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Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering. Upprop

2.

Ungdomsledarpriset 2009.
Priset är tidigare utdelat p.g.a. att pristagaren är bortrest denna dag.

3.

Bokslut 2009 samt anvarsfrihet

4.

Delårsrapport 1:2009

5.

Strategisk plan och budget 2011-2013

6.

Kommuninvest förlagslån

7.

Äldrepolitiskt program

8.

Införande av Frisktandvård

9.

Översiktsplan för Gotland – ”Bygg Gotland”. Antagande

10.

Detaljplan för fastigheterna Visby Stenhuggaren 2 m.fl. Antagande

11.

Långsiktig plan för VA-utbyggnad 2010-2019

12.

Länsplan för regional transportinfrastruktur

13.

Bildande av GotlandsHem Värme AB

14.

Ansvar för lägenhetsregister med ändring av byggnadsnämndens
reglemente

15.

Rabatt vid förhyrning av kongresshallen. Motion av Brittis Benzler m.fl. (V)

16.

Gratis hemtest av klamydia m.m. Motion av Stefaan De Maecker (MP)

17.

Kameraövervakning på Östercentrum. Motion av Gustaf Hoffstedt m.fl. (M)

18.

Konkurrensutsättning av IT och Tele. Motion av Åke Svensson (S)

19.

Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Gotlandsmusiken
2009

20.

Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Finsam
Gotland 2009 (Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser)

21.

Årsredovisningar och revisionsberättelser för AB GotlandsHem, Gotlands
Industrihus AB, Gotlands Stuveri AB, Gotlands Energiverk AB och ALMI
Företagspartner Gotland AB 2009; anmälan

22.

Nyval av:
• Lekmannarevisor och ersättare för lekmannarevisor i nybildade
GotlandsHem Värme AB

23.

Medborgarförslag; anmälan av beslutade

24.

Medborgarförslag; nyinkomna

25.

Janica Sörestedts (S) interpellation till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Lena Celion (M) om konfessionsfri skola

26.

Tommy Gardells (S) interpellation till kommunalrådet Lars Thomsson (C)
om bevattningsdammar

27.

Janica Sörestedts (S) interpellation till kommunalrådet Lena Celion (M)
om alkoholutskänkning

28.

Conny Kristensen Gahnströms (S) interpellation till socialnämndens
ordförande Gustaf Hoffstedt (M) om hur de regler som regeringen inför i
A-kassan påverkar utbetalningarna av försörjningsstödet.

29.

Eventuella frågor

30.

Eventuella. nya motioner och interpellationer

31.

Information: Fördelning av valkretsmandat vid val till kommunfullmäktige

Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida www.gotland.se,
att hämtas på Visborgsallén 19, Visby, eller beställas per tfn 26 93 18.
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till Rådhuset,
Visborgsallén 19, Visby för att lyssna på debatten. Välkomna att ta del av kommunfullmäktiges ärenden.
Visby den 5 juni 2010
Lilian Edwards
Ordförande
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Ungdomsledarpriset 2009; anmälan
Innehåll
•

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2010-05-18, § 54

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

GOTLANDS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

2010-05-18

KFN § 54
Gotlands kommuns ungdomsledarpris
Dnr: KFN 2010/89

Ungdomsledarpriset, en summa på 10 tkr, utdelas till en ideellt arbetande ledare
som verkar inom föreningsdriven verksamhet på Gotland. Priset är avsett att
stimulera till fortsatt ungdomsverksamhet.
Fem nomineringar har inkommit, varav två från nya idrottsgrenar på Gotland.
Fritidsavdelningens beredningsgrupp föreslog att priset skulle gå till Cecilia
Julin, IK Graip konståkningssektion.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Att enhälligt i enlighet med beredningsgruppens förslag tilldela Cecilia Julin,
IK Graip konståkningssektion, Gotlands kommuns Ungdomsledarpris 2010
med följande motivering:
”Du brinner för konståkningen och leder barn- och ungdomsgrupper i IK Graip.
Trots studier i Visby sätter du dig på bussen från Visby till Slite varje vecka.
För Gotland är konståkningen en ny sport och du tillför kunskap på en hög nivå.
Du inspirerar och bidrar till att tjejerna får en given plats i ishallen.
Du är positiv och ödmjuk och har en pedagogisk förmåga att möta ungdomarna
respektfullt. Det gör träningstimmarna roliga och stimulerande. Du tar egna
initiativ och trots din unga ålder har du ett kvalitetstänkande och är en god
förebild”.
____
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Bokslut 2009 samt ansvarsfrihet
Innehåll
•

Årsredovisning 2009 *)

•

Revisionsberättelse 2009-04-15

•

Revisorernas redogörelse 2009-04-15 *)

•

Kommunfullmäktiges presidium 2010-05-27; inhämtande av förklaring från
hälso- och sjukvårdsnämnden

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2010-05-17, § 436

•

Jävslista

*) Tidigare utsänd

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18
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2010-05-27
KS 2010/172-4
Kommunfullmäktige
Per Lundin

Kommunfullmäktige

Inhämtande av förklaring gällande revisorernas anmärkning mot
hälso- och sjukvårdsnämnden för 2009 års förvaltning
Revisorerna påpekar att de förhoppningar för hälso- och sjukvårdsnämndens
verksamhet som de kände för ett år sedan inte har infriats. Nämndens
underskott för året blev, trots ett flertal vidtagna åtgärder nästan -40 miljoner
kronor.
Kommunfullmäktige har inhämtat förklaring från hälso- och sjukvårdsnämnden över den kritik som riktats mot dem av kommunens revisorer. De
har under flera år riktat allvarlig kritik och även anmärkning för åren 2006
och 2007. De har nu skärpt kritiken. Revisorernas sammanfattande
bedömning är att ”nämndens bristande styrning, ledning, uppföljning och
kontroll ger anledning till stark kritik”. Revisorerna har enhälligt föreslagit att
hälso- och sjukvårdsnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden inte
beviljas ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning.
Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande över revisorernas
revisionsberättelse
Sammanfattningsvis anför hälso- och sjukvårdsnämnden i sitt yttrande att
Gotland har haft en låg kostnadsutveckling sedan 2006 i jämförelse med
andra landsting. Gotland har trots ö-läge och litet befolkningsunderlag inte
längre den högsta kostnaden per innevånare för hälso- och sjukvård.
Efterfrågan på vård har ökat i hela landet de senaste åren.
Vårdvalet har troligen inneburit att antalet läkarbesök i primärvården ökat
kraftigt samt att besök på akutmottagning ständigt ökar.
Det stöd som finns idag för analyser av kostnader är endast att jämföra med
andra landsting/sjukhus. Det saknas, med några få undantag, verksamhetsuppdrag på kliniknivå.

Postadress

621 81 VISBY

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Visborgsallén 19

0498-26 90 00 (växel)

www.gotland.se

Visby

0498-21 55 20 (telefax)

gotlands.kommun@gotland.se

Bankgiro

Plusgiro

339-8328

18 97 50-3

Det stora omställningsarbete som pågår inom hälso- och sjukvården syftar till
en starkare ledning och ökad standardisering. Det tar ”sikte på en genomgripande förändring av organisation, lednings- och uppföljningssystem, bättre
koppling mellan verksamhet och budgetram samt minskning av kostnader
motsvarande 100 årsarbetare”. Att förändra denna ledningskultur är ett arbete
som kräver uthållighet och engagemang.
För att kunna bedöma vilka kostnader som är rimliga för att bedriva hälsooch sjukvård bör uppdragsbeskrivningar tas fram för verksamheterna. De
föreslår att arbetet med uppdragsbeskrivningar kopplat till resurser ska göras i
samarbete med kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges motivering
Kommunfullmäktige ser allvarligt på den kritik som har riktats mot hälso- och
sjukvårdsnämnden av revisorerna i deras revisionsberättelse och delar denna
till stor del.
Sammantaget ser dock kommunfullmäktige att de vidtagna och planerade
åtgärderna börjar ge resultat. Det framåtsyftande förändringsarbetet som
bedrivs av nämnden har kommunfullmäktiges stöd.
Presidiets förslag till beslut i kommunfullmäktige
Ansvarsfrihet beviljas för hälso- och sjukvårdsnämnden för 2009 års
förvaltning.

KOMMUNFULLMÄKTIGES PRESIDIUM

Lilian Edwards (M)

Hans Klintbom (C)

Sonia Landin (S)

ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

17 maj 2010

HSN § 436 Revisionsberättelse för 2009
−

HSN 2010/10, Revisionsberättelse för 2009, Hälso-och sjukvårdsnämndens svar

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att överlämna svaret till kommunens
revisorer och kommunfullmäktige.
I revisionsberättelsen för år 2009 har Gotlands kommuns revisorer föreslagit
kommunfullmäktige att Hälso- och sjukvårdsnämnden och de enskilda
förtroendevalda i nämnden inte beviljas ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning
Följande synpunkter har lämnats.
- Det verkliga underskottet är 60-70 mkr
- Förhoppningar från revisorerna har inte infriats
- Nämnden har beslutat om en rad åtgärder men inte försäkrat sig om att dessa
fått genomslag.
- Nämndens bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll ger anledning
till stark kritik, vilket påtalats under flera år från revisionen.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Uppdraget för Hälso- och sjukvårdsnämnden är att erbjuda gotlänningarna den
bästa möjliga sjukvård inom de budgetramar som anvisats.
Under de senaste åren har det pågått ett intensivt omställningsarbete för att nå
balans mellan budget och verksamhetens kostnad inom hälso- och sjukvården.
Att arbetet har haft effekt ses i den låga kostnadsutvecklingen på Gotland sedan
2006 i jämförelse med alla andra landsting. Trots litet befolkningsunderlag och
ö-läge har Gotland inte längre den högsta kostnaden per invånare för hälso- och
sjukvård. Arbetet och insatserna har dock inte varit tillräckliga för att bryta
utvecklingen med de många årens negativa ekonomiska resultat.
De medicinska och medicintekniska metoderna utvecklas ständigt. Den stora
utmaningen för Gotlands kommun, liksom för alla andra sjukvårdshuvudmän,
är att denna utveckling leder till ökade diagnos- och behandlingsmöjligheter,
ofta till högre kostnader. Samtidigt har efterfrågan på vård ökat under de
senaste åren. Införande av vårdval är troligen en faktor som påverkat att antalet
läkarbesök ökat kraftigt i primärvården under 2009, men även antal sökanden
på akutmottagningen ökar ständigt. Detta är en utveckling som syns på Gotland
och i övriga landet. Det innebär att hälso- och sjukvården ständigt måste arbeta
med effektivisering för att klara dessa ökade kostnader. Att hälso- och
sjukvården på Gotland endast ett år haft en budget i balans sedan 1971
indikerar att kunskapen om finansiering och förutsättningar för att bedriva
sjukvård på Gotland behöver förbättras.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

17 maj 2010

Verksamhetsuppdrag på kliniknivå, och för hälso- och sjukvården som helhet,
saknas med några få undantag. Vårdgivarnas bedömning av enskilda patienters
behov styr till stor del verksamheten. Därmed finns inte förutsättningar att
bedöma vilka kostnader som är rimliga för att bedriva verksamheten. Det enda
stöd som idag finns för att göra analyser av resurser kopplat till uppdrag är att
jämföra sig med andra landsting/sjukhus. Oklarheter kring uppdragen ger ett
fritt spelrum för olika uppfattningar och mer eller mindre väl underbyggda
synpunkter på hälso- och sjukvården på Gotland. Ett arbete med att seriöst ta
fram uppdragsbeskrivning kopplat till resurser måste snarast göras i samarbete
med kommunledning/kommunstyrelse. Budgettilldelning till hälso- och
sjukvården måste mer relateras till uppdrag och utveckling än vad som görs
idag, där sannolikt revisorerna kan bidra till ett kunskapsunderlag.
Ekonomiskt resultat 2009
Under 2009 genomfördes en rad åtgärder för att nå balans mellan budget och
verksamhetens kostnader. Antal vårdplatser på sjukhuset minskades vid
inledningen av året med 22, från 180 till 158, vilket gav en kostnadsminskning
med 9,5 mkr för 2009. Det ekonomiska resultatet i bokslutet för 2009 blev trots
denna och andra åtgärder ett underskott på närmare 40 miljoner kronor
(nettobudget 1,1 miljard kronor).
Arbetet med en fortsatt anpassning av kostnader till budget under 2009 utgick
från att verksamheterna själva eller sjukhus/primärvårdgemensamt skulle ta
fram förslag på och genomföra förändringar med utgångspunkt från vad som
bedömdes vara möjligt ur ett verksamhetsperspektiv. Den strategin var
framgångsrik inom Försörjningen, Hab/rehab och Tandvården, som lyckats nå
målet med en ekonomisk balans. Det var inte framgångsrikt för sjukhuset och
primärvården, vars resultat försämrades kraftigt under 2009.
Ökade kostnader för läkemedel, regionvård, sjukvårdsmaterial, ingångna avtal
m.m. beräknades för 2009 till 20 500 Tkr jämfört med 2008. Därutöver har det
för 2009 tillkommit kostnader för vårdval, minskad ram för överföring av OHkostnader till Serviceförvaltningen samt ej full kompensation för löneökningar.
Dessa faktorer har förändrat förutsättningarna för Hälso- och sjukvården för
2009 med 7 500 Tkr, vilket tillsammans således ger en ökad kostnad/minskad
ram med 28 000 Tkr. För att täcka dessa kostnader fick förvaltningen en utökad
ram för 2009 med 8 256 Tkr. Ramtillskottet bestod av kompensation för
externa avtal 6 256 Tkr och tillskott enligt resursfördelningsmodell med 8 000
Tkr. Från detta ska ett sparbeting på 6 000 Tkr avräknas. Detta förklarar
sammanlagt ett underskott på 20 000 Tkr. Dessutom gick HSN in i 2009 med
en obalans i verksamheten med 17 000 Tkr. Verksamheten har inte, trots
intensivt omställningsarbete, lyckats minska vårdutbudet motsvarande 39 000
Tkr 2009.
Kommentarer till revisorernas synpunkter
1. Det verkliga underskottet är 60-70 mkr
Resultatet för hälso- och sjukvårdsnämnden är för 2009 ett överskridande på
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

17 maj 2010

39,3 mkr. Under 2009 liksom tidigare år fanns både intäkter och kostnader av
engångskaraktär.
2. Förhoppningar från revisorerna har inte infriats
Att revisorerna resonerar utifrån tänkta scenarier, om hur olika utfall skulle bli
om förutsättningarna förändras, är svåra att bemöta. I början av 2009 var även
förhoppningarna och bedömningarna inom HSN om ett betydligt bättre
resultat. Men förändrade förutsättningar, inte fullt genomslag av framtagna
handlingsplaner etc. påverkade mer än förväntat.
3. Nämnden har beslutat om en rad åtgärder men inte försäkrat sig om att
dessa fått genomslag
Nämnden har beslutat om åtgärder, t ex inköpsstopp, anställningsstopp,
begränsningar av extern- och internutbildningar samt anlitande av hyrläkare
och konsulter m.m. Ett vårdvalssystem har under 2008/2010 införts enligt ny
lagstiftning. Denna förändring har genomförts utan ekonomiskt tillskott för
varken det nya och förtydligade uppdraget eller för själva införandet. De flesta
andra landsting har avsatt betydande resurser för vårdvalsmodellerna till
primärvården. Införandet av vårdval har gett gotlänningarna ökad valfrihet och
konkurrens och etableringsmöjligheterna för privat verksamhet har ökat.
Verksamhetscheferna har svårt att se och genomföra åtgärder i den egna
verksamheten och söker gemensamma lösningar i sjukhuset/primärvården.
Detta är lösningar som kräver samarbete och samsyn, vilket ibland saknas.
Traditionella revir och klinikgränser begränsar och försvårar arbetet. Det leder
i sin tur till att åtgärder måste tas fram ur ett förvaltningsperspektiv. Kulturen i
verksamheten påverkar samarbete och förutsättningar att leda och styra.
Beskrivningar av kulturen ges ofta i form av att hälso- och sjukvården är
personstyrt och inte uppdragsstyrt, förtroende och acceptans hos chefer
påverkas av starka synpunkter från professionen. Det ekonomiska ansvaret
måste balanseras mot andra målsättningar och lagregler om rätt till vård på lika
villkor.
HSN har fortlöpande under året krävt och fått redovisning av pågående
åtgärder. HSN och förvaltningen har gemensamt och genom dialog arbetat med
uppgiften att nå en budget i balans.
4. Nämndens bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll ger
anledning till stark kritik, vilket påtalats under flera år från revisionen
Hälso- och sjukvården är som verksamhet generellt på väg mot starkare
ledning och ökad standardisering. Detta leder till minskat utrymme för
traditionella värderingar från olika yrkesgrupper och kräver nya arbetssätt.
Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvården har under en rad av år levt
med en obalans relaterat till de ekonomiska förutsättningarna, men också vant
sig vid att ständigt vara kritiserad och att konsekvenser har uteblivit. En
återkommande uppfattning är att verksamheten är felbudgeterad och argument
framförs ofta kring det omöjliga i uppdraget att erbjuda gotlänningarna samma
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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nivå och kvalitet av insatser som övriga landet inom givna ramar. Fattade
beslut har inte gett den effekt som förväntats trots en genomgripande
budgetprocess och månatlig uppföljning. Det stora omställningsarbete som nu
pågår inom HSF är en konsekvens av detta. Detta är ett arbete som tar sikte på
en genomgripande förändring av organisation, lednings- och
uppföljningssystem, bättre koppling mellan verksamhet och budgetram samt
minskning av kostnader motsvarande 100 årsarbetare. Att förändra
ledningskulturen i en sjukvårdsorganisation är ett långsiktigt och svårt arbete,
som kräver uthållighet och engagemang.
Carina Lindberg, V, vill ha följande antecknat till protokollet: "Jag anser inte
att HSN har haft ett fungerande styrsystem för att hantera budgetunderskottet under
2009 och anser inte att HSN i sitt svar på revisorernas kritik belyser detta på ett
tillfredställande sätt. Av den anledningen instämmer jag inte i HSN:s yttrande till
revisorerna undertecknat av PO Jacobsson".

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Beslut tagna i HSN under 2009 och 2010 med anledning
av det ekonomiska läget
2009:
HSN § 297 Ökade kostnader i primärvården
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att särskilt analysera kostnadsökningen i
primärvården.
HSN § 308 Omställningsarbetet på Visby Lasarett och redovisning av
ekonomin
Sjukhuschefen informerar om det pågående omställningsarbetet på Visby
Lasarett och redovisar den ekonomiska situationen.
Omställningsarbetet påbörjades 2008. Syftet med omställningsarbetet var att
dimensionera personalantalet efter de nationella normer som finns, samt öka
effektiviteten och samtidigt garantera patientsäkerheten. Etapp två i
omställningsarbetet innebär en dimensionering av bemanningen i öppenvården.
Dessutom pågår arbetet med att bestämma omfånget av antal läkare inom
sjukhusorganisationen. Målsättningen är att trygga en långsiktig försörjning av
läkarresurser, säkerställa en hög medicinsk kvalitet och god arbetsmiljö samt
anpassa bemanning till uppdrag och ekonomiska förutsättningar
HSN § 320 Åtgärder för att nå budget i balans 2009: handlingsplaner för
Lasarettet, Primärvården, Folktandvården
Representanter för Lasarettet, Primärvården och Folktandvården presenterar
handlingsplaner för att nå ett nollresultat 2009 (gäller Lasarettet och
Primärvården) respektive minska kostnaderna med fem procent under 2010
(gäller Folktandvården). Ordföranden understryker nämndens krav på
verksamheterna att få en budget i balans 2009.
Ordföranden understryker att alla delar av sjukhuset ska kunna presentera i
siffror hur man ska nå en budget i balans. Medicin- och rehabkliniken liksom
kirurgkliniken får därför i uppdrag att återkomma med mer preciserade
åtgärder.
HSN § 331 Åtgärder för att nå budget i balans 2009: handlingsplaner för
HabRehab och Försörjningen och preciserade åtgärder från Medicin- och
rehabkliniken och Kirurgkliniken.
Försörjningen och HabRehab presenterar ekonomiska handlingsplaner för hur
de ska minska sina kostnader med fem procent 2010. Som beslutats vid
föregående nämndsammanträde presenteras även preciserade åtgärder från
Medicin- och rehabkliniken och Kirurgkliniken.
Hälso- och sjukvårdsnämnden betonar med skärpa vikten av att driva
verksamheterna inom de ekonomiska ramarna.
HSN § 337 Ingen förlängning av avtal för privat psykiater
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att avtalet för privatläkare inom
Stab-/administration
Hälso- och sjukvården Gotlands Kommun
621 84 VISBY

Tfn 0498 – 26 80 00
Fax 0498 – 20 35 58

ann_christin.kullberg@hsf_gotland.se
Org nr Gotlands Kommun
Gotlands Kommun på Internet;
SE212000-0803-17
http://www.gotland.se/hs
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vuxenpsykiatri inte förlängs. Syftet med detta är att undvika ekonomiskt
överskridande.
HSN § 342 Sammanslagning av vårdcentralen Wisby Söder och
hälsovården Gråbo
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att slå samman Vårdcentralen Gråbo
och Wisby Söder till en gemensam vårdcentral. Sammanslagningen kommer att
minska administrativa kostnader ytterligare för såväl HSF som
serviceförvaltningen.
HSN § 349 Förslag om hyrläkarstopp och sammanslagning av Visby Norr
och Roma
Nämnden beslutar att halvera kostnaderna för hyrläkare i primärvården.
Nämnden beslutar också att tillämpa ”farfarsprincipen” på de hyrläkare som tas
in framöver, vilket betyder att beslutet att ta in en hyrläkare måste godkännas
av överordnad chef.
Förvaltningen får också i uppdrag att ta fram förslag om att utveckla en
närmare samverkan mellan Roma vårdcentral och vårdcentralen Visby Norr,
under ledning av en verksamhetschef (Visby norr), från och med årsskiftet.
Målet med sammanslagningen är bl.a. att bidra till budget i balans.
Prognostiserat underskott 2009 på Vårdcentralen Roma är 1,5 milj. (18%) och
Visby Norr 0,4 milj. (2%).
HSN § 359 Åtgärder för att minska läkemedelskostnaderna
Chefsfarmaceuten presenterar en handlingsplan med åtgärder för att minska
läkemedelskostnaderna. Denna handlingsplan är dels ett uppdrag från det extra
arbetsutskottet/ekonomigruppen den 29 april 2009, dels är det ett arbete som
pågått sedan längre tid tillbaka.
HSN § 363 Förslag om ändrade patientavgifter
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ändrar
avgifterna:
- införande av patientavgift vid mottagningsbesök hos distriktssköterska och
undersköterska i primärvården
- införande av patientavgift för vuxna vid besök hos övrig behandlande
sjukvårdspersonal vid habiliteringen
- höjning av patientavgift vid mammografiscreening till 200 kronor
- höjning av patientavgift vid röntgenundersökningar till 200 kronor
- införande av besöksavgift 150 kronor hos kognitiv beteendeterapeut.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens utgångsläge har varit att se över vilka
avgiftsfria besök som finns. Jämförelser har gjorts med 12 andra landsting för
att jämföra hur avgifterna ser ut i dessa landsting.
HSN § 380 Ingen buffert 2010
Alla nämnder har i uppdrag att avsätta en procent av budget som en buffert. På
grund av det ekonomiska läget beslutar nämnden att inte avsätta pengar för
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buffert i nästa års budget.

2010:
HSN § 397 Täckningsgrad och handlingsplan för primärvården
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att sänka gränsen för vårdcentralernas
täckningsgrad till 47 procent. Samtidigt införs ett system där de vårdcentraler
som ligger över 47 procents täckningsgrad får ersättning, medan de
vårdcentraler som inte når upp till nivån inte blir återbetalningsskyldiga. Detta
gäller för 2009.
Nämnden ger också primärvården i uppdrag att presentera en handlingsplan för
hur nollresultat ska nås i årets budget.
HSN § 398 Organisationsförändring ledningsstruktur och jourlinjer
Sjukhuschefen informerar om pågående och kommande
organisationsförändring i hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Det handlar om
ett strategiskt och långsiktigt arbete för att nå en budget i balans.
Den första delen av arbetet var att dimensionera antalet vårdplatser på vissa
enheter på Lasarettet, och motsvarande översyn görs nu på de enheter som inte
var med i första omgången. Det handlar om en genomgång både av innehåll
och storlek. Nästa fas i omställningen är en översyn av jourlinjerna. Ytterligare
steg i omställningen blir en översyn av ledningsstrukturen i hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
Bakgrunden till översynen är bl.a. att kostnaderna är för höga i förhållande till
given budgetram. Uppdraget som ledare har också förändrats över tid och det
ställs allt högre krav på ledarskapet. Förvaltningen har svårt att rekrytera
chefer. Den nuvarande organisationen stödjer inte tillräckligt utvecklingen av
standardiserade processer och patientflöden. Inriktningen är en
ledningsorganisation med tre chefsnivåer, där chefsuppdragen i lägre grad
kombineras med kliniskt arbete.
HSN § 406 Årsbokslut 2009 och granskning av revisorer
Hälso- och sjukvårdsnämnden begär att nämndens ekonomiska underskott inte
ska belasta nämndens utgångsläge för 2010.
Förvaltningen har varit i kontakt med Komrev som har fått i uppdrag att under
en fyraveckorsperiod särskilt granska medicin-, kirurg-, barn- och
ortopedklinikerna. Barnkliniken och Medicinkliniken ska på
nämndsammanträdet den 22 mars redovisa handlinsplan för att få budget i
balans efter samrådet med Komrev. Kirurg- och ortopedkliniken ska redovisa
sina handlinsplaner vid nämndsammanträdet i april.
HSN § 410 Förändringar på operations- och intensivvårdskliniken
Omställningsarbetet på operations- och intensivvårdskliniken sattes igång
2009. En översyn av kostnaderna har visat att kostnaderna för intensivvård på
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Gotland är dubbelt så höga som hos vissa andra jämförbara landsting. Åtta
tjänster ska därför tas bort. ”Timbanken” på OIK har i och med detta spelat ut
sin roll.
HSN § 414 Uppsägning av folktandvårdslokal i Klintehamn
Hälso- och sjukvårdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att säga upp
hyresavtalet för Folktandvårdslokalen i Klintehamn.
HSN § 424 Beslut om åtgärder för att få en budget i balans/
organisationsförändring
Nämnden godkänner förslaget till organisationsförändring som bl.a. innebär att
förvaltningens organisation förändras med målet att bli en processinriktad
organisation, samt minskning av antal anställda med motsvarande 100
årsarbetare.

.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Ledamöter
Andersson, Yngve
Anderzon, Ivan
Andh, Per-Erik
Artsman, Solveig
Benneck, Lars-Erik
Benzler, Brittis
Björkman, Bo
Björkman, Maria
Bornold, Viveca
Bosarfve, Sven
Broberg, Curt
Celion, Lena
Croon, Per-Anders
Dahlby, Leif
De Maecker, Stefaan
Edwards, Lilian
Engelhardt, Christer
Gahnström, Eva
Gardell, Tommy
Gislestam, Torsten
Guteäng, Jenny
Harlevi, Inger
Hemström, Eleonore
Hoffstedt, Gustaf
Holmstedt, Gerty
Hult, Gösta
Jacobsson, Per-Olof
Jakobsson, Lars
Jansson, Björn
Jarve , Jennie (tid. Andersson)
Johansson, Anders R.
Klintbom, Hans
Kristensen-Gahnström, Conny
Landin, Sonia
Larsson, Sven
Larsson, Åsa
Lihnell, Harriet
Lindahl, Bror
Lindberg, Carina
Lindvall, Ola
Lundgren, Jan
Lundström, Matias

JÄVSLISTA 2009
UPPDRAG: NÄMND 2009
Ledamot

Ersättare

UPPDRAG: BOLAG MOTSV
2009
Ledamot

Ersättare

KS, HSN
HSN
HSN
TN
KS, BUN
KS, MHN
SGMS
HSN

GIHAB

BUN
HSN
KS, BUN
BN
HSN

GIHAB
KS, ÖFN
KS

SGMS
KS, TN
TN
SGMS

KFN
VN
KS, SON
PN
FS
KS, HSN
BN
KS

GEAB,GIHAB
KS
KS,
HSN till 090914
KS

GEAB
GIHAB,ALMI
HSN

KS
KS, SON
TN
MHN
SON
HSN
SON
REV
TN

ABGHem
GIHAB
GIHAB

KFN
VN
KS
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Ledamöter

Ledamot

Löfgren-Dahlström, Kerstin
Mangard, Therese
Martell, Eric
Mattsson, Christer
Medbom, Anette
Mickelåker, Arvid
Nilsson, Claes-Göran
Nilsson, Rolf K.
Norbäck, Roland
Nypelius, Eva
Nypelius, Stefan
Olofsson, Roland
Onsjö, Håkan
Persson, Andreas
Ronsten, Barbro
Rosengren, Bodil
Rödén, Mats-Ola
Simonson, Lena
Sjöndin,Britt-Marie
Stenegärd, Pär
Ståhl-Mousa, Anne
Svensson, Hans-Erik
Svensson, Åke
Thomsson, Lars
Virgin, Lilian
Westerén, Hanna
Wickström, Anna
Öberg, Amy
Örtbrant, Göran

FS
MHN
BUN
HSN
TN fr, 090223
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TN
KS
KFN
SON
KS, BN
BUN

Ersättare

UPPDRAG: BOLAG MOTSV
2009
Ledamot

Ersättare

VN
KS
SON till 090323
KS

KS
GIHAB
KS

KFN

AB GHem

KS, MHN
GEAB
SON
MHN
KFN
KS, HSN
KS, BN
KS
KS, BUN

GIHAB,ALMI
GIHAB
KS

HSN
ALMI
UPPDRAG: NÄMND 2009

Ersättare

Ledamot

Alvås, Jenny
Bauer, Annamaria
Benzler, Jörgen
Bergvall, Daniel
Boberg, Karl-Johan
Eneqvist, Bertil
Eneqvist, Lena
Enström, Anna
Hansson, Britt-Louise
Henriksson, Cecilia
Holm, Bo
Holm, Lars

BUN

Ersättare

UPPDRAG: BOLAG MOTSV
2009
Ledamot

BN

Ersättare

ABG-Hem

SON
BN
BUN, KFN
BN
HSN

ABG-Hem
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UPPDRAG: NÄMND 2009

Ersättare

Ledamot

Jacobsson, Ursula
Jansson, Karl-Gustaf
Johansson, Anders
Kahlbom, Åke
Kalström, Elisabeth
Karivainio, Jari
Keinonen, Arvo
Landin, Torgny

BUN, SGMS

Ersättare

UPPDRAG: BOLAG MOTSV
2009
Ledamot

Ersättare

SON
HSN
TN
TN
KFN
MHN t.o.m.
2008-09-15

Larsson, Sivert
Lihnell, Torgny
Lindblad, Kenneth
Lindström, Eva
Magnusson, Mona
Nordström, Torbjörn
Olsson, Britt-Marie
Onoszko, Maciej
Persson, Margareta
Richardson, Anne-Marie
Smeds, Rut
Sundin, Mats
Sörestedt, Janica
Tinge, Gunnar
Wigren, Peter
Wigren-Dahlin, Gunilla
Öncel, Barbro
Östergren, Majvor
BN
BUN
FS
HSN
KFN
KS
MHN
PN
SON

SON
HSN, SON
BUN

ÖFN

ABG-Hem

VN

ABG-Hem

KFN
HSN
KFN
KS
ABG-Hem
REV
TN
FS, SON

= Byggnadsnämnden
= Barn- och utbildningsnämnden
= Folkhögskolestyrelsen
= Hälso- och sjukvårdsnämnden
= Kultur- och fritidsnämnden
= Kommunstyrelsen
= Miljö- och hälsoskyddsnämnden
= Patientnämnden
= Socialnämnden

AB G-Hem

TN
VN
SGMS
ABG-hem
GIHAB
GEAB
Almi
REV
ÖN

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Tekniska nämnden
Valnämnden
Gotlands Musikstiftelse
AB Gotlandshem
Gotlands Industrihus AB
Gotlands Energiverk AB
Almi Företagspartner Gotland AB
Revisorerna
Överförmyndarnämnden

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 4

2010-06-14

Delårsrapport 1:2010
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-05-27, § 131

•

Ledningskontoret 2010-05-19

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-05-27
2010-05-05—07 och 10

Ks § 131
Au § 132

Delårsrapport 1:2010
KS2010/231-4
- Ledningskontoret 2010-05-03

Enligt den delårsrapport som ledningskontoret upprättat för det första kvartalet
2010 visade prognosen för årets resultat ett överskott på 70 mnkr
(budget +1 mnkr). Prognosen för nämndernas verksamhet visade ett underskott på
44 mnkr, varav hälso- och sjukvårdsnämnden ett underskott på 50 mnkr.
Kommunstyrelsens beslut
•

Alla nämnder ska arbeta med målet att klara ett överskott på 1 % av budgeten
2010. Sparåtgärder ska så långt möjligt tidigareläggas för att få ekonomisk
effekt i år och nå ekonomisk balans 2011 Pensionsavgångar och annan
personalrörlighet är verktyg som ska utnyttjas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

2010 års budget revideras och av det prognostiserade resultatet avsätts
50,5 mnkr enligt följande: Efter revideringen uppgår det prognostiserade
resultatet till 19,5 mnkr.

• 35 mnkr anslås för omställningsåtgärder under Finansförvaltningen och ställs
till kommunstyrelsens förfogande. Framställningarna ska beredas av ledningskontoret.
• Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag 2010 med dels 5 mnkr för att
förstärka anslaget för periodiskt underhåll, dels 10 mnkr för att täcka
underskott på anslaget för snöröjning.
• För olika trygghetsskapande åtgärder under sommaren, såsom t.ex. öppethållande av fritidsgårdar, utbildning i alkoholservering och förstärkning av
socialnämndens insatser (stadsvärdar) anslås 500 000 kr under kommunstyrelsen för fördelning till berörda nämnder.
• Budget för skatteintäkter och statsbidrag ökas med 65 mnkr.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Expedieras: Kommunstyrelsens beslut: Samtliga nämnder

2010-05-19
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Ledningskontoret
Åke Wennerberg

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 1/2010
Delårsrapporten omfattar perioden januari-mars och är i huvudsak inriktad på
ekonomi. Bedömningen av ekonomin bygger i huvudsak på de prognoser som
nämnder/förvaltningar har gjort samt nya prognoser över skatter, statsbidrag
och övriga poster inom finansförvaltningen. I nämndernas/förvaltningarnas
delårsrapporter (bifogas) görs också en kort avstämning av samtliga
perspektiv i respektive nämnds styrkort.
I delårsrapporten prognostiseras ett positivt resultat vid årets slut på 70 mkr
vilket innebär en avvikelse på 69 mkr jämfört med det budgeterade resultatet.
Prognosen för nämndernas nettokostnadsavvikelse mot budget uppgår till
-44 mkr. Tre nämnder redovisar negativa prognoser, tekniska nämnden
(-6 mkr), gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (-1 mkr) och hälso- och
sjukvårdsnämnden (-50 mkr). Positiva prognoser redovisas för
ledningskontoret (+3 mkr) och socialnämnden (+10 mkr) .
En återhämtning har kommit igång ur den lågkonjunktur landet ännu är inne i
och effekterna av lågkonjunkturen bedöms nu mildare jämfört med tidigare
prognoser. I förhållande till gällande plan prognostiseras skatteintäkter och
generella statsbidrag öka med 65 mkr. Även finansförvaltningen bidrar till
resultatförbättringen. De största förbättringarna avser reavinster (+13 mkr),
arbetsgivaravgifter (+26 mkr) och pensionskostnader (+8 mkr).
För investeringsutgifterna uppgår årsprognosen till cirka 300 mkr (netto).
Investeringsbudgeten inklusive kompletteringsbudget uppgår till 357 mkr.

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Postgiro

SE-621 81 VISBY

Visborgsallén 19
Visby

+46 (0) 498-26 90 00
+46 (0) 498-21 55 20

www.gotland.se
gotlands.kommun@gotland.se

339-8328

18 97 50-3
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Delårsrapport 1 - resultaträkning, mkr
Resultat Prognos
jan-mars
2010
2010
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Budget
2010

Bokslut
2009

712
-1 647
-49
-984

3 095
-6 775
-197
-3 877

2 700
-6 377
-200
-3 877

2 811
-6 343
-216
-3 748

990
1
-9

3 961
16
-30

3 896
16
-34

3 800
21
-41

-2

70

1

32

Nämnder som prognostiserar större avvikelser
Tekniska nämnden, -6 mkr
Förvaltningens samlade prognos pekar på ett underskott med 6 mkr. Orsaken
är främst kraftigt ökade kostnader för vinterväghållning och fortsatt
underskott för bostadsanpassningsåtgärder. Bedömningen bygger samtidigt på
att budgeterad buffert i stort sett kan hållas intakt och att fortsatta
effektiviseringar genom driftoptimering uppnås.
Socialnämnden, +10 mkr
Socialnämndens resultat för året uppskattas efter tre månader till ett överskott
på 10 mkr vilket motsvarar att årets buffert inte ska behöva tas i anspråk.
Särskilt boende redovisar överskott på grund av fördröjningen av
nybyggnationen Katthammarsvik och därmed ej belagda platser. Personlig
assistans LASS, försörjningsstödet och flyktingmottagningen är verksamheter
som visar underskott.
Ständiga åtgärder pågår med målsättningen att inte behöva använda bufferten
annat än för oförutsedda behov.
Hälso- och sjukvårdsnämnden, -50 mkr
Resultaten av den nationella patientenkäten inom primärvården visar ett gott
förtroende för den gotländska primärvården och att patienterna görs delaktiga
i den egna vården. De privata vårdcentralerna får i flera avseenden bättre
resultat än de kommunalt drivna.
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Inom sjukhuset har första kvartalet präglats av ett fortsatt stort antal
akutsökande vilket medfört hög beläggning på vårdavdelningar och behov av
öppnande av extraplatser. Orsakerna har varit en kombination av många akuta
ortopediska patienter till följd av en snöig och hal vinter och sedvanliga
vinterinfektioner, såväl influensa som vinterkräksjuka.
Trots en mycket låg kostnadsutveckling avseende personalkostnader på 0,6
procent och en minskad kostnad för hyrpersonal överskrids budgeten för
första kvartalet totalt med 11 mkr. Överskridandet avser främst
personalkostnader och köpt vård. Samtliga tilldelade investeringsmedel
inklusive tilläggsbudgeterade anslag för MR och kuvöser beräknas användas
under året.
Stort fokus ligger på det omställningsarbete som gäller hela förvaltningens
organisation och ledarstruktur, där målet är att gå till en mer
processorienterad och patientfokuserad organisation.

