till
nämnd.

4.1.

Uppfyllt

O
O

Rekommendationer

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till barn- och utbildningsnämnden:
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•

Överväga behovet av indikatorer för mål och aktiviteter avseende arbetet med att främja
närvaro och motverka frånvaro samt säkerställa att såväl det främjande och förebyggande
såväl som det åtgärdande arbetet följs upp, analyseras och redovisas till nämnden. På så
sätt kan nämnden få en bild av behoven på enheterna och baserat på det vidta relevanta
åtgärder.

•

Säkerställa att det upprättas en tydlig rutin för uppföljning av handlingsplanen. Denna uppföljning kan till exempel omfatta planens innehåll och eventuella hinder för tillämpning av
planen, l detta bör begreppet hög frånvaro diskuteras eftersom det har framkommit i
granskningen att begreppet riskerar att tolkas på olika sätt idag. Genom en tydlig uppföljning av handlingsplanen kan nämnden säkerställa att den har avsedd effekt.

•

Säkerställa att det finns ändamålsenliga rutiner för samverkan med andra aktörer kring
elevers frånvaro/närvaro, l detta är samverkan med socialtjänsten ett prioriterat område, i
synnerhet när det gäller orosanmälan.

•

Säkerställa att lärdomar från Tillgängliga lärmiljöer lever kvar efter att projektet är avslutat.

•

Se över möjligheten att förvaltningen har tillgång till det underlag som finns i Skola24 och
på så sätt underlätta och begränsa eventuella risker med den manuella rapporteringen till
huvudmannen.

19

5. Bilagor
5.1.

Bilaga 1. Granskad dokumentation

Granskningen har tagit del av följande dokument från regionen:
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•

Analysrapport Vår 2018

•

Analysrapport Vår 2019

•

Verksamhetsberättelse barn och utbildningsnämnden 2018

•

Verksamhetsplan utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 2019

•

Mall för uppföljning av hög skolfrånvaro september 2019

•

Mall för rapport om skolplikt (odaterad)
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5.2.

Bilaga 2. Rutin vid frånvaro
Rutiner för anmälan av frånvaro
Frånvaro ska anmälas av vii dnadshavare enligt skolans rutiner.
Frånvaro ska anmälas av våt dnadshavare varje dag.
Om elev awiker från lektion pga sjukdom, läkarbesök mm ska eleven anmäla detta till mentor.
Det är vlrdnadshavai ens ansvar att ta del av frånvarorapporteringen.

Stegl

JT*

^ Steg 2

När en elev utan
giltigt skäl är
frånvarande,
informeras
vårdnadshavare
snarast.

-

i

Mentor kallar
vårdnadshavare och
elev för samtal. Vid
mötet diskuteras
frånvarons orsaker,
konsekvenser samt
insatser.

Uppföljning ska ske
efter 2 veckor.
Om frånvaron är
fortsatt hög, anmäls
ärendet snarast till
rektor.
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Utredning av en elevs
U
-i Ansvarig:

Mentor samt
rektor

t

Fortsatt
frånvaro

Vid oro för upprepad
frånvaro, mentor
informerar
rektor/EHT.

Mentor påbörjar en
frånvarokartläggning
genom att använda
sig av mötesblankett.

Ansvarig:
All personal
samt mentor

^ Steg 3

Upprepad
frånvaro 5:e
tillfället under 4
veckor eller
lång frånvaro 2
veckor

Dag 1-3
Alla lärare noterar
frånvaro via
Schooboft vid varje
lektionstillfälle.

Om en elev är
fortsatt frånvarande
efter 3 dagar, med
eller utan giltigt skäl,
ringer mentor hem
och stämmer av.