Personal
Under första kvartalet utannonserades 43 tillsvidareanställningar och 41
tidsbegränsade anställningar, vilket är något mindre jämfört med första
kvartalet 2009 (56 resp45).
Antalet anställda fortsätter att minska.

Tillsvidareanställda
Tidsbegränsat anställda

2009-12-31
5 804
536

2010-03-31 Differens
5 666
-138
532
-4

Tillsvidareanställda
Tidsbegränsat anställda

2009-03-31
5 972
665

2010-03-31
5 666
-306
532
-133

Sjuktalet första kvartalet 2010 ligger på 5,1% jämfört med 5,4% första
kvartalet 2009.
Kontrollstation
I samband med delår 1/2010 har kontrollstation genomförts avseende
budgetjusteringar för serviceförvaltningen och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Inga felaktigheter har framkommit.

Ledningskontorets bedömning
En grundförutsättning för en stabil ekonomi för kommunen som helhet är att
nämnderna klarar sina uppdrag inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Det
besparings- och effektiviseringsarbete som pågår inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen måste fullföljas och få all den stöttning som behövs av
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nämnden och kommunledningen. Även åtgärder inom tekniska nämnden och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden måste prioriteras så att befarade
underskott kan elimineras.
Det ekonomiska läget 2010 enligt prognosen har förbättrats avsevärt trots
underskotten inom några nämnder. Det tillfälliga konjunkturstödet på ca 75
mkr för Gotland bidrar starkt till det positiva resultatet. En inriktning 2010
bör vara att underlätta pågående omställningsarbete för att förbättra
förutsättningarna inför 2011. Ledningskontoret föreslår att ombudgetering
sker så att 35 mkr avsätts som omställningsmedel i 2010 års budget. Dessa
medel kan sedan avropas av nämnderna för att finansiera
omställningsåtgärder av olika slag.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
•
•

Alla nämnder ska arbeta med målet att klara ett överskott på 1 procent
av budgeten 2010
Så långt möjligt tidigarelägga beslutade sparåtgärder för att uppnå
ekonomisk balans 2011. Pensionsavgångar och annan
personalrörlighet är verktyg som så långt möjligt ska utnyttjas.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Budgeten 2010 revideras genom att 50,5 mkr avsätts av det prognostiserade
resultatet enligt följande:
1. 35 mkr till omställningsmedel på finansförvaltningen för
omställningsprojekt och vikande elevtal
2. Tekniska nämnden får tilläggsanslag 2010 på 10 mkr för ökade
snöröjningskostnader och 5 mkr för periodiskt underhåll
3. Ledningskontoret får tilläggsanslag på 500 tkr till ett trygghetspaket
för åtgärder under sommaren 2010
4. Budget för skatteintäkter och statsbidrag ökas med 65 mkr
5. Efter budgetrevideringen blir det prognostiserade resultatet 19,5 mkr

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Sammanställning summa netto per förvaltning,mkr
Förvaltning

Budget
Utfall Avvikelse
jan-mars jan-mars jan-mars
2010
2010
2010

Budget
2010

Prognos
Helårs2010 avvikelse

Bokslut
2009

Politikerorganisation
Ledningskontoret
Räddningstjänsten
Serviceförvaltningen

4
38
11
-3

4
37
10
-3

0
1
1
0

20
134
45
0

20
131
45
0

0
3
0
0

1
10
0
4

Tekniska förvaltningen
Stadsarkitektkontoret
Miljö- och hälsoskyddskontoret

30
4
-2

76
4
-2

-46
0
0

120
18
10

126
18
10

-6
0
0

1
-1
2

Kultur- och fritidsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltning
Gymnasie- och vuxenutbildning

37
240
78

35
238
77

2
2
1

125
960
311

125
960
312

0
0
-1

2
16
-1 (LBC +2 och FHS -3)

Socialförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

244
267

241
278

3
-11

998
1 124

988
1 174

10
-50

8
-39

Summa

948

995

-47

3 865

3 909

-44

3

Månadsuppföljning Gotlands kommun
1. Trend antal anställda 2006-2010

per den 29 april
2. Faktiskt arbetad tid totalt (uttryckt i årsarbetare)
2008

7 000

7 500
7 250

2010

6 000

Totalt inkl visstidsanställda

7 000

2009

5 000

6 750
4 000

6 500

3 000

6 250
Endast tillsvidareanställda

6 000

2 000

5 750
FEB

0

APR

OKT

DEC-09

JUN

AUG

FEB

APR

OKT

DEC-08

JUN

AUG

FEB

APR

OKT

DEC-07

JUN

AUG

FEB

APR

1 000
DEC-06

5 500

3a. Tillsvidareanställda, antal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

3b. Visstidsanställda månad, antal

6 300

2008

2009

2010

1 000

2008

2009

2010

900

6 200

800
6 100

700

6 000

600
500

5 900

400

5 800

300
200

5 700

100

5 600
bruten 1

0
2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

3c. Timanställda, faktiskt arbetad tid (i årsarbetare)
2008

1 200

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4. Sjuktal %, inkl. timanställda (per månad)
2008

9

2009

2010

8

1 000

7

800

6
5

600

4
400

3

200

2
1

Personalstatistik
Antal anställda
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda månad
Summa

091231
5 804
536
6 340

DEC

NOV

OKT

SEP

AUG

JUL

JUN

MAJ

APR

MAR

FEB

JAN

0

0
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

100429 Sjuktal jan-mars
5 665 Månadsavlönade
565 Alla inkl timanst.
6 230

2008
6,7
6,4

Faktiskt arbetad tid (i årsarb.) 2009
2010
genomsnitt per månad
jan-mars jan-mars
Tillsvidareanställda
5 029
4 785
Visstidsanställda månad
569
433
Timanställda
363
350
Summa
5 961
5 568 (1 årsarbetare = 1 760 timmar)

2009
5,7
5,4

2010
5,3
5,1

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 5

2010-06-14

Strategisk plan och budget 2011-2013
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-05-27, § 133

•

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05—07 och 2010-05-10, § 135

•

Ledningskontoret 2010-05-19

•

Nämndernas underlag *)

•

Beredningsunderlag april 2010 *)

*) Särskilt häfte. Tidigare utsänt.

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-05-27
2010-05-05--07, 10
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Ks § 133
Au § 135

Budget 2011
KS2010/163-4
- Nämndernas (äskanden) underlag till strategisk plan och budget med kompletteringar
- Ledningskontorets sammanfattande skrivelse2010-05-19

Allmänt
Vid sammanträde 5 maj orienterades kommunstyrelsen om förutsättningarna för
strategisk plan och budget 2011 - 2013. Som ett led i beredningen har
BUDGETDIALOGER har hållits med företrädare för samtliga nämnder. Därefter har
ett uppföljande EKONOMISEMINARIUM ägt rum med koncernmötet.

Arbetsutskottets beredning och förslag framgår av dess protokoll, § 135,
som bifogas och ledningskontorets sammanfattning till förslag till
Strategisk plan och budget 2011-2013. Av protokollet framgår också
utskottets särskilda beslut och kommentarer.
Budgetförslaget föredrogs av ekonomidirektör Göran Gyllenkrok.
Investeringar: Ramar
Arbetsutskottets förslag innebär att 250 000 tkr (brutto) upptas för investeringar i
skattefinansierad verksamhet och 131 100 tkr i investeringar i affärsdrivande
verksamhet (hamnverksamhet, vattenförsörjning och avloppshantering).
Investeringsbudgeten är inte specificerad utan ledningskontoret har
arbetsutskottets uppdrag att, tillsammans med förvaltningscheferna, bereda
nämndernas äskanden om (skattefinansierade) investeringar och till höstens
budgetavstämning utarbeta förslag till investeringsbudget för 2011 inom den
antagna utgiftsramen.
För upprättande av förslaget till investeringsbudget har arbetsutskottet fastställt följande
direktiv: Investeringar till följd av den nationella IT-strategin tillstyrks, dock ska
ytterligare underlag inhämtas när det gäller IT-investeringar för socialnämnden, bl.a.
begäran om verksamhetssystem. Merit-projektet ska fullföljas skyndsamt och att
ställningstagande till investeringar i Windows 7 ska anstå till budgetavstämningen. När
det gäller investeringar i hälso- och sjukvårdsnämnden ska ombyggnader och
omflyttningar minimeras.
Forts
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PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-05-27
2010-05-05--07, 10

Ks § 133 forts
Au § 135

Driftbudget ramar
Ledningskontoret har i dokumentet ”Beredningsunderlag” sammanfattat
nämndernas framställningar om ramförändringar och intäktsförändringar m.m.
I förslaget till preliminära ramar för 2011 upptas ramökning för kompensation för
löneökningar – personalkostnadsreserv - (53 mnkr), externa avtal (ca 16 mnkr)
och interna höjningar av hyror och priser (14 mnkr). För skola och hälso- och
sjukvård omfördelas och tillskjuts medel enligt den resursfördelningsmodell som
bygger på demografiska förändringar (berör barn- och utbildningsnämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden). Vissa

anslagsförstärkningar ges framför allt till hälso- och sjukvård (18 mnkr) och
måltidsverksamheten (1 mnkr). Vid budgetavstämningen i höst väntas de
ekonomiska m.fl. förutsättningarna för 2011 ha klarnat. Äskanden om
resurstillskott kan då möjligen tillmötesgås. För ökade realisationsvinster upptas
18 mnkr utöver nuvarande budget.
Arbetsutskottet har vidare föreslagit förändring av besparingen genom Äditprojektet och att partistödet, som inte höjdes 2010,ska räknas upp enligt fastställd
modell. Möjligheterna att rationalisera förvaltningen av patientnämndens och
överförmyndarnämndens verksamhet föreslås utredas.
Kommunstyrelsens beslut
• Den besparing på 5 mnkr som skulle ske genom Ädit-projektet bedöms för
närvarande inte kunna infrias genom enbart det projektet och möjligheterna att
förverkliga en sammanlagd ramnedskärning av den omfattningen ska utredas
av ledningskontoret till höstens budgetavstämning.
• Anslaget för partistöd höjs 2011 och räknas upp enligt fastställda regler
(ca 219 000 kr).
• Ledningskontoret får i uppdrag att till höstens budgetavstämning utreda en
samordning av patientnämndens verksamhet och överförmyndarnämndens
under en nämnd med en gemensam kansliorganisation. I uppdraget ingår också
en översyn av överförmyndarens arbetsformer och arvodesnivåer i syfte att
minska verksamhetens omfattning.
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GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-05-27
2010-05-05--07, 10

Ks § 133 forts
Au § 135

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Investeringar upptas med 381 100 tkr brutto. Av dessa avser 250 000 tkr
investeringar i skattefinansierad verksamhet och 131 100 tkr i affärsdrivande
verksamhet.
• De föreslagna planeringsramarna för beräkning av 2011 års driftbudget
fastställs.
Årets resultat beräknas till 1 mnkr.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Expedieras:
Kommunstyrelsens beslut:
Ädit: Kommunal ledning och samordning-Personal
Utredning Patient- och överförmyndarnämnderna: Chefsjuristen
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GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-05-05--07, 10
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Au § 135
Budget 2011
- Nämndernas (äskanden) underlag till strategisk plan och budget med kompletteringar
- Ledningskontorets beredningsunderlag

Allmänt
Sammanträdet inleddes med en presentation av utgångsläget för beredningen av
strategisk plan och budget 2011 - 2013. Kommunstyrelsen deltog i genomgången
av de övergripande förutsättningarna, som presenterades av ekonomidirektör
Göran Gyllenkrok, koncerncontroller Anders Gripne, koncerncontroller AnnaLena Gutedal och ekonomistrateg Åke Wennerberg.
Som ett led i beredningen har BUDGETDIALOGER har hållits med företrädare för
samtliga nämnder. Därefter har ett uppföljande EKONOMISEMINARIUM ägt rum
med koncernmötet.

Investeringar: Ramar
Arbetsutskottets beslut:
•

För investeringar i skattefinansierad verksamhet upptas 250 000 tkr (brutto). I
enlighet med tekniska nämndens förslag upptas 131 100 tkr i investeringar i
affärsdrivande verksamhet (hamnverksamhet, vattenförsörjning och
avloppshantering).

•

Arbetsutskottets uppdrag: Ledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med
förvaltningscheferna bereda nämndernas äskanden om (skattefinansierade)
investeringar och till höstens budgetavstämning utarbeta förslag till
investeringsbudget för 2011 inom den antagna utgiftsramen på 250 mnkr.
Direktiv: Investeringar till följd av den nationella IT-strategin tillstyrks, dock ska
ytterligare underlag inhämtas när det gäller IT-investeringar för socialnämnden, bl.a.
begäran om verksamhetssystem. Merit-projektet ska fullföljas skyndsamt och att
ställningstagande till investeringar i Windows 7 ska anstå till budgetavstämningen.
När det gäller investeringar i hälso- och sjukvårdsnämnden ska ombyggnader och
omflyttningar minimeras.
Forts
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•
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Arbetsutskottets uppdrag: Mot bakgrund av bl.a. scenkonstutredningen (föredragning
arbetsutskottet § 117/2010) får ledningskontoret i uppdrag att, till höstens budgetavstämning, utreda den framtida användningen av SÄVESKOLANS F-HUS bl.a. med
utgångspunkt i kulturens och utbildningens behov. För uppdraget erforderliga medel,
150 000 kr, ska belasta ledningskontorets budget.

•

Arbetsutskottets uppdrag: Ledningskontoret får i uppdrag att utreda tänkbara
lösningar för finansiering av anläggandet av en KRYSSNINGSKAJ.

•

Arbetsutskottets uppdrag: Ledningskontoret ska fortsätta arbetet med projektet
RESECENTRUM med den modifierade utformning som blev resultatet av överläggningen.

Driftbudget ramar
Ledningskontoret har i dokumentet ”Beredningsunderlag” sammanfattat
nämndernas framställningar om ramförändringar och intäktsförändringar m.m.
Arbetsutskottets beslut
•

I förslaget till preliminära ramar för 2011 upptas, enligt vad som framgår
nedan, kompensation för löneökningar (53 mnkr), externa avtal (ca 16 mnkr)
och interna höjningar av hyror och priser (14 mnkr). För skola och hälso- och
sjukvård omfördelas och tillskjuts medel enligt den resursfördelningsmodell
som bygger på demografiska förändringar (berör barn- och utbildningsnämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden). Vissa
anslagsförstärkningar ges framför allt till hälso- och sjukvård (18 mnkr) och
måltidsverksamheten (1 mnkr). Vid budgetavstämningen i höst väntas de
ekonomiska m.fl. förutsättningarna för 2011 ha klarnat. Äskanden om
resurstillskott kan då möjligen tillmötesgås.

•

Personalkostnadsreserv: Ramökning för lönekostnadsökningar upptas med 2 %.
Beloppet 53 mnkr upptas som personalkostnadsreserv under kommunstyrelsen.

•

Resursfördelningsmodell: I enlighet med den resursfördelningsmodell som tillämpas
för skolverksamheten och för hälso- och sjukvården justeras berörda nämnders ramar
enligt följande:
forts
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Barn- och utbildningsnämndens ram minskas med totalt 6,6 mnkr i stället för
att, såsom antagits i planen, ökas med 2,7 mnkr.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ram minskas med 9,8 mnkr i stället
för antagna 4,4 mnkr.
Hälso- och sjukvårdsnämndens ram ökas enligt plan med 8 mnkr.

•

Kompensation för höjningar av externa avtal och interna hyror och priser upptas
sammanlagt med 34 mnkr. Av beloppet ska 3,7 mnkr upptas som en buffert för
oförutsedda prishöjningar. Kompensation medges enligt följande:
Interna prisökningar: 14 mnkr.

Internhyror: Genom att kompensera nämnderna för en höjning av internhyrorna
med 2 % i stället för i plan upptagna 3 % kan ramökningen begränsas till
8 mnkr (i st f 12,4 mnkr).
För höjning av priser på serviceförvaltningens tjänster upptas 6 mnkr.
Externa avtal: Av begärd kompensation, 19,5 mnkr, upptas 16,3 mnkr.

Ledningskontoret: 0,5 mnkr för höjning av anslaget partistöd, medlemsavgifter,
företagshälsovård.
Räddningstjänsten och byggnadsnämnden: 0,1 mnkr
Kultur- och fritidsnämnden: 0,4 mnkr för uppräkning av anslag till
länsinstitutionerna, centrumbildningarna och föreningsdrivna anläggningar.
Barn- och utbildningsnämnden: 2,5 mnkr för förskolor, friskolor och
skolskjutsar.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: 1 mnkr för friskolor
Socialnämnden: 5,3 mnkr för uppräkningar i externa och individuella avtal.
Hälso- och sjukvårdsnämnden: 6,5 mnkr för uppräkningar i ambulansavtal,
privata vårdgivare och regionvård m.m.

Övrigt:
•

Besparingen på 1 mnkr i form av indragning av FirstClass Tjelvar ska inte fullföljas
och berörda nämnders ramar ökas.

•

För satsning på kommunens måltidsverksamhet ökas ramen med 1 mnkr.

•

Ramen för hälso- och sjukvårdsnämnden ökas med en generell ramhöjning på
10 mnkr, utöver de 8 mnkr som tillförs nämnden genom den tillämpade resursfördelningsmodellen.
Forts
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•

För ökade realisationsvinster upptas 18 mnkr utöver nuvarande budget.

•

Den avsedda besparingen på missbruksvården (2 mnkr) genomförs 2011 och i särskilt
beslut föreslås ansvaret för tillnyktringsenheten överföras från socialnämnden till
hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämndens ram ökas sålunda med
3 mnkr och socialnämndens minskas med 5 mnkr.

•

Från räddningstjänsten omdisponeras till hälso- och sjukvårdsnämnden anslaget för
ambulansalarmering, drygt 2,3 mnkr.

Resultat:

•

Resultatet skulle därmed uppgå till 0.

•

Arbetsutskottets uttalande: Förändringar i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
verksamhet, och då närmast Gotlands folkhögskola, får inte drabba verksamheten i
Fårösund.

Arbetsutskottets beslut
• Förslaget till budget för 2011 överlämnas till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
• Den besparing på 5 mnkr som skulle ske genom Ädit-projektet bedöms för
närvarande inte kunna infrias genom enbart det projektet och möjligheterna att
förverkliga en sammanlagd ramnedskärning av den omfattningen ska utredas
av ledningskontoret till höstens budgetavstämning.
• Anslaget för partistöd höjs 2011 och räknas upp enligt fastställda regler
(ca 219 000 kr).
• Ledningskontoret får i uppdrag att till höstens budgetavstämning utreda en
samordning av patientnämndens verksamhet och överförmyndarnämndens
under en nämnd med en gemensam kansliorganisation. I uppdraget ingår också
en översyn av överförmyndarens arbetsformer och arvodesnivåer i syfte att
minska verksamhetens omfattning.
forts
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
• INVESTERINGAR upptas med 381 100 tkr brutto. Av dessa avser 250 000 tkr
investeringar i skattefinansierad verksamhet och 131 100 tkr i affärsdrivande
verksamhet.
• De föreslagna PLANERINGSRAMARNA för beräkning av 2011 års driftbudget
fastställs.
Årets resultat beräknas till 0 mnkr.

Expedieras:
Samtliga nämnder
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2010-05-19
Ledningskontoret

Kommunstyrelsen

Förslag till Strategisk plan och budget 2011-2013,
sammanfattning
1. Mål för mandatperioden 2011-2014
Inför kommande mandatperiod ska kommunfullmäktige under hösten fastställa
ett nytt styrkort att gälla för åren 2011-2014. Utgångspunkten är Vision
Gotland 2025 och majoritetens nya prioriteringar för mandatperioden.
Nämnderna ska sedan utifrån övergripande vision och mål fastställa egna
styrkort i början av 2011 för samma period.
Kommunfullmäktige fastställde i juni 2008 Vision Gotland 2025 samt
varumärkesplattformen för Gotland. Visionen lyder ”Gotland är
Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet, hållbar
tillväxt och fylld av livslust.” I visionen ingår fem övergripande mål som ska
vara uppfyllda år 2025:
-

Minst 65 000 invånare bor på Gotland.
Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet.
Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen.
Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.
Gotland är en världsledande öregion i miljö- och klimatfrågor.

Kommunens mål för de olika perspektiven, som förutom visionen och
värderingarna (förtroende, omtanke och delaktighet) är styrande för
samtliga verksamheter, är under mandatperioden 2007-2010:
•
•
•
•
•

Brukarna/kunderna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och
blir respektfullt bemötta
Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv
Medarbetare & ledare: Gotlands kommun är en attraktiv arbetsgivare
och för en god personalpolitik
Processerna är samverkande och effektiva
Samhälle: Gotlands kommun ska bidra till att visionsmålen uppnås och att
Gotlands varumärke stärks

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

0498-26 90 00 (växel)
0498-21 55 20 (telefax)

www.gotland.se
gotlands.kommun@gotland.se

339-8328

18 97 50-3
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2. Kommunens ekonomi
I gällande plan för 2011 (beslutad i november 2009) var utgångspunkten att
ekonomin är underbalanserad med minst -114 mkr. Genom förbättrade
skatteunderlagsprognoser och vid revidering av vissa poster under
finansförvaltningen är utgångspunkten inför beredningen ett resultat på
-6 mkr.
Det kan tyckas som ett relativt bra utgångsläge men vid bedömningen av
ekonomin måste beaktas att behoven i driftbudgetäskandena uppgår till 85 mkr
samt att hälso- och sjukvårdsnämnden prognostiserar stora underskott för 2010
och förmodligen, trots omfattande effektiviserings- och omställningsarbete,
även för 2011.
När hälso- och sjukvårdens ekonomiska situation adderas till de nya behov av
pengar nämnderna anser sig behöva uppkommer en inte alltför ljus bild av den
ekonomiska situationen framöver. Bilden blir inte ljusare av att förslagen till
investeringar uppgår till 580 mkr vilket medför både ökande kapitalkostnader
och ökade driftkostnader.
Ledningskontorets anslag för budgetberedningen kan i korthet sammanfattas
enligt nedan:
•
•
•
•
•

Inga nya pengar i vårberedningen inför 2011 – låt enbart
skatteunderlagstillväxten framgent skapa utrymme i budgeten
Kraftsamling kring sjukvård
Använd 2010 års resultat som hävstång för ekonomin 2011
Landa i minst ett 0-resultat i vårberedningen och avvakta
höstpropositionen och nya skatteprognoser
Mental förberedelse för ytterligare förändringsarbete inför ny
mandatperiod

Utfallet av beredningen kan summeras enligt följande:
•
•
•
•
•
•

Nämndernas ramar i princip oförändrade (justering dock genom
tillämpade resursfördelningsmodeller inom BUN, GVN och HSN)
Inga nya besparingar för 2011
Kompensation för ökade lönekostnader (2%) och interna priser och
externa avtal
Ramtillskott till HSN (10 mkr) och ytterligare 1 mkr till
måltidsverksamheten
Besparing på Tjelvar genomförs ej, berörda nämnders ramar ökas med
1 mkr.
Anslaget för realisationsvinster vid försäljning av fastigheter ökas med
18 mkr

Efter vidtagna ändringar i budgetförslaget för 2011 är Årets resultat +1 mkr.
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För planåren 2012-2013 föreligger fortfarande obalans med -32 mkr respektive
-23 mkr. Behov av att förändra/anpassa verksamheterna kommer således att
föreligga även framöver.
Tidigt i den nya mandatperioden bör den nyvalda majoriteten staka ut den
färdriktning som gäller för de kommande fyra åren. Ett av de större och mest
angelägna uppdragen är att kommunstyrelsen med tydlighet formulerar hälsooch sjukvårdens uppdrag och i övrigt stöttar nämnd och förvaltning i dess
stora omställningsarbete.
Strategidiskussioner måste föras om hur verksamheterna kan förändras och
påverkas beträffande utbud, service och kvalitet. Det finns flera angreppssätt
som gör det möjligt att diskutera olika vägval och prioriteringar.
•
•
•
•
•
•

Kostnadsjämförelser - fortfarande är vissa verksamheter dyrare
relaterat till jämförbara kommuner
Frivilliga åtaganden – ej obligatorisk verksamhet
Utveckla resursfördelningsmodeller med avseende på kvalitet,
produktivitet och demografi
Aktiva prioriteringar
Målgruppsorientera serviceutbudet
Utnyttja pensionsavgångar och naturlig rörlighet vid omställning av
verksamheten (pensionsavgångar och rörlighet kan uppskattas till ca
1000 personer åren 2010-12)

3. Särskilda uppdrag
Uppdrag/direktiv givna i samband med beredningen av 2011 års budget
återges nedan i korthet. För den fullständiga uppdragsformuleringen, se
protokollet från budgetberedningen.
•
•
•
•
•
•
•

LK/FC - utarbeta förslag till investeringsbudget inom utgiftsramen på
250 mkr avseende investeringar i skattefinansierad verksamhet
TF/HSF - ombyggnader och omflyttningar skall minimeras
LK/KFF/TF - utreda F-husets framtida användning med utgångspunkt i
kulturens och utbildningens behov
LK - finansieringslösningar kryssningskaj
LK - fortsätta arbetet med Resecentrum med modifierad utformning
LK - tidigare beräknad besparing på ÄDIT-projektet omvandlas till
generell besparing – underlag för fördelning redovisas vid
budgetavstämningen
LK – utreda samordning av patientnämndens och
överförmyndarnämndens verksamhet samt översyn av
överförmyndarens arbetsformer och arvodesnivåer
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4. Förslag till driftbudget
Utgångspunkten för nämndernas budgetramar 2011 är 2010 års ramar
(-3 870 mkr) justerade för diverse justeringar och beting enligt den av
kommunfullmäktige beslutade flerårsplanen i november 2009 (totalt +18 mkr).
Nämndernas budgetramar kommer enligt plan räknas upp för att kompensera
för ökade personalkostnader, externa avtal och interna priser. Antaganden har
gjorts om att löneökningarna 2011 uppgår 2,0 procent, totalt -53 mkr har tills
vidare reserverats centralt.
För externa avtal har drygt -16 mkr fördelats ut till nämnder och förvaltningar.
För höjning av internhyror med 2% har -8 mkr avsatts (för flytten till Visborg
har tidigare avsatts -4 mkr). För höjning av serviceförvaltningens interna priser
har -6 mkr avsatts exkl tidigare beslutade justeringar till följd av besparingar
samt höjda priser för it-tjänster. Vidare har knappt -4 mkr upptagits som reserv
för oförutsedda kostnadsökningar.
Justering har skett till följd av resursfördelningsmodellen. Barn- och
utbildningsnämndens (BUN) ram har minskats med 6,6 mkr och gymnasieoch vuxenutbildningens (GVN) med 9,8 mkr jämfört med tidigare plan.
Budgetberedningen föreslår att den tidigare upptagna besparingen (0,9 mkr) i
skolans it-system Tjelvar stryks vilket berör både BUN och GVN, samt att
besparingen till följd av det nya ärendehanteringssystemet görs om till en
generell administrativ besparing på 5 mkr som kommer att fördelas ut per
nämnd under hösten.
Besparingen i missbruksvård med 2 mkr föreslås genomföras 2011 i och med
att tillnyktringsenheten förs över från socialnämnden (+5 mkr) till hälso- och
sjukvårdsnämnden (-3 mkr). Vidare föreslås att anslaget för
ambulansverksamhet på drygt 2,3 mkr förs över från räddningstjänsten till
hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN).
Nämndernas äskanden inför budgetberedningen uppgick till ca 85 mkr. Utöver
justeringarna ovan föreslår budgetberedningen att HSN:s ram utökas med 10
mkr och att 1 mkr upptas för utökad ram för måltidsverksamheten.
Flera budgetposter är ännu ofördelade per nämnd, bl a besparing
samhällsbyggarförvaltning (6 mkr) och hemsjukvård (3 mkr) samt för
justerade priser för serviceförvaltningen till följd av besparingar, ökade
lokalkostnader och ökade it-kostnader.
Driftbudgetramarna uppgår totalt till 3 934 mkr varav 3 865 mkr har fördelats
till nämnderna medan netto 69 mkr reserverats centralt.
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5. Förslag till investeringsbudget
Nämnderna har äskat medel för investeringar med 578 mkr för 2011 och drygt
1 650 mkr för de närmaste fem åren. Efter politisk beredning av nämndernas
äskanden föreslås en ram för investeringar i skattefinansierad verksamhet med
250 mkr (bruttoinvesteringar). Ett förslag till fördelning av ramen tas fram av
ledningskontoret och kommunledningsgruppen och redovisas på höstens
budgetavstämning. För de affärsdrivande verksamheterna beslutades att
investeringsbudgeten uppgår till 131 mkr 2011 varav 65 mkr avser VA,
36 mkr hamnserviceterminal och 9,5 mkr Klintehamns hamn.
Skattefinansierad verksamhet
Nämndernas äskanden inom den skattefinansierade verksamheten avser bland
annat höjdfordon till räddningstjänsten, omklädningsrum Hemsebadet,
godsmottagning Visborg, förskolor i Garda och i Sanda, upprustning av kök
inom måltidsorganisationen och bilddiagnostik till hälso- och sjukvården.
Inom tekniska nämndens område begärs medel för energiomställning
fastigheter, ventilation, väghållning, resecentrum hamnen och medeltidsarena.
För investeringar i IT äskas cirka 50 mkr vilket bland annat avser pc som
tjänst, nationell IT-strategi, uppgradering till Windows 7 samt nytt
verksamhetssystem för socialförvaltningen.
Med denna höga nivå på investeringsäskandena måste en prioritering ske så att
ramen för skattefinansierade investeringar 2011 inte överstiger 250 mkr. Inom
denna nivå kan investeringarna egenfinansieras och extern upplåning
undvikas. Hänsyn ska tas till projekt som om- och nybyggnad av särskilda
boenden dels Vårdcentrum i Hemse som pågår, dels ett boende som ersätter
Östersol i Östergarn samt återuppbyggnad av Garda skola. Varje nämnd bör
också ha en pott för maskiner och inventarier där nämnden beslutar om
fördelning. I övrigt ska investeringsäskandena prioriteras utifrån hur angelägna
de anses vara för Gotlands kommun som helhet.
Affärsdrivande verksamhet
För att rusta Klintehamns hamn avsätts 9,5 mkr 2011 (total utgift är beräknad
till cirka 68 mkr). I och med detta kan delar av godtrafiken flyttas från Visby
till Klintehamn. Utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet fortsätter enligt plan
samtidigt som stora investeringar skett i vattenförsörjning och avloppsrening
vilket gör att kapitalkostnaderna ökar. För att få ekonomisk balans i
verksamheten har brukningsavgifterna höjts kraftigt de tre senaste åren. Med
dessa höga investeringsnivåer kan avgifterna behöva höjas ytterligare.

LEDNINGSKONTORET
Kommunal ledning och styrning – ekonomi

Plankalkyler 2011-2013, inför KS i maj 2010
(löpande priser, mkr)
Plan
2011

Kalkyl
2011

Kalkyl
2012

Kalkyl
2013

-3 762

-3 691

-3823

-3944

-3 773
300
-125
-34
-53
-77

-3 865
299
-56
-18
-53
2

-3 858
299
-96
-52
-118
2

-3 848
299
-115
-86
-196
2

-205

-205

-210

-215

-3 967

-3 896

-4 033

-4 159

3 Skatteintäkter

2 878

2 929

3 031

3 153

4 Bidragsinkomster
därav
kommun
landsting
Övriga statsbidrag

1 007

993

1 004

1 021

580
305
122

550
312
131

557
313
134

569
315
137

16
-48

16
-41

16
-50

16
-54

-114

0

0

0

0

1

-32

-23

1 Verksamhetens
nettokostnader före
avskrivningar
därav
nämnderna
kapitalkostnader
finansförvaltningen
prisökningsreserv
personalkostnreserv*
centralt reserverat**
2 Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader

5 Finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
6 Besparing
7 Årets resultat
(förändring av eget kapital)

* Inkl 1,2 mkr ofördelat från 2010
** Ytterligare besparingar och avkastningskrav mm 2,2 mkr (netto)
I plankalkylen har planen 2011-13 reviderats avseende skatteintäkter (aprilprognosen) och
förändringar på finansförvaltningen samt enligt budgetberedningens förslag.

Ramberäkning 2011 per nämnd/förvaltning* (kommunstyrelsens förslag 2010-05-27)
GOTLANDS KOMMUN Just budget Just&beting
tkr*
2010 enligt plan
se bilaga
se spec
Kommunstyrelsen
Politikerorganisation
-19 514
1 350
Ledningskontor
-133 532
4 850
Serviceförvaltning
0

Index- Justeringar
uppräkn**
våren
se bilaga
se spec
0
-494
0

Löner Övriga
2011 ramjust
se spec

Budget
2011

-1 350

-121 015
-44 178
-18 243
-10 262

Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Gymn & vuxenutbildnnämnd

-125 440
-959 622
-311 363

4 000
-2 396
4 896

-425
-2 500
-1 000

5 984
9 616

Socialnämnd
-997 307
Hälso- och sjukvårdsnämnd -1 117 049

-3 000
-7 500

-5 300
-6 470

5 000
-5 354

-10 000

Summa nämnder/förvaltn -3 857 525

2 200

-16 251

16 250

-10 000

0

0 -3 865 326

-12 239

16 186

-17 749

-750

-1 000

-53 000

-68 552

-3 869 764

18 386

-34 000

15 500

-11 000

-53 000

0 -3 933 878

Totalt inkl gemensamt

Plan
Plan
2012
2013
jmf -11 jmf -11

-18 164
-130 526
0

Teknisk nämnd
Räddningstjänsten***
Byggnadsnämnd
Miljö- o hälsoskyddsnämnd

Gemensamt/finansförv

0
0
-62
0

Ramtillskott
se spec

-121 015
-41 824
-18 305
-10 262

2 354

-121 865
-958 534
-100
-297 851 15 500
-1 000 607
-1 146 373

* Fr o m denna ramberäkning redovisas ökade ramar/nettokostnader med minus och minskade ramar/nettokostnader med plus.
** Kompensation sker för externa avtal samt för ökade internpriser och lokalkostnader. Ingen generell kompensation för övriga prisökningar.
*** Räddningstjänstens ram förs över till övriga nämnder i samband med ny samhällsbyggarförvaltning.

2 900
30 000

-8 000 -16 000
7 400

16 900

7 400

16 900

Bilaga till ramberäkning 2011: justeringar av budget 2010 samt indexuppräkning
Justeringar
Budg 2010 Kap.kostn Ev övriga Just budget
IndexuppLokalInternräkning, tkr
budget 2010
just091231 justeringar
2010
kostn* priser SF**

Externa S:a indexavtal uppräkning

KS
Politikerorg
LK
SF

-19 514
-134 493
0

0
961
0

-19 514
-133 532
0

KS
Politikerorg
LK
SF

TN
RT
BN
MHN

-120 279
-44 586
-18 241
-10 262

-736
408
-2
0

-121 015
-44 178
-18 243
-10 262

TN
RT
BN
MHN

KFN
BUN
GVN

-125 148
-959 908
-311 112

-292
286
-251

-125 440
-959 622
-311 363

KFN
BUN
GVN

-425
-2 500
-1 000

-425
-2 500
-1 000

SON
HSN

-997 943
-1 117 211

636
162

-997 307
-1 117 049

SON
HSN

-5 300
-6 470

-5 300
-6 470

Summa

-3 858 697

1 172

0 -3 857 525

-12 239

*

-12 239

-3 870 936

1 172

0 -3 869 764

Gem/finans
Totalt

* Samt finansförv -4 509 (9 + 4 500). Netto -3 337 tkr.

Summa

-494

-62

0
-494
0
0
0
-62
0

0

0

-16 251

-16 251

Gemensamt

-8 000

-6 000

-3 749

-17 749

Totalt

-8 000

-6 000

-20 000

-34 000

* Exkl effekt av flytt till Visborg & avveckling av avkastningskrav på 500 tkr
** Exkl tidigare beslutat och måltidsverksamhet

RAMBERÄKNING GOTLANDS KOMMUN 2011
Specifikation över förändringar som påverkar nämndernas ramar
Kommunstyrelsens förslag 2010-05-27
Obs! Fr o m denna ramberäkning redovisas ökade ramar/nettokostnader med minus
och minskade ramar/nettokostnader med plus. D v s påverkan på kommunens resultat.

NÄMNDERNAS RAMAR 2010

-3 858 697

Ej fördelade poster upptagna under finansförvaltningen 2010 som påverkar nämnderna:

besparing samhällsbyggnadsförvaltningen (avkastningskrav)**
besparing missbruksvård (fördelas 2011 - se nedan)
omställningsbuffert hälso- och sjukvården (engångsanslag 2010)
avkastningskrav tekniska förvaltningen*
avkastningskrav serviceförvaltningen (avser overheadkostnader)*
avkastningskrav serviceförvaltningen (besparing städavtal)*
ökade lokalkostnader serviceförvaltningen*
Netto

3 000
1 000
-10 000
500
1 400
679
-8 818
-12 239

* Inarbetas i internhyror och internpriser resp avvecklas inför 2011
** Fördelas ev per nämnd 2011

INTEGRERAD BUDGET 2010 INKL GEM

-3 870 936

JUSTERINGAR AV BUDGET 2010
Justering för kapitalkostnader (inv tom 091231)
Ev övriga justeringar (löneöversyn 2010 m m)

JUSTERAD BUDGET 2010

1 172

-3 869 764

JUSTERINGAR OCH BETING ENLIGT FLERÅRSPLAN
Politikerorg, engångsanslag Val 2010
enligt plan 2009-11
KS/LK: minskade projektkostnader ÄDIT
enligt plan 2009-11
KS/LK, upphandlare konkurrens projekt -2010
engångsanslag 2010
KS/LK: projektledn samhällsbyggn.förv & kul&fri engångsanslag 2010
KS/LK: projekt upphandling arenahall & badhus
engångsanslag 2010
KS/LK: kompetenssatsning måltidsverksamheten engångsanslag 2010
KS/LK, MERIT avveckling av Tjelvar
KFN: översyn organisation, roller och uppdrag
KFN: besparing föreningsbidrag
BUN, resursfördelningsmodell
BUN, generella statsbidrag allmän förskola 3 åringar enligt plan 2009-11
BUN, MERIT färre tjänster it-support
BUN, MERIT avveckling av Tjelvar
BUN: centrala kompetensinsatser
engångsanslag 2010
GVN, resursfördelningsmodell
GVN, MERIT färre tjänster it-support
GVN, MERIT avveckling av Tjelvar
GVN: centrala kompetensinsatser
engångsanslag 2010
SON: äldreboenden Slite, Burgsvik & Roma
1

1 350
1 250
500
1 000
1 600
400
100
3 000
1 000
-2 700
-1 400
308
616
780
4 400
92
184
220
-1 000

**

*

***

*
***
*

SON: nytt boende psykiatrisk tvångsvård
helårseffekt
HSN, resursfördelningsmodell
HSN, MERIT färre tjänster it-support
Besparing ny samhällsbyggnadsförvaltning
helårseffekt
Besparing processer (missbruksvård, hemsjukvård)
Finansförv, ökad hyra 2011 Visborg (fördelas senare)
Finansförv, interna prisökningar för it-tjänster (fördelas senare)
Finansförv, besparing serviceförvaltningen (fördelas senare)
Finansförv, besparingar ÄDIT (netto)
KS (finans): omställningsbuffert hälso- och sjukvård engångsanslag 2010

-2 000
-8 000
500
3 000
4 000 ****
-4 000
-6 100
5 500
3 786 **
10 000
18 386

Netto

* Besparingen i Tjelvar stryks - se nedan
** Görs om till generell administrativ besparing på 5 mkr - se nedan
*** Justerade våren 2010 - se nedan
**** Uppdelat i 1 mkr missbruksvård (se nedan) och 3 mkr hemsjukvård (redovisas i höst)

INDEXUPPRÄKNING INTERNA PRISER & EXTERNA AVTAL
Externa avtal LK
Externa avtal BN
Externa avtal KFN
Externa avtal BUN
Externa avtal GVN
Externa avtal SON
Externa avtal HSN
Indexuppräkning internhyror exkl ökad lokalkostnad vid flytt till Visborg
Indexuppräkning interna priser SF exkl tidigare beslutat & måltidsverksamhe
Reserverad post för oförutsett
Summa indexuppräkning

-494
-62
-425
-2 500
-1 000
-5 300
-6 470
-8 000 *
-6 000 *
-3 749
-34 000

* Fördelas per nämnd senare

JUSTERINGAR VÅREN
Justeringar av resursfördelning:
- BUN
- GVN
Besparing Tjelvar med 900 tkr tas bort:
- KS/LK
- BUN
- GVN
Anslaget för ambulansalarmering, 2 354 tkr från RT till HSN
- RT
- HSN
Besparing/kostnader ÄDIT görs om till generell administrativ besparing på 5 mkr:
- KS/LK, projektkostnader ÄDIT
- Finansförv, besparing ÄDIT
- Finansförv, generell administrativ besparing
Besparing missbruksvård & tillnyktringsenheten förs över från SON till HSN:
- Finansförv, besparing processer 2010 (1 mkr) + 2011 (1 mkr)
- SON, tillnyktringsenhet till HSN inkl besparing2

6 600
9 800
-100
-616
-184
2 354
-2 354
-1 250
-3 786
5 036
-2 000
5 000

- HSN, tillnyktringsenhet från SON inkl besparing

-3 000
15 500

Netto

RAMTILLSKOTT
Finansförv, Utökad ram måltidsverksamheten (fördelas senare)
HSN, utökad ram

-1 000
-10 000
-11 000

PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING 2011
Ofördelat avseende personalkostnader 2011

-53 000

RAM BUDGET 2011

-3 933 878

RAMJUSTERINGAR ÅREN 2012-2013 (jmf med budget 2011)
Enligt planförslag, ska justeras till hösten
BUN, resursfördelningsmodell*
GVN, resursfördelningsmodell*
HSN, resursfördelningsmodell
Summa

2012
-100
15 500
-8 000
7 400

2013
2 900
30 000
-16 000
16 900

* Består av:
- fler barn och ökad vistelsetid förskola, BUN
- färre elever grundskola, BUN
- färre elever gymnasieskola, GVN
- färre elever friskolor, GVN

-4 100
4 000
12 700
2 800

-4 100
7 000
24 500
5 500

3

Investeringsbudget 2011-2015 inför ks 2010-05-27

Affärsdrivande verksamhet
Linjehamnar
Visby hamn rörlig landgång färjeläge 7
Visby hamn reparation sponter
Visby hamn väderskydd passagerargång
Hamnar affärsdrivande
Hamnserviceterminal
Visby hamn förbättringsåtgärder
Visby ombyggn hamnkontor
Visby hamn utveckling Slottshamnen
Klintehamn fördjupn inseglingsränna
Klintehamn ny kaj
Klintehamn nytt hamnkontor
Klintehamn ny kajplan
Klintehamn muddring hamnbassäng
Klintehamn rep av kaj, ny spont
Slite roro-ramp

2011
ksau

2011
äskande

2012
äskande

2013
äskande

2014
äskande

2015
äskande

12 500
2 000

12 500
2 000

5 000
2 000
7 000

5 000
1 700
6 700

2 000

14 500

5 000
300
5 300

14 500

2 000

36 000
1 000

36 000
1 000

3 500

1 000
1 000

1 500
1 000

600

600
6 000
6 000
1 500
2 000
6 000

600

1 500
2 500
600

10 000

2 000

15 000

15 600

10 000
16 600
50 000

17 000
50 000

18 100
50 000

2 000
500
76 100

2 000
500
76 200

3 500
500
74 100

6 000
1 500
2 000

Vattenförsörjning och avloppshant
VA Gnisvärd
Avfallshantering
Kommersiella fastigheter
Summa affärsdrivande

47 100
50 000
15 000
4 000
500
131 100

Övrig skattefinansierad verksamhet

250 000

Summa investeringar

381 100

59 100
50 000
15 000
4 000
500
143 100

I den skattefinansierade investeringsbudgeten ska bland annat ingå:
SON säbo Hemse Vårdcentrum
44 000
1 600
SON säbo Hemse Vårdcentrum utrustning
SON Östersol säbo
40 000
BUN Garda skola
25 000

2 000
2 000
5 000
23 100
50 000
6 000
4 000
500
88 900

totalt

12 500
19 000
4 000
35 500
36 000
8 500
4 500
1 800
6 000
18 000
1 500
4 000
8 000
30 600
15 000
133 900
250 000
21 000
15 500
2 500
458 400

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 6

2010-06-14

Kommuninvest förlagslån
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-05-27, § 139

•

Ledningskontoret 2010-05-10

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-05-27
2010-05-05—07 och 10

Ks § 139
Au § 144

Kommuninvest förlagslån
KS2010/223-4
- Ledningskontoret 2010-05-10

Kommuninvest ekonomisk förening har inbjudit medlemmarna att teckna en del i
föreningens förlagslån, för Gotlands kommuns vidkommande 7,8 mnkr. Ränta
lämnas. Lånet löper under 30 år.
Ledningskontoret har tillstyrkt framställningen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Gotlands kommun lånar ut 7,8 mnkr till Kommuninvest ekonomisk förening i
enlighet med de villkor som framgår av inbjudan att teckna förlagslån.

• Kommunstyrelsen medges rätt att inom den ovan angivna beloppsramen lämna
en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal och genomföra utlåningen med
det lånebelopp som slutligt tilldelats kommunen.
Kommunstyrelsens beslut
• Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar teckna förlagslån i
Kommuninvest ekonomisk förening med 7,8 mnkr uppdras åt kommunstyrelsens ordförande (Eva Nypelius) och kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande (Lena Celion) att i förening underteckna en bindande
teckningsanmälan och övriga lånehandlingar.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Expedieras:
Kommunstyrelsens beslut: Kommunal ledning och samordning-Ekonomi

2010-05-10
Ledningskontoret

Kommunstyrelsen

Inbjudan att teckna del i förlagslån i Kommuninvest
ekonomisk förening
Allmänt
Från Kommuninvest ekonomisk förening föreligger en inbjudan att teckna en del i
föreningens förlagslån. Erbjudandet kan endast utnyttjas av medlemmarna.
Gotlands kommun blev medlem i Kommuninvest år 1994. Kommuninvest har
snabbt utvecklats till att vara den största långivaren till kommunsektorn i Sverige
och uppfattas både i Sverige och internationellt som Kommungäld.
I föreningens stadgar betonas att alla kommuner och landsting skall kunna
erbjudas medlemskap och som medlem också kunna förvänta sig att
Kommuninvest även i ekonomiskt svåra tider skall kunna erbjuda bra
finansieringslösningar.
För att kunna leva upp till den fastlagda visionen, behövs ett större kapital som
bl.a.
•
•
•

Ökar förmågan att klara krissituationer, utan att behöva använda det
solidariska borgensåtagandet.
Innebär att Kommuninvests kapitalisering inte framstår som för svag i
jämförelse med andra aktörer på marknaden.
Säkerställer högsta möjliga rating och därmed kunna uppnå de långsiktigt
bästa finansieringsvillkoren för medlemmarna.

Kommuninvest ekonomisk förening har därför vid årsstämman 2010-03-25
beslutat förstärka kapitaliseringen i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i
Sverige AB genom att ta upp ett förlagslån på högst 1 000 mkr från
medlemmarna i föreningen.
Föreningen avser därefter att i sin tur vidareutlåna dessa medel till bolaget i
form av ett förlagslån. Syftet är att öka kapitalbasens storlek till att motsvara
minst 1 procent av balansomslutningen senast 2012. Det åstadkoms med det
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aktuella förlagslånet i kombination med att nya vinstmedel ackumuleras och
att medlemsinsatser från nya medlemmar används för att förvärva
nyemitterade aktier i bolaget.
Beslutet har föregåtts av en omfattande utredning som har presenterats på ett
20-tal medlemssamrådsmöten. Vid medlemssamråden har de deltagande
kommunerna och landstingen haft en positiv inställning till förslaget och
förväntas teckna sin andel av lånet eller mer.
Föreningen betonar att kapitalökningen inte är föranledd av några inträffade
förluster och inte heller kommer att få användas för att ta större risk i
kreditmarknadsbolaget. Det skall utgöra en buffert som inte får intecknas för
risker som sammanhänger med den normala löpande verksamheten.
Gotlands kommun har erbjudits att teckna 7,8 mkr av förlagslånet. Beloppet
motsvarar kommunens andel av hela förlagslånet, baserat på kommunens
andel av föreningens kapital. Det är också möjligt att därutöver teckna sig för
ett extra belopp, utöver denna så kallade pro ratadel. Om några medlemmar
väljer att inte teckna sin del i lånet, kan de medlemmar som tecknat sig för
mer än sin del, få extra tilldelning. På sådana överteckningsdelar utgår en
extra ränta på 2 procentenheter.
Räntan på förlagslånet fastställs först efter teckningstidens utgång och har
indikativt angivits till följande nivåer1.
Lånedel

Indikativ ränta per
2010-02-28

Ränta på pro rata-delen

3 månaders STIBOR + 1,22 %

Ränta på övertecknat och tilldelat belopp

3 månaders STIBOR + 3,22 %

Räntebasen 3 månaders STIBOR är rörlig och motsvarade 0,48 % per
2010-02-28. Den genomsnittliga 3 månaders STIBOR-nivån under
perioden 1990-2009 uppgick till 5,73 % beräknat på respektive
årsgenomsnitt.
Förlagslån är ett förmånsrättsligt efterställt lån utan säkerhet. Det omfattas
inte av Kommuninvests solidariska borgensåtagande. Räntan på lånet är
fördelaktig, men räntebetalningen kan skjutas upp om låntagaren får

1

Räntesatsen på pro rata-delen skall vara rörlig och kopplad till STIBOR, motsvarande en räntesats som med
0,50 %-enheter överstiger räntan på ett normalt 10-årigt lån med rörlig ränta från bolaget till en kommun eller
landsting/region (mätt vid början av förlagslånets löptid). Den definitiva räntebasmarginalen fixeras i slutet av
november 2010. Räntebasmarginalen ändras inte under lånets löptid. För lånedel som tecknats och tilldelats
utöver pro rata-andelen är räntesatsen 2 %-enheter högre än den räntesats som gäller för pro rata-delen.
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ekonomiska problem. Det aktuella lånet har låg likviditet och får inte utan
föreningens medgivande överlåtas till någon annan än den som är
medlem i föreningen.
Det erbjudna förlagslånet kan inte betraktas som en vanlig standardiserad
placeringsform, utan är, när det gäller ändamål och risk mer att jämföra
med insatskapital eller aktiekapital och är mycket långfristigt till sin
karaktär. Det är direkt sammankopplat med kommunens medlemskap i
Kommuninvest. Av dessa skäl förordas att beslutet om att delta i
emissionen fattas av kommunfullmäktige.

Teckning och betalning
Gotlands kommun kan teckna sig för förlagslånet under perioden
2010-04-06--09-30. Likviddag för utbetalning av lånevalutan är satt till
2010-11-30. Teckningsanmälan är bindande. Lånets löptid är 30 år.

Övrigt
Deltagandet i förlagslånet är frivilligt. Om kommunen avstår från att delta,
erbjuds kommunens del av lånet till andra medlemmar som vill teckna
större belopp.
Föreningens styrelse har rätt att avbryta emissionen om den befarar att
dess syfte inte kan uppnås. Kommuninvest uppger att det skulle kunna
ske om en allt för stor del av medlemmarna avstår från att delta.
Ledningskontorets förslag
Ledningskontoret anser att kommunen skall teckna sin del i föreningens
förlagslån enligt de villkor som framgår av erbjudandet. Kommunens andel
uppgår till 7,8 mkr och är enbart en likvidtransaktion, dvs varken
driftbudgetens eller investeringsbudgetens resultat påverkas. Genom sitt
medlemskap i föreningen har kommunen under åren erhållit förmånliga
villkor i samband med upplåning. Med den ökade kapitalbasen kan
Kommuninvest sänka sina marginaler ytterligare vilket innebär lägre ränta
för låntagarna. Den ränta som erbjuds på förlagslånet bedömer kontoret
som acceptabel både beträffande nivån och till sin konstruktionen med en
rörlig och fast del.
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Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Gotlands kommun lånar ut 7,8 mkr till Kommuninvest ekonomisk
förening i enlighet med de villkor som framgår av inbjudan att teckna
förlagslån
2. Kommunstyrelsen medges rätt att inom den ovan angivna
beloppsramen lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal
samt genomföra utlåningen med det lånebelopp som slutligt tilldelats
kommunen.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar teckna förlagslån i
Kommuninvest ekonomisk förening med 7,8 mkr uppdras åt
kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
att i förening underteckna en bindande teckningsanmälan och övriga
lånehandlingar

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Göran Gyllenkrok
Ekonomidirektör

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 7

2010-06-14

Äldrepolitiskt program
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-04-19, § 105

•

Ledningskontoret 2010-03-25 med förslag till program

•

Socialnämnden 2009-06-10, § 60

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-04-19
2010-04-13

Ks § 105
Au § 101

Äldrepolitiskt program
KS2009/268-83
- Socialnämnden 2009-06-10, § 60
- Ledningskontoret 2010-03-25

Socialnämnden har för antagande av kommunfullmäktige utarbetat ett
”Äldrepolitiskt program” som ska vara vägledande och styrande för planering och
utveckling inom äldreområdet till år 2025.
Programmet omfattar strategier för följande områden:
… för att förbättra medborgarnas kunskap, värderingar och attityder till äldre
… för hälsa och livskvalitet för äldre
… för att göra äldreomsorgen till framtidens goda arbetsplats.
… för mat och måltider.
… för att skapa bra bostäder och bra kommunikationer för äldre.
… för utveckling av teknik.
Ledningskontoret föreslår att programmet tillstyrks med vissa ändringar.
Arbetsutskottet har föreslagit ändringar i socialnämndens programförslag. Under
kommunstyrelsens överläggning förtydligas ändringarna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Med av kommunstyrelsen föreslagna ändringar antas socialnämndens förslag
till äldrepolitiskt program för perioden 2010 – 2025.

2010-03-25
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Dnr KS 2009/268

Ledningskontoret
Anders Gripne

Kommunstyrelsen

Äldrepolitiskt program
1. Bakgrund
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta nämndens förslag till
äldrepolitiskt program för Gotland 2009-2025.
Socialnämnden beslutade våren 2008 att arbeta fram ett äldrepolitiskt
program som skulle redovisa övergripande mål och strategier för äldrefrågor
på Gotland fram till år 2025. Ett av skälen var att antalet som är äldre än 80 år
beräknas öka med ca 50 % fram till år 2025.
Arbetet har letts av en arbetsgrupp bestående av tre politiker och tre
tjänstemän från socialnämnden/-förvaltningen. Förslaget till äldrepolitiskt
program har tagits fram med hjälp av olika fokusgrupper inom och utanför
kommunens organisation. I fokusgrupperna har ingått olika yrkesgrupper från
social- samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt representanter för
frivilligorganisationer, pensionärsföreningar, restauranger och byggföretag.
Sex områden har identifierats som särskilt viktiga i programmet:
•
•
•
•
•
•

Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder
Hälsa och livskvalitet
Äldreomsorgen – framtidens goda arbetsplats
Mat och måltid
Boende och kommunikationer
Utveckling av teknik

2. Äldrepolitiska programmets status och koppling till visionen
Kommunfullmäktiges uppgift är att anta, följa upp och vid behov revidera den
långsiktiga övergripande visionen samt besluta om mål, strategier,
framgångsfaktorer och styrtal för den gällande mandatperioden. Detta har
skett i form av Vision Gotland 2025 och kommunens styrkort 2007-2010. Vid
behov kan olika program tas fram för att förtydliga inriktningen i visionen.
Inför varje budgetår fastställs ekonomiska ramar för respektive nämnd samt
ges eventuella uppdrag.
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Inom kommunen finns ett antal planer och program inom
samhällsperspektivet som anger beskrivningar av mål, strategier och
aktiviteter för att nå den övergripande visionen. Flera har tagits fram under de
senaste åren i och med att den nya visionen antogs. Exempel på program som
antagits de senaste åren och som är styrande för nämnderna är:
-

Folkhälsopolitiskt program
Fritidspolitiskt program
Kulturpolitiskt program
Miljöprogram
Regionalt tillväxtprogram

Av visionsdokumentet, tillika regionalt utvecklingsprogram för Gotland,
framgår när det gäller äldre: ”En allt större andel äldre innebär att samhällets
sjukdomsbörda successivt kommer att öka. Hälsofrämjande insatser för äldre
visar goda resultat och potentialen att tillämpa sådana insatser är långt ifrån
fullt utnyttjad.”
Ledningskontoret anser att det äldrepolitiska programmet ska ses som ett
förtydligande av inriktningen i Vision Gotland 2025 gällande äldrefrågor på
Gotland. Programmet ska vara styrande för berörda nämnder (socialnämnden,
hälso- och sjukvårdsnämnden m fl) i ett längre perspektiv som ett led i att
uppnå visionens intentioner.

Ledningskontorets synpunkter på förslaget till program
Ledningskontoret har granskat det äldrepolitiska programmet och anser att det
är bra att samla de politiska ambitionerna kring äldrepolitiken i ett brett
dokument som omfattar flera viktiga livsvillkor för äldre. Programmet bör
dock bland annat kompletteras med några folkhälsoaspekter för att tydliggöra
den hälsofrämjande inriktningen innan det antas. Förslag till ändringar:
Sid 5 ”Hälsa och livskvalitet”, ändringar av punkter i strategirutan:
− "Satsa på hälsofrämjande och förebyggande insatser" (punkt 1)
− "Öka medvetenheten inom äldreomsorgens verksamheter kring kulturens
och den fysiska aktivitetens betydelse för äldre" (pkt 10)
− ”Kulturella inslag i vardagen för äldre skall göras tillgängliga, liksom
möjlighet till fysisk aktivitet och utevistelse” (pkt 11)
Sid 6 ”Äldreomsorgen – framtidens goda arbetsplats”, i strategirutan:
− Stryk första punkten ”Öppna upp för intraprenader…” då något
beslut om att införa intraprenader inom Gotlands kommun ej
fattats.

Sid 7 ”Mat och måltid”, förslag om ytterligare en punkt i strategirutan:

− "Inrätta matråd eller andra former för inflytande för äldre som äter
mat i verksamhet vilken kommunen ansvarar för" (denna punkt skulle
skapa överensstämmelse med den nya policyn för mat och måltider).
Det är naturligt och riktigt att i en programförklaring lyfta fram de satsningar
som behöver göras för att uppnå programmets intensioner. Ett antaget
program är förpliktigande och medför i vissa delar ytterligare ekonomiska
satsningar. Det är viktigt, bland annat när programmet kommuniceras med
olika medborgargrupper, att betona att den kommunala ekonomin är en
restriktion för på vilket sätt och i vilken takt programmet kan genomföras.
Ledningskontoret anser att detta borde framgå av programmet.

Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Det äldrepolitiska programmet antas efter inarbetande av ledningskontorets
förslag till ändringar.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Äldrepolitiskt program
Kommunstyrelsens förslag
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Gott att bli gammal på Gotland
Äldrepolitiskt program för
Gotland
2010 – 2025
En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som rör äldre. Antalet i befolkningen
som uppnår en hög ålder ökar, äldres förväntningar, deras önskemål och egna resurser förändras.
Rekryteringsläget inom äldreomsorgen är utmanande. Personer med demenssjukdomar ökar och
det tycks bli svårare att få kommunernas ekonomi att gå ihop med medborgarnas förväntningar.
Målet för kommunens äldreomsorg är att äldre personer skall få tjänster av god kvalitet, känna sig
delaktiga och bli respektfullt bemötta. Målet är även att Gotlands kommun skall vara en attraktiv
arbetsgivare. För att kunna uppnå dessa mål är det viktigt att äldrepolitiken i vid mening fungerar.
Med äldrepolitik berörs inte enbart vård och omsorg utan flera samhällsområden. Viktiga delar i
äldrepolitiken kan även vara bostadsfrågor, sociala aktiviteter och träffpunkter, äldres villkor på
arbetsmarknaden m.m.
Med detta som utgångspunkt har beslut fattats i socialnämnden att arbeta fram ett äldrepolitiskt
program.

Gotlands kommuns äldrepolitiska program skall:
• redovisa övergripande mål och strategier för en politiskt förankrad viljeinriktning för äldrefrågor
på Gotland
• vara styrande och vägledande för planering och utveckling inom äldreområdet fram till år 2025
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Arbetet med det Äldrepolitiska programmet har letts av en arbetsgrupp bestående av tre tjänstemän
samt tre politiker från socialnämnden, där både majoritet och opposition är representerad. Grunden
för resultatet i programmet har lagts vid ett antal dialogmöten med olika fokusgrupper bestående av:
• biståndshandläggare/verksamhetschefer/anhörigombud/sjuksköterskor från
socialförvaltningen
• boendeassistenter från äldreomsorg
• frivilligorganisationer
• pensionärsföreningar
• restaurangägare
• representanter från byggföretag
• olika yrkesgrupper från hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Vid dessa möten har utgångspunkten varit den tänkta situationen att ett gott liv har uppnåtts för alla
äldre på Gotland år 2025. Deltagarnas uppgift har varit att fundera över hur man skulle ha kunnat
agera för att nå dit. Diskussioner har skett i grupper utifrån två frågeställningar:

• Hur ser situationen för äldre ut år 2025 när man uppnått ett gott liv på Gotland?
• Vilka åtgärder har vidtagits och vilka beslut har tagits för att uppnå visionen?
De tankar och synpunkter som har kommit upp under arbetet har samlats under följande
fokusområden:
Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder
Hälsa och livskvalitet
Äldreomsorgen – framtidens goda arbetsplats
Mat och måltid
Boende och kommunikationer
Utveckling av teknik
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Befolkningsprognos i dag och fram till 2025
Under de närmaste åren kommer antalet personer 80 år och äldre att öka endast marginellt.
Omkring år 2020 börjar en mycket kraftig ökning då 40-talisterna kommer upp i en högre
ålder. År 2025 kommer ca en tredjedel av Europas befolkning att vara 60 år och äldre. Den
åldersgruppen som står för den mest markanta ökningen är personer i åldern 80 år och äldre.
År 2008 var antalet personer över 80 år i Gotlands kommun 3311. Denna åldersgrupp
beräknas år 2025 uppgå till 4830 personer vilket innebär en ökning på 1519 personer 80 år
och äldre fram till år 2025. Detta innebär att vi har kommande tioårsperiod på oss att
förbereda och utveckla samhället för att kunna möta den ökade andelen äldre.
SCB´s befolkningsprognos för riket
Ålder 2008 2025
0 –w 9 243 374 (100 %) 9 922 276 (100 %)
65 –w 1 644 372 (17,8 %) 2 174 323 (21,9 %)
80 –w 493 234 (5,3 %) 653 846 (6,6 %)
Gotland, troliga framskrivning av befolkningen
Ålder 2008 2025
0 – w 57 004 (100 %) 57 034 (100 %)
65 –w 11 468 (20,1 %) 16 201 (28,4 %)
80 –w 3 311 (5,8 %) 4 830 (8,5 %)
Gotland, framskrivning mot Vision 2025 (65 000 invånare)
Ålder 2008 2025
0 – w 57 004 (100 %) 64 599 (100 %)
65 – w 11 468 (20,1 %) 16 629 (25,7 %)
80 – w 3 311 (5,8 %) 4 904 (7,6 %)
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Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder
Framöver kommer medborgare att vilja ta ett större ansvar för sin situation. Tillgång till enkel och
tydlig information är viktig för att äldre medborgare skall ges möjlighet att kunna ta tillvara sina
rättigheter, men även för att bli medvetna om sina skyldigheter. Kunskap är viktig för att kunna
fatta avgörande beslut och ta ansvar för sin livssituation i form av att själv planera för sitt åldrande,
t ex gällande boendefrågan. Det finns ett behov av att veta vad man kan förvänta sig av samhället.
Vad kan man få hjälp med från exempelvis äldreomsorgen och vad man behöver ta ansvar för själv.
Kunskap behövs för att göra val. Exempel på valsituationer är eget val av hemtjänst och vård. Det
kan kännas svårt att välja när man inte har tillräcklig kunskap om vad de olika valen innebär.
Det upplevs ofta som svårt att veta vart man skall vända sig eller vart man skall leta för att få
information om en verksamhet, t ex äldreomsorgen eller primärvården.
Det är viktigt att äldre värderas i samhället. Framöver kommer äldre att behövas som resurs på den
kommande arbetsmarknaden och även inom politiken.

Strategi för att förbättra kunskap, värderingar och attityder till äldre:
• Aktivt arbeta med värderingar, öka äldres status och bidra till en positiv syn på ålderdomen.
• Möjliggöra för personer över 65 att fortsätta arbeta
• Politiska partier skall aktivt arbeta för att locka äldre till politiskt arbete
• Underlätta för äldre att nå socialtjänst och sjukvård, exempelvis med en äldrelots som guidar en dit
man vill
• Inrätta en äldreombudsman.
• Hemsidor med lättillgänglig information
• Skapa informationspaket som skickas till alla som är 70 år med information om t ex
- säkerhet
- hjälpmedel
- hälso- och sjukvård
- äldreomsorg
• Ändra begreppet kundval till eget val
• Införa eget val för matdistribution.
• Införa eget val för vård- och omsorgsboende efter biståndsbeslut.
• Ta fram ett faktadokument med information som underlättar för eget val av hemtjänstinsatser och
vård- och omsorgsboende

5 (10)

Hälsa och livskvalitet
Forskning inom det salutogena (hälsofrämjande) synsättet visar att om tillvaron uppfattas som
begriplig, meningsfull och hanterbar finns grundläggande förutsättningar för att uppnå psykisk
hälsa, psykiskt välbefinnande och livskvalitet. Förebyggande insatser kan medföra stora vinster,
både hälsomässiga och ekonomiska, både för individen och samhället, genom att motverka
exempelvis skador. Arbete med förebyggande insatser kan ske på flera sätt. En viktig del är
anhörigstödet som ger stöd och synliggör anhörigas situation för att förbättra anhörigas hälsa och
livskvalitet och förebygga isolering och utmattning. Träffpunkter är också en viktig del i det
förebyggande arbetet. Deltagande i olika verksamheter kan bryta isolering och ge värdefulla sociala
kontakter och gemenskap med andra.
En viktig del för att äldre skall uppnå god hälsa och livskvalitet är att äldre ges möjlighet att
fortsätta vara aktiva utifrån egna individuella önskemål. Förutsättningarna för att uppnå en god
livskvalitet förbättras om äldre ges möjlighet att påverka sin egen vardag.
Möjligheten skall finnas så att hälso- och sjukvård kan ges i den enskildes hem. Vid behov av hälsooch sjukvårdsinsatser skall man kunna erhålla dessa i sin bostad av personal med rätt kompetens.
Kvarboende är en viktig fråga även i vård- och omsorgsboende. Det är viktigt att i möjligaste mån
slippa att åka till sjukhus när vården kan ges i boendet. Detta ställer stora krav på samordning av de
olika yrkesprofessionerna.
Strategi kring hälsa och livskvalitet för äldre:
• Satsa på hälsofrämjande och förebyggande insatser
• Ge enskilda kunskap för att de skall kunna påverka sin egen hälsa
• Möjliggöra för äldre att påverka sin egen vardag genom att skapa en mer flexibel hemtjänst
• Öka kompetensen hos personal i vård- och omsorgsboende
• Säkra att personal har ett hälsofrämjande synsätt.
• Insatser från läkare skall präglas av kunskap om äldres vårdbehov
• Socialförvaltningen tar över ansvaret för hemsjukvården
• Minska och förbättra förskrivningen av läkemedel till äldre.
• Tillsammans med organisationer/föreningar/frivilliga verka för ett brett utbud av sociala aktiviteter
riktade till äldre
• Öka medvetenheten inom äldreomsorgens verksamheter kring kulturens och den fysiska aktivitetens
betydelse för äldre
• Kulturella inslag i vardagen för äldre skall göras tillgängliga, liksom möjlighet till fysisk aktivitet och
utevistelse.
• Säkra system och arbetsmetoder för äldres delaktighet och inflytande i utförandet av insatser
• Det är önskvärt att man kan göra sig förstådd bland personalen på sitt modersmål.
• Erbjuda äldre en god hälso- och sjukvård, bl a genom
- säker läkemedelshantering
- samarbete mellan alla berörda yrkeskategorier
- bra rehabilitering
• En stor del av hälso- och sjukvårdsbehovet skall tillgodoses i boendet vilket minskar behovet av att åka
till lasarettet vid försämrat hälsotillstånd
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Äldreomsorgen – framtidens goda arbetsplats
Det är viktigt att äldreomsorgen ses som en attraktiv arbetsplats där personalen trivs, där de stannar
och där de kan känna stolthet. Att arbeta inom äldreomsorgen kräver stor yrkesskicklighet och
grundläggande yrkeskompetens för de arbetsuppgifter man utför. Det faktum att antalet äldre ökar
och att pensionsavgångarna framåt är många medför att rekryteringsbehoven inom vård och omsorg
framöver är stora.
Uppvärdera arbetet inom äldreomsorgen som också handlar om att ha inflytande på sin arbetsplats, att
få vara delaktig i beslut som fattas, att få handledning vid behov, att ha möjlighet till vidareutbildning
och utveckling samt att känna att man utför ett bra jobb med nöjda brukare.
Då arbetet inom äldreomsorgen är ett ansvarsfullt uppdrag är det viktigt att den personal som
rekryteras har grundläggande kompetens för att kunna bedriva en verksamhet med kvalitet. Det är
också viktigt att det skapas möjlighet till utveckling, både i form av kompetensutveckling och
karriärmöjligheter, men även att det ges möjlighet att få arbeta med exempelvis utvecklingsprojekt.
Strategi för att göra äldreomsorgen till framtidens goda arbetsplats:
• Öppna upp för intraprenader, en driftsform där verksamheter drivs i företagsliknande former trots att
förvaltningen har det formella ansvaret
• Kvalitetssäkra rekryteringsprocessen
• Följa forskning och omvärldsanalyser för att möta framtidens arbetstagares krav
• Skapa goda ambassadörer för äldreomsorgen
• Skapa karriärvägar och utvecklingsmöjligheter för medarbetare samt skapa möjlighet till
specialiseringsområden
• Skapa ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att säkra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön
• Utveckla möjligheter till en mer flexibel arbetstid
• Större möjligheter att arbeta självständigt
• Synliggöra och marknadsföra arbetet med människor för att äldreomsorgen skall ses som en tilltalande
arbetsplats. Exempelvis genom att skapa en äldreomsorgstidning
Uppmuntra och värna flerspråkighet hos personalen.
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Mat och måltid
Äldres kost och måltidssituation är en viktig fråga. Förutom smakupplevelse och måltidsmiljö kan
flera av åldrandets sjukdomar förebyggas om man äter rätt. Många äldre upplever att de tappar
matlusten och att de därför går ner i vikt utan att egentligen vilja det. Maten och måltiderna kan ha
många olika betydelser och funktioner så som gemenskap, källa till näring, en rytm och indelning
av dagen, en upplevelse för sinnen samt som sjukdomsbehandling. Mat är en viktig glädjekälla som
även bidrar till välbefinnande och god livskvalitet. God mat som serveras i en positiv miljö bidrar
till en positiv upplevelse.
När man pratar om framtidens äldreomsorg är maten en central fråga där önskemålen är många. Ett
starkt önskemål är hemlagad mat som ger möjlighet att känna doften av maten och få delaktighet i
matlagningen. Ytterligare ett önskemål är att personalen inom äldreomsorgen har kunskap om mat
för äldre samt att de använder sig av närproducerade, färska och ekologiska råvaror. Det är även
viktigt att skapa mötesplatser för matservering dit det är lätt att ta sig och där det ges möjlighet att
äta tillsammans med andra.
Strategi för mat och måltider:
• Skapa förutsättningar för nylagad, varm, god och näringsriktig mat i en trevlig måltidsmiljö
• Kontinuerlig kompetensutveckling kring matens och måltidens betydelse.
• Stimulera till mötesplatser dit det är lätt att ta sig och som ger möjlighet att äta tillsammans med andra.
• Stimulera företag att göra äldre till en attraktiv målgrupp när det gäller mat och måltider
• Utveckla måltidskulturen i vård- och omsorgsboende och möjliggöra för anhöriga att delta vid måltider
• Möjliggöra att välja när man vill äta samt ge möjlighet att välja mellan minst två rätter
• Inrätta matråd eller andra former för inflytande för äldre som äter mat i verksamhet vilken kommunen
ansvarar för.
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Boende och kommunikationer
Planeringen av fungerande bostäder och boendemiljöer anpassade för äldres behov är en viktig
fråga. Många medborgare känner att det är viktigt att man får vara med och påverka utformningen
vid nybyggnation av äldreboenden. Den yttre miljön är en viktig fråga när det gäller boenden för
äldre. En bra och anpassad utemiljö stimulerar till mer utevistelse.
Det är också viktigt med olika typer av boendeformer för att kunna välja det som passar ens
livssituation. Likaså anser man att det är viktigt med valfrihet när det gäller var på ön man vill bo.
Det måste även ges möjlighet att kunna bo kvar livet ut, om man så önskar.
Boenden för äldre skall utformas för att skapa gemenskap och trygghet och ge äldre möjlighet till
ett aktivt och självständigt liv. Bostäder för äldre skall även göra det möjligt att stärka och utveckla
sociala nätverk.
Boenden för äldre är inte enbart en fråga för socialförvaltningen. Socialförvaltningen skall ansvara
för vård- och omsorgsboende. När det gäller trygghetsboende finns möjlighet för
socialförvaltningen att ha ett delat ansvar kring dessa. Att verka för större variation i utbudet av
bostäder som har god tillgänglighet och är anpassade för äldre i det vanliga bostadsbeståndet, samt t
ex seniorbostäder och kollektivboende, är en fråga för AB GotlandsHem och privata bostadsföretag.
För att man skall kunna bo kvar i sin bostad är det viktigt att kommunikationerna fungerar. För att
inte bli isolerad i sin bostad finns ett stort behov av att servicelinje och ”vinkbussar” fungerar både i
stad och på landsbygd.
Strategi för att skapa bra bostäder och bra kommunikationer för äldre:
• Skapa ett varierat utbud av boenden som motsvarar olika behov, exempelvis vård- och omsorgsboende och
trygghetsboende
• Samarbeta med bostads- och byggföretag
• Aktivt påverka samhällsplaneringen så att äldres behov tillgodoses.
• Kontinuerligt uppdatera Funktionsprogrammet som är ett kravdokument som fastställer nivån vid byggnation
av vård- och omsorgsboende
• Möjliggöra för makar/par att bo tillsammans på äldreboende.
• Utveckla trygghetsboende med gemensamhetslokaler som ger möjlighet till gemenskap och aktiviteter.
• Vård- och omsorgsboende skall skapa trygghet och möjlighet till gemenskap samt vara utformade så att man
kan bo kvar livet ut
• Utveckla kommunikationer som är tillgängliga för äldre
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Utveckling av teknik
Det blir allt viktigare att ta tillvara ny teknik och IT-lösningar inom äldreomsorgen. Ny teknik kan
användas för att förbättra och även effektivisera flera områden. Användning och utveckling av ny
teknik i bostaden är ofta en viktig förutsättning för att äldre ska kunna bo kvar.
Tekniken kan bidra till att skapa trygghet, tillgänglighet och hög kvalitet för den enskilde, men
tekniken kan även höja produktiviteten och underlätta för personal och anhöriga. Med anledning av
de stora utmaningarna kring rekryteringar till framtidens äldreomsorg finns ett stort behov av att
hitta tekniska lösningar som i vissa fall kan minska personalbehovet.
Att utveckla de tekniska hjälpmedlen inom äldreomsorgen kan ge mer tid till mänsklig kontakt i
vardagen. Utveckling av teknik kan öka äldres självständighet och livskvalitet samt vara ett led i att
visa vägen in till en yrkesframtid inom äldreomsorgen för fler yngre och även fler män.