IT*

1

—

(senast 1-2 veckor
efter föregående
steg)
Rektor kallar till möte
med mentor,
vårdnadshavare, elev
samt
elevhä Isopersonal.
Pedagogisk utredning
analyseras och ev.
åtgärdsprogram
upprättas.
Ev. påbörjas andra
utredningar såsom
social, medicinsk och
psykologisk.
Täta veckovisa
utvärderingar och
uppföljningar.
EHT utser en
samordna re.

1

Steg 4
Ytterligare
insats/anpassni
ngar
(senast 4 veckor efter
föregående steg)
Om elevens situation
inte förbättras
behöver individuella
lösningar hittas i
samverkan med
elevhälsan och/eller
andi a myndigheter
såsom BUP, HAB.
Ytterligare möten med
rektor, mentor,
vårdnadshavare, elev
och representant för
elevhälsan bokas.
Uppföljning sker
kontinuerligt
Orosanmälan ska
göras.

Skolhuvudman ska
informeras.
Möilia orosanmälan.

Ansvarig:
— Rektor

Ansvarig:
Rektor
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2019-11-05

Carin Hultgren

Jenny Nordqvist

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av revisorerna i Region Gotland enligt de villkor och under de förutsättningar
som framgår av projektplan från den 2019-05-07. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande,
gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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2019-12-16

Motion till Regionfullmäktige Gotland
Angående ekonomiskt bidrag för så kallade ”tomma stolar” i regionfullmäktige
Regler för ekonomiskt stöd till politiska partier regleras i kommunallagens 4 kapitel.
-Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att
stärka deras ställning i den kommunala demokratin-.( 29 §)
- Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och former för det-.( 30 § )
Vid regionfullmäktiges sammanträde i november 2019 beslutades om ekonomiskt stöd för år
2020 till partier representerade i regionfullmäktige. Stödet utgår med ett årligt grundbidrag på
200.000 kronor till samtliga partier oavsett antalet mandat. Därutöver får partierna ett årligt stöd
relaterat till antalet mandat i regionfullmäktige, ca 70.000 kronor per mandat. Av dessa skall enligt
reglerna 1.800 kronor vara avsedda för studier/fortbildning. I underlaget till beslutet fanns en
upplysning om att ett arbete pågår för att revidera regionens regelverk.
En sådan revidering bör enligt mitt förmenande även omfatta möjligheten att inte betala bidrag
för så kallade ”tomma stolar”. En förutsättning för att erhålla bidrag bör åtminstone vara någon
form av närvaroplikt vid regionfullmäktiges sammanträden. I vilken omfattning bör närmare
analyseras.
Jag yrkar att:
Regionstyrelsen i sin revidering av regler för partistöd prövar möjligheten att koppla
stödet till ledamöters närvaro.
Bo Björkman (S)

Till Regionfullmäktige
2019-12-16

MOTION: Funktionsprogram för grundskola, fritidshem och förskolor
Enligt befolkningsprognoser ökar antalet barn och elever på Gotland. Det skapar behov av nya lokaler men
också av anpassningar och tillbyggnationer av våra befintliga skol- och förskolebyggnader. Trots en begränsad
ekonomi behöver vi möta behoven av en gynnsam arbetsmiljö för barn, elever och personal.
Genom tydliga riktlinjer skapas effektiva processer. Vårt förslag är att Region Gotland tar fram ett samlat
dokument som beskriver viktiga krav och riktlinjer för utformningen av förskolor och skolor, ett så kallat
funktionsprogram. Funktionsprogrammet bidrar till att säkerställa kvalitet och funktionalitet för pedagogiska,
trivsamma, säkra och hållbara inne- och utemiljöer.
Ett funktionsprogram är ett bra hjälpmedel för att se till att investeringar i skola och förskola blir
genomtänkta, ändamålsenliga och kostnadseffektiva.
Funktionsprogrammet ska visa vilka funktioner skolans lokaler behöver för att ge goda förutsättningar för det
pedagogiska arbetet och en lärande arbetsmiljö för elever och personal i grundskola och fritidshem.
Likvärdiga förutsättningar när det gäller arbetsmiljö och lärmiljöer är viktigt för att alla barn ska nå sina mål.
En god fysisk arbetsmiljö mår alla bra av, men det har ett extra stort värde för elever med särskilda behov.
Funktionsprogrammet bör utgår från långsiktiga hållbara mål vilket innebär att hushålla med både mänskliga
och materiella resurser. Programmet ska sträva efter att kombinera goda förutsättningar för utbildning med en
effektiv lokalanvändning så att skolans resurser i högre grad används till undervisning än till höga
hyreskostnader för lokaler. Programmet bör därför tas fram i bred samverkan mellan berörda förvaltningar
och ingå i hela planerings- och byggnadsprocessen.