Strategi för teknikanvändning:
• Aktivt följa utveckling av och forskning om teknik inom äldreområdet för att förenkla och utveckla
vård- och omsorgsarbetet
• Ta tillvara teknik som varit framgångsrik i andra kommuner
• Kompetensutveckling inom teknikområdet hos medarbetare
• Använda modern teknik för t ex trygghetslarm och schemaläggning
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GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Socialnämnden

10 juni 2009

SON § 60
Äldrepolitiskt program
x

SON 2008/75, Tjänsteskrivelse dat 2009-05-27, SON/Au 2009-06-03, § 34

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2008-04-23 att arbeta fram ett äldrepolitiskt program som
skulle redovisa övergripande mål och strategier för en politiskt förankrad viljeinriktning för äldrefrågor på Gotland samt vara styrande och vägledande för planering
och utveckling inom äldreområdet fram till år 2025 (SON § 38/2008). Arbetet med
det äldrepolitiska programmet har letts av en arbetsgrupp bestående av tre politiker
från nämnden, representerande både majoritet och opposition, samt tre tjänstemän
från förvaltningen.
Grunden för resultatet i programmet har lagts vid ett antal dialogmöten med olika
fokusgrupper. De tankar och synpunkter som har kommit upp under arbetet har
samlats under följande fokusområdena:
y Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder
y Hälsa och livskvalitet
y Äldreomsorgen – framtidens goda arbetsplats
y Mat och måltid
y Boende och kommunikationer
y Utveckling av teknik.
Arbetsutskottet går igenom förslaget till äldrepolitiska programmet och gör föreslår
följande ändringar:
y Ett förtydligande i första stycket sidan 2 angående den metod som har använts i
fokusgrupperna. Frågorna till fokusgrupperna har utgår från den tänkta
situationen att ett gott liv har uppnåtts för alla äldre på Gotland år 2025.
Deltagarnas uppgift har varit att fundera över hur man skulle ha kunnat agera för
att nå dit.
y Meningen i första stycket sidan 3 som börjar ”År 2008 var andelen personer...”
ändras till ”År 2008 var antalet personer över 80 år i Gotlands kommun 3311.”
y I rutan längst ner på sidan 4 läggs en punkt om att inrätta en äldreombudsman
till. Samt görs tillägget ”... efter biståndsbeslut” till den nionde punkten.
y I rutan längst ner på sidan 5 ändras tolfte punkten till ”Utveckla samarbete med
frivilligorganisationer.”
y I rutan längst ner på sidan 6 ändras tredje punkten till ”Följa forskning och
omvärldsanalyser för att möta framtidens arbetstagare.”
y I rutan längst ner på sidan 8 ändras tredje punkten till ”Aktivt påverka
samhällsplaneringen så att äldres behov tillgodoses.”. Samt görs tillägget ”... till
exempel äldrecentra” till den sjätte punkten.
Arbetsutskottets förslag till nämnden
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta nämndens förslag till äldrepolitiskt
program med ovanstående ändringar.

justerare

Utdragsbestyrkande

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Socialnämnden

10 juni 2009

Forts SON § 60

Efter diskussion enas nämnden om följande ändringar i det äldrepolitiska
programmet:
y I rutan längst ner på sidan 4 ändras rubriken till ”Strategi för att förbättra
kunskap, värderingar och attityder till äldre”. I den tredje punkten tas ordet
”anpassade” bort. Punkterna fem, sex och sju flyttas upp före punkt ett. Dessutom
skrivs ”eget val” som två ord och ”äldrelots” stavas med liten bokstav.
y I rutan längst ner på sidan 5 ändras första punkten till ”Satsa på förebyggande
insatser.” I andra punkten byts ordet ”ansvara” ut mot ”påverka”. Den tolfte
punkten tas bort helt.
y I rutan längst ner på sidan 6 ändras tredje punkten till ”Följa forskning och
omvärldsanalyser för att möta framtidens arbetstagares krav.”
y I rutan längst ner på sidan 7 ändras fjärde punkten till ”Stimulera företag att göra
äldre till en attraktiv målgrupp när det gäller mat och måltider.”
y I rutan längst ner på sidan 8 stryks ”om man önskar” från femte punkten. Den
åttonde punkten flyttas över till rutan längst ner på sidan fem som handlar om
hälsa och livskvalitet.
y I första stycket på sidan 9, fjärde meningen byter orden ”anhöriga” och
”personal” plats.
y I rutan längst ner på sidan 9 ändras rubriken till ”Strategi för teknikanvändning”.
I den första punkten läggs ”forskning” till så att den börjar ”Aktivt följa utveckling av och forskning om teknik inom äldreområdet...” Den fjärde punkten stryks
helt.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta nämndens förslag till äldrepolitiskt program med ovanstående ändringar.

___
Beslutet meddelas:
Kommunfullmäktige
Utvecklingschef Eva Sellberg, SOF
Utvecklingsledare Hanna Hällegard, SOF
Socialdirektör Lena Lager, SOF
Äldreomsorgschef Mariann Godin Luthman, SOF

justerare
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Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 8

2010-06-14

Införande av Frisktandvård
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-05-27, § 138

•

Ledningskontoret 2010-04-27

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2010-05-17, § 434

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-05-27
2010-05-05—07 och 10

Ks § 138
Au § 143

Införande av frisktandvård
KS2010/79-95
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2010-02-15, § 405
- Kommunstyrelsen 2010-03-25, § 84
- Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2010-04-20
- Ledningskontoret 2010-04-27

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att fr.o.m. 1 maj 2010 införa s.k. frisktandvård
i enlighet med Sveriges Folktandvårdsförenings förslag till nationell modell av frisktandvård och föreslagit kommunfullmäktige att avgifterna ska följa den modellen. Med hänvisning till bl.a. att något förslag till taxa med avgifter och regelverk inte utarbetats
återremitterade kommunstyrelsen ärendet till hälso- och sjukvårdsnämnden, som också
skulle belysa frågan om verksamhetens administration. Enligt hälso- och sjukvårdsnämnden är kostnaderna för införandet försumbara initialt. Ett mindre belopp för annonsering
och utbildning beräknas men inga kostnader för systemstöd och administration.
I hälso- och sjukvårdsförvaltningens förslag till regelverk tecknas ett tre-årigt avtal med
vuxna över 20 år (ingen övre åldersbegränsning). Avgift uttas efter 10 premieklasser.
Avtalet ska omfatta ”sådan – enligt lag 2008:145 ersättningsberättigad - behandling som
är nödvändig för att nå ett från odontologisk synpunkt funktionellt och utseendemässigt
godtagbart resultat samt syftar till att bibehålla och förbättra rådande tandstatus”.
Höjningar av tandvårdstaxan slår igenom först vid ny avtalsperiod.
Systemet med frisktandvård innebär att folktandvård och patient tecknar avtal om tandvård.
Systemet har funnits i flera landsting där utformningen vad gäller prisklasser och åldersgrupper
varierat. Mot den bakgrunden har Sveriges Folktandvårdsförening utarbetat ett förslag som avsågs
vinna nationell tillämpning. En överenskommelse om egenvård träffas och uppfyller inte patienten
den är det en av grunderna för uppsägning av ”friskvårdsavtalet”. Patienten betalar ett fast pris,
där betalningen erläggs med visst belopp varje månad. Priset – inplaceringen i riskklass – sker
efter bedömning. Modellen skulle gälla vuxna mellan 20 och 74 år och omfatta 11 avgiftsklasser. I
den lägsta klassen erläggs 40 kr per månad. Tanken är att den första – lägsta – klassen/avgiften
skulle tillämpas av alla landsting medan de övriga ska ligga inom +- 15% av ”riktvärdet” för att
varje avgiftsklass skulle täcka sina kostnader

Hälso- och sjukvårdsnämnden har nu presenterat ett förslag. Ledningskontoret
föreslår att förslaget tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Tandvårdstaxan kompletteras med de av hälso- och sjukvårdsnämnden
föreslagna avgifterna och bestämmelserna för modellen med frisktandvård.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

2010-04-27
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Dnr 2010/79-95

Ledningskontoret
Jan Olsson

Kommunstyrelsen

Tillägg i tandvårdstaxan
Bakgrund
Hälso- och sjukvårdsnämnden har 2010-02-15, § 405, beslutat införa den
Nationella modellen för Frisktandvård i Gotlands kommun, med start den 1
maj 2010 samt föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att avgifterna ska
följa den nationella avgiftsmodellen, där en årlig prisjustering sker.
Modellen som är framtagen av Sveriges Folktandvårdsförening, en
intresseorganisation för Sveriges alla Folktandvårdsorganisationer, innehåller
en gemensam syn på regelverk och ger definition av Frisktandvård,
förutsättningar för avtalstecknande, parametrar för riskbedömning, antal
avgiftsnivåer, avtalsperiodens längd, avtalsparter, avtalets omfattning,
debitering av uteblivande, akuttandvård inom avtal, uppsägning av avtal,
hantering av tvister samt överflyttning av avtal mellan landsting. Målet med
denna abonnemangtandvårdsmodell är en bibehållen eller förbättrad tandhälsa
för individen.
Patienten betalar en årlig riskrelaterad avgift för tandvård för en treårig
avtalsperiod, vilken kan förlängas. Priset fastställs vid avtalstecknandet och
kan därefter revideras vid avtalsförlängningen och/eller om ny riskbedömning
resulterar i att patienten bör ändra avgiftsgruppstillhörighet (premieklass).
Avtalet omfattar undersökningar, utredningar och sådan behandling som är
nödvändig för att nå ett från odontologisk synpunkt funktionellt och
utseendemässigt godtagbart resultat samt syftar till att bibehålla rådande
tandstatus.
Den nationella frisktandvårdsmodellen strävar efter att landstingen ska ha
enhetliga avgiftsnivåer men varje enskilt landsting beslutar ändå självt om
sina avgifter. Folktandvårdsföreningen anser dock, mot bakgrund av gjorda
kalkyler och uppföljningsresultat att det är väl motiverat att lägsta
avgiftsnivån för patientavgiften är 40 kronor per månad.
Hälso- och sjukvårdnämnden föreslår att Gotlands kommun ska ta ut avgifter
i överensstämmelse med den nationella avgiftsmodellen. Nämnden bedömer
att införandet av Frisktandvårdsmodellen ska ge försumbart ökade kostnader
vid införandet. Kostnaden gäller främst ökad tid för att informera patienten.
Marknadsföring till allmänhet och egen personal beräknas till ca 50 000
Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

0498-26 90 00 (växel)
0498-21 55 20 (telefax)

www.gotland.se
gotlands.kommun@gotland.se

339-8328

18 97 50-3

kronor (för annonsering och eventuellt ett utbildningstillfälle). Inga ökade
kostnader för systemstöd beräknas.
I ärendeberedningen påtalade ledningskontoret vissa brister i nämndens
beslutsunderlag vilka rörde tillkommande kostnader för att införa
frisktandvårdsmodellen och att ett förslag för avgiftsuttag för Gotlands
kommun saknades. Ledningskontoret föreslog därför att hälso- och

sjukvårdsnämndens förslag skulle återremitteras vilket
kommunstyrelsen följde.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har nu beslutat om kompletteringar till
sitt tidigare beslut. Ett förslag till avgifter för den föreslagna
tandvårdsmodellen finns nu. När det gäller kostnaderna för införandet av
modellen sägs dock endast att förhållandevis få abonnemang kommer att
tecknas till en början och att projektet måste ske inom befintlig budget. Detta
får tolkas som om modellen inte kommer att ge särskilt många nya kunder
eller att viss överkapacitet redan finns som kan ta hand om de nya kunderna
så att några merkostnader inte uppstår eller att avgifterna som inflyter från de
nya kunderna täcker de eventuella merkostnader som kan uppstå i
verksamheten.
Ledningskontorets förslag till kommunstyrelsen

Med de kompletteringar som hälso- och sjukvårdsnämnden nu gjort till
sitt tidigare förslag kan detta tillstyrkas.
Tillägg görs i tandvårdstaxan med de av hälso- och sjukvårdsnämnden
föreslagna avgifterna för Frisktandvårdsmodellen.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

17 maj 2010

HSN § 434 Förslag till taxa Frisktandvård.
–

HSN 2010/28, se även Ks § 84, Förslag till taxa

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden återsänder ärendet med kompletteringar till
Kommunfullmäktige.

Bakgrund 3 maj 2010: HSN au § 385 Förslag till taxa Frisktandvård
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet om införande av Frisktandvård till
Hälso- och sjukvårdsnämnden (se Ks § 84). Ledningskontoret har begärt
utförligare uppgifter om avgiftsmodellen samt verksamhetens administration.
Administration
Administrationen av Frisktandvårdsabonnemangen sker liksom övrig
patientadministration i journalsystemet Opus. Riktlinjer och rutiner för hur
personalen ska arbeta är under utarbetande och kommer att via intern
klinikutbildning delges personalen. En viss utökad patienttid för information
om Frisktandvårdsabonnemang kommer att krävas. Om patienten väljer att
betala sitt abonnemang månadsvis sker detta via en betalplan som görs upp vid
tecknandet av abonnemanget. Kontraktstiden löper på tre år med uppdatering
mot Försäkringskassan och patientens betalplan sker en gång per år.
Marknadsföring
Det finns inga pengar avsatta i Folktandvårdens budget för marknadsföring av
Frisktandvården, därför är summan 50 000 kronor beräknad att täcka den första
marknadsföringen. Vår huvudsakliga informationskälla ska vara lokalpress,
Radio Gotland, Gotlands kommuns hemsida på Internet, samt information via
kallelsekort. Bedömningen är att vi måste skynda långsamt i vår
marknadsföring, det är förhållandevis få abonnemang som kommer att tecknas
till en början och såväl personal som allmänhet måste bli förtrogna med
produkten Frisktandvård. Ser vi att efterfrågan ökar så får medel för
marknadsföring avsättas i 2011 års budgetarbete.
Inga utökade kostnader för systemstöd beräknas.
Kontrakt
Eftersom hela projektet måste ske inom befintlig budget kommer kontraktet
med personligt frisktandvårdsprogram att utformas så enkelt som möjligt. Ser
vi att efterfrågan ökar och behov finns till annan layout får vi ta ställning till
detta till nästa år.

Premieklass/pris
Det pris som sattes när abonnemanget tecknades gäller i tre år. Folktandvården
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

17 maj 2010

Gotland har valt att lägga sina priser på medelvärdet av det prisspann som
Sverige folktandvårdsförening har tagit fram. Priserna framgår av bilaga.
Arbetsutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden återsänder
ärendet med dessa kompletteringar till Kommunfullmäktige.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Införande av Nationell modell för Frisktandvård,
Gotlands Kommun
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet om införande av Frisktandvård till
Hälso- och sjukvårdsnämnden (se Ks § 84). Ledningskontoret har begärt
utförligare uppgifter om avgiftsmodellen samt verksamhetens administration.

Hälso- och sjukvårdsnämndens kompletteringar
Definition av begreppet Frisktandvård
Frisktandvård är regelbunden, behovsbaserad och hälsofrämjande tandvård till
ett riskrelaterat fast pris. Frisktandvården är frivillig och vänder sig till vuxna
patienter över 20 år.
Den Nationella modellen för Frisktandvård är införd nationellt förutom i
Örebro, Västmanland och Gotland. Örebro och Västmanland inför
Frisktandvård under första delen av 2010.
Krav inför tecknandet av Frisktandvårdsavtal
Patienten ska vara nollställd, dvs. all nödvändig tandvårdsbehandling ska vara
genomförd och inget subjektivt eller objektivt behandlingsbehov ska finnas
kvar. Denna tandvård betalar patienten i enlighet med normal tandvårdstaxa.
Underlag vid bestämning av premieklass
Patienten riskbedöms utifrån fyra olika kriterier: Kariesrisk, Parodontalrisk,
Teknisk risk samt Allmän risk.
Utifrån riskbedömningen tilldelas patienten en slutrisk/totalrisk som
bestämmer ”hur ofta patienten är i behov av att besöka tandvården” samt
revisionsintervall. Utifrån den sammanfattade riskbedömningen placeras
patienten i en premieklass inom Frisktandvården. (1-10) (Se bilaga 1 för
Gotlandsmodell)
Avtalsperiodens längd
Avtalet löper på tre år med möjlighet till förlängning. Inför förlängningen ska
patienten återigen riskbedömas för att korrekt premieklass ska fastställas.
Vård som ingår i Frisktandvården
Den behandling som är nödvändig för att uppnå ett från odontologisk synpunkt
funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat samt syftar till att
bibehålla och förbättra rådande tandstatus. Avtalet omfattar sådan tandvård
som är ersättningsberättigande i Lag om statligt tandvårdsstöd SFS 2008:145
inom följande områden
Hälso- och sjukvården
Gotlands Kommun
621 84 VISBY

Tfn 0498 – 26 80 00
Fax 0498 – 20 35 58

sjukvarden@gotland.se
http://www.gotland.se/hs

Org nr Gotlands Kommun
SE212000-0803-17
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-

Undersökning och utredningar

-

Hälsofrämjande insatser

-

Behandling av sjukdoms- och smärttillstånd

-

Reparativ vård inklusive enstaka kronor (dock inte på fixtur)

-

Inom dessa områden gäller avtalet även för vård på Mun- och
käkcentrum efter remiss från vårdgivare.

-

Akuttandvård

Vård som inte ingår i Frisktandvården
-

Estetisk tandvård såsom tandsmycke och tandblekning

-

Protetisk och bettrehabiliterande åtgärder, som behandling för att
ersätta förlorade tänder

-

Utbyte av felfri fyllning mot fyllning i annat material

-

Åtgärdande av skador orsakade av piercing i tunga,
läppar och kinder.

-

Behandling av skador vid olycksfall och arbetsskador

-

Tandreglering

-

Uteblivande och sena återbud

Frisktandvård Folktandvården Gotland
Målgrupp
Folktandvården Gotland kommer efter beslut i fullmäktige erbjuda den
gotländska allmänheten möjligheter att teckna frisktandvårdsabonnemang.
Erfarenheter från andra landsting visar att det initialt främst är unga friska
vuxna som tecknar frisktandvårdsabonnemang. Om alla vuxna som erbjuds att
teckna frisktandvårdsabonnemang gör det kan Folktandvården Gotland nå upp
till cirka 5 000 abonnemang.
Administration
Administrationen av Frisktandvårdsabonnemangen sker liksom övrig
patientadministration i journalsystemet Opus. Riktlinjer och rutiner för hur
personalen ska arbeta är under utarbetande och kommer att via intern
klinikutbildning delges personalen. En viss utökad patienttid för information
om Frisktandvårdsabonnemang kommer att krävas. Om patienten väljer att
betala sitt abonnemang månadsvis sker detta via en betalplan som görs upp vid
tecknandet av abonnemanget. Kontraktstiden löper på tre år med uppdatering
mot Försäkringskassan och patientens betalplan sker en gång per år.
Marknadsföring
Det finns inga pengar avsatta i Folktandvårdens budget för marknadsföring av
Frisktandvården, därför är summan 50 000 kronor beräknad att täcka den första
marknadsföringen. Vår huvudsakliga informationskälla ska vara lokalpress,
Hälso- och sjukvården
Gotlands Kommun
621 84 VISBY

Tfn 0498 – 26 80 00
Fax 0498 – 20 35 58

sjukvarden@gotland.se
http://www.gotland.se/hs

Org nr Gotlands Kommun
SE212000-0803-17
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Radio Gotland, Gotlands kommuns hemsida på Internet, samt information via
kallelsekort. Bedömningen är att vi måste skynda långsamt i vår
marknadsföring, det är förhållandevis få abonnemang som kommer att tecknas
till en början och så väl personal som allmänhet måste bli förtrogna med
produkten Frisktandvård. Ser vi att efterfrågan ökar så får medel för
marknadsföring avsättas i 2011 års budgetarbete.
Inga utökade kostnader för systemstöd beräknas.
Kontrakt
Eftersom hela projektet måste ske inom befintlig budget kommer kontraktet
med personligt frisktandvårdsprogram att utformas så enkelt som möjligt. Ser
vi att efterfrågan ökar och behov finns till annan layout får vi ta ställning till
detta till nästa år. (För avtalet, se bilaga 2)
Premieklass/pris
Det pris som sattes när abonnemanget tecknades gäller i tre år. Folktandvården
Gotland har valt att lägga sina priser på medelvärdet av det prisspann som
Sverige folktandvårdsförening har tagit fram. (Se bilaga 1)
För den som väljer att ansluta sig till Frisktandvård upprättas ett personligt
egenvårdsprogram, som utgör en överenskommelse om egenvård mellan
patient och vårdgivare. Målet är bibehållen eller förbättrad tandhälsa för
individen. Vård vid akuta besvär skall i första hand utföras på avtalskliniken, i
andra hand av annan klinik inom Folktandvården i det egna
landstinget/regionen. Vid akutvård inom Sveriges gränser men utanför det egna
landstinget/regionen, skall i första hand folktandvårdsklinik uppsökas.
Patienten har, oavsett orsak, när som helst rätt att säga upp sitt
frisktandvårdsavtal.
Vårdgivaren har rätt att säga upp frisktandvårdsavtalet om patienten:
x

Inte fullföljer sin avgiftsbetalning enligt avtal,

x

Inte infinner sig på överenskomna besökstider,

x Inte följer avtalet om egenvård och planerad vård
x Inte reglerar skuld för vård som inte ingår i avtalet eller avgifter
för uteblivande och /eller återbud
Förväntat resultat för införandet av Frisktandvård
Frisktandvård är en satsning för att förbättra folkhälsan. Förhoppningen är att i
första hand behålla patienterna i åldersgruppen 20-29 år och få dem att ha
regelbunden kontakt med tandvården.
Patienten får:
¤ Ett skräddarsytt program för sin personliga egenvård.
Hälso- och sjukvården
Gotlands Kommun
621 84 VISBY

Tfn 0498 – 26 80 00
Fax 0498 – 20 35 58

sjukvarden@gotland.se
http://www.gotland.se/hs

Org nr Gotlands Kommun
SE212000-0803-17
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¤ Full koll på sina tandvårdskostnader och slipper oförutsedda utgifter.
¤ Ett minskat behov av dyr tandvård i framtiden.
¤ Regelbundna undersökningar och förebyggande tandvård

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden
återsänder ärendet med dessa kompletteringar till Kommunfullmäktige.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN

Ann-Christin Kullberg
hälso- och sjukvårdsdirektör

Hälso- och sjukvården
Gotlands Kommun
621 84 VISBY

Tfn 0498 – 26 80 00
Fax 0498 – 20 35 58

Monica Palmö
tandvårdschef

sjukvarden@gotland.se
http://www.gotland.se/hs

Org nr Gotlands Kommun
SE212000-0803-17
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Bilaga 1. Riskvärdering och avgiftsmodell
Riskgrupp 0

Riskgrupp 1

Riskgrupp 2

Kariesrisk 0

Kariesrisk 1

Kariesrisk 2

x Ingen kariesaktivitet (inga nya
angrepp, ev. tidigare initiala
skador helt avstannade)

x 1-2 nytillkomna skador på
kariesbenägna ytor och/eller
måttlig progression av initiala
angrepp

x Klar progression av flera
initiala skador

Parodontal risk 0

Parodontal risk 1

Parodontal risk 2

x Parodontalt resistent

x Viss parodontiterfarenhet

x Patient med parodontit

x Viss gingivit och/eller
supragingival tandsten

x Lokaliserade parodontala
problem/tecken på
bensänkning lokalt

x Aktiv sjukdom med klinisk och
röntgenologisk fästeförlust

x Några blödande fickor 5-6 mm

x Periimplantit

x Inga blödande tandköttsfickor
>5 mm

x >3 nytillkomna skador
x Angrepp på icke
kariesbenägna ytor

x Subgingival tandsten

Teknisk risk 0

Teknisk risk 1

Teknisk risk 2

x Intakt bett eller endast
fyllningar med mindre
utsträckning

x Enstaka stora fyllningar och
amalgam/kompositkronor

x Flertal stora fyllningar och
amalgam/kompositkronor

x Pulpanära fyllningar med viss
risk för pulpal påverkan

x Flera rotfyllda tänder

x Pålitliga enstaka rotfyllningar
x Enstaka kronor/broar av god
kvalitet på vitala pelare

x Några rotfyllda tänder

x Ingen/obetydlig frontal
abrasion

x Måttlig abrasion frontalt/TMDsmärta

x Visdomstandsproblematik

x Ringa frätskador
x Piercing i tunga/läpp
x Kronor och/eller mindre broar
på i huvudsak vitala tänder vid
goda bettförhållanden¹
x Hel- eller delprotes¹

x Visdomstandsproblematik
(trolig operation)
x Aktiv tandgnissling/tandpressning/TMD-smärta
x Omfattande frätskador
x Piercing i tunga/läpp som gett
skador på tänder el slemhinna
x Stiftförsedda tänder av
tveksam kvalitet
x Omfattande protetiska
konstruktioner¹

Allmän risk 0

Allmän risk 1

Allmän risk 2

x Ingen munhålepåverkande
allmänsjukdom eller medicin

x Någon munhålepåverkande
sjukdom eller medicinering

x Sjukdom eller medicinering
med kraftig munhålepåverkan

2(3)
x Regelbundna tandvårdsvanor

x Viss tandvårdsrädsla

x Uttalad tandvårdsrädsla

x God egenvård

x Oregelbundna tandvårdsvanor

x Bra kostvanor/intagsfrekvens

x Rökare, snusare

x Storrökare (>20
cigaretter/dag)
x Dålig munhygien/egenvård

x Vissa brister i egenvården
x Vissa brister i kostvanor eller
intagsfrekvens

x Skadliga kostvanor,
intagsfrekvens

1

Eftersom rehabiliterande vård inte ingår i Frisktandvårdsavtalet bortses från den tekniska
risken som rör avtagbar protetik och broprotetik vid den bedömning som ligger till grund
för premieklass

Bedömning av totalrisk och följande revisionsintervall

Kariesrisk

Riskgrupp 0
24 – 36 månader

Totalrisk

Parodrisk

Riskgrupp 1
18 månader

0-3
Teknisk risk

Riskgrupp 2
15 månader

Allmän risk

Riskgrupp 3
12 månader

Premiegruppering och avgiftsmodell Frisktandvård

Slutrisk

Riskprofil

Premieklass

* Patientavgift

** Patientavgift
- ATB
20-29, 75+

0

1

**Patientavgift
– ATB
30 - 74

Avgift/
År

Avgift
Månad

Avgift/
År

Avgift/
Månad

Avgift/
År

Avgift/
Måna
d

A0-1+ K0 + P0 + T0

1

780

65

480

40

630

53

A0-1+ K0 + P1 + T0

2

936

78

636

53

786

66

A0-1+ K0 + P1 + T1

3

1 260

105

960

80

1 110

93

A0-1 + K1 + P0-1 +
T0 -1

4

1 728

144

1 428

119

1 578

132

A1-2 + K1 + P1 + T2

5

2 412

201

2 112

176

2 262

189

3(3)

2

3

A1-2 + K1 + P2 + T1

6

3 072

256

2 772

231

2 922

244

A1-2 + K1+ P2 + T2

7

3 960

330

3 660

305

3 810

318

A1-2 + K2 + P1 + T1

8

4 992

416

4 692

391

4 842

404

A2 + K2 + P2 + T1

9

6 240

520

5 940

495

6 090

508

A2 + K2 + P2 + T2

10

7 740

645

7 440

620

7 590

633

* Totala patientavgiften. ** Patientavgift - ATB
ATB = allmänna tandvårdsbidraget
Om patienten vid tecknandet av friskvårdsavtalet redan har utnyttjat årets ATB motsvarar
första årets premie den totala patientavgiften
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Avtal om frisktandvård
Avtalets nummer:
Patientens namn:
Premiegrupp:
Kostnad/månad:
Avtalets giltighetstid:
Avtalets omfattning: se bilaga med samma nummer som detta avtal.
Frisktandvården bygger på ett samarbete mellan dig och tandvården för att du
skall ha en god tand- och munhälsa. Vi kallar dig enligt överenskommelse för
undersökning, rådgivning och vid behov behandling.

Personligt frisktandvårdsprogram
Här följer några råd och rekommendationer för din egenvård, som utgör din del
av avtalet. Du bör speciellt tänka på de understrukna punktsatserna.
x En frisk mun och friska tänder betyder mer än ett vackert leende.
x Hur din mun mår, påverkar hur du mår i övrigt.
x Borsta med fluortandkräm morgon och kväll.
x Använd tandtråd/tandstickor varje kväll.
x Ta extra fluor genom tabletter, tuggummi eller sköljning.
x Välj vatten istället för läsk.
x Ät bra mat på regelbundna tider.
x Ät godis så sällan du kan. Gärna bara en dag i veckan

…………………………………

Patientens underskrift
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Folktandvården Gotland

GOTLANDS
KOMMUN
FOLKTANDVÅRDEN
Bilaga 2

Bilaga till Avtal om Frisktandvård
Avtal nr:
Giltighets tid:
1. Definition Frisktandvård är regelbunden, behovsbaserad och hälso-främjande tandvård
till ett riskrelaterat fast pris för vuxna patienter i åldern 20 år och uppåt.

2. Avtalsparter Avtalet tecknas mellan Folktandvården Gotland och patienten. Patienten
får inte ha en kvarvarande skuld till Folktandvården Gotland. Vården utförs i första hand av
personal på avtalstecknande klinik eller annan klinik inom Folktandvården Gotland.
Folktandvården Gotland förbehåller sig rätten att vid behov tillämpa en arbetsordning, som
bygger på att patienter med större vårdbehov prioriteras framför patienter med mindre
vårdbehov oavsett frisktandvårdsavtal eller inte.

3. Avtalsperiod Avtalet gäller från det bägge parter undertecknat avtalet och det är
registrerat i journalen. Avtalet tecknas för tre år (avtalsperiod) och kan sedan förlängas.
Efter tre år kan ny riskbedömning och ändring av premiegrupp göras. Avtalsförlängning
aviseras en månad före avtalets slutdatum.

4. Avtalets omfattning Avtalet omfattar behandling som är nödvändig för att uppnå ett
från odontologisk synpunkt funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat samt syftar
till att bibehålla och förbättra rådande tandstatus. Avtalet omfattar sådan tandvård som är
ersättningsberättigande i Lag om statligt tandvårdsstöd SFS 2008:145 inom följande
områden
-

Undersökning och utredningar

-

Hälsofrämjande insatser

-

Behandling av sjukdoms- och smärttillstånd

-

Reparativ vård inklusive enstaka kronor (dock inte på fixtur)

-

Inom dessa områden gäller avtalet även för vård på Mun- och käkcentrum efter
remiss från vårdgivare.

-

Akuttandvård

5. Avtalet omfattar inte:
-

Estetisk tandvård såsom tandsmycke och tandblekning

-

Protetisk och bettrehabiliterande åtgärder, som behandling för att ersätta förlorade
tänder

-

Utbyte av felfri fyllning mot fyllning i annat material

-

Åtgärdande av skador orsakade av piercing i tunga,
läppar och kinder.

-

Behandling av skador vid olycksfall och arbetsskador

-

Tandreglering

-

Uteblivande och sena återbud

6.

Akuttandvård Akuttandvård ska i första hand utföras på avtalskliniken, i andra
hand kan annan klinik inom Folktandvården Gotland. Vid akutbesök i annat landsting
fakturerar behandlande klinik Folktandvården Gotland.
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7. Överflyttning till annat landsting
Om patient flyttar till annat landsting kan patienten begära att bli överflyttad till det nya
området. Behandling utförs då enligt gällande avtal så länge det löper. Premien betalas till
ursprungskliniken och behandlande klinik skickar faktura.

8. Förutsättningar för avtalstecknande
Innan avtalet tecknas görs en noggrann undersökning. Visar undersökningen att någon
behandling behövs, så genomförs den. Denna vård betalas enligt gällande tandvårdstaxa för
Folktandvården Gotland. Efter undersökning och nollställning görs en riskbedömning som
bestämmer vilken premiegrupp patienten tillhör. Premiegruppen motsvarar patientens risk att
utveckla sjukdom i munnen och bestämmer priset på Frisktandvårdpremien.

9. Avgift Avgift för avtalet fastställs efter riskbedömning och kan inte ändras under
avtalsperioden. Taxeändring beslutad av kommunfullmäktige får effekt på avgiften först i
samband med ny avtalsperiod. Det allmänna tandvårdsbidraget från staten ska utgöra en del av
avgiften. I och med att avtalet ingås godkänner patienten att Folktandvården årligen hos
Försäk-ringskassan gör anspråk på tandvårdsbidraget så länge avtalet gäller.
Patientens del av avgiften kan betalas per år eller per månad.
Vid uppsägning av avtalet återbetalas betald avgift motsvarande återstående hela halvår av
avtalstiden. Det allmänna tandvårdsbidraget återbetalas inte.
Premieavgiften är inte högkostnadsgrundande. Behöver annan terapi utföras som inte omfattas
inom Frisktandvårdsavtalet betalar patienten dessa åtgärder enligt gällande tandvårdstaxa för
Folktandvården Gotland.

10. Uppsägning av avtal
Folktandvården kan säga upp avtalet om
-

patienten uteblir från överenskomna besök

-

patienten inte betalar avgifter i enlighet med avtalet

-

patienten inte betalar avgifter för uteblivande eller sena återbud

-

patienten inte följer programmet för egenvård

-

om ny lagstiftning ger anledning till ändring av avtalet

Patienten kan säga upp avtalet utan att ange orsak.
-

Om patienten önskar säga upp avtalet, upphör det att gälla först efter utgången av
varje påbörjad 12-månadersperiod

-

Om avtalet avslutas på grund av dödsfall återbetalas erlagd premie från och med
månaden efter dödsfallet.

11. Tvist Om patienten är missnöjd med terapiförslag, behandling, omhändertagande eller
bemötande hänvisas i första hand till behandlaren och /eller verksamhetschef. En möjlighet till
second opinion erbjuds. Om patienten fortfarande inte är nöjd hänvisas till patientnämnden i
Gotlands kommun. Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av
allmän domstol i Sverige enligt svensk lag.
12. Underskrifter Avtalet undertecknas av båda parter. En kopia på avtalet sparas på
kliniken.
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Översiktsplan för Gotland - antagande
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-05-27, § 111

•

Förtydliganden om av kommunstyrelsen 2010-05-27 beslutade ändringar

•

Ledningskontoret 2010-04-21

•

Förslag till översiktsplan *)

•

Byggnadsnämndens utlåtande etc. *)

*) Finns på följande länk www.gotland.se/imcms/41717
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GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-05-27
2010-05-04

Ks § 111
Au § 106

Översiktsplan för Gotland – ”Bygg Gotland”. Antagande
KS2008/0439-21 (tidigare KS2000/0815-21)
- (Kommunfullmäktige 2000-11-27, § 207)
- (Kommunstyrelsen 2005-09-22, § 234)
- Kommunstyrelsen 2009-12-17, § 333
- Arbetsutskottet 2010-04-13, § 94
- Ledningskontoret 2010-04-21

Sedan kommunfullmäktige beslutat om översyn av översiktsplanen Vision 2010
fick ledningskontoret kommunstyrelsens uppdrag att, tillsammans med stadsarkitektkontoret, utarbeta förslag till ny vision för Gotland 2025 som skulle
omfatta ny vision, regionalt utvecklingsprogram och översiktsplan. Vision och
regionalt utvecklingsprogram har antagits av kommunfullmäktige under 2008.
ANM: Enligt plan- och bygglagen, PBL, kap 1 § 3 ska varje kommun ha en aktuell

översiktsplan. Den ska ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden, samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Planen är inte
bindande för myndigheter och enskilda. (Det är bl.a. genom detaljplaner som användningen av mark och av bebyggelse regleras). PBL innehåller vissa tvingande bestämmelser om vad som ska ingå i en översiktsplan (4 kap). Minst en gång under mandattiden
ska kommunfullmäktige ta ställning till översiktsplanens aktualitet. Översiktsplanens
innebörd och konsekvenser ska kunna utläsas utan svårighet. Av planen ska framgå:
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras, och
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande
miljökvalitetsnormer.
4. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e §
första stycket miljöbalken. (gäller fr.o.m. 1 augusti 2009)

Länsstyrelsen ska under utställningstiden avge ett granskningsyttrande över
planförslaget. Av det yttrandet ska det framgå om
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken,
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är förenlig med
7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera
kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller
till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Lag (2009:530).

Till översiktsplanen ska fogas en sådan planbeskrivning som avses i 8 § och länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 9 §. Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en
viss del, ska det anmärkas i planen.
forts

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-05-27
2010-05-04

Ks § 111 forts
Au § 106

I december 2009 (§ 333) godkände kommunstyrelsen ett upprättat planförslaget
och beslöt att det skulle ställas ut för granskning. Synpunkter under
utställningstiden har föranlett ändringar av planförslaget som arbetsutskottet tagit
del av och kompletterat. Ledningskontoret har nu föreslagit att det upprättade
förslaget ska överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.
Yrkande:
1. Lars Thomsson (C) yrkade att – i kapitel 4. Turismens utveckling - det skulle
framgå att även andra platser, än dem som där pekades ut, kunde vara möjliga
utredningsområden för LIS-områden och turistzoner, varför lydelsen i första
punkten i texten i skuggad ruta i spalt 2 sid 72 skulle ändras och texten i rutan
skulle vara:
Utpekade turistzoner är en av flera kategorier av områden som ska utredas vidare
utifrån begreppet landsbygdsutveckling i strandnära lägen, s.k. LIS-områden.
Målsättningen är att hitta ett antal platser på ön som kan utvecklas som LISområden. Detta kommer att göras i en separat tematisk fördjupning. Se vidare
Kustzonen sid. 92.
En utveckling av turistzon ska föregås av detaljplaneläggning.

Som en konsekvens ändras bildtexten i kartan sid 73 till:
”Utpekade turistzoner/utredningsområden för turism utgör en av flera kategorier av
områden som ska utredas vidare utifrån begreppet landsbygdsutveckling i
strandnära lägen”.

Brittis Benzler (V) yrkade följande
2. Kapitel 7: Kustzonen sid 93 spalt 2 att stycket ”I kustzonsplaneringen ska
havsytenivåns … ska hanteras i framtiden” ha följande lydelse:
Det är också viktigt att hänsyn redan nu tas till eventuella höjningar av vattennivån,
att man beaktar var en framtida strandlinje kan vara, så att man även om havsytan
stiger, fortfarande har kvar ett tillräckligt strandskyddsområde”.

3. Kapitel 5: Kulturmiljöer. Kapitlet ska kompletteras med text som behandlar vikten
av att bevara stenindustrins kulturmiljöer och russparken på Lojstahed.
Ordföranden ställde proposition på Lars Thomssons yrkande (1) och förklarade sig anse
att det bifallits. Efter ställd proposition på Brittis Benzlers yrkanden förklarade hon sig
anse att yrkande 2 avslagits och att yrkande 3 bifallits.
forts

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-05-27
2010-05-04

Ks § 111 forts
Au § 106

Kommunstyrelsen hade således beslutat att förslaget till översiktsplan skulle ändras i
kapitel 4 och att kapitel 5 skulle kompletteras med text som behandlar vikten av att
bevara stenindustrins kulturmiljöer och Lojstahed-russparken
Det antecknades att en ytterligare redaktionell översyn och faktagranskning (bl.a. sid 87)
skulle göras.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Kommunstyrelsens förslag till översiktsplan för Gotland 2010 – 2025 antas.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Översiktsplan för Gotland – ”Bygg Gotland 2010-2025”. Antagande.

Av kommunstyrelsen 2010-05-27, § 111, beslutade ändringar inför antagande.

Ändringar inför antagande:
s. 72, andra spalten, första punkten:
• Utpekade turistzoner ska utredas vidare utifrån begreppet landsbygdsutveckling i
strandnära lägen, s k LIS- områden. Målsättningen är att hitta ett antal platser på ön
som kan utvecklas som LISområden. Detta kommer att göras i en separat tematisk
fördjupning. Se vidare Kustzonen.
ersätts med:
• Utpekade turistzoner är en av flera kategorier av områden som ska utredas vidare
utifrån begreppet landsbygdsutveckling i strandnära lägen, s k LIS-områden
Målsättningen är att hitta ett antal platser på ön som kan utvecklas som LIS-områden.
Detta kommer att göras i en separat tematisk fördjupning. Se vidare kap 7. Kustzonen,
sid 92.
Det ger också konsekvenser för bildtexten på s 73 vilken får följande ändring:
Utpekade turistzoner/utredningsområden för turism
Översiktsplanen pekar ut följande anläggningar/områden som möjliga utredningsområden
för LIS-områden och turistzoner:
ersätts med:
Utpekade turistzoner/utredningsområden för turism utgör en av flera kategorier av områden
som ska utredas vidare utifrån begreppet landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Följande texter läggs till kapitel 5. Kulturvärden:
Kalkstensindustrins miljöer
Konsten att bryta och bearbeta sten för olika ändamål har varit känd på Gotland under lång
tid. Främst handlar det om kalk- och sandsten från den gotländska berggrunden. Detta har b
la lämnat spår efter sig i form av bildstenar från 400-talet, kallmurskonstruktioner från före
medeltid, ett stort antal kastaler, kyrkor, kloster, bostadshus, magasinsbyggnader m m från
1100- och 1200-talet, och kalkstenshus från 1700- och 1800-talet. I början av 1900-talet
upphörde, med enstaka undantag, användandet av kalk- och sandsten som byggnadsmaterial
på Gotland nästan helt.
Stenhanteringen på Gotland har även lämnat spår efter sig i form av platser för brytning och
bearbetning av stenen, både från de tidiga skedena, men även från den senare mer
industrialiserade perioden. Dessa platser och områden bildar idag värdefulla kulturmiljöer
och utgör en viktig del av kulturlandskapet och det gotländska kulturarvet.

Russparken på Lojsta hajd
I Russparken på Lojsta hajd betar en flock av Sveriges enda kvarvarande inhemska hästras,
gotlandsrusset. Gotlandsrusset är en vild hästras med anor långt tillbaka i förhistorisk tid,
som från början rörde sig i flockar i de gotländska barrskogarna. Ända fram till 1930-talet,
fångades de vilda russen in och tämjdes. När jordbruksreformer genomfördes på 1800-talet
blev russens utrymme begränsat. Russen gjorde skada på skogen och åkermarken. Kring 1930
fanns bara 35 gotlandsruss kvar i vilt tillstånd. Hushållningssällskapet, privata markägare
och hästägare lyckades dock rädda russen.
I Russparken går idag ca 50 vuxna djur på skogsbete utomhus hela året. Under sommar,
höst och vinter flyttas de till olika beteshagar. I slutet av juli sker den stora premieringen
och de mest rastypiska hästarna belönas. I början på juni varje år släpps en hingst in till
stona på Lojsta hajd. Det föds ca 35 föl om året i Russparken och de går tillsammans med
stona hela sommaren och hösten. Nästan alla föl säljs sedan, medan några behålls för att
bevara avelslinjen. Verksamheten i Russparken utgör en viktig insats i bevarandet av ett
levande och genuint gotländskt kulturarv.
Rättelse
Efter faktagranskning ändras antalet hektar skyddad skog enligt följande:
s. 67, andra spalten sista punkten första stycket:
• Drygt 5300 hektar skog är klassad som nyckelbiotop och drygt 8000 hektar är skyddad
genom naturreservat. Omkring 6000 hektar av den gotländska skogen hålls öppen av
betande djur.
Ersätts med:
• Drygt 5300 hektar skog är klassad som nyckelbiotop och nästan 5000 hektar är
skyddad genom naturreservat. Omkring 6000 hektar av den gotländska skogen hålls
öppen av betande djur.
s. 87, andra spalten första stycket, första meningen:
Drygt 8000 hektar skog är skyddad genom naturreservat.
Ersätts med:
Nästan 5000 hektar skog är skyddad genom naturreservat. 2008 omfattades 700 hektar
produktiv skogsmark av biotopskydd och 680 hektar av naturvårdsavtal. Dessutom skyddas ca
3000 ha skog på Gotska Sandön som är nationalpark. Sammantaget finns drygt 9000 ha
skyddad skog på Gotland.
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Dnr 2008/0439/21

Ledningskontoret
Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Förslag till översiktsplan för Gotland - antagande
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav i september 2005 ledningskontoret i uppdrag att
tillsammans med stadsarkitektkontoret utarbeta ett förslag till ny vision för
Gotlands utveckling fram till 2025 (KS § 234/05), bestående dels av ett
regionalt utvecklingsprogram (Vision 2025) dels en översiktplan. Kommunfullmäktige antog under § 73/2008 förslaget till Vision 2025.
Utifrån de mål och strategier som redovisas i Vision 2025 har ett förslag till
översiktsplan för Gotland arbetats fram. Förslaget har under våren 2010 varit
föremål för utställning. Planens huvudsyfte är att redovisa hur utnyttjandet av
mark- och vattenområden på bästa sätt kan bidra till att uppnå visionens mål.
Översiktsplanen skall också ge en vägledning för hur den bebyggda miljön på
bästa sätt utvecklas i samklang med Gotlands unika natur- och kulturvärden.
En central utgångspunkt i planen är det övergripande målet om en hållbar
utveckling ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.
Planförslaget fokuserar på ett antal områden som är centrala för Gotlands
framtid – bebyggelseutveckling och den inomregionala balansen, näringslivsoch turismutveckling, natur- och kulturmiljön, kustzonens utveckling, vattenoch avloppsförsörjning, infrastruktur, klimatförändringar samt vindbruk.
Utifrån de synpunkter som kommit in under utställningen har planen
omarbetats under vissa avsnitt. Detaljerna framgår av utlåtandet.
Bedömning
Ledningskontoret föreslår att förslag till översiktsplan för Gotland antas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025.
LEDNINGSKONTORET
Bo Dahllöf

Per Lindskog

Regiondirektör

Utvecklingsdirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

0498-26 90 00 (växel)
0498-21 55 20 (telefax)

www.gotland.se
gotlands.kommun@gotland.se

339-8328

18 97 50-3
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Detaljplan för fastigheterna Visby
Stenhuggaren 2 m.fl; antagande
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-05-27, § 112

•

Ledningskontoret 2010-05-18

•

Byggnadsnämnden 2010-02-10, § 7
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GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-05-27
2010-05-04

Ks § 112
Au § 107

Detaljplan Visby Stenhuggaren. Antagande
- Byggnadsnämnden 2010-02-10, § 7
- Ledningskontoret 2010-05-18

Byggnadsnämnden har för antagande överlämnat förslag till detaljplan för
Stenhuggaren 2 m.fl. ett område sydöst om rondellen vid Follingbo väg och
Visbyleden (ICA Maxi och Arbetarrörelsens hus). Syftet är att legalisera
livsmedelsförsäljning. Totalt kommer hela området att kunna bebyggas med
mellan 30 000 och 50 000 kvm handel, kontor och småindustri.
Utställningen har föranlett endast en smärre ändring av planförslaget.
Länsstyrelsens bedömning var att förslaget var förenligt med de intressen den
särskilt har att bevaka. Länsstyrelsen kommenterade också trafiklösningarna.
Det antecknades att avtal nyligen träffats mellan Trafikverket Region Stockholm och
Gotlands kommun (tekniska förvaltningen) om åtgärder på väg 143 och väg 142.
Jäv: Leif Dahlby (S) anförde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
•

Det upprättade förslaget till detaljplan för Visby Stenhuggaren m.fl. antas.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

2010-05-18
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Ledningskontoret
Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Visby Stenhuggaren 2 m fl – förslag till detaljplan,
antagande
Bakgrund
Syftet med förslaget är att möjliggöra en planmässig anpassning till den
verksamhet med livsmedelsförsäljning som redan bedrivs idag inom området.
Förslaget möjliggör också en utveckling av handel, kontor och småindustri
omfattande en total utbyggnad på 50 000 kvm.
Planförslaget har stöd i den fördjupade översiktsplan för Visbyområdet som
nyligen antogs. I den fördjupade översiktsplanen för Terra Nova-området,
som antogs 1989, är området avsatt för småindustri, kontor och handel, dock
inte livsmedel.
Planområdet ligger inom skyddsområde för kommunal vattentäkt vilket kan
medföra krav på vattenskyddande åtgärder De miljöstörningar som orsakas av
flyg, vägtrafik, värmeverk och från det närliggande Skrubbs bedöms inte
påverka befintliga eller planerade verksamheter.
För att lösa framtida trafikföring finns två nya cirkulationsplatser inlagda i
planförslaget, en på Follingboväg och en på Visbyleden. En förstudie, som
utgör ett underlag inför kommande beslut om eventuella arbetsplaner, har
tagits fram för de båda cirkulationsplasterna. Innan detaljplanen antas skall
Gotlands kommun ha upprättat ett avtal med Trafikverket där kommunen
bland annat förbinder sig att upprätta en ny detaljplan om den fortsatta
vägutredningen kommer fram till ett annat läge på cirkulationsplatserna än det
som anges i detaljplanen. Detta möjliggör att detaljplanen kan antas innan
Trafikverkets vägutredning är klar.
Ett markanvisningsavtal har upprättats mellan kommunen och Gotlands
konsumentförening där villkoren för markförsäljningen regleras. I avtalet sägs
bl a att kostnaderna för anläggandet av den planerade cirkulationsplatsen på
Visbyleden skall delas lika mellan parterna. Dessutom har ett avtal upprättats
med ICA angående fördelningen av kostnaderna för att bygga cirkulationsplatsen vid Follingboväg.
Inkomna remissvar under utställningsskedet har inte föranlett några ändringar
i planförslaget förutom att plankartan kompletterats med några U-områden
(marken skall vara tillgänglig för allmänna ledningar).
Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

0498-26 90 00 (växel)
0498-21 55 20 (telefax)

www.gotland.se
gotlands.kommun@gotland.se

339-8328

18 97 50-3

2010-05-18

Bedömning
Ledningskontoret föreslår att planförslaget antas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan för Visby Stenhuggaren 2 m fl.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf

Per Lindskog

Regiondirektör

Utvecklingsdirektör
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2010-02-10

BN§ 7

Dnr 62013

Au§ 7

VISBY STENHUGGAREN 2 M FL - Detaljplan
Godkännande

BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)
1.

Byggnadsnämnden godkänner planförslaget.

2.

Planförslaget översänds till kommunfullmäktige för antagande.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet
Arbetsutskottet överlämnar det utställda planförslaget daterat 2009-10-08 till
byggnadsnämnden för godkännande.

Stadsarkitektkontoret
Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2009-10-28 § 183, som delegerade rätten att
fatta beslut om utställning till arbetsuskottet. Arbetsutskottet beslutade 2009-11-18 § 377 att
förslaget skulle ställas ut.
Planförslaget har varit utställt 2009-12-21 – 2010-01-18. Inkomna synpunkter finns på
stadsarkitektkontoret.
Stadsarkitektkontoret har i ett utställningutlåtande rdeovisat inkomna synpunkter och därav
föranledda åtgärder, bilaga 7.

ÄRENDEBESKRIVNING
Ansökan
Byggnadsnämnden beslöt 2006-05-10 § 98 att ge stadsarkitektkontoret i uppdrag att upprätta
en detaljplan som medger livsmedelshandel fullt ut inom kvarteret Stenhuggaren.
Planförhållanden m m
Kommunfullmäktige antog 1989-08-14 en fördjupad översiktsplan för del av Terra Nova
området, Skrubbs m m. Planområdet är i denna översiktsplan avsatt som område för
småindustri, kontor och handel (dock ej livsmedel).
För området gäller detaljplan antagen 1990-02-21. Området ska enligt planen användas för
industri, kontor och handel (ej livsmedel).
forts

forts § 7
Bedömning om en miljökonsekvensbeskrivning behöver göras.
Kommunen har bedömt att planen inte kräver en miljökonsekvensbeskrivning. Denna
bedömning utgår från att gällande plan medger byggande av varuhus (dock ej livsmedel) och
kontor. Föreslagen plan medger även livsmedel men tillåten exploateringsgrad minskas med
30 procent. De störningar som alstras av flyg, värmeverk, vägtrafik och från Skrubbs är väl
kända och har inte påtagligt påverkat den handel (inkl livsmedel) och den kontorsverksamhet,
som sedan några år är etablerad inom området. Konsekvenserna för människor och andra
intressen har därför inte bedömts ha sådan komplexitet eller medföra sådan betydande
miljöpåverkan att en miljökonsekvensbeskrivning ska göras.
PRÖVNINGSGRUNDER
Enligt 1 kapitlet 1 § plan- och bygglagen (PBL) är syftet med lagen att främja en lämplig
samhällsutveckling. I 2 § PBL anges att det är en kommunal angelägenhet att planlägga
användningen av mark och vatten – det s k kommunala planmonopolet. Detta innefattar
befogenheten att anta planer och därigenom också befogenheten att bestämma huruvida
planläggning skall komma till stånd eller inte.
I 1 kapitlet 6 § PBL anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från
allmän synpunkt lämplig för ändamålet.
Till grund för lämplighetsprövningen ligger bestämmelserna i 2 kapitlet PBL om de allmänna
intressen som skall beaktas bland annat vid lokalisering av bebyggelse. Syftet med bestämmelserna är att ge vägledning i fråga om mål och inriktning vid lokalisering av bebyggelse och
ge uttryck för de krav statsmakterna ställer på kommunerna vid planläggning. Enligt 1 § 2
stycket i detta kapitel skall också 3 och 4 kapitlet miljöbalken tillämpas vid ärenden om
bebyggelse.
Omfattningen av de allmänna intressena preciseras av kommunen i första hand i dess
översiktliga planering. Vid alla beslut enligt plan- och bygglagen skall vidare beaktas både
enskilda och allmänna intressen.
Ett beslut av kommunen att vägra att upprätta eller anta en detaljplan kan överklagas men
detta kan enligt 13 kapitlet 1 § PBL ske enbart i den ordning som föreskrivs i 10 kapitlet 8 §
kommunallagen om laglighetsprövning.

Dnr 62013

Innehåller:
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Plankarta

Detaljplan för
VISBY Stenhuggaren 2 m fl
Gotlands kommun
Stadsarkitektkontoret i Visby 2009-10-08

UTSTÄLLNING

2 (7)

PLANBESKRIVNING
Handlingar

Plankarta, planbeskrivning och en genomförandebeskrivning

Planens syfte och
huvuddrag

Planen görs för att ge möjlighet till en legal planenlig livsmedelsförsäljning.
I dag finns det en kontorsbyggnad och lokaler för detaljhandel. Dessutom
finns en större livsmedelshall (ICA Maxi), som tillkommit genom ett
bygglov i strid mot gällande plan. Bilberoendet blir relativt högt men med
sitt halvcentrala läge kommer Stenhuggaren kunna nås från de yttre delarna
av Visby både av fotgängare och cyklister.
Området utgör ett tillskott av mark för näringslivet. Den nära anslutningen
till Visbyleden underlättar transporterna till och från området.
Den föreslagna exploateringen bedöms inte orsaka någon påtaglig skada på
riksintresset Visby flygplats. Några andra riksintressen berörs inte av
planförslaget.

Avvägning enligt
miljöbalken

PLANDATA
Kvarteret Stenhuggaren ligger ca 2 kilometer öster om Öster centrum.
Planområdet sträcker sig från Visbyleden mot öster ungefär 350 meter
utmed och söder om vägen till Roma.

Lägesbestämning

Avgränsningen av planområdet har anpassats till antagen översiktsplan, till
gällande detaljplaner samt till befintlig och planerad bebyggelse.
Areal

Planområdets totala areal är på ca 12 hektar.

Markägoförhållanden

Kommunen äger Stenhuggaren 7, 8, 9, 10 och11. Övriga fastigheter är i
privat ägo.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

Kommunfullmäktige antog 1989-08-14 en fördjupad översiktsplan för del
av Terra Novaområdet, Skrubbs m m. Planområdet är i översiktsplanen
avsatt som område för småindustri, kontor och handel (dock ej livsmedel).

Detaljplaner

Inom föreslaget planområde gäller detaljplan antagen av byggnadsnämnden
1990-02-21 och detaljplan för kv Värmekraften fastställd 1981-03-26. I
norra delen berör planområdet detaljplanen för Rävhagen fastställd 197301-25, samt i söder detaljplanen för kv Sotaren fastställd 1981-12-28.

Näringslivsprogram

I Näringsutvecklingsprogrammet för Gotland, som kommunfullmäktige
antog i april 2003, behandlas inga frågor som berör etablering av
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dagligvaruhandel inom kommunen.
Miljökonsekvensbeskrivning

En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, anses onödig eftersom gällande
plan medger byggande av varuhus (dock ej livsmedel). Föreslagen plan
medger också livsmedel men tillåten exploateringsgrad minskas med 30
procent. De störningar som alstras av flyg, värmeverk, vägtrafik, och från
Skrubbs är väl kända och har inte påtagligt påverkat den handel (inkl
livsmedel) och den kontorsverksamhet som sedan några år är etablerad
inom området.

Kommunala beslut
i övrigt

Byggnadsnämnden beslöt 2005-10-26 § 261 att i strid mot gällande detaljplan lämna lov till en affärsbyggnad innehållande livsmedel.
Kommunfullmäktige beslöt 2006-02-20 § 3 att upphäva den antagna policyn för lokalisering av handel (detaljhandelsutredningen från år 2000).
Inför beslutet konstaterade ledningskontoret att handelsutredningens förutsättningar inte har kunnat infrias på så sätt att de volymbegränsningar som
fanns i policyn inte kunnat upprätthållas mot marknadens krav på
nyetableringar.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Maxi i kv Stenhuggaren. Foto: Gunnar Britse.
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Natur
Mark och vegetation

Området är relativt plant. Dock är marken försänkt vid ett gammalt nedlagt
grustag. Höjdskillnaden är där mellan 1 och 2 meter. Viss utfyllnad kommer
att krävas.
Berggrunden består av mäktiga kalkstenslagringar. Lösa jordarter bestående
av fraktionerad sandsilt täcker området. Ett så kallat slukhål finns inom
området. En öppen grundvattensjö finns också i området.
Trädbeståndet består mestadels av tallar. Det öppna området i områdets
västsida har tidigare varit betesmark

Geotekniska
förhållanden

I områdets centrala del finns en gammal nedlagd grustäkt. Täkten har
omfattat ett 1-2 meter tjockt lager av sand. Jorden i området utgörs under
humuslagret av halvfast, lagrad, något siltig sand. I en borrpunkt är sanden
löst lagrad ned till ca 1 meters djup. Sandens mäktighet är 1-1,8 m varunder
det troligen förekommer morän. Djupet till berg bedöms till ca 3 meter.
Inom täktområdet ligger grundvattenytan i markytan eller endast några
decimeter under markytan. Utanför täktområdet har grundvattenytan
uppmäts på 0,6 –1,6 meters djup under markytan.
Grundförhållandena är i huvudsak gynnsamma eftersom marken inom
området är relativt horisontellt och jorden är av icke tjälfarligt material.

Fornlämningar

Inom området har fornlämningar påträffats och grävts ut. Erfarenheterna
från utbyggnaden av Terra Nova och A7-området visar att opåverkade
fornlämningsområden kan ligga dolda i marken. Stor del av planområdet
består dock av det gamla sandtaget. Ansökan om tillstånd till markingrepp
skall i god tid före schaktningsarbeten inlämnas till länsstyrelsen.

Restriktioner

Planområdet är beläget inom det yttre skyddsområdet för vattentäkt. Detta
innebär vissa restriktioner vad avser hantering av brandfarliga vätskor samt
schaktning och fyllning. Vidare anvisningar se kungörelse 09FS 1977:4,
Gotlands läns författningssamling.
I planområdets sydvästra hörn finns telekablar med ledningsrätt.
Området berörs delvis av en koncessionsrätt för det gamla
kraftvärmeverket.
Inget dagvatten får kopplas till områdets slukhål. Dessa skall fyllas igen av
fastighetsägarna i samråd med kommunen
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Bebyggelseområden
Handel, kontor och
småindustri

Totalt kan hela området bebyggas med 30 000-50000 kvm handel, kontor
och småindustri till en högsta byggnadshöjd av 10 meter. Parkeringsbehovet
gör att den lägre exploateringsgraden måste väljas om området byggs ut
med detaljhandel. Mindre byggnadsdelar tillåts ha en totalhöjd på upp till 40
meter (hissbyggnader, master, torn etc).
I gällande plan skulle upp till 80 000 kvm kunna byggas.

Friytor
Kvarteret kommer att utgöras av ett hårdexploaterat handels- kontors- och
småindustriområde.

Gator och trafik
Kvarteret Stenhuggaren nås från länsväg 143 (vägen mot Roma).
Korsningen byggs ut till en cirkulationsplats för att klara den ökande
trafiken.
Planen ger också plats så att en cirkulationsplats kan byggas på Visbyleden i
områdets sydvästra del. Kommunen har låtit konsultföretaget Structor Mark
Stockholm AB utreda den framtida trafikalstringen och utformningen i
anslutning till kvarteret Stenhuggaren. Utredningen visar på positiva
effekter för den framtida framkomligheten på Visbyleden om en
cirkulationsplats byggs i kvarteret Stenhuggarens sydvästra del. Under
hösten 2009 har en förstudie tagits fram som visar konsekvenserna av att
A7-området också ansluts till denna cirkulationsplats.
Parkering för anställda och kunder kommer att ordnas på respektive
fastighet.
Huvuddelen av cykelvägnätet är redan utbyggt. Vissa kompletteringar
behöver göras. En ny gångtunnel under Visbyleden byggs. Vägverket svarar
för att förbättra säkerheten för cyklister och fotgängare i cirkulationsplatsen
väg 143/148.
Kollektivtrafiken kommer att byggas ut inom området inom de närmaste
åren.
Störningar

Området är påverkat av flygtrafikbuller. Hela området ligger inom
maximalnivån 70 dB(A). Enligt Naturvårdverkets rapport till Regeringen
2003-08-14 bör riktvärdena för buller ses som långsiktiga mål. Riktvärdena
är inga rättsligt bindande normer, utan ska vara vägledande för
bedömningar med hänsyn till lokala faktorer och särskilda omständigheter i
det enskilda fallet.
Skillnader i tillämpningen av riktvärdena kommer därför till en början att
förekomma. En utgångspunkt bör emellertid vara att riktvärdena bör klaras
när ett nytt friluftsområde eller parkområde ska etableras samt vid nybyggnad av arbetslokaler. Vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur bör riktvärdena innehållas så långt det är tekniskt och ekonomiskt rimligt
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Då området redan är etablerat, riktvärdena endast är vägledande och
Riksdagen inte har antagit riktvärdena bör kvarteret Stenhuggaren kunna
utvecklas.
Riksdagen antog i mars 1997, i anslutning till behandling av propositionen
”Infrastrukturinriktning för framtida transporter” (prop. 1996/97:53), långsiktiga riktvärden för trafikbuller. Dessa riktvärden gäller för nybyggnation
av bostadsbebyggelse (ej uthyrningsstugor) eller vid nybyggnation eller
väsentlig ombyggnad av infrastruktur.
I syfte att konkretisera riktvärdena har Naturvårdsverket fått Regeringens
uppdrag att i samråd med trafikverken och Boverket utveckla definitionerna
av riktvärden för buller av de olika trafikslagen så att de blir mer jämförbara. Uppdraget redovisades i december 2001 i rapporten ”Riktvärden för
trafikbuller vid nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av infrastrukturförslag till utveckling av definitioner”. I denna rapport föreslår Naturvårdverket riktlinjer för bostäder för permanentboende, fritidshus, vård- och
undervisningslokaler. Handel, kontor och småindustri nämns inte.
Travbanan med vidhängande stall och rasthagar liksom industrierna söder
och väster om kvarteret Stenhuggaren förväntas inte utgöra någon påtaglig
skada eller störning på kommande verksamheter inom kv Stenhuggaren.
Verksamheterna inom Stenhuggaren bedöms heller inte kunna störa sina
närmsta grannar i någon större omfattning.
På fastigheten Värmekraften 3 produceras fjärrvärme på ca 90 GWh.
Bolaget har i dag tillstånd att elda s k grot (grenar och toppar) och
biprodukter från sågverk och jordbruk. Vid anläggningen lagras maximalt
25 000 kubikmeter bränsle. Bark lagras inte. Bränslestackarnas höjd är
begränsad till 6 m. Platsen för lagring är omgärdad med en 4 m hög mur.
Bränslestackarna avger terpener, som boende i närheten uppfattar som
störande trots att det hygieniska gränsvärdet ligger betydligt lägre. Inom
kvarteret Stenhuggaren ska inga bostäder byggas och eftersom terpener kan
filtreras bort i de blivande affärernas ventilationsanläggningar finns det inga
hinder mot denna typ av bebyggelse inom kvarteret trots det ringa
avståndet.
Vid tillståndsprövningen av fjärrvärmeanläggningen fann länsstyrelsen att
anläggningens lokalisering var lämplig trots att en detaljplan fanns för Kv
Stenhuggaren. Denna plan medgav och medger fortfarande all typ av handel
exklusive livsmedel.
Räddningstjänsten har inte haft några erinringar beträffande brandrisken.
Något behov att öka avståndet mellan bränslelagret och blivande
affärsbyggnader finns därför inte. Eftersom lukten av terpener endast
kommer att kännas utomhus finns det heller ingen anledning av detta skäl
att förskjuta byggrätterna ytterligare österut.
Det gamla kraftvärmeverket på Värmekraften 1 provkörs under några
timmar två gånger per år och tas i drift endast i extrema nödfall vid stora
driftsstörningar på elnätet. Den fjärrvärmepanna som eldas med rapsolja är i
dag en reservpanna, som sätts i drift när andra möjligheter är uttömda.
Pannan ger då inga störande utsläpp.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Vatten- och avloppet är anslutet till det kommunala nätet.

Värme

Områdets fastigheter avses att anslutas till GEAB:s fjärrvärmenät

Administrativa frågor
Genomförandetiden är satt till fem år med tanke på möjligheten att ändra
detaljplanen då blir större om behov uppkommer.

Övrigt
Medverkande tjänstemän

Per Seigerlund, TF, mark och avtalsfrågor
Lennart Klintbom, TF, trafikfrågor
Sten Svensson, SAK, miljökonsekvenser

Stadsarkitektkontoret i Visby 2009-10-08

Carin Johanson
stadsarkitekt

Björn Andersson
planarkitekt

___________________________________________________________________________________________________
Detaljplan för Visby Stenhuggaren 2 m fl – planbeskrivning – Utställning 2009-10-08

1 (3)

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan

Detaljplanen ställs ut december 2009 – januari 2010 samt beräknas antas av
kommunfullmäktige i april 2010.

Genomförandetid

Genomförandetiden slutar fem år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren/tomträttshavaren en garanterad byggrätt enligt detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla. Kommunen kan dock ändra eller häva planen utan att
fastighetsägaren/tomträttshavaren får någon ersättning.

Huvudmannaskap

Gotlands kommun är huvudman för allmänna platser och har även ansvar
för de delar som redovisats som x-område i detaljplanen. Statens vägverk
förvaltar dock de x-områden som ligger längs Visbyleden samt de delar i
planen som ligger inom de markområden som vägverket disponerar genom
vägrätt, det vill säga Visbyleden och länsväg 143 Follingboväg.

Genomförande

Planförslaget innebär att vissa delar av Stenhuggarvägen kommer att överföras till tomtmark medan Silikatvägen kommer att förlängas ca 450 meter
fram till Visbyleden. Två nya cirkulationsplatser planeras, den ena vid Silikatvägens anslutning mot Follingboväg, den andra vid anslutningen mot
Visbyleden. Gång och cykelvägar är i huvudsak utbyggda i området, dock
krävs en mindre komplettering norr om fastigheten Stenhuggaren 3.
Vatten och avlopp, el, fjärrvärme är utbyggt inom området. Transformatorstationen vid Silikatvägen måste flyttas på grund av Silikatvägens utbyggnad. Tillfarten till fastigheten Visby Skrubbs 1:2, ägare Gotlands Travsällskap, föreslås förändras antingen att den flyttas längre söderut på Silikatvägen eller att en ny utfart anläggs direkt ut mot länsvägen i samma läge
och sträckning som tidigare användes för tillfart till fastigheten. Cirkulationsplats vid Visbyleden kommer i konflikt med telekabel av riksintresse
samt vattenledning vilka därmed måste flyttas.
Huvudmannaskapet för allmänna platser innebär att kommunen ansvarar för
de förändringar som skall ske med de delar som redovisas som allmän
platsmark, d v s utbyggnad av Silikatvägen och de x-områden i planen som
inte är utbyggda. Statens vägverk är inte beredd att ekonomiskt svara för utbyggnaden av cirkulationsplatsen vid Follingboväg. Kostnaderna för detta
delas mellan kommunen och ägaren till fastigheterna Stenhuggaren 1, 2 och
5. Kostnaderna för anläggandet av cirkulationsplatsen vid Visbyleden skall
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delas lika mellan kommunen och Gotlands Konsumentförening. Det är ännu
oklart om denna cirkulationsplats kan genomföras.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Ägoförhållanden

Kommunen äger 5 tomter inom planområdet, Stenhuggaren 7-11.Övriga
fastigheter är i enskild ägo varav två är bebyggda och en håller på att bebyggas. Kommunen äger de delar inom planområdet som i gällande detaljplan utgör allmän platsmark.

Fastighetsbildning

Del av fastigheten Stenhuggaren 1 har i planförslaget redovisats som gatumark och kommer efter överenskommelse med fastighetsägaren att överföras till kommunens fastighet Visby Artilleriet 1:6. Till samma fastighet
kommer de delar av fastigheterna Stenhuggaren 9, 10, och 11 att överföras
som i planförslaget har utlagts som allmän platsmark. Inom kvarteret finns
en gemensamhetsanläggning som bildats för gemensam hantering av dagvatten för vissa fastigheter. Gemensamhetsanläggningen kommer att avvecklas så snart ny detaljplan antagits.

Avtal

Avtal skall upprättas med Statens Vägverk om villkoren för utbyggnad av
cirkulationsplatsen vid Follingboväg.
I markanvisningsavtal mellan kommunen och Gotlands konsumentförening
har det avtalats att kostnaderna för anläggande av cirkulationsplats vid Visbyleden skall fördelas lika mellan parterna. Vidare regleras villkoren, inklusive köpeskillingen, för överlåtelse av hela eller delar av kommunens fastigheter Visby Stenhuggaren 7-11 samt Visby Artilleriet 1:6 liksom parternas åtagande för att genomföra detaljplanen.
Avtal har upprättats med ägaren till fastigheterna Visby Stenhuggaren 1, 2
och 5 angående kostnaderna för att bygga cirkulationsplatsen vid Follingboväg. Kostnaderna skall delas mellan kommunen och fastighetsägaren där
den sistnämnda skall stå för 45% av anläggningskostnaderna, dock högst
1 250 000 kronor.
Avtal skall upprättas mellan kommunen och ägaren till fastigheten Visby
Stenhuggaren 1 om överlåtelse av mark som skall överföras till gatumark.
Avtal skall tecknas med Gotlands travsällskap angående ny tillfart mot Follingboväg.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi

Den ekonomiska bedömningen skall huvudsakligen visa om exploateringen
är ekonomiskt lönsam och därmed realistisk att genomföra, d v S att planvinst uppkommer.
Genomförandet av planen medför kostnader för byggande av olika anläggningar m m. Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader
som detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer bl a genom
utbyggnad av infrastruktur nödvändiga för exploatering även av intilliggande områden, kan detaljplanen anses ekonomiskt lönsam.
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Fastighetsägarna kommer att ha kostnader för geotekniska undersökningar,
anläggningskostnader, eventuella fastighetsbildningskostnader mm samt
sina delar av anläggandet av de två cirkulationsplatserna.

Kostnader

Flytt av kopplingsskåp och telekabel som korsar Visbyleden kommer att
kosta ledningshavaren ca 1,3 Mkr.
Kommunala kostnader
Anläggande av lokalgata och gc-banor (inklusive belysning) 2 000 000 kr
Anläggande av cirkulationsplats vid Follingboväg
4 750 000 kr
Anläggande av cirkulationsplats vid Visbyleden*)
4 000 000 kr
Flytt av vattenledning vid cirkulationsplats vid Visbyleden**) 1 000 000 kr
Plan- och kartkostnader
180 000 kr
Fastighetsbildningskostnader
50 000 kr
11 980 000 kr
*)

Inklusive gångtunnel
Om endast gångtunnel berörs ca 200 000 kr

**)

Till detta kommer eventuella kostnader för marksaneringar och arkeologiska utgrävningar.
Kommunala intäkter

Intäkterna för kommunens del är hänförliga till försäljning av mark samt
bostadsavgifter för vatten- och avlopp. Intäkterna för markförsäljningen
uppgår, i enlighet med upprättat markanvisningsavtal, till 12,25 miljoner
kronor. Storleken på intäkterna för bostadsavgifterna beror på den totala
bruksarea som kommer att uppföras.

Ersättningar

Gällande detaljplan för området har antagits 1990-02-21, genomförandetiden upphörde 2004-12-31. Planförslaget innebär generellt att byggrätten
minskas med ca 30% för samtliga fastigheter inom planområdet. Eftersom
genom-förandetiden har gått ut kan ingen ersättning utgå på grund av minskad byggrätt.

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska undersökningar

Geotekniska undersökningar inom planområdet skall genomföras av fastighetsägarna inför ansökan om bygglov

Tekniska anläggningar Nuvarande tekniska anläggningar har kapacitet att klara planerad utbyggnad
inom planområdet. Området skall kopplas på det kommunala dagvattennätet.

DELTAGANDE TJÄNSTEMÄN
Denna genomförandebeskrivning har upprättats av Lars-Gunnar Wedin i
samarbete med Lennart Klintbom och Per Seigerlund, Tekniska förvaltningen och planförfattaren Björn Andersson Stadsarkitektkontoret.