Miljöpartiet vill att:
Ett funktionsprogram för lokaler och utemiljöer till verksamheterna grundskola, fritidshem och förskola tas
fram utifrån motionens inriktning.

Isabel Enström (MP)

Lisbeth Bokelund (MP)

Robert Hall (MP)

Wolfgang Brunner (MP)
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Visby 2019-12-13

Landsbygdssäkring av beslut
Interpellation ställd till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande
Andreas Unger (M)

Alliansen riktade i sin internbudget för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett hårt slag
mot den gotländska landsbygden. När KA3 avvecklades i Fårösund var det en gemensam
insats från samtliga partier i dåvarande fullmäktige att bygga upp en folkhögskola i Fårösund.
För att säkra arbetstillfällen, öka befolkningen och bredda utbudet.
Folkhögskolan bidrar med utveckling i två av våra serviceorter, Hemse och Fårösund. Med
inflyttning av elever och personal, arrangemang och ökad lokal handel genererar
folkhögskolan i allra högsta grad positiv utveckling av den gotländska landsbygden.
Regionfullmäktige fattade 2014 beslut om att samtliga beslut som fattas ska
landsbygdssäkras. Med landsbygdssäkring menas att innan beslut fattas ska Region Gotland
ta fram hur beslutet kan påverka landsbygden, positivt eller negativt. När jag läser kallelse
och protokoll hittar jag inte i underlaget att sådan analys är gjord. Jag vill med anledning av
detta ställa tre frågor till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Andreas
Unger (M):

1. Hur arbetar GVN för att fullfölja regionfullmäktiges beslut?
2. Vilken metod har GVN använt för att säkerställa landsbygdssäkringen i beslutet om
internbudget 2020
3. Vad blev utfallet av landsbygdssäkringen av beslutet om internbudget 2020 i GVN

Filip Reinhag (S) 2019-12-13

Interpellation
till gymnasie- och
vuxenutbildningens ordförande
Andreas Unger om
Region Gotlands
arbetsmarknadsåtgärder.

2019-12-16

Arbetsförmedlingens insatser på Gotland har minskat under året på grund av
minskad budget till deras verksamhet. För framtiden är både uppdrag och omfattning
oklart. Detta berör givetvis gotlänningarna och regionens verksamhet på olika sätt.
En verksamhet som upphört under året (sommar 2019) är UngKOMP som riktade
sej till unga upp till 24 år i behov av stöd för att få arbete eller börja studera.
UngKOMP hade en bred kompetens för att möta unga med både mindre och mer
omfattande behov av stöd. En verksamhet som kunde möta unga utifrån deras
behov och förutsättningar. Att verksamheten upphört och inte ersatts av något
motsvarande har minskat möjligheterna att få stöd framför allt för de som är över 20
år och inte omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret, dvs Ungdomskrafts
verksamhet. Flera av de verksamheter som möter dessa unga är bekymrade och har
uttryckt oro över detta. En oro som jag delar, det är viktigt för unga människor att få
ett arbete eller komma i studier som leder till jobb.
Fråga: Planeras några åtgärder med förstärkt stöd för unga vuxna i
behov av det?