Stadsarkitektkontoret i Visby 2009-10-08

Carin Johanson
stadsarkitekt

Björn Andersson
planarkitekt
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UTLÅTANDE

Dnr 62013

Detaljplan för VISBY STENHUGGAREN 2 M FL
Utlåtande över yttranden och synpunkter som inkommit under utställningstiden
________________________________________________________________________
Med anledning av inkomna yttranden och synpunkter har följande revideringar gjorts:
•

Plankartan har kompletterats med några U-områden inom kvartersmarken där det idag ligger
ledningar.

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 översänder det till kommunfullmäktige för antagande.

________________________________________________________________________
Planförslaget, daterat 2009-10-08 har enligt 5 kapitlet 23 § plan- och bygglagen varit utställt för offentlig granskning på stadsarkitektkontoret fr o m den 21 december 2009 t o m den 18 januari 2010. Den
formella utställningen har föregåtts av samråd med berörda fastighetsägare, statliga, regionala och
kommunala myndigheter samt andra vilka kan ha intressen att bevaka. Framförda synpunkter och
därav föranledda åtgärder har redovisats i separat samrådsredogörelse. Kungörelse angående utställningen har varit införd i ortstidningarna och uppsatt på kommunens anslagstavla. Brev har översänts till berörda fastighetsägare enligt upprättad postlista.
Nedan ges en redovisning av inkomna synpunkter och stadsarkitektkontorets bemötanden av dessa.
De yttranden som inkommit arkiveras på stadsarkitektkontoret (ärendepärmen U1 – U11). Utlåtandet
omfattar även kvarstående synpunkter från samrådsskedet samt samrådsyttranden som inkommit
mellan samråds- och utställningsskedet.
Följande yttranden har inkommit under utställningstiden:
Instans/
Inkommande datum
Telia Sonera Skanova
Acess AB
2010-01-07
U1

Synpunkter/Åtgärder
I vårt samrådsyttrande redovisade vi de teleanläggningar, som var av riksintresse. Vi kan dock konstatera att på den karta som är bilagd planförslaget att
våra teleanläggningar endast är delvis redovisade. Följaktligen har dessa kabelanläggningar inte blivit skyddade av ett så kallat u-område (marken ska
vara tillgängliga för underjordiska ledningar).
Anläggande av en ny cirkulationsplats över våra telekablar kan inte accepteras ur underhållssynpunkt.

1

Cirkulationsplatsen på Visbyleden ska flyttas 50 meter söderut för att inte
hamna i konflikt med våra telekablar av riksintresse.
Enligt det avtal som Gotlands kommun ingått med Telia Sonera så ska en
planerad byggnation föregås av ett samråd mellan parterna för att undvika att
teleanläggningar måste flyttas. Något sådant samråd har inte skett innan planförslaget presenterades.
Stadsarkitektkontoret Samtliga kablar är redovisade. Plankartan har kompletterats med u-områden
inom fastigheten Stenhuggaren 2.
Cirkulationsplatsen kan inte byggas 50 meter söderut. I öster ligger kvarteret
Sotaren och i väster ett koloniområde. Dessutom skulle cirkulationsplatsen
komma alltför nära Terra Novavägens anslutning till Visbyleden. Skriftligt samråd har ägt rum med Telia Sonera under våren 2008 och ett muntligt samråd
ägde rum den 27 oktober 2009.
Vattenfall
2010-01-15
U2

Ingen erinran

Wisby Ridklubb
Annika Kellquist
2010-01-18
U3

En utbyggnad av befintlig rondell, Follingboväg-Rävhagen kommer att minska
utrymmet för de hästar, som har den här ytan idag som hage. Wisby Rk vill
veta vilka krav lagen ställer ang yta/häst. Kan vi ha de antal hästar som går
där idag, på den yta som blir kvar? Om inte, vilken mark får vi då använda
som uppfyller de krav som Wisby Rk har, närheten till ridskolan.
Området runt Rävhagens ridskola har krympt under åren och gör det svårare
för klubben att driva hästverksamhet. Wisby Rk har tidigare haft önskan att få
nyttja området framför Ridskolan mot väster, men det området gick till fotbollsporten. Det optimala för ridskolan är att ha allt samlat på en sida av vägen, väl skyddat av skog, bättre säkerhet för både djur och människor.
Att anlägga en vägsträcka väster om Skrubbs 1:2, Silikatvägen, motsätter sig
Wisby Rk. Vägen kommer att gå alldeles vid tävlings- och träningsbanorna
och utgör då ett mycket störande och farligt moment vid tävling och träning.
Risken är då överhängande att djur och människor kommer till skada. Wisby
Rk befarar även att vägen kommer att bli en genomfartsväg.
I det fall vägen ändå byggs kräver Wisby Rk att Gotlands kommun bekostar
en mur/plank/vall med en minsta höjd av 3 meter, för säkerhet för människor
och hästar.

Stadsarkitektkontoret Tekniska förvaltningen kommer under hand att ta kontakt med klubben för att
finna lösningar på ridklubbens markbehov.
Kommunen är inte beredd att bekosta ett plank längs med Silikatvägen. Sedan 1990 gäller en detaljplan för kvarteret Stenhuggaren som medger byggande av handel, kontor och industri. Tävlings- och träningsområdet skulle
alltså redan i dag kunnat vara granne med stora parkeringsplatser och interna
körvägar för tung trafik.
Växthuset Linds AB
2010-01-18
U4

Vi har tagit del av förslagen som redovisas i förstudie Visbyleden förbi kv
Stenhuggaren. Objektnummer: 84 41 952 om en eventuellt ny rondell på Visbyleden.
Vi anser att man inte tar hänsyn till Terra Nova och dess fortsatta utbyggnad.
Vi framhåller alternativ 2, vilket innebär att man har en plan för en framtida utveckling av hela området. Det innebär att man knyter ihop Terra Nova med
Stenhuggaren och lägger den nya rondellen vid Terra Nova norra. På så sätt
knyter man ihop Stora Törneqvior (Länna), Terra Nova och Stenhuggaren.
Detta leder till färre utfarter på Visbyleden, som är hårt trafikerad under alla
årstider. Två rondeller för tätt ihop skapar köbildning.
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Stadsarkitektkontoret Alternativ 2 skulle innebära kraftigt ökat vägtrafikbuller för de boende i kv Skäran och kv Kakelugnsmakaren. En 400 meter lång gata måste byggas mellan
Terra Nova och Stenhuggaren. Denna gata kommer tyvärr inte att kunna nyttjas för en trafikförsörjning till ny bebyggelse, eftersom kv Sotaren ligger på
ena sidan och Skrubbs ligger på andra sidan. Båda områdena har idag sin trafikförsörjning löst. Detta innebär en extra kostnad för kommunen på minst 2
miljoner kronor till ingen större nytta.
Maxi ICA Stormarknad  Trafiklösningen inom planområdet är inte belyst i planbeskrivningen liksom
2010-01-19
koppling till närliggande kvarter t ex befintliga och planerade bostäder söU5
der om planområdet (Terra Nova). Vägnätet i (och i anslutning till) planområdet framstår inte som väl genomtänkt för att få till stånd ett sammanhängande väl fungerande handelsområde med goda förbindelser till befintlig och planerad bostadsbebyggelse. Det konstateras att planhandlingarna
saknar illustrationsplan varför det för befintliga markägare och hyresgäster
är omöjligt att se hur interna samband och funktioner ska lösas. Om interna
samband avses att lösas på kvartersmark måste exploateringsavtal och
eventuella andra avtal vara klara före ett antagande av planen. Eventuella
gemensamhetsanläggningar bör även markeras i plan.
 Den i planen avkortade Stenhuggarvägen som avses vara kommunal gata
saknar vändplan.
 Befintlig och framtida kollektivtrafik är inte belyst.
 Enligt Vägverkets samrådsyttrande vill Vägverket ta bort direktinfart från
Follingbovägen till fastigheterna Stenhuggaren 1 och 2. I en sådan situation försämras tillgängligheten högst avsevärt och möjligheten att bedriva
handel inom dessa båda fastigheter äventyras. Förhållandet avseende trafiklösning måste klargöras innan planen kan antas.
 Byggtrafik kan inte störa pågående verksamheter inom planområdet. Trafiksituationen är, särskilt vid vissa tider, mycket ansträngd redan. Tillfart till
planområdet från söder bör därför säkerställas innan byggnadsarbeten påbörjas.
Beträffande förstudie Väg 148, Visbyleden förbi kv Stenhuggaren, Objektnummer 8441952 och med koppling till ovan angiven plan vill följande synpunkter framföras;


Utformningen i förstudien Alt 1-3b, sid 16 och 17 ser inte ut att överensstämma med de modeller som använts vid analysen av kapacitet och belastning. Kapacitets- och belastningskörningarna visar dessutom, i samtliga alternativ, en direkt koppling mellan Stenhuggarvägen och den föreslagna förbindelsen och föreslagen ny cirkulationsplats i planområdets
sydöstra del (ny koppling till Visbyleden). Det noteras även att modellkörningarna tycks förutsätta direktinfart till fastigheterna Stenhuggaren 1 och
2.



Angående måluppfyllelse (sid 22) förordas alternativ 1 men att en högre
risk föreligger p g a ytterligare en korsningspunkt. I alternativ 1 förutsätts
dock (enligt figur 7, sid 16) att Trädgårdsgatan stängs vilket därmed inte
skulle innebära ett ökat antal korsningspunkter.

Om strävan är att bygga ihop staden, öka tillgängligheten och skapa ett stabilt
och bra handelsområde bör gatustrukturen ses över ytterligare både inom och
kring planområdet. Varför inte bygga ut kopplingen, parallellt med Visbyleden,
mellan Terranovavägen och Stenhuggaren (Stenhuggarvägen) och varför inte
ansluta Terranovavägen med Trädgårdsgatan planskilt från (under) Visbyleden som exempel på möjliga alternativ.
Av förstudiens fyra alternativ förordas alternativ 2. Alternativet svarar bäst mot
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ambitioner att;
 nu och för framtiden, klara trafiksituationen
 nöjaktigt skapa tillgänglighet till handeln, inom och i anslutning till planområdet, samt
 åstadkomma koppling mellan Terra Nova-området med övriga Visby (inklusive planerad bebyggelse inom A7-området).
Avslutningsvis kan jag konstatera följande:
Detaljplaneprocessen för Stenhuggaren och Vägverkets process för åtgärder i
vägnätet kan ju betraktas som olika processer. Normalt samordnas dock dessa processer i tiden och målet måste vara en samverkande helhet.
Det kommer att behövas en anslutning från Visbyleden till Stenhuggarenområdet, för att trafiksystemet skall fungera tillfredställande, oberoende av var
den lokaliseras. Förstudiens alternativ 2 synes tillgodose framtida utveckling
av hela området. Denna anslutning måste utföras innan påbörjad utbyggnad
av planområdet med hänsyn till pågående verksamheter inom (och i anslutning till) planområdet.
Det har framförts att detaljplanen för Stenhuggaren ger möjlighet att förlägga
en ny anslutning i det läge som är visat i planförslaget och att planen ger större handlingsfrihet vid diskussioner om lokaliseringen av korsningen. Detta betraktas som rent nonsens då man inte tar mark i anspråk på detta sätt för en
”eventuell” trafikplats. Vägverket och kommunen måste komma överens om
hur trafiken ska lösas innan denna detaljplan kan antas. Kring handel ”snurrar”
trafik och är i detta planärende av primär betydelse och det måste lösas hand i
hand. Lokalisering av korsningen samt trafikföringen inom och kring planområdet kan och bör inte avgöras i ett senare skede.
Om ny lokal förbindelse mellan Terranovavägen och Stenhuggarvägen ska
anläggas krävs detaljplan. Denna väg kan ingå i denna plan.
Med hopp om att dessa viktiga synpunkter beaktas.

Stadsarkitektkontoret Någon koppling mellan Terra Nova och Stenhuggaren föreslås inte. Stenhuggaren får en anslutning mot Visbyleden och en mot Romavägen. De interna
sambanden löses på egen kvartersmark. Några gemensamhetsanläggningar
föreslås inte.
Stenhuggarvägen saknar vändplats eftersom avsikten är att vägen ska gå direkt in på planerade parkeringsplatser.
Kollektivtrafiken har belysts i samrådsredogörelsen.
Direktinfarten till ICAMAXI ligger kvar.
Avsikten är att cirkulationsplatsen på Visbyleden ska byggas innan övriga delar av Stenhuggaren bebyggs.
Förstudien är ännu inte helt klar utan kommer att bearbetas under mars månad.
Alternativa vägdragningar har diskuterats under lång tid och i dagsläget synes
kommunen och Vägverket vara överens om att föreslagen lösning är den optimala.
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Visby Energi AB
2010-01-20
U6

Vi har redan i september 2006 tillskrivet berörda i detta ärende och våra invändningar kvarstår. Kopia på tidigare skrivelse bifogas.
En allmän och personlig reflektion är att finns det något exempel där stadsplaner/detaljplaner upprättade av Gotlands kommun bidraget till samhällsutvecklingen? Har det någonsin blivit som utredningen tänkt sig? Eller har regelverket bara varit hämmande och krävt ändringar när projekt skall realiseras? Har det inneburit att störande verksamhet hamnat på behörigt avstånd
från annan verksamhet? Har det inneburit att vi tagit till vara de mest uppskattade miljöerna för bostäder? Har planerna varit långsiktiga och inte influerade
av arkitektoniska och politiska nycker?
Hur som helst är detta inte rätt tillfälle att ta upp denna fråga annat än med anledning av att detta tycks bli ännu en i raden misslyckade stadsplaneringar.
Synpunkt på erhållen trafikstudie:
Om man nu vill tillskapa detta stora handelscentrum så borde ni väl lära av tidigare misstag vid Skarphällsgatan och Östercentrum där vägnät och pplatser inte är rätt dimensionerade. För trafiken borde ni inte föreslå ytterligare
en rondell utan förslagsvis samordnat med trafiken från Terra Nova anlägga
en planskild korsning. När denna anslutning är klar bör man ta bort den löjeväckande rondellen som finns på Romavägen istället för att bygga om den. Vi
förstår inte att Vägverket kan acceptera ytterligare en anslutning som är ett
hinder för den tunga förbifartstrafiken. Den idealiska platsen för en ny anslutning finner man om man tittar på karan och ser att Stora Törnekvior och Terra
Novavägen kan möta Visbyleden i samma punkt.
Vi vill anmäla att vi inte frivilligt kommer att släppa till någon mark för ett så dåligt trafikförslag som det föreslagna. Huruvida vi avser att överklaga nu föreslagen plan har vi inta tagit ställning till ännu.
I skrivelse från 2006 ifrågasätter Visby Energi AB en livsmedelsetablering i kv
Stenhuggaren på grund av lukt, buller och kraftig rökutveckling vid brand i
bränslelagret. Visby Energi AB anser att man kan bygga Konsum på Rävhagensidan istället.

Stadsarkitektkontoret Konsekvenserna för trafiken har utretts i flera omgångar. Kv Stenhuggaren
behöver två anslutningar. Trafiken bör då inte gå förbi bostäderna i Terra
Nova. För att få en god trafikförsörjning för det planerade exploateringsområdet på A7 fältet och erhålla en bra vägnätsstruktur in mot Visbys centrala delar
erfordras en ny anslutning till Visbyleden. För att undvika bostäderna i kv Skäran och Lien ligger föreslagen anslutning bäst till. Denna anslutning kommer
också ge en alternativ väg till kommunens återvinningsanläggning och till Visby Energis värmeanläggning.
Vägverket
2010-01-21
U7

Vägverket Region Stockholm har erhållit rubricerat ärende för yttrande i samband med utställning. Syftet med planen är att anpassa befintlig detaljplan till
rådande förhållanden med bl.a. livsmedelsförsäljning, då det tidigare användningsområdet Handel inte avsett livsmedel. I planen tillåts ytterligare etablering av livsmedelsföretag. Tillåten exploateringsgrad minskas även från gällande plan. Vägverket är väghållare för länsväg 148, Visbyleden, samt för Follingboväg, länsväg 143, som gränsar till planområdet.
Det är viktigt med en helhetssyn kring bebyggelse och trafik i området. Vilken
slags utformning som ska väljas beror på vilka trafikrörelser som förväntas,
och om det finns behov av lösningar för gång- och cykeltrafikanter m.m. Det är
viktigt att de åtgärder som genomförs är noga övervägda och uppfyller en god
funktion även för kommande planer. Vissa åtgärder i vägnätet kommer därför
att vara nödvändiga för planens genomförande, bland annat en permanent
ombyggnad av anslutningen till området från väg 143. Ett avtal skall finnas
mellan Vägverket och kommunen avseende ansvaret för genomförande och
finansiering för detta innan planen antas. Det är vidare viktigt att in- och utfart
till parkeringsytorna lokalt inom området ordnas på ett smidigt sätt så att ingen
risk finns för att köer växer ut mot länsvägen.
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Detaljplaneförslaget redovisar även en ny cirkulationsplats på Visbyleden.
Som tidigare påtalats krävs, för att kunna anlägga en ny cirkulationsplats på
Visbyleden, att processen sker enligt väglagen, med förstudie, vägutredning
(ev) och arbetsplan. För närvarande pågår arbetet med förstudie, i samarbete
med kommunen. Vägverket anser att kommunen bör avvakta ett antagande
av detaljplanen till dess förstudien är fullföljd för att hitta lämpligaste placering
av en eventuell cirkulationsplats. Avtalet som skall tecknas mellan kommunen
och Vägverket skall även reglera genomförande och finansiering av eventuella
åtgärder på Visbyleden. Vägverket har ingen möjlighet att bekosta åtgärder
föranledda av planen.
Stadsarkitektkontoret Kommunen avser att skriva ett avtal med Vägverket. I avtalet ska framgå att
Vägverket fritas från ev skyldighet att bygga cirkulationsplatsen på Visbyleden.
Länsstyrelsen
2010-01-21
U8

Riksintressen, förordnanden m.m.
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. Området ligger inom influensområde (buller) för riksintresset Visby flygplats enligt 3 kap 8 §, MB
Behovsbedömning av MKB
Kommunen har gjort bedömningen att utvecklingen enligt programmet
inte innebär betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har i samband med
plansamrådet instämt i kommunens bedömning.
Bedömning enligt länsstyrelsens prövningsgrunder i 12 kap 1 § PBL
Länsstyrelsens prövningsgrunder innefattar riksintressen, hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning eller erosion samt miljökvalitetsnormer. Dessa frågor kan leda till att Länsstyrelsen, enligt 12 kap. 1 §
PBL, senare prövar kommunens beslut att anta den aktuella detaljplanen.
Länsstyrelsen har i samrådsskedet gjort bedömningen att inga riksintressen påverkas av åtgärderna i området, denna bedömning kvarstår.
En förstudie har sedan samrådet tagits fram för att lösa trafiksituationen
på Visbyleden. Denna visar att det finns fyra olika alternativa lösningar. I
och med att trafikplaneringen nu kommit längre finns det goda förutsättningar att skapa lösningar som är säkra och långsiktigt hållbara. Vägverket påtalar att förutsättningen för att kunna anlägga en ny cirkulationsplats
på Visbyleden är att processen sker enligt väglagen, med förstudie, eventuell vägutredning och arbetsplan. För närvarande pågår arbetet med
förstudie, i samarbete med kommunen. För att säkerställa att den lämpligaste placeringen av en eventuell cirkulationsplats väljs krävs att kommunen avvaktar ett antagande av detaljplanen till dess förstudien är fullföljd.
Länsstyrelsen bedömer med aktuellt planförslag att det kan bli förenligt
med de intressen Länsstyrelsen har att särskilt bevaka. Det som kvarstår
är att säkerställa att trafiklösningarna till området blir säkra och utformas
på ett lämpligt sätt.
Länsstyrelsens övriga synpunkter
Med anledning av vad som står i samrådsredogörelsen om tillståndsprövning av intilliggande verksamhet (avseende intilliggande flispanna på fastigheten Visby Värmekraften 3) vill Länsstyrelsen förtydliga att verksamhetsutövaren under 2009 återkallat ansökan varför eldning av avfallsslag
såsom returflis och döda höns inte längre är aktuellt.

Stadsarkitektkontoret Kommunen avser att skriva ett avtal med Vägverket. I avtalet ska framgå att
Vägverket fritas från ev skyldighet att bygga cirkulationsplatsen på Visbyleden. Med detta avtal ges en garanti att föreslagen cirkulationsplats inte byggs
om förstudien mot förmodan skulle visa på ett annat bättre läge.
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Miljö-och hälsoskydds- Vad gäller risk för luktstörning från flislager anges i planförslaget att luktande
kontoret.
ämnen kan filtreras bort.
2010-01-21
U9
Exploatörer bör senast i samband med bygglovprocessen medvetandegöras
om konfliktrisk med intilliggande flislager/värmepanna så att ventilation och
övrigt kan anpassas innan tillskapande av nya byggnader och verksamheter
inom området. Det bör undersökas om särskilda krav av ventilationsfilter kan
ställas på verksamheter som är känsliga för lukt.
Stadsarkitektkontoret Bygglov ska följa gällande detaljplan som föreskriver att byggnadsventilation
ska utformas så att lukten av terpener från flisupplaget på fastigheten Värmekraften 3 inte tränger in i byggnader i kv Stenhuggaren.
Kommunstyrelsen
2010-01-25, § 2
U10

Planförslaget, som när det gäller trafikföring och vägplanering, överensstämmer med alternativ 1 i den förstudie som gjorts, tillstyrks. Det är, som framhålls
i planhandlingen, från trafiksynpunkt nödvändigt med två in- och utfarter till
området och att dess anslutningar bör prövas i ett sammanhang.

Tekniska nämnden
Planförslaget tillstyrks med tillägg att busshållplatsens placering på Follingbo§ 27/2010
väg utanför ICAMAXI ses över ur trafiksäkerhetsmässig aspekt.
U11
Stadsarkitektkontoret Frågan överlämnas till Vägverket som är ansvarig för denna busshållplats

Sedan samrådstiden kvarstår nedanstående erinringar som redovisats i samrådsredogörelsen:
TeliaSonera. S3. Sakägare
Ägaren av Sotaren 1 och 2. Växthuset Linds AB. S9. Ej sakägare
Wisby Ridklubb. S11. Sakägare.
Stall Fyrklövern. S12. Sakägare.
Gotlands Travsällskap och Gotlands Hästsportfält AB. S13. Sakägare.

Stadsarkitektkontoret i Visby den 27 januari 2010

Carin Johanson
stadsarkitekt

Björn Andersson
Planarkitekt
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GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-05-27
2010-05-05—07 och 10

Ks § 134
Au § 137

Långsiktig plan för VA-utbyggnad
KS2008/601-30
- Kommunstyrelsen 2008-12-09, § 322
- Plan- och bostadskommittén 2009-11-10, § 7
- Kommunstyrelsen 2009-12-17, § 334
- Ledningskontoret 2010-05-03 och efter arbetsutskottet reviderat planförslag

Ledningskontoret har kommunstyrelsens uppdrag att, i nära samverkan med tekniska
kontoret, stadsarkitektkontoret och miljö- och hälsoskyddskontoret, genomföra en
översyn av nuvarande plan för kommunal VA-utbyggnad. Efter plan- och bostadskommitténs behandling förelåg ett reviderat planförslag som kommunstyrelsen beslutat
remissbehandla. Remissbehandlingen skulle samordnas med granskningen av förslaget
till översiktsplan för Gotland. Beredningen av planförslaget följer hanteringen av
utarbetandet av förslaget till översiktsplan för Gotland.

Ledningskontoret har framlagt förslag till plan och då inarbetat de synpunkter som
framkommit under remissbehandlingen.
Bakgrund: Kommunfullmäktige antog i juni 2002 en långsiktig plan för VA-utbyggnaden på

Gotland den närmaste 10-årsperioden. Planen skulle stämmas av regelbundet för att se
hur prioriteringarna står sig i förhållande till eventuellt ändrade förutsättningar. Med
tanke på de stora planerings- och projekteringsinsatser som VA-utbyggnad fordrar ska
översynen göras vart fjärde år och 10 års-planen förlängs att gälla motsvarande tid.
I november 2006 antog kommunfullmäktige ett förslag till reviderad plan. Revideringen innebar
bl.a. att utbyggnaden perioden 2006-2010 följde den gällande planen och under perioden
2011-2015 koncentrerades utbyggnaden till infrastrukturella insatser – utbyggnad av VAverk och ledningar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Förslaget till långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland 2010-2019 antas.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
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Ledningskontoret
Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Långsiktig plan för VA-utbyggnad 2010-2019
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog i juni 2002 dokumentet ”Långsiktig plan för VAutbyggnad på Gotland”. Planen, som skall revideras vart fjärde år, sträcker sig
över en 10-årsperiod. Planens syfte är primärt att vara ett strategiskt underlag
för den kommunala utbyggnaden av vatten- och avloppsanläggningar/nät på
Gotland. Den nu gällande planen antogs av kommunfullmäktige i november
2006. Kommunstyrelsen gav under § 322/2008 ledningskontoret i uppdrag att
i nära samverkan med tekniska förvaltningen, stadsarkitektkontoret och miljö
och hälsoskyddskontoret göra en översyn av nuvarande VA-plan.
Sedan den senaste planen antogs har ett antal nya planeringsförutsättningar
tillkommit – en ny vision för den framtida utvecklingen på Gotland fram till
år 2025 har antagits av kommunfullmäktige. Byggnadsnämnden har godkänt
nya riktlinjer för enskild vattenförsörjning vid planläggning och bygglov,
miljö och hälsoskyddsnämnden har antagit nya riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar och tekniska nämnden har godkänt en strategi för den
kommunala VA-utbyggnaden fram till 2017.
Det nya planförslaget skiljer sig från tidigare VA-planer genom att den har ett
bredare angreppssätt på VA-problematiken. Den syftar inte bara till att finna
lösningar på VA-frågorna genom storskalig kommunal utbyggnad utan även,
då detta av olika skäl inte är möjligt, redovisa andra lösningar, gemensamma
eller enskilda, för att därmed möjliggöra en utveckling som omfattar hela
Gotland i enlighet med intentionerna i Vision 2025.
Bedömning
Förslaget till ny VA-plan har remitterats till berörda nämnder som lämnat
följande synpunkter:
Byggnadsnämnden föreslår att bilaga 1 (som redovisar den kommunala VAutbyggnaden) kompletteras med en redovisning av större privata gemensamhetsanläggningar.
Miljö och hälsoskyddsnämnden har inga synpunkter på förslaget.
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Tekniska nämnden föreslår två redaktionella justeringar, dels att en mening
som rör avsaltning av havsvatten utgår samt att det förtydligas att avloppsdammar kan utvecklas som en alternativ reningsmetod.
Ovan nämnda synpunkter har arbetats in i det slutliga planförslaget dels i
form av en ny bilaga 1 b dels genom justeringar under rubriken ”Nya vägar
för att trygga VA-försörjningen” på sid 22 i planförslaget.
Ledningskontoret föreslår att förslag till långsiktig plan för VA-utbyggnad på
Gotland 2010-2019 antas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till långsiktig
plan för VA-utbyggnad på Gotland 2010-2019
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Per Lindskog
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Länsplan för regional transportinfrastruktur
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-05-27, § 122

•

Ledningskontoret 2010-04-23 med förslag till plan
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Länsplan för regional transportinfrastruktur
KS2009/31-14
- Näringsdepartementet 2008-12-19
- Kommunstyrelsen 2009-10-26, § 265
- Näringsdepartementet 2010-03-29
- Ledningskontoret 2010-04-23

Regeringen har uppdragit åt länen, regionala självstyrelseorgan och kommunala
samverkansorgan att upprätta förslag till transportslagsövergripande länsplan för
regional transportinfrastruktur för perioden 2010-2021. För uppdraget har direktiv
fastställts. Kommunstyrelsen godkände i oktober 2009 (§ 265) ett remissbehandlat
förslag och överlämnade det till regeringen.
Regeringens beslut innebär att de preliminära ramarna för länsplanerna,
33,1 mdkr, fastställs. För Gotlands kommundel uppgår ramen till 205 mnkr.
Senast 30 juni ska den planeringsansvariga organisationen i länet fastställa
länsplanens innehåll.
Ledningskontoret har föreslagit att planen ska fastställas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Länsplanen för regional transportinfrastruktur 2010 – 2021 fastställs.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
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Ledningskontoret
Lena Johansson

Kommunstyrelsen

Fastställelse av länsplanen för regional transportinfrastruktur 2010 - 2021
Gotlands regionala transportinfrastrukturplan 2010 - 2021 godkändes av
kommunstyrelsen 2009-10-26, § 264, och överlämnades därefter till regeringen.
Regeringen fastställde 2010-03-29 de definitiva ekonomiska ramarna till länen. Gotland tilldelades 205 Mkr, vilket överensstämmer med den tidigare
givna preliminära planeringsramen. Enligt regeringens beslut ska länsplanerna fastställas senast den 30 juni 2010.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
• Länsplanen för regional transportinfrastruktur 2010 - 2021 fastställes.

Bo Dahllöf
Regiondirektör
Per Lindskog
Utvecklingsdirektör
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1 Bakgrund
Regeringen gav i december 2008 länen i uppdrag att upprätta förslag till
transportslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för perioden
2010 - 2021. Samtidigt gav regeringen i uppdrag åt trafikverken att upprätta ett
gemensamt förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av
transportsystemet.
Länens förslag ska vara inlämnade till regeringen senast den 2 november 2009. Innan
dess ska de vara remissbehandlade. Därefter analyserar regeringen planförslagen och
fattar beslut om definitiva ramar till resp. län. Efter regeringens beslut ska länen
fastställa sina länsplaner senast inom två månader.
Den preliminära planeringsramen för Gotlands del är 205 miljoner kronor för hela
perioden. Förslag till åtgärder ska även lämnas för nivåer som är 25 % högre och 25 %
lägre än planeringsramen.
Planeringen ska genomföras enligt regeringens direktiv för åtgärdsplaneringen.
Enligt direktiven får länsplanerna bl.a. innehålla investeringar och
trafiksäkerhetsåtgärder i och kring statliga vägar och bidrag till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar (förordningen 2009:237) om statlig medfinansiering till
vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m). Enligt förordningen kan bidrag ges
bl.a. för:
x byggande av väg- och gatuanläggningar för regional, och i vissa fall lokal,
kollektiv persontrafik som tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov,
x byggande av spåranläggningar för regional kollektiv persontrafik som
tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov,
x byggande av stationer, terminaler, vänthallar, hållplatser och andra liknande
anläggningar för trafikanternas trivsel vid regionalt, och i vissa fall lokalt,
kollektivt resande,
x byggande av flygplatsanläggning som tillgodoser ett allmänt
kommunikationsbehov,
x transportinformatik eller fysiska åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet
på kommunala vägar och gator,
x åtgärder för att, på befintlig och ny infrastruktur, minska negativa miljöeffekter
såsom luftföroreningar, buller, barriär- och fragmentiseringseffekter samt
energiåtgång och klimatpåverkande utsläpp,
x åtgärder för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för funktionshindrade
resenärer i fråga om kollektivtrafikfordon, terminaler, hållplatser eller andra
anläggningar i anslutning till dessa samt investeringar i
reseinformationsanläggningar som underlättar funktionshindrades resor,
x byggande av kajanläggning för regional kollektiv person- och godstrafik som
tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov,
x investeringar i fartyg för regional kollektiv person- och godstrafik som
tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov.
Länen har också möjlighet att använda sin planeringsram för åtgärder i den nationella
planen. Enligt direktiven bör länen se till att utrymme i planerna finns för ändringar i
transportefterfrågan. Därför är rekommendationen att t.ex. för en del av
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planeringsramen ange ändamål och inte enskilda objekt. Länen bör, enligt direktiven,
beakta det nya hastighetsgränssystemet vid prioriteringarna. Länsplanerna ska också
omfatta åtgärder som främjar användningen av cykel.
Den nationella planen ska innehålla investeringar i det nationella stamvägnätet och på
järnvägarna. Drift och underhåll för de statliga vägarna ingår, liksom miljöåtgärder och
enskilda vägar. För Gotlands del anges särskilt i direktiven, under rubriken för den
nationella planen, att: ”Det finns behov av att åstadkomma stabila förutsättningar för
näringslivets transporter till och från Gotland. Åtgärder som bidrar till att motverka de
transport- och konkurrensnackdelar som Gotland har bör redovisas.” Se avsnitt 4.1.2.
Viktiga utgångspunkter för planeringen är bl.a. målen för transportpolitiken, energi- och
klimatmålen, infrastrukturpropositionen Framtidens resor och transporter 2008/09:35,
ett trafikslagsövergripande förhållningssätt och fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen
innebär att åtgärder som övervägs ska analyseras enligt ordningen:
1. åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt,
2. effektivare utnyttjande av befintliga trafikanläggningar och fordon,
3. begränsade ombyggnadsåtgärder,
4. nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder.
En grundläggande viktig utgångspunkt är naturligtvis även regionernas mål och
strategier.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat (§ 212) att sända förslaget till regional
infrastrukturplan på remiss. Infrastrukturplaneringen och planförslaget har tidigare bl.a.
diskuterats och behandlats av kommunstyrelsen, dess arbetsutskott och av Gotlands
Trafikråd som är ett samrådsorgan i kommunikationsfrågor. Förslaget är framtaget av
en arbetsgrupp med representanter från länsstyrelsen i Gotlands län, Vägverket Region
Stockholm och Gotlands kommuns tekniska förvaltning och ledningskontor.
Planförslaget kommer att kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning. Förslaget
till länsplan för regional transportinfrastruktur har varit utsänt på remiss. Ett trettiotal
remissvar lämnades. En sammanställning och sammanfattning av inkomna remissvar
finns i bilaga 10.
Kommunstyrelsen behandlade planförslaget 2009-10-26 och beslutade då att överlämna
förslaget till länsplan för regional transportinfrastruktur till Näringsdepartementet.
Regeringen fastställde 2010-03-29 de definitiva ekonomiska ramarna till länen. Gotland
tilldelades 205 Mkr, vilket överensstämmer med den tidigare givna preliminära
planeringsramen.

2 Mål och strategier
Avsnittet innehåller nationella mål, regionala mål och strategisk inriktning för
planförslaget.
2.1 Nationella mål
De nationella målen för transportpolitiken är utgångspunkter för utvecklingen av
transportsystemet. Det övergripande målet lyder:
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x Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela
landet.
Det övergripande nationella målet stöds av två mål, ett funktionsmål som handlar om
resans eller transportens tillgänglighet och ett hänsynsmål som handlar om säkerhet,
miljö och hälsa.
x Tillgänglighetsmålet: Transportsystemets utformning, funktion och användning
ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet
och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet.
Transportsystemet ska vara jämställt, d.v.s. likvärdigt svara mot kvinnors
respektive mäns transportbehov.
x Hänsynsmålet: Transportsystemets utformning, funktion och användning ska
anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att
miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås.
EU har satt som mål att minska utsläppen av klimatgaser med 20 procent till år 2020,
jämfört med 1990 års nivå, och med 30 procent om industriländerna gör detsamma. I
propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik är målen för klimat- och
energipolitiken till år 2020 en 40 % minskning av klimatutsläppen, minst 50 % förnybar
energi, 20 % effektivare energianvändning och minst 10 % förnybar energi i
transportsektorn. För att nå målen presenterar regeringen en samlad åtgärdsplan, bl.a. en
handlingsplan för transporter i syfte att stegvis öka energieffektiviteten i
transportsystemet, bryta fossilberoendet och minska klimatpåverkan.
Övriga miljömål som berör transportsystemet handlar om att minska utsläppen av
luftföroreningar och buller från trafiken, olyckor med transport av farligt gods och
föroreningar av dricksvatten samt trafikens och infrastrukturens påverkan på natur- och
kulturmiljö och friluftslivsvärden.

2.2 Systemanalys
Som inledning till infrastrukturplaneringen gav regeringen i januari 2008 i uppdrag bl.a.
till länen att inleda planeringen genom att ta fram särskilda systemanalyser. Enligt
uppdraget borde arbetet bedrivas länsöverskridande. Gotland tog med länsstyrelserna i
Stockholm och Västmanland, och med regionförbunden i Sörmland, Örebro och
Uppsala län fram en gemensam systemanalys. Dessa fem regioner har sedan några år
samverkat inom ”En bättre sits”, bl.a. har man från samtliga riksdagspartier enats om
övergripande mål för Stockholm-Mälarregionen. Dessa ”storregionala” mål, som också
Gotland anslöt sig till i samband med systemanalysen, är att skapa ett transportsystem
som:
x Utvecklar både regionens och nationens internationella konkurrenskraft och
bidrar till en attraktiv Stockholm-Mälarregion.
x Är långsiktigt hållbar – ekonomiskt, socialt och ekologiskt.
x Främjar regional balans genom flerkärnighet och kompenserar StockholmMälarregionens internationellt sett relativa gleshet, så att regionen ändå når en
kritisk massa.
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x Är effektivt genom samverkan, helhetssyn och användning av alla fyra
trafikslagen.
Transportsystemet i Stockholm – Mälarregionen och Gotland står under de närmaste
decennierna inför stora utmaningar som kan sammanfattas med klimat,
konkurrensförmåga, kapacitet och kostnader. För att möta dessa utmaningar redovisas i
systemanalysen för Stockholm – Mälarregionen och Gotland strategier för att utveckla
x ett klimatneutralt transportsystem,
x en effektiv regional och nationell struktur med snabba förbindelser och
attraktiva knutpunkter,
x en god tillgänglighet till framför allt Arlanda,
x ökad kapacitet och effektiv trafik genom en sammanhållen kollektivtrafik i
Stockholm – Mälarregionen, en stärkt kollektivtrafik i de större stråken och ett
kapacitetsstarkt huvudvägnät av god kvalitet,
x en ökad kostnadseffektivitet genom att utnyttja fyrstegsprincipen och en bättre
samverkan i planeringen samt
x goda möjligheter för alla trafikantgrupper genom att ha en helhetssyn på resan
och transporten och ta tillvara ny kunskap.

2.3 Regionala mål
Vision Gotland 2025 är Gotlands regionala utvecklingsprogram. Det regionala
utvecklingsprogrammet med sin vision, övergripande mål, målbilder och strategier ska
vara en bas för det regionala utvecklingsarbetet och för andra planer och program, som
t.ex. infrastrukturplaneringen.
Vision Gotlands övergripande vision är:
x Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet,
hållbar tillväxt och fylld av livslust.
Vision Gotlands övergripande mål är:
x Minst 65 000 invånare bor på Gotland.
x Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet.
x Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen.
x Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.
x Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor.
2.4 Strategisk inriktning
Den strategiska inriktningen för den regionala infrastrukturplanen utgörs av målbilderna
och strategierna för kommunikationer i det regionala utvecklingsprogrammet Vision
Gotland 2025. Dessa är för kommunikationerna till och från Gotland och på Gotland:
Gotland har som en integrerad och dynamisk region i Europa och som ett centrum i
Östersjöområdet en transportstruktur som gynnar tillväxt och utveckling och som är
miljömässigt hållbar genom att:
x Öka tillgängligheten till Gotland genom att tid och kostnad för resor och
transporter minskar.
x Stärka Gotlands koppling till nationella och internationella trafiksystem.
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x Öka Gotlands förbindelser med omvärlden genom fler flyg- och
färjedestinationer. Särskilt södra och östra Östersjöregionen för utökad
färjetrafik.
x Verka för ett långsiktigt hållbart kommunikationssystem; ekonomiskt, socialt
och ekologiskt.
x Hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn ska ha full kapacitet för sina uppdrag
gällande färjetrafik, gods, fritids- och kryssningstrafik.
x Säkra och trygga utvecklingen av flygplatskapacitet.
x Alla människor på Gotland ska ha möjlighet att effektivt, säkert och på
miljömässigt långsiktigt hållbart vis förflytta sig mellan bostad, arbete, skola och
fritidsaktiviteter.
x De lokala transportsystemen ska vara säkra och tillgängliga för alla.
x Cykelåkandet ska öka med 30 procent över en 15-årsperiod.
x Genom att 140-vägarna utvecklas till snabba och säkra matarvägar och
kollektivtrafikens stomlinjer byggs ut, krymps avstånden på Gotland.
Grundläggande är en långsiktigt hållbar utveckling. I samband med den tidigare nämnda
systemanalysen för Stockholm, Mälarregionen och Gotland togs särskilda villkor som
transportsystemen ska sträva mot fram. Dessa strävanden och ambitioner ska även gälla
inom åtgärdsplaneringen. Strävan är att transportsystemen:
x är klimatneutrala,
x inte tar i anspråk knappa resurser,
x inte stör omgivningen med buller, luftföroreningar eller barriäreffekter,
x anpassas till landskapets natur-, kultur- och rekreationsvärden,
x inte orsakar olyckor eller skador,
x har en hög tillförlitlighet samt
x ger trygghet och lika möjligheter för alla människor, oavsett kön och social och
kulturell bakgrund.

3 Övergripande förutsättningar
I avsnittet beskrivs övergripande förutsättningar som påverkar behov och krav på
transportsystemen på Gotland, och vice versa.
3.1. Befolkning
Befolkningen 1 på Gotland uppgick sista december 2008 till 57 004 personer, en
minskning med 118 under år 2008. Befolkningen på Gotland är därmed nere i samma
nivåer som de sista åren på 1980-talet. Minskningen, mindre än närmast föregående år,
beror på det negativa flyttnettot, – 51 och födelsenettot, -67. En liten tendens till högre
födelsetal märks. 548 födda år 2008 är den högsta siffran på 2000-talet.
Gotland har ett tydligt underskott av andelen befolkning i åldrarna 30-40 år jämfört med
riket i genomsnitt.

1 Om befolkningen ur Redovisning av användningen av medel ur anslag 33:1, Regionala tillväxtåtgärder,
inom utgiftsområde 19 Regional utveckling, 2008. Gotlands kommun.
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Målet i Vision Gotland 2025 är att Gotland ska nå upp till 65 000 personer, vilket kräver
en mycket kraftig ändring av de tendenser i befolkningsutvecklingen som nu råder.

3.2 Boendestruktur
Boendet på Gotland är väl spritt. Ca. 40 % av invånarna bor på landsbygden och
ungefär lika många i Visby. Övriga bor i någon av Gotlands många mindre tätorter.
Oavsett var man bor - på landsbygden, i tätort eller i Visby, vid kusten eller i inlandet –
är målbilden enligt det regionala utvecklingsprogrammet att det ska finnas tillgång till
affärer, service, kultur och upplevelser inom rimligt avstånd. Stad och land ska
samspela och utvecklas utifrån sina egna styrkor och bidra till att den inomregionala
balansen bibehålls.
För att utveckla hela Gotland behöver olika områden för stad och land förstärkas. Målet
är att öka befolkningen på ön, göra landsbygden till en kreativ miljö för företagare,
boende och turism. Visbys möjligheter att inta en ny position ska lyftas, med hög
kreativ och kunskapsintensiv nivå och som världsarv. Flera av tätorterna: Hemse, Slite,
Burgsvik, Klintehamn, Lärbro, Fårösund, Roma och Katthammarsvik bör utvecklas som
serviceorter för att förstärka landsbygden.

3.3 Näringslivsstruktur
Näringslivet 2 på Gotland skiljer sig på flera sätt från den genomsnittliga
näringslivsstrukturen i Sverige. Den offentliga sektorn, besöksnäringen och
jordbruket/livsmedelsindustrin sysselsätter en stor del av arbetskraften, medan
exempelvis tillverkningsindustrin och sektorn företagstjänster är förhållandevis liten.
Det finns en lång tradition av egen- och småföretagande på Gotland, inte minst inom de
areella näringarna.
Det gotländska näringslivet har av tradition varit mer inriktat på råvaruproduktion än
vidareförädling. Förädlingsgraden har dock ökat under senare år särskilt inom
livsmedelsbranschen. Behovet av ytterligare vidareförädling betonas inom flera
branscher. Området privata tjänster har ökat under de senaste åren inte minst kopplat till
utvecklingen av besöksnäringen och Högskolan på Gotlands verksamhet. Fortfarande
ligger dock andelen sysselsatta inom området privata tjänster betydligt under andelen i
övriga riket.
Gotlands kommun har sedan 1998 det regionala utvecklingsansvaret på Gotland och
ansvarar därmed bl.a. för att samordna det regionala tillväxtarbetet i Gotlands län. Det
sammanhållande instrumentet är det regionala tillväxtprogrammet. Insatserna i det
regionala tillväxtprogrammet avgränsar sig till frågor och faktorer som har en tydlig
koppling till tillväxtbegreppet, dvs. huvudsakligen näringspolitiska faktorer men även
t.ex. transport- och utbildningspolitiska faktorer av direkt betydelse för företagandet och
möjligheterna till ökad tillväxt i företagen ingår.
Tillväxtprogrammet består av tre utvecklingsområden: besöksnäringen, profilprodukter
och basförutsättningar. I profilområden ingår delarna livsmedel, energi, kreativa
2 Beskrivning ur Rapport från Gotland med anledning av varsel, 2009-02-02. Länsstyrelsen och Gotlands
kommun.
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näringar och utbildning, habilitering och vård. Basförutsättningar är generellt och gäller
hela näringslivet. Häri ingår som en viktig del området tillgänglighet och
kommunikationer. Två av de mest kommunikationsberoende näringarna,
besöksnäringen och areella sektorn/livsmedelstillverkningen, ingår således i det
prioriterade tillväxtarbetet.
Målbilden för Tillgänglighet och kommunikationer i tillväxtarbetet lyder:
Det är enkelt, billigt och bekvämt att ta sig till och från Gotland genom att det finns
flera färje- och flyglinjer till olika destinationer i Östersjöregionen. Intermodala
lösningar har gjort det enkelt att ta sig vidare från flygplatser och hamnar och medfört
att resandet till och från Gotland ökat avsevärt såväl bland boende och affärsresenärer
som turister. Genom en säker och snabb IT-infrastruktur både till och på Gotland kan
företag etableras över hela ön avsett vilka kommunikationsbehov som finns.

3.4 Pendling
Många människor gör långa dagliga resor till arbete. Utvecklingen går mot längre resor
som görs till och inom färre och större arbetsmarknadsregioner. Nutek (nu
Tillväxtverket) gjorde 2007 en analys över hur arbetsmarknadsregionerna kan se ut år
2030. Som exempel visar den för Stockholm, Mälarregionen och Gotland, som idag
består av tio arbetsmarknadsregioner, att antalet år 2030 kan ha minskats till hälften.
Gotland ses fortsatt som en egen arbetsmarknadsregion.
Även för Gotlands del ökar dock pendlingen över större områden. Pendlingen över
läns/kommungränsen, till arbete på Gotland eller på fastlandet, ökar. Sedan mitten av
1990-talet har utpendlingen till fastlandet ökat kraftigt, med drygt 60 %. Drygt 2 000
personer pendlar ut, knappt 1/3 är kvinnor, en andel som varit relativt konstant. Detta
kan sannolikt spegla det rådande generella resmönstret, att män rör sig över större
geografiska områden. Även pendling till Gotland från fastlandet har sedan mitten av
1990-talet ökat. Inpendlarna är färre än utpendlarna, totalt ca. 900 personer och den
relativa ökningen, drygt 30 %, har inte varit lika kraftig som för utpendlarna.
Kvinnornas andel av inpendlandet är betydligt högre än den kvinnliga andelen
utpendlare.
Drygt 24 000 människor både bor och arbetar på Gotland, jämnt fördelade på män och
kvinnor. Drygt hälften arbetar i Visby. Visby har inpendling från så gott som alla
socknar (totalt 92), flest kommer från socknarna i en omkrets på ca. 2-2,5 mil utanför
Visby, allra flest från Västerhejde och Väskinde. Stor inpendling finns även från de
större tätorterna. Utpendling sker till alla utom ett 20-tal socknar, störst i antal till
tätorterna Slite, Klintehamn och Roma.
Slite och Hemse är därefter de orter med flest arbetsplatser och antal invånare.
Inpendlarna till Slite kommer framför allt från Visby och socknarna på norra Gotland.
Utpendlingsmönstret ser ungefärligen likadant ut som inpendlingen. Till Hemse
kommer inpendlarna företrädes vis från de närliggande socknarna och från hela södra
Gotland. Från Hemse pendlas framför allt till Visby och Klintehamn. I storlek i antal
arbetsplaster följer därefter Klintehamn. Klintehamn har stor in och utpendling till och
från Visby, liksom inpendling från sina omgivande socknar.
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3.5 Översiktlig planering
I Bygg Gotland, samrådsförslag till översiktsplan för Gotland, visas hur Gotlands
kommun vill använda öns mark- och vattenområden. Det handlar både om exploatering
och om att skydda och säkerställa värdefulla miljöer. De större frågor planförslaget tar
upp är: inomregional balans, bebyggelseutveckling, turismens utveckling, kulturmiljöer,
klimatförändring, kustzonen, vatten- och avlopp samt vindbruk.
I förslaget anges att den fysiska planeringen ska bidra med incitament och möjligheter
för Gotland att växa och utvecklas så att det råder balans mellan stad och land. För att
uppnå målet ska attraktiv bebyggelse i Visby och på landsbygden stimuleras. För att
serviceorterna ska stärkas är enligt förslaget, ett attraktivt kustboende en förutsättning
och en särskild modell för hållbart landsbygdsboende föreslås. Kollektivtrafiken ska i
samverkan med den fysiska planeringen medverka till minskade utsläpp och att balans
mellan stad och land uppnås. Även kollektivtrafikens sociala dimension betonas, genom
att den knyter samman tätorterna och landsbygden.
I Hela Visby, utställningsförslag till fördjupad översiktsplan för Visby är förslagen till
riktlinjer bl.a. att vitalisera, utveckla, bygga ut, bygga samman, länka ihop och ”hela”
staden. Med ”hela” staden menas i detta sammanhang både ”hela” i betydelsen att
”laga” och ”hela” till skillnad från halva. Staden ska också upplevas som ”färdig” hela
tiden. Med den ”färdiga staden” menas att ny bebyggelse ska ansluta till den befintliga
staden så att öar av bebyggelse utan fysisk och social koppling till den övriga staden så
långt som möjligt undviks.
För trafiken pekas på prognoser om ökad trafik på vissa huvudgator, med
framkomlighetsproblem, ökat buller och miljöstörningar. Ett antal korsningar behöver
utredas och ev. göras om till cirkulationsplatser. För att minska biltrafiken finns förslag
till huvudnät för cykling.

4 Transportsystemen
I avsnittet beskrivs viktiga delar av transportsystemen för Gotland. Redovisningen är
indelad i fyra rubriker: övergripande kommunikationsfrågor, tillväxt och utveckling,
tillgänglighet och trygghet samt trafiksäkerhet.
I avsnittet visas även på områden som behöver förbättras för att svara mot behov, mål
och strategier. De som är möjliga att åtgärda inom ramen för åtgärdsplaneringen
beskrivs närmare i en s.k. bruttolista, bilaga 1, en sammanställning av behov av
åtgärder. Bruttolistan är en inventering och sammanställning av åtgärder under de fyra
rubrikerna. Bruttolistan anger åtgärdens geografiska läge, kostnad, steg i
fyrstegsprincipen, statlig och/eller bidrag till kommunen och för vissa delområden
förslag till prioriteringar och för vissa åtgärder effekter. Bruttolistan är avsedd att
användas som ett underlag vid det årliga genomförandet av åtgärdsplaneringen.

4.1 Övergripande kommunikationsfrågor
I avsnittet tas de kommunikationsfrågor som är av övergripande intresse upp. De
åtgärder och insatser som kan behöva göras har inte i alla delar sin plats i
åtgärdsplaneringen men behöver ända lyftas för att trafiken ska kunna ses i ett större
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sammanhang och för att markera dess betydelse för Gotlands utveckling. Dessa frågor
har sitt i ursprung i det regionala utvecklingsprogrammet. De infrastrukturinvesteringar
och satsningar inom kommunikationsområdet som görs måste kunna stödja och
överensstämma med den strategiska inriktningen från det regionala
utvecklingsprogrammet.
De delar som ingår i avsnittet är trafiken till och från Gotland, näringslivets
transporter/Gotlandstillägget, resor och transporter på fastlandet och inom
Östersjöregionen samt hastigheterna på vägarna.

4.1.1 Trafiken till och från Gotland
Gotlands läge gör förbindelserna med omvärlden till en nyckelfråga och
kommunikationerna till och från Gotland är grundläggande för utvecklingen. Väl
fungerande kommunikationer är ett måste för invånare, inflyttare och besökare, för
företagande och näringsliv, för offentliga sektorn och för andra verksamheter. Färjeoch flygförbindelserna motsvarar Gotlands bro/tunnel/järnväg/väg.
Ö-läget är både en tillgång och en möjlighet. För att kunna utnyttja ö-läget och stärka
och utveckla Gotlands konkurrenskraft krävs en mycket god tillgänglighet – i pris,
turtäthet och res- och transporttid.
Färjetrafiken går mellan Visby-Nynäshamn och Visby-Oskarshamn. Färjorna är
höghastighetsfartyg och restiden på linjerna är c:a 3 timmar. Nynäshamn trafikeras med
i princip två dubbelturer per dag och Oskarshamn med en dubbeltur per dag. Under för-,
sommar- och eftersäsong är antalet dubbelturer per dag betydligt fler. Den senaste
tioårsperioden har sett kraftiga ökningar i färjetrafiken, både av antalet passagerare och
transporterat gods. Likaså har antalet turer ökat. Föregående år reste drygt 1,5 miljoner
passagerare med färjorna och knappt 740 000 längdmeter gods transporterades.
Färjetrafiken upphandlas av Rikstrafiken. Nuvarande period började i januari 2009.
Förberedelserna för nästa period, som börjar 2015 pågår. Rikstrafiken har bl.a. tagit
fram en rapport om att inriktningen ska vara två olika anbudsprocesser, en för att
tillhandahålla fartyg och en för driften. För närvarande utreder Rikstrafiken vilket
trafikupplägg som ska gälla för Gotlandstrafiken för nästa avtalsperiod.
I Trafikverksutredningens slutbetänkande Effektiva transporter och samhällsbyggande
SOU 2009:31, föreslås att ansvaret för upphandling av den s.k. samhällsmotiverade
interregionala persontrafiken (bl.a. färjetrafiken) på sikt ska överföras från Rikstrafiken
till regionerna. Det föreslås också att en utredning ska göras om hur och när ansvaret
kan överföras. Den ska också gå igenom om det för viss trafik finns särskilda skäl till att
den fortsatt ska vara statligt upphandlad. I sitt remissvar markerar Gotlands kommun
(som många gånger tidigare) att färjetrafikens betydelse för Gotland, och som en viktig
del i det nationella trafiksystemet, gör att den är ett nationellt ansvar, politiskt och
ekonomiskt. Samtidigt tillstyrker Gotlands kommun att en utredning om en eventuell
”regionalisering” av ansvaret för upphandlingen genomförs och om vilken trafik detta
kan gälla. Först när den är genomförd, sägs i remissvaret, kan Gotlands kommun vidare
diskutera en eventuellt annorlunda ansvarsfördelning.
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Våren 2006 ställde sig företrädare för ett stort antal organisationer på Gotland bakom en
samlad ståndpunkt om den framtida färjetrafiken. De gotländska ståndpunkterna är:
x Trafik till två fastlandshamnar.
x Bastrafik med två dubbelturer per dygn, cirka 3 timmar, på den norra linjen och
en dubbeltur per dygn, cirka 3 timmar, på den sydliga linjen.
x Trafiksystemet ska inrymma utvecklingsmöjligheter och flexibelt kunna
anpassas till nya förutsättningar.
x Konkurrenskraftiga och låga ”vägpriser” för gotlänningar, besökare och
godstransporter. Kostnaden ska inte överstiga vad det kostar motsvarande
sträcka på landsväg.
x För likvärdiga konkurrensförutsättningar måste merkostnaderna för gods i
färjetrafiken neutraliseras – fraktproblematiken måste få en långsiktigt hållbar
lösning.
x Långsiktiga och stabila förutsättningar för näringsliv och familjer på Gotland.
Exempelvis får avtalet inte innebära orimliga kostnadsövervältringar p.g.a.
oljeprisförändringar.
x Fartygen ska vara säkra och komfortabla. Nuvarande nivå är minimistandard.
Flygförbindelserna till och från Gotland är på grund av ö-läget av central betydelse för
tillgängligheten till Gotland. Det gäller i särskilt hög grad för näringslivet med
besöksnäringen men också för Gotlands invånare.
Gotland har reguljär flygtrafik året runt och dagligen till Bromma och Arlanda, till
Norrköping under vardagar och kring helgerna till Skavsta och Ängelholm. Under
sommarsäsongerna ökar antalet destinationer kraftigt, under 2009 med t.ex. Göteborg,
Sundsvall, Helsingfors, Oslo och Hamburg. Antalet flygpassagerare har under den
senaste tioårsperioden varierat kring 300 000 personer, och var som högst föregående
år.
Flygets betydelse för Gotland gör att Visby flygplats har en strategisk roll. Flygplatsen
ingår också i det nationella basutbud som staten ska ansvara enligt ett beslut av
riksdagen år 2008. Detta basutbud ska bl.a. säkerställa en grundläggande interregional
tillgänglighet i hela landet. Transportstyrelsen har nyligen föreslagit att dessa flygplatser
ska vara riksintressen. Visby flygplats är sedan tidigare utpekat som område av
riksintresse, detta syftar till att skydda flygplatsens verksamhet.

4.1.2 Näringslivets transporter till och från Gotland
I regeringens direktiv om åtgärdsplaneringen, sägs under rubriken nationell
trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet: ”Det finns behov av
att åstadkomma stabila förutsättningar för näringslivets transporter till och från Gotland.
Åtgärder som bidrar till att motverka de transport- och konkurrensnackdelar som
Gotland har bör redovisas.”
Även i infrastrukturpropositionen tas problemet upp. I avsnittet 5.5 Livskraftiga
landsbygder sägs att: ”Regeringen vill också framhålla behovet av att åstadkomma
stabila förutsättningar för näringslivets transporter till och från Gotland. Redan 1996
beslutade riksdagen om riktlinjer för upphandling av Gotlandstrafiken (prop.
1995/96:44, bet. 1995/96:TU7, rskr. 1995/96:99) att det så kallade Gotlandstillägget
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skulle avvecklas. Regeringens avsikt är att inom ramen för åtgärdsplaneringen eller på
annat sätt hitta en lösning.
I mars 2009 gavs Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser i uppdrag
att analysera det s.k. Gotlandstillägget.
I mitten av september presenterades Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och
analyser, Tillväxtanalys sin rapport: Gotlandstillägget – en otidsenlig reglering?.
Tillväxtanalys föreslår att systemet med Gotlandstillägget avskaffas. Skälen för detta är
flera, bl.a. anser man att systemet motverkar en konkurrens på lika villkor på
transportmarknaden, att möjligheter till insyn i hur systemet fungerar inte finns och att
effekterna därmed inte kan utvärderas. Tillväxtanalys anser att en lämplig tidpunkt för
att avskaffa dagens system kan vara i samband med den nya avtalsperioden för
färjetrafiken från 2015. Fram till dess menar Tillväxtanalys att det är viktigt med en
avreglering under ordnade former och att olika åtgärder för att förbättra
förutsättningarna för konkurrens vidtas.
Med anledning av Tillväxtanalys rapport anordnade Gotlands kommun i oktober ett
seminarium för företag, organisationer, transportköpare, transportörer,
transportförmedlingsföretag och andra intresserade. De synpunkter som framfördes kan
övergripande sammanfattas i en positiv inställning till ökad konkurrens, att systemet
avvecklas och att det sker med en relativt lång tidshorisont. Samtidigt betonades vikten
av dialog före näringsdepartementets ställningstagande till rapporten med de större
transportförmedlingsföretagen. En konstruktiv dialog måste också föras med Gotland
och på Gotland om insatser för en förbättrad konkurrens, infrastruktur och eventuella
subventioner. Skulle behov av subventionering uppstå är kopplingen till det nya avtalet
för färjetrafiken från år 2015 riktig.

4.1.3 Resor och transporter på fastlandet och inom Östersjöregionen
Gotland måste bättre kunna integreras i de nationella och internationella trafiksystemen.
På fastlandet är hamnarna och flygplatserna och förbindelserna till och från dessa
angörningspunkter av stor betydelse för Gotland. Det gäller även t.ex. godsterminaler
och kollektivtrafikterminaler. Det gäller såväl person- som godstrafiken och
möjligheterna att enkelt, smidigt och effektivt kunna kombinera och växla mellan olika
trafikslag, t.ex. färja, järnväg, cykel och flyg. Hela resan måste fungera.
Bättre kopplingar till fastlandstrafiken skulle bl.a. kunna medföra att Gotland till viss
del skulle kunna ta del av den pågående regionförstoringen. Gotland kan komma
"närmare" fastlandet vilket förstärker Gotlands möjligheter att få del av större regioners
utbud av service, varor, utbildning, arbete och vice versa. För de som vill pendla
underlättas resandet liksom för turismen.
Viktiga frågor är här särskilt förbindelserna från/till Oskarshamn och Nynäshamn,
liksom från/till Arlanda och Bromma. I hamnarna är väl fungerande anläggningar och
tillfarter avgörande.
En god tillgänglighet till andra regioner och andra länder är en viktig del i arbetet för att
kunna stärka Gotlands attraktions- och konkurrenskraft för de människor och
verksamheter som idag finns på Gotland men lika viktigt för att kunna öka befolknings-
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och besöksantalet och för att utveckla näringslivet. Även för att kunna utveckla
Gotlands attraktionskraft i Östersjöregionen är tillgängligheten grundläggande. Fler
transportmöjligheter inom regionen är centralt.

4.1.4 Hastighetsöversynen
Under 2009 gör Vägverkets regioner en översyn och föreslår hastighetgränser för det
statliga vägnätet utifrån det nya hastighetsgränssystemet. Översynen omfattar i
huvudsak vägar med hastighetsgränser över 70 km/tim. 70 km/tim är bashastigheten på
landsbygden. Vägarna kontrolleras med avseende på hastighet, vägens standard,
trafikflöde, trafiksäkerhet, olycksstatistik, buller, miljökvalitetsnormer och
koldioxidutsläpp. Dessutom undersöks om sträckan är viktig för exempelvis
pendlingstrafik och tung trafik. För att en väg ska få en viss hastighet bör den klara de
krav som ställs för den hastighetsgränsen.
90-vägar som klassas som mindre säkra får hastigheten 80 km/tim. Det handlar om
vägar som saknar mitträcke, har farligt sidoområde med till exempel träd, stenar och
branta slänter, är smala eller har dålig sikt. Vägar som i dag har 70 km/tim och är
viktiga transportstråk kan eventuellt få höjd hastighet till 80 km/tim.
Vägverkets bedömning och inventering för Gotland visar att många sidoområden längs
med de gotländska vägarna är undermåliga och rensning eller uppsättning av sidoräcken
skulle öka trafiksäkerheten. Enligt de nya reglerna kan få vägar behålla 90 km/tim, utan
mycket omfattande insatser. De flesta av vägarna skulle kunna ha en hastighet på 80
km/tim men även för detta krävs omfattande insatser. De vägar som enligt de nya
reglerna i fortsättningen ska ha 90 km/tim måste åtgärdas inom en treårsperiod.
Vägverkets inventering har gjorts på några av de aktuella vägarna; 140, 142, 143 och
148. De åtgärder som är aktuella gäller sidoområden och breddning/räffling. För att
enligt de nya reglerna kunna hålla 90 km/tim på några av sträckorna och för att kunna
ha 80 km/tim på resten, uppskattas kostnaden enligt inventeringen till ca. 250 miljoner
kronor. För ett par sträckor, på väg 140 och 148, finns alternativa lösningar, se avsnitt
4.2.2.
Kostnaderna för åtgärder med anledning av det nya hastighetssystemet bör enligt
direktiven för åtgärdsplaneringen beaktas vid prioriteringen av åtgärder i länens planer.
Vägverket kommer att remittera förslaget till förändringar från slutet av augusti till
slutet av september.
För Gotlands del är snabb och säker framkomlighet på de gotländska vägarna en mycket
viktig fråga för att fortsatt kunna utveckla näringslivet och kunna öka boendet över hela
Gotland. Målsättningen om att kunna utveckla länsvägarna till snabba och säkra
matarvägar behöver uppnås för att krympa avstånden på Gotland. Även på Gotland
finns, som i andra regioner, givetvis behovet att utveckla transportsystemet så att det
blir lättare att t.ex. pendla till arbetsplatser.
Den låga preliminära planeringsram Gotland har gör det sannolikt svårt att inrymma
åtgärder för att kunna nå målsättningen om snabba och säkra matarvägar. I förslaget
föreslås att 3 miljoner per år används för åtgärder med anledning av
hastighetsöversynen.
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I Gotlands kommuns remissvar (2009-09-30) angående förslaget till nya
hastighetsgränser poängterades också att en av strategierna i Gotlands regionala
utvecklingsprogram är att utveckla 140-vägarna till snabba och säkra matarvägar och
därmed krympa avstånden på Gotland. Snabb och säker framkomlighet på de
gotländska vägarna är en mycket viktig fråga för att fortsatt kunna utveckla näringslivet
och kunna öka boendet över hela Gotland. Grunden för resor och transporter är det
statliga vägnätet och det måste kunna hålla en mycket god standard. I remissvaret
förutsattes att statliga medel i sin helhet tillskjuts för att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder med anledning av hastighetsöversynen. I remissvaret sades också att
kommunen förutsätter att innan eventuella förändringar genomförs, att beslut på tidplan,
förslag till åtgärder och hur dessa ska finansieras kan presenteras och redovisas till
Gotlands kommun. Gotland kan inte riskera att vägar som får en hastighet på 80 km i
timmen inom några år får 70 km i timmen för att nödvändiga förbättringar inte har
genomförts.

4.2 Tillväxt och utveckling
I avsnittet ingår den infrastruktur som i första hand har stor betydelse för tillväxt och
utveckling. Det handlar här särskilt om Gotlands hamnar och standarden på det
gotländska väg- och gatunätet.
4.2.1 Gotlands hamnar
I Gotlands regionala utvecklingsprogram är ett av målen att hamnarna i Visby, Slite och
Klintehamn ska ha full kapacitet för sina uppdrag gällande färjetrafik, gods, fritids- och
kryssningstrafik.
Uppdelningen har bl.a. sin bakgrund i ett behov av att renodla och samla de olika
verksamheterna till olika platser. Prioriterade områden i näringslivs- och tillväxtarbetet
på Gotland är bl.a. den areella/livsmedelssektorn och besöksnäringen. Båda dessa är i
hög grad rese- och transportberoende.
Gotlands hamnar är också särskilt viktiga för några av de övriga målen, som de om
starkare koppling till nationella och internationella trafiksystem och om trafik till fler
destinationer.
För att stärka besöksnäringens utveckling i Visby måste den godshantering som sker i
den inre hamnen, som också är ett av de mest besöka områdena med bl.a.
kajpromenadstråk, kongresshall, högskola, bibliotek, Almedalen, flyttas. Området är
också en huvudentré mot världsarvet Visby innerstad. Godshanteringen avses flyttas till
Klintehamns och Slite hamnar där de företag som använder Visby hamn har sin bas och
där också den mer direkta närheten till råvarorna finns. I en förstudie Resecentrum
Gotland, finansierad av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Gotlands kommun,
utreds för närvarande hur detta kan ske. I förstudien ses också på förutsättningarna för
att skapa säkrare och tillgängligare trafikmiljöer i inre hamnområdet, i terminalområdet,
förbindelserna för alla slags trafikanter och trafikslag till/från inre hamnområdet och till
Färjeleden samt möjligheterna att skapa ett resecentrum.
Visby är ett populärt besöksmål för kryssningstrafiken i Östersjöområdet. Av Sveriges
hamnar är Visby en av de mest besökta. Antalet anlöp har dock de senaste åren minskat
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kraftigt, då hamnen inte har djupgående och manöverutrymme för de allt större
fartygen. Dessa tvingas i Visby att ligga på redden och väderleksförhållandena påverkar
då möjligheterna att med tenderbåtar få iland passagerarna. Den osäkerheten gör att
Visby i många fall väljs bort som anlöp. För närvarande utreds förutsättningarna att få
till stånd en kryssningskaj i Visby.
För färjetrafiken har tidigare Kappelshamn fungerat som reservhamn men dagens stora
färjor har inte kunnat använda hamnen. I nuvarande avtal finns inte något krav på att
reservhamn ska finnas. Enligt kommunens uppfattning är en reservhamn högst
angelägen, kanske inte så mycket för svåra väderförhållanden, som för eventualiteter
som oljeutsläpp och haverier som kan inträffa i Visby hamnområde. Avbrott i trafiken
skulle mycket snabbt leda till svåra komplikationer inte minst för näringslivet och
godstransporterna till och från Gotland. Genom att Slite hamn byggs om för användning
av Nord Stream under en period är det kommunens uppfattning att de ytterligare behov
som krävs för att färjetrafiken ska kunna använda Slite hamn som reservhamn åtgärdas.
Slite hamn blir därmed därutöver också en väl fungerande hamn vars potential kan och
bör tillvaratas. En ambition är från Gotlands sida att den ska kunna användas för trafik
österut, företrädesvis passagerartrafik under turismintensiva perioder.
På längre sikt är frågor som anpassningen av Visby hamn vid ev. förändrat tonnage
genom kommande upphandlingar, bränslehanteringen till färjorna och större åtgärder
för att förbättra miljön i hamnarna några viktiga frågor.
Behov och åtgärder på kort och längre sikt i Gotlands hamnar: Visby, Slite och
Klintehamn, beskrivs nedan.
Visby hamn
Visby hamn är av riksintresse och inriktningen är att använda hamnen till linjetrafiken,
oljehantering, kryssningstrafik och gästhamnsverksamhet.
Södra hamnområdet, hamnserviceterminal
Medfinansiering från EU:s regionala utvecklingsfond på drygt 18 milj. kr. Total kostnad
46 milj. kr. Hamnserviceterminalen byggs för en bättre logistik, säkerhet och miljö för
passagerare och för varor och tjänster till färjorna. Ingår i tekniska nämndens
budgetförslag.
Rörlig landgång
I färjeläge 7, behövs en både i långskeppsled och höjdled rörlig landgång som ska
kunna användas av fartyg med olika storlekar, framför allt i koncesssionstrafiken, men
även för kryssningsfartyg. Ingår i tekniska nämndens budgetförslag 12,5 mil. kr år
2011.
Resecentrum
I samband med förstudien, Resecentrum (se ovan), se på anpassning av terminalen för
passagerarantalet. Terminalen är byggd för 800 000 passagerare/år nu drygt 1,5 milj.
Fler passagerare som reser kollektivt eftersträvas, d.v.s. då fler som kommer att utnyttja
terminalen. Koncentrationen av passagerare ökar och ställer högre krav på
passagerarflöden, ventilation och aircondition etc.
Framtida utveckling Visby hamn
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Nattläge/övernatttningsläge Färjeläge 8 i södra hamnområdet.
Eventuella förändringar vid Holmen, där de mindre färjorna "övernattar" innebär på sikt
att ett nytt läge behövs, då vid färjeläge 8 med en mindre anordning typ 2 dykdalber där
båtarna kan ligga. Detta för att underlätta tidtabellpassningen.
Kryssningskaj Visby
För närvarande utreds förutsättningarna att få till stånd en kryssningskaj i Visby.
Förändringar med anledning av förstudien Resecentrum
Resultatet av ovan nämnda förstudie kan innebära större förändringar bl.a. inom
hamnområdet.
Drivmedelshanteringen
Drivmedel till färjetrafiken transporteras in till Slite med tankfartyg och körs sedan med
bil in till Visby. En översyn om överflyttning till Visby bör genomföras.
Landströmsförsörjningen
Möjligheterna till landströmsförsörjning för färjorna i Visby hamn har studerats och
redovisats men inte bedömts som genomförbart. En skattebefrielse av el till fartyg kan
dock ändra förutsättningarna.
Inglasning av "långa gången"
Färjeläge 7:s långa matargång bör täckas över.
Slite hamn
Slite hamn är godshamn och även servicestation för Kustbevakningens verksamhet.
Behov och åtgärder på kort och längre sikt:
Roro-klack
Efter ombyggnaden av Slite hamn är den med komplettering med en roro-klack lämplig
att använda som reservhamn för linjetrafiken liksom för trafik till andra destinationer.
Ingår i tekniska nämndens budgetförslag: Roro-klack: totalt 15 milj. Kr, 5 milj. kr 2012,
10 milj. kr 2013.
Klintehamns hamn
Planeras att utvecklas som godshamn.
Behov och åtgärder på kort och längre sikt:
Anpassning för utökad godstrafik
För att anpassa Klintehamns hamn för en utökad godstrafik krävs en ny kaj och
muddring (djup och bredd) i hamnbassängen och i inseglingsrännan (kommunens del)
samt för den vändzon som är tänkt för det nya större tonnaget som blir aktuellt,
djupgående på 6 meter. Övriga gamla hamnbassängen rensmuddras till dagens
djupgående på 5 meter. Till detta behövs även en roro-klack och anpassning av kajplan.
Därutöver behöver infarterna till hamnen ses över.
Ingår i tekniska nämndens budgetförslag: ny kaj 18 milj. kr, ny kajplan 4 milj. kr och
muddring 14 milj. kr.
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4.2.2 Vägar och gator
Det gotländska vägnätets och gatornas standard och möjligheterna att anpassa och
utveckla dessa är en central fråga för näringslivets utveckling, för invånarna över hela
Gotland och för besökarna. Snabba och säkra transporter och resor med olika trafikslag
behöver kunna göras till arbete, utbildning och service.
Vägarna delas in i de statliga vägarna, kommunala gator och vägar och i enskilda vägar.
Många av vägarna har en betydligt högre trafikmängd under sommarperioden än under
vinterperioden.
Det statliga vägnätet
Vägverket är väghållare för det statliga vägnätet, det vill säga alla vägar utanför
tättbebyggt område med undantag av enskilda vägar. De statliga vägarna delas in i
kategorierna europavägar, riksvägar och länsvägar. På Gotland finns endast länsvägar,
En primär länsväg (på Gotland vägar med nr 140,141, 142, 143, 144, 146, 147, 148 och
149) är en väg som har ett övergripande regionalt intresse. Sekundära länsvägar (nr
högre än 500) har ett regionalt och lokalt intresse.
De primära länsvägarna har bitvis god standard men en del sträckor är smala eller har
dåliga sidoområden där träd, stenar eller dylikt nära vägen är en trafiksäkerhetsrisk.
Vissa sträckor är vägen krokig och har många utfarter med dålig sikt. Oskyddade
trafikanter; gående och cyklister rör sig längs med vägen på smala vägrenar.
De statliga vägarnas sträckning, trafikmängd, standard med mera beskrivs i bilaga 2.