För gotlänningarna är det bra när myndigheter som Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan kan arbeta i samverkan med Region Gotland i insatser till de som
behöver samordnat stöd. En samverkan som kan ske genom Samordningsförbundet
– Finsam eller mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen i olika insatser, tex
UngKOMP. En viktig ram för samverkan mellan Region Gotland och
Arbetsförmedlingen har varit ett avtal mellan parterna. Avtalet har haft sin bakgrund
i det nationella uppdraget Delegationen för Unga till arbete – DUA (senare
Delegationen för Unga och Nyanlända till arbete). Det nuvarande avtalet har gått ut
och vad jag förstår har arbetet med ett nytt avtal påbörjats.
Fråga: Vad anser du vara viktigt i det nya avtalet?

Vänsterpartiet

v.gotland@gmail.com
gotland.vansterpartiet.se

Ett konkret och bra exempel på samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Region
Gotland är verksamheten VuxKomp. På regionens hemsida beskrivs verksamheten
så här:
Vägen ur ekonomiskt bistånd - Vuxkomp
Region Gotland och Arbetsförmedlingen arbetar tillsammans för att personer som
beviljats ekonomiskt bistånd snabbare ska nå egen försörjning.
VuxKomps verksamhet syftar till att stärka, motivera och vägleda människor till arbete
eller studier. Vägen till egen försörjning kan vara olika lång och bestå av olika steg. Du
ansvarar själv för hur vägen dit kommer att se ut.
Tillsammans skapar vi en handlingsplan där det framgår vad personen behöver göra för
att öka dina möjligheter till arbete eller studier. Planen kan innehålla studie- och
yrkesvägledning, stöd i jobbsökande, praktik, miniföreläsningar, studiebesök hos
arbetsgivare, arbetsträning, friskvård m.m.
Frågor:
Hur ser framtidsplanerna ut för VuxKomp?
Under 2019 har verksamheten riktat sej till de som gör en nyansökan
om försörjningsstöd, finns det planer på att utveckla verksamheten och
erbjuda insatser också till dem som haft försörjningsstöd en längre tid?

Brittis Benzler
Vänsterpartiet

Interpellation
till gymnasie- och
vuxenutbildningens ordförande
Andreas Unger om
besparingarna på den
gotländska vuxenutbildningen

2019-12-16

På gymnasie– och vuxenutbildningsnämndens senaste sammanträde den 20
november, fattade en oenig nämnd, beslut om direkta besparingar under år 2020, på
totalt fem miljoner kronor för nämndens ansvarsområden. Folkhögskolan får en
direkt besparing på 3,5 miljoner kronor och vuxenutbildningen ska spara 1 miljon.
Därutöver ska Ungdomsenheten och Arbetsmarknadsenheten spara en halv miljon.
Som vi alla förstår handlar inte detta enbart om kronor och ören. Det påverkar
människor när exempelvis utbildningar som Ella Music och Livskraft läggs ner. Det
spelar roll, för det gotländska samhället. Den minskning av möjligheter som
besparingarna faktiskt innebär, kommer också betyda ett utökat ansvar och
arbetsbörda för öns socialförvaltning.
Besparingsbesluten var som sagt inga enhälliga beslut i GVN. Jag vill nu därför ställa
följande frågor till nämndens ordförande (tillika ordförande för Gotlands
folkhögskola):
- Vilket ansvar har du som GVN:s ordförande för de konsekvenser som
besparingarna inom folkhögskolan och vuxenutbildningen för med sig?
- På vilket sätt har GVN samrått med Socialnämnden kring konsekvenserna av
nedläggningen av exempelvis linjen Livskraft på folkhögskolan i Hemse?
- Minskad folkhögskoleverksamhet bör kunna leda till minskade statsbidrag. Hur
har detta undersökts och vad visar resultatet?
Victoria Öjefors-Quinn
Vänsterpartiet

Vänsterpartiet

v.gotland@gmail.com
gotland.vansterpartiet.se