Övriga länsvägar
Länsvägar med vägnummer över 500 räknas som sekundära länsvägar. De sekundära
länsvägarna är ofta smala landsvägar med vägbredder mellan 6-7 meter, ibland smalare.
Vägarna beskrivs i bilaga 2.
Sammanfattningsvis är de större förändringar som föreslås inom åtgärdsplaneringen på
länsvägarna väg 142 Isums – Träkumla alternativ väg 604 Björke och väg 148 Bro –
Tingstäde.
Enskilda vägar
På Gotland sköter kommunen i någon form i stort sett alla enskilda vägar. Den största
andelen utgörs av enskilda vägar med statsbidrag, ca. 83 mil väg. Därutöver finns ca. 34
mil enskilda vägar utan statsbidrag där kommunen snöröjer och 8 mil enskilda vägar
som leder till bad- och besöksplatser som sommarunderhålls.
De enskilda vägarna har stor betydelse för näringsliv och boende på landsbygden och är
en viktig del för att fortsatt kunna utveckla dessa delar av Gotland. Framtiden för de
enskilda vägarna är en viktig fråga för det gotländska samhället.
Standarden på det enskilda vägnätet är både planmässigt och bärighetsmässigt dåligt. En
översyn behöver genomföras för att komma fram till vilken standard de olika
kategorierna av enskilda vägar bör ha.
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Enskilda vägar som utgör genomfartsvägar mellan statliga vägar bör särskilt ses över.
Bedöms de ha särskild stor betydelse bör en diskussion om eventuellt statligt
övertagande ske. Vid en översyn och prioritering bör detta beaktas budgetmässigt.
En stor omfattning av de enskilda vägarna nyttjas av turisttrafiken. Då turistnäringen
hör till de områden som bör utvecklas, är det viktigt att dessa vägar prioriteras då frågan
om statsbidrag prövas.
På Gotland finns flera tätbebyggda områden utanför tätort. Dessa
bostads/fritidsområden är planlagda men kommunen är inte huvudman. För framtiden är
det av vikt att dessa områden bildar och har kvar sina gemensamhetsanläggningar och
att det tydligt framgår vem som är huvudman för gatorna.
Drift- och underhåll av enskilda vägar ingår i den nationella planen.
Tekniska nämnden har beslutat att ta fram ett planeringsunderlag för enskilda vägar.
Underlaget ska innehålla en kategorisering och prioritering av utvecklingen för enskilda
vägar med statsbidrag. Det ska innehålla olika typer av vägar, som näringslivsvägar,
besöksvägar och genvägar.

Det kommunala gatu- och vägnätet
Gotlands kommun är juridisk väghållare av vägar i Slite, Hemse, Klintehamn och
Visby. Övriga ”tätortsvägar”, som inte är statliga, är enskilda vägar som t.ex. alla vägar
inom Vibble och Ljugarn.
Gotlands kommun har genom ett frivilligt åtagande påtagit sig att sköta vägunderhållet
inom ett flertal av tätorterna på Gotland. Detta betyder inte att kommunen är juridisk
väghållare av dessa vägar. Detta åtagande är beslutat av tekniska nämnden och kan
omprövas.
Tekniska nämnden har beslutat om vilka orter som ska vara tättbebyggt område i
enlighet med trafikförordningen 10 kap 1 § 3, 3 § 1a. Inom dessa områden beslutar
kommunen om hastighet, stannande och parkering oavsett vem som är juridisk
väghållare. Dessa beslutade tättbebyggda områden är; Fårösund, Lärbro, Slite,
Tingstäde, Visby, Österby, Terra Nova, Djuplunda, Roma, Vibble Östra, Vibble Västra,
Klintehamn, Ljugarn, Hemse och Burgsvik.
Det finns idag inga diskussioner om att kommunen inte ska fortsätta sitt åtagande vad
gäller skötsel inom tätorterna. Genom i stort sätt samtliga tätorter går en statlig väg.
Samverkan mellan Vägverket och kommunen är viktig för att skapa säkra, trygga och
trevliga gatumiljöer i de gotländska tätorterna.
Inom åtgärdsplaneringen föreslås satsningar på trafiksäkerhet, tillgänglighet och
trygghet på det kommunala gatu- och vägnätet.

4.2.3 Bro till Fårö
Fordonstrafiken över Fårösund har ökat och i dag skeppas ca. 358 000 fordon över
sundet vilket motsvarar ca. 980 fordon per dygn. 1996 var det totala antalet fordon
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309 000. På sommaren är det ofta långa köer i väntan på färjan på vardera sida av
sundet. En fast förbindelse till Fårö har diskuterats länge och varit föremål för ett flertal
utredningar. Den senaste förstudien genomfördes 1996. 1998 genomfördes en lokal
opinionsundersökning som resulterade i en majoritet för nej-sidan.
Sedan dess har servicesituationen på Fårö förändrats och förutsättningarna för att på ett
samhällsekonomiskt lönsamt sätt ersätta färjan med bro föreslås utredas. I länsplanen
föreslås att medel tas upp för en förstudie. Blir en förbindelse till Fårö aktuell förutsätts
att kostnader, utöver förstudien, inte behöver täckas genom medel från länsplanen.

4.2.4 Rast- och informationsplatser
Inom ramen för åtgärdsplaneringen finns möjlighet att anlägga rast- och
informationsplatser. Det har t.ex. gjorts vid Käldhagen norr om Burgsvik. Tidigare
inventeringar har visat på Slite, sträckan Krusmynta – Lummelunda och sträckan
Västergarn – Fröjel som lämpliga för rast- och informationsplatser.

4.3 Tillgänglighet och trygghet
I avsnittet ingår delar som ökar tillgängligheten med olika trafikslag och som ökar
tryggheten. Det gäller här kollektivtrafiken, cykling, gående, tätortssatsningar,
belysning och säkra skolvägar.
Ökad tillgänglighet innebär bl.a. att människors olika transportbehov bättre ska kunna
tillgodoses och förbättringar för näringslivet för en ökad konkurrenskraft. Trygghet ökar
tillgängligheten i och med att man vågar använda trafiksystemet i större utsträckning
om man upplever det tryggare. Exempelvis ökar barns tillgänglighet till skolan om
skolvägen görs tryggare och säkrare att gå. Tillgängligheten till kollektivtrafiken ökar
om vägen till busshållplatsen känns trygg, annars väljer man kanske ett annat
färdmedel. I många tätorter saknas gång- och cykelbanor och säkra gångpassager över
vägar som skulle kunna öka tillgängligheten för barn att gå eller cykla till skolan eller
för bussresenärer att gå till busshållplatsen. Många busshållplatser är inte utformade så
att funktionshindrade kan åka med kollektivtrafiken utan assistans.

4.3.1 Kollektivtrafik
Utveckling av kollektivtrafiken är, enligt Gotlands regionala utvecklingsprogram, en av
de viktigaste faktorerna för att hela det gotländska samhället ska kunna utvecklas
hållbart. Kollektivtrafiken ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen. För att
kollektivtrafiken ska bli ett verkligt alternativ till privat bilåkande krävs att den upplevs
som prisvärd med hög turtäthet, tillgänglighet och bekvämlighet. En väl fungerande
kollektivtrafik är betydelsefull för regionförstoringen, att krympa avstånden, på
Gotland. Viktigt är också en satsning på säkerhet kring kollektivtrafiken, framför allt
vid av- och påstigning, häri ingår skolbusstrafiken med säkra skolvägar.
Gotlands spridda boendestruktur gör att bilberoendet fortsatt kommer att vara högt. Ett
inslag för att öka kollektivtrafikresandet, bl.a. för denna grupp, är att utveckla
intermodala lösningar, d.v.s. att snabbt och enkelt kunna växla mellan olika trafikslag.
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Tekniska nämnden antog i april i år (§ 155) en strategi för utvecklingen av
kollektivtrafiken på Gotland. Syftet med strategin är att tydliggöra hur kollektivtrafiken
på Gotland ska utvecklas mot de mål som finns i det regionala utvecklingsprogrammet
Vision Gotland 2025 samt att resandet ska öka med minst 2 % per år.
Strategin består av ett utvecklat stomlinjenät, landsbygdstrafik och anropsstyrd trafik.
Vidare samordnas bebyggelse- och kollektivtrafikplaneringen, miljökrav ställs vid
utveckling av trafiken samt utökad uppföljning av mål.
Stomlinjetrafiken ska ha en enkel, rak och snabb linjesträckning som kompletteras med
landsbygdstrafik för speciella behov. Där resandeantalet är lågt införs anropsstyrd
trafik.
I snitt byggs sex hållplatser per år om. Längs det allmänna vägnätet byggs så att bussen
vid hållplatserna helt kommer av vägen så att resenärer kan komma av bussen på ett
betryggande sätt. Busshållplatsens yta beläggs så att inga hinder uppstår, därefter
placeras busskuren så att de resande enkelt kan förflytta sig emellan kur till buss. Några
busshållplatser är gjorda med resandeparkering vilket gör att samspelet bil - buss kan
fungera bra.
Det lokala transportsystemet ska vara tillgängligt och säkert för alla. Inom ramen för
åtgärdsplaneringen föreslås att en kontinuerlig utbyggnad/upprustning av hållplatser ska
ske. Prioriteringen sker där det är flest resande, tätorter och
knutpunkter/pendlarparkeringar. Pendlarparkeringar byggs ut för att underlätta
möjligheterna att nyttja kollektivtrafiken. Medel för belysning vid hållplatserna införs.
Särskilda satsningar för säkra skolvägar genomförs.

4.3.2 Cykling
Regeringens direktiv för infrastrukturplaneringen anger att länens planer ska omfatta
åtgärder som främjar användning av cykel.
Cykeltrafiken är (tillsammans med gångtrafiken) de trafikslag som enligt det regionala
utvecklingsprogrammet bör prioriteras högst i arbetet för en hållbar utveckling på
Gotland. Målsättningen är att cykelåkandet ska öka med 30 procent över en 15årsperiod.
Ökad cykling bidrar till att uppfylla många mål. Cykeln är ett miljövänligt
transportmedel och ett ökat cyklande bidrar också till förbättrad folkhälsa.
Enligt det regionala utvecklingsprogrammet är tillgängliga, trygga och väl upplysta
cykelvägar ett sätt att underlätta för gång- och cykeltrafik. På Gotland, framför allt i
Visby, prioriteras arbetet med att säkra gång- och cykeltrafiken till och från
arbetsplatser, skolor och affärscentra. Gångvägar i anslutning till busshållplatser bör
särskilt beaktas ur trygg- och säkerhetssynpunkt, det gäller både för landsbygd och
tätort.
I förslaget till fördjupad översiktsplan för Visby finns början till en cykelplan för Visby.
I den redovisas ett huvudnät för cykelvägar i Visby. Förslaget omfattar cirka 20 km nya
cykelvägar. Genom en utbyggnad av cykelvägnätet erhålls en sammanhängande struktur
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som erbjuder säkra skolvägar och bra möjlighet till arbetspendling. Målet är att minska
biltrafiken i Visby.
För att utveckla arbetspendlingen föreslås att cykelvägar ska finnas på de större vägarna
till och ut från Visby. I en krans runt Visby på cirka 10 km bör cykelvägnätet utmed
länsvägarna utvecklas och säkras.
I bruttolistan redovisas även cykelsträckor från tidigare inventeringar och planeringar.
Sedan länge är cykling också en viktig del i turismen på Gotland. På många under
sommaren högtrafikerade sträckor trängs både cyklister och bilister på smala vägar. Den
cykelled som anlagts mellan Visby och norr om Västergarn har dock förbättrat
säkerheten och tillgängligheten radikalt, såväl för pendlare som för turister. Även den
kommande cykelleden längs med Lummelundsväg till Lummelundagrottorna väntas få
samma positiva effekter. En cykelled på Gotland skulle ytterligare gagna cykelturismen.
Inom ramen för åtgärdsplaneringen föreslås fullföljning av cykelvägen Västergarn Klintehamn, cykelväg Slite - Möjner, cykelplan för Visby enligt den fördjupade
översiktsplanen för Visby och arbetspendling ca. 1 mil ut och in från Visby längs med
länsvägarna. Därefter prioriteras arbetspendling till de större tätorterna, följt av de
mindre. Denna prioritering gynnar också fritids- och serviceresor på cykel liksom också
turismen. För cykelturismens utveckling på Gotland vore det därutöver värdefullt att
kunna anordna en cykelled av hög internationell klass som nämns i den nationella
planen.
Vid planering av cykelvägar ska olika alternativ för att få mer cykelväg för investerade
medel studeras. Alternativ att se på kan vara breddning av vägar, olika typer av
underhåll, etc. Eventuella alternativ får dock inte innebära ökade säkerhetsrisker för
oskyddade trafikanter.

4.3.3 Tätorter
I tätorterna behövs åtgärder för att öka tillgängligheten och tryggheten, dessa insatser
hör nära samman med trafiksäkerhetsåtgärderna.
Exempel på åtgärder som ökar tillgängligheten är att förbättra trafikmiljön i tätorterna
eller bygga gång- och cykelbanor för att säkra barns skolvägar och underlätta för
arbetspendling med cykel eller kollektivtrafik. Andra viktiga tillgänglighetsåtgärder är
att anpassa busshållplatser för funktionshindrade.
Kommunala gator kan göras trafiksäkrare och mer tillgängliga genom
hastighetsreducerande gång- och cykelpassager eller hastighetsreducerande sträckor,
lägre hastighetsgränser vid blandtrafik och separerade gång- och cykelvägar.
Korsningar kan ges en säkrare utformning för fordonstrafikanter.
I satsningar på tätorterna kan också miljöåtgärder ingå, bidrag för t.ex. bulleråtgärder
och vattenskydd.
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Regeringen beslutade 2008 om närtidssatsningar i alla län. För Gotland gäller det
satsningar i Burgsvik, Dalhem, Fårösund och Ljugarn. I åtgärdsplanen föreslås
därutöver åtgärder i Slite och Roma.

4.4 Trafiksäkerhet
I avsnittet ingår delar som ökar trafiksäkerheten. Det gäller korsningar framför allt i
Visby enligt de utvecklingsplaner som finns, och också vid länsvägarna.
Riksdagen beslutade 1997 att Nollvisionen ska utgöra grund för trafiksäkerhetsarbetet i
Sverige. Det innebär att det långsiktiga målet är att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt till följd av trafikolyckor. Vägtransportsystemets utformning och funktion ska
anpassas till de krav som följer av detta.
Regeringen har i mars 2009 föreslagit ett nytt etappmål för trafiksäkerheten som innebär
att antalet dödade i trafiken bör halveras mellan år 2007 och år 2020. Det motsvarar
högst 220 dödade år 2020. Regeringen föreslår också att målet om antalet allvarligt
skadade i trafiken reduceras med en fjärdedel. Målen presenterades i regeringens
proposition 2008/09:93.
Underlaget för förslaget är rapporten Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet,
publikation 2008:31, som Vägverket tog fram på uppdrag av regeringen i april 2008.
Uppdraget var att föreslå ett nytt etappmål för trafiksäkerhetsutvecklingen samt att ta
fram underlag för det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet enligt Nollvisionen. De indikatorer
som ska gälla för utvecklingen av trafiksäkerheten är:
1. Hastighetsefterlevnad, statligt vägnät
2. Hastighetsefterlevnad, kommunalt vägnät
3. Nyktra förare
4. Bältesanvändning
5. Cykelhjälmsanvändning
6. Säkra fordon
7. Säkra tunga fordon
8. Säkra statliga vägar
9. Säkra kommunala gator – gång- och cykelpassager
10. Säkra kommunala gator - korsningar
11. Snabb och kvalitativ räddning
12. Utvilade förare
13. Hög värdering av trafiksäkerhet
De regionala infrastrukturplanerna bör omfatta de områden som kräver fysiska åtgärder,
d.v.s. indikatorerna hastighetsefterlevnad på statligt respektive kommunalt vägnät och
säkra statliga vägar, kommunala gator, gång- och cykelpassager och korsningar.
Hastighetsefterlevnad
Ökad hastighetsefterlevnad har effekt på olycksrisken men framför allt på risken att
dödas eller skadas. Införande av ett nytt system för hastighetsgränser kan i sig innebära
stora förändringar av efterlevnaden. Trafiksäkerhetseffekten är en produkt av
hur det nya systemet för hastighetsgränser tillämpas och hur reglerna
efterlevs.
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Säkra statliga vägar
Vägarna kan göras säkrare genom fysiska vägåtgärder t.ex. mötesseparering med
mitträcke eller räfflad mittremsa + heldragen mittlinje och bättre anpassning av
hastighetsgränser till vägens säkerhetsstandard. Korsningar kan göras säkrare genom att
byggas om till cirkulation, planskild korsning eller förses med vänstersvängsfickor. I
tätorter kan säkra gång- och cykelpassager öka tillgängligheten och trafiksäkerheten för
de oskyddade trafikanterna.
Satsningar inom trafiksäkerhetsområdet hör även nära samman med de som görs för
ökad tillgänglighet och trygghet, se även avsnitt 4.3.
Korsningar
Trafiksäkerheten i korsningar är beroende av anslutande vägars hastighetsgränser och
trafik. Korsningar med höga hastigheter och mycket trafik kan behöva förbättras med
refuger eller vänstersvängsfickor. Korsningar med någorlunda lika stora flöden från
flera håll kan förbättras genom en ombyggnad till cirkulation. Ett antal korsningar har
mycket vänstersvängande trafik som hindrar bakomvarande trafik eller riskerar bli
påkörda bakifrån då de väntar på möjlighet att svänga vänster.
Inom åtgärdsplaneringen föreslås satsningar på säkra korsningar framför allt i och kring
Visby enligt de planer för utveckling av Visby som finns.

5 Förslag till prioriterade insatsområden och åtgärder
I avsnittet redovisas förslag till insatser och åtgärder enligt den preliminära ram
regeringen angivit i sina direktiv. Ramalternativet på 205 miljoner finns i bilaga 7.
Enligt direktiven ska även alternativ på minus 25% och plus 25% redovisas. Dessa finns
i bilagorna 8 och 9. Endast insatser och åtgärder som idag är möjliga att genomföra
inom den regionala åtgärdsplaneringen ingår.
Utgångspunkterna för förslagen är regeringen direktiv, förordningar, ramar, målen,
strategierna, övergripande förutsättningar och behov. Till behoven hör den s.k.
bruttolistan, sammanställningen av behov inom transportsystemen.
Förslagen är indelade i: övergripande kommunikationsfrågor, tillväxt och utveckling,
tillgänglighet och trygghet samt trafiksäkerhet. Under dessa rubriker särredovisas vissa
insatser, det gäller cykling och närtidssatsningarna (finansieras via den nationella
planen) som ska särredovisas enligt direktiven, det gör att även övriga tätorter
särredovisas. Som markering särredovisas även några viktiga insatsområden; säkra
skolvägar, belysning och kollektivtrafiken. Det gäller även hastighetsöversynen.
Förslagen redovisas på denna övergripande rubriknivå för att kunna vara flexibelt och
kunna anpassas till förändringar. Förslagen enligt de olika alternativen, liksom
bruttolistan som för vissa rubriker innehåller prioriteringar, ska användas som underlag
för det kommande arbetet med att genomföra planerna.
Planeringsramen omfattar 205 miljoner kronor. I förslaget fördelas dessa med 36
miljoner på Övergripande kommunikationsfrågor (här hastighetsöversynen), 3 miljoner
per år. 45,8 miljoner på Tillväxt och utveckling, 86,5 miljoner på Tillgänglighet och
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trygghet, bl.a. därav 47,3 miljoner på cykling och 16 miljoner på vardera tätorter och
kollektivtrafik. 36,6 miljoner på Trafiksäkerhet, korsningar.
Planeringsramen plus 25% omfattar 256 miljoner kronor. Jämfört med utgångsramen
ökas här i förslaget, i storleksordning, mest satsningarna på cykling, korsningar, tillväxt
och utveckling samt kollektivtrafiken.
Planeringsramen minus 25% omfattar 154 miljoner kronor. Jämfört med utgångsramen
minskas här i förslaget, i storleksordning, mest satsningarna på cykling samt tillväxt och
utveckling.

Den nationella planen
För att få en helhetssyn på behovet av åtgärder är det även viktigt att redovisa de som
kan inrymmas i den nationella planen.
I förslaget till nationell plan (remissversionen) finns få större utpekade insatser som
direkt berör Gotland. I planen tas några investeringar på fastlandet som även syftar till
att förbättra anslutningarna till Gotland, väg 73 och Nynäsbanan. Dock nämns andra
delar i planen upp som är viktiga för Gotland genom att de skulle kunna förbättra
förutsättningarna för transporter på Gotland. Det gäller Drift och underhåll,
Sektorsåtgärder och Miljöinvesteringar.
Snabb och säker framkomlighet på de gotländska vägarna är en viktig
utvecklingsfaktor. För de åtgärder som kan bli följden av det nya hastighetssystemet
förutsattes i kommunens remissvar att statliga medel i sin helhet tillskjuts, att detta ej tas
ur länsanslaget.
I förslaget till nationell plan nämns det utredningsuppdrag Myndigheten för
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser haft kring Gotlandstillägget.
Att fraktproblematiken kan få en långsiktig lösning är av avgörande betydelse för
Gotland.
Den nationella planen inrymmer medel för att förbättra standarden på det enskilda
vägnätet. Den typen av åtgärder är mycket angelägna för Gotlands del som har ett stort
antal enskilda vägar. De enskilda vägarna har stor betydelse för näringsliv och boende
på landsbygden och är viktiga för att fortsatt kunna utveckla dessa delar av Gotland.
Förändringarna mot en ökad godshantering i Klintehamns hamn gör att farleden måste
göras bredare och djupare, detta bör kunna inrymmas i den nationella planen.
Förutsättningarna för att på ett samhällsekonomiskt lönsamt sätt ersätta färjan till Fårö
föreslås utredas. Blir en förbindelse till Fårö aktuell förutsätts att kostnader, utöver
förstudien, inte behöver täckas genom medel från länsplanen.

6 Genomförande
Infrastrukturplaneringen bedrivs normalt med intervaller om fyra år (mandatperiodernas
längd). På regional nivå innebär det att länen vart fjärde år tar fram och fastställer
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regionala infrastrukturplaner. På Gotland är det kommunfullmäktige, som
samverkansorgan som fastställer planen. Genomförandet är beroende av årliga beslut
om tilldelning av statliga medel, liksom kommunala beslut. Insatser och åtgärder rör i
första hand Vägverkets (eller ett framtida Trafikverk eller liknande) och tekniska
nämndens verksamheter.
Återkopplingen till kommunstyrelsen behöver förbättras under de år då arbete med nya
planer inte pågår. Denna bör bl.a. innehålla rapportering, uppföljning och utvärdering av
vad som genomförts och diskussion kring kommande inriktning. Rapporteringen ska
också innehålla synpunkter från gotländska intressenter, framför allt Trafikrådet som
också ska ha möjligheter till återkoppling. Trafikrådet är ett samrådsorgan i
kommunikationsfrågor som består av representanter från näringslivet, transportörer,
transportköpare, infrastrukturansvariga och offentlig verksamhet.
Även samverkan och samarbete med Vägverket och Gotlands kommun bör stärkas. Det
skulle här handla om en kontinuerlig gemensam diskussion som årligen skulle resultera
i ett förslag till planeringsunderlag för att prioritera insatser för de närmast följande
åren. Det gäller såväl den nationella planen med sina olika potter som den regionala för
att uppnå en samsyn på behov och samordning vid genomförande av åtgärder.
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Bilaga 1

Bruttolista
Inventering och sammanställning av behov av åtgärder inom åtgärdsplaneringen
1 ÖVERGRIPANDE KOMMUNIKATIONSFRÅGOR
Trafiken till och från Gotland (redovisas i textdelen)
Näringslivets transporter till och från Gotland (redovisas i textdelen)
Resor och transporter på fastlandet och inom Östersjöregionen (redovisas i textdelen)
1.1 Hastighetsöversynen
2 TILLVÄXT OCH UTVECKLING
2.1 Gotlands hamnar
2.2 Vägar och gator
2.3 Bro till Fårö
2.4 Rast- och informationsplatser
3 TILLGÄNGLIGHET OCH TRYGGHET
3.1 Kollektivtrafik
3.2 Cykelvägar
3.3 Tätorter
3.4 Säkra skolvägar
3.5 Belysning
4 TRAFIKSÄKERHET

2009-10-27

1

Bilaga 1

Åtgärd

Kostnad Steg 1–4
Mkr
Hela
perioden

1 ÖVERGRIPANDE KOMMUNIKATIONSFRÅGOR
1.1 Hastighetsöversynen
140-vägarna
Väg 699
Väg 631

3-4
Sidoområden,
räfflor, etc.

Förstudie: Alternativ Väg 142 Isums – Träkumla:
Breddning denna sträcka, delvis ny sträckning
eller sträckning över väg 604 Björke

36

3 milj per år.
Inventering vägarna 140, 142,
143 och 148
gjord. Uppskattad
kostnad ca. 250
milj kr. Se även
punkt 2.2 alternativa sträckor väg
142 och 148.

1
45

TOTALT 1.1 Hastighetsöversynen

37

2 TILLVÄXT OCH UTVECKLING
2.1 Gotlands hamnar

2009-10-27

Statligt/ Priorite- Kommentar
bidrag
ring
inom
huvudområde

2

Kostnaden under
2.2

Bilaga 1
Åtgärd

Kostnad Steg 1–4
Mkr
Hela
perioden

Statligt/ Priorite- Kommentar
bidrag
ring
inom
huvudområde
B
Total kostnad
46,2. Beviljade
strukturfondsmedel Mål 2, 18,5.
TN:s budget 17 år
2010 och 11 år
2011. Bidrag
50%.
B
Total kostnad
12,5. TN:s budgetförslag år
2011. Bidrag
50%.
B

Södra hamnområdethamnserviceterminal.

13,9

3-4

Rörlig landgång, färjeläge 7.

6,3

3-4

Framtida utveckling: Anpassning av terminalen
till passagerarantal, övernattningsläge, drivmedelshantering, landströmsförsörjning, inglasning
av ”långa gången”. Utöver insatserna för själva
färjetrafiken även resecentrum, kryssningskaj,
etc.
Roro-klack,
Slite
för reservhamn och
trafik österut.
Färjetrafiken
s behov av
reservhamn.
Anpassning
Klintehamn
för utökad
godstrafik.
För utveckling av färjetrafiken i
Visby och för
turismens
utveckling i
Visby.
TOTALT 2.1 Gotlands hamnar

?

1-4

7,5

3-4

B

18

3-4

B

45

4

S

40

4

S

Visby

2.2 Vägar och gator
Länsväg 142 Isums – Träkumla. Breddning
denna sträcka, delvis ny sträckning
Alternativ Väg 142 Isums – Träkumla, sträckning över väg 604 Björke
Förstudie inom ramen för hastighetsöversynen
Länsväg 148 Bro – Tingstäde
Breddning, kurvrätning

45,7

Ingår i nationella
planen

Bärighet statliga vägar
Gothem
Väg 624
Roma – Tippen. Roma kyrka
Väg 608 och 143

2009-10-27

Total kostnad 15.
TN:s budgetförslag 5 år 2012, 10
år 2013. Bidrag
50%.
Reservhamn statligt ansvar.
Med i TN:s budgetförslag:
Ny kaj 18.
Ny kajplan 4.
Muddring 14.
Totalt 36. Bidrag
50%.

Nybyggnad
av bro
Breddning på
vissa delar
och förstärk-

3

12

4

S

7

3

S

Bilaga 1
Åtgärd

Sproge - Hemse
Väster Bopparve - Synkebro
Väg 530 Myrvägen

Kostnad Steg 1–4
Mkr
Hela
perioden

ning. Rondell
väg 143 och
608
Förstärkning

10

3

Statligt/ Priorite- Kommentar
bidrag
ring
inom
huvudområde

S

I nationella planen, drift, underhåll, bärighet

Enskilda vägar

TOTALT Gator och vägar (ej nat, planen)

85

2.3 Bro till Fårö

2.4 Rast – och informationsplatser
147
Slite

4

S

10

3

S

149
Lummelunda/
Krusmyntagården

Rast- och
informationsplatser
Rast- och
informationsplatser

10

3

S

140
Västergarn –
Fröjel

Rast- och
informationsplatser

10

3

S

1-3

S, B

TOTALT 2.4 Rast – och informationsplatser

3 TILLGÄNGLIGHET OCH TRYGGHET
3.1 Kollektivtrafik
Rute: kyrkan alt. Kauparve
Boge kors
Klintehamn
Stånga
Havdhem

2009-10-27

30

Pendlarparkeringar

4

Nationella planen,
Kostnad 1996 270
milj fast bro, 305
– 320 milj öppningsbar. Kostnader för förstudie
ur länsplanen, ca.
0,5 till 1 milj. kr.
Under förutsättning nuvarande
driftkostnader
täcker investeringen så att ev.
underskott inte
behöver tas från
länsplanen.

Bilaga 1
Åtgärd

Burgsvik
Norra och södra Visby
Tätorter och landsbygd

Kostnad Steg 1–4
Mkr
Hela
perioden

Bussfickor,
hållplatser
inkl. anpassning för
funktionshindrade

TOTALT 3.1 Kollektivtrafik

1-3

S, B

12

3

S

1

10

3

B

6

3

S

2 Total kostnad 20
Mkr. 50 % bidrag
till Gotlands
kommun
3

75

3

20

3.2 Cykling
Västergarns samhälle och Västergarn – Klinte- Gång- och
cykelväg
hamn
Väg 140
Gång- och
Visby
Enl. förslag till föp Visby, cykelplan och
cykelvägar
Bilcityrondellen – Visby hamn
Möjner – Slite, Skolgatan
Väg 147

Statligt/ Priorite- Kommentar
bidrag
ring
inom
huvudområde

Gång- och
cykelväg

Fårö
Broa – Sudersand – Ekeviken
Väg 699 och 702
Visby – Tingstäde
Väg 148

Gång- och
cykelväg

30

3

S

4 Arbetspendling
ska prioriteras. En
mil cykelväg ca.
15 milj kr.
5

Gång- och
cykelväg

30

3

S

5

Rute – Fårösund
Väg 148

Gång- och
cykelväg

10

3

S

5

Klintehamn – Sandhamn
Väg 140

Gång- och
cykelväg

12

3

S

5

Ljugarn – Lye, Lau
Väg 144144/548

Gång- och
cykelväg

3

3

S

5

Lummelunda, Kinner – Lummelunda kyrka
Väg 149 och 685

Gång- och
cykelväg

5

3

S

5

Cykelvägar, ca. 1 mil, längs med huvudvägarna från Visby. Därefter Hemse och Slite följt
av övriga tätorter

Gotlandsled

TOTALT 3.2 Cykelvägar

2009-10-27

193

5

Ej i nationell plan
då den typen av
vägar som avses i
den nationella
planen inte finns
på Gotland.
Sammanställningen ovan omfattar
på de namngivna
sträckorna ca. 98
kilometer cykel-

Bilaga 1
Åtgärd

Kostnad Steg 1–4
Mkr
Hela
perioden

Statligt/ Priorite- Kommentar
bidrag
ring
inom
huvudområde
väg. Tillkommer
gör utbyggnad i
Visby och huvudvägarna in mot
Visby.

3.3 Tätorter
Burgsvik

2,5

2-3

S

Dalhem

5,6

2-3

S

Slite
Stationsgatan – Skolgatan
Väg 147

Gång- och
cykelväg

1

1-3

S

1 Närtidssatsning,
ingår inte i den
regionala ramen
1 Närtidssatsning,
ingår inte i den
regionala ramen
2

Slite
Passage mellan skola – idrottshall
Väg 147

Ev. tunnel,
gångbro;

5

1-3

S

2

Roma
Väg 143

Miljöåtgärder, gångbanor, dagvatten, avsmalning körbana;
Gång- och
cykelpassage

10

1-3

S

3

2

3

S

4 Närtidssatsning,
ingår inte i den
regionala ramen

2

2

S

5 Närtidssatsning,
ingår inte i den
regionala ramen

Fårösund
Sundsvägen
Väg 696
Ljugarn

Ev. mindre
åtgärder

TOTALT 3.3 Tätorter (endast regionala
planens del)

16

3.4 Säkra skolvägar

TOTALT 3.4 Säkra skolvägar

2009-10-27

6

6

1-2

B

Samverkan TF
och BUF 0,5 per
år
Mellan 8 – 10 000
elever bedöms
under hela perioden kunna få en
förbättrad skolväg. Detta genom
t.ex. cykelvägar,
övergångsställen
och p-fickor.,
d.v.s. insatser
under flera av
rubrikerna i planen.

Bilaga 1
Åtgärd

Kostnad Steg 1–4
Mkr
Hela
perioden

3.5 Belysning: hållplatser, pendlarparkeringar
TOTALT 3.5 Belysning

4 TRAFIKSÄKERHET
4.1 Korsningar
Toftavägen - Kneippbyinfarten - Axelsro
Väg 140 och 627

Stenhuggaren/Visbyleden

Entré Visborg
Visborg Allégatan/Färjeleden

Cirkulationsplats, gångoch cykelväg
och belysning
Cirkulationsplats, tunnel,
gångpassage,
kringvägar
Cirkulationsplats

Förbifart Visby, över Visborg
Stora Banne, korsning mot Slite
Väg 148 och 147
Klintehamn, Väg 140 anslutning till hamnen

Vänstersvängfält

Väg 149 Hangarvägen

Rondeller
Hangarvägen
– Lummelundsväg,
Hangarvägen
– Bro väg,
Broväg –
Visbyleden.
breddning
och delvis ny
sträcka;
Cirkulationsplats
Cirkulationsplats

V. Törnekvior/Follingboväg
Broväg/N. Hansegatan
Sundströms hörna

1,2

2-3

S, B

10

3

S

6

3

S, B

2 Total kostnad 8

6

3

S, B

3 Total kostnad 8

10

3

S

4 Total kostnad?

2

3

S

5

3

S

6 Översyn industriinfart

22

3

S

2

3

B

2

3

B

3

3

B

2

3

B

Artellerigatan/Solbergaleden
TOTALT 4.1 Korsningar

2009-10-27

65

7

Statligt/ Priorite- Kommentar
bidrag
ring
inom
huvudområde

1

6 Total kostnad 4
Bidrag 50 %
6 Total kostnad 4
Bidrag 50 %
6 Total kostnad 6
Bidrag 50 %
6 Total kostnad 4
Bidrag 50 %

Bilaga 1

SAMMANSTÄLLNING
Länsplanen
1.1 Hastighetsöversynen
2.1 Gotlands hamnar
2.2 Vägar och gator
2.4 Rast- och informationsplatser
3.1 Kollektivtrafik
3.2 Cykling
3.3 Tätorter
3.4 Säkra skolvägar
3.5 Belysning
4.1 Korsningar

37
45,7
85
30
20
193
16
6
1,2
65

TOTALT

2009-10-27

498,9

8

Bilaga 2
Beskrivning av det statliga vägnätet
Vägverket juni 2009

Väggverket är väghållare för det statliga vägnätet, det vill säga alla vägar utanför
tättbebyggt område med undantag av enskilda vägar. De statliga vägarna delas in i
kategorierna europavägar, riksvägar och länsvägar. På Gotland finns endast länsvägar.
En primär länsväg (på Gotland vägar med nr 140,141, 142, 143, 144, 146, 147, 148 och
149) är en väg som har ett övergripande regionalt intresse. Övriga länsvägar (nr högre
än 500) har ett regionalt och lokalt intresse.
De primära länsvägarna har bitvis god standard medans en del sträckor är smala eller
har dåliga sidoområden där träd, stenar eller dylikt nära vägen är en trafiksäkerhetsrisk.
Vissa sträckor är vägen krokig och har många utfarter med dålig sikt. Oskyddade
trafikanter gående och cyklister rör sig längs med vägen på smala vägrenar.
För att kunna behålla en högre hastighet som tex 90 km/tim kan trafiksäkerhetsstandarden behöva förbättras till bra sidoområden och en räfflad mittremsa. För att
kunna sätta en 80-hastighetsgräns kan sidoområdena i många fall också behöva
förbättras och mittlinjen räfflas.
Väg 140
Väg 140 går från väg 142, korsningen i höjd med Fidenäs, till väg 148 i Visby
(Visbyleden). Den del av vägen som sträcker sig från väg 142 Fidenäs till väg 521
Hablingbo kantas främst av lätt skogsväxt längs kanterna och åkermark.
Länsväg 140 är en av viktigaste förbindelsevägarna mellan Visby och södra Gotland.
Vägen har en för landsväg typisk randbebyggelse med anslutningar till enskilda vägar
och utfarter. Till vägen ansluter 20 statliga vägar.
Bredden varierar mellan 11-13 meter på sträckan mellan Visby – Tofta strand. I övrigt
är vägen ca 7 meter bred utom på en kort delsträcka genom Klintehamn där vägen är 11
meter bred.
Trafikflödet i Visbyområdet är 7000 fordon/dygn, tung trafik 440 fordon/dygn. Sträckan
mellan Vibble och Tofta har 4000 fordon /dygn, tung trafik 240 fordon/dygn. Genom
Klintehamn är trafikmängden 2000 fordon/dygn, tung trafik 180 fordon/dygn. Vid
anslutningen av väg 142 i Fidenäs är trafikmängden 200 fordon/dygn, tung trafik 30
fordon/dygn.
På väg 140 gäller 90 km/tim. Lokala trafikföreskrifter om 70 och 50 kilometer i timmen
finns i huvudsak i anslutning till tätorterna Vibble, Tofta strand, Västergarn,
Klintehamn och Hablingbo. Väg 140 har en total längd om 73,5 kilometer.
Under sommarperioden tredubblas trafiken på väg 140, tillfälliga
hastighetsbegränsningar gäller då på delsträckor i Tofta strand, Västergarn, Klintehamn
och Fröjel.
Gång och cykelväg finns på sträckan Visby – Västergarn.
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Väg 141
Väg 141 är en primär länsväg och viktig förbindelseväg mellan Hemse och Klintehamn.
Vägen har en för landsvägar på Gotland typisk randbebyggelse med anslutningar till
enskilda vägar och utfarter. Till vägen ansluter 11 statliga vägar.
Vägbredden varierar mellan 6-8 meter. Vägen har en längd om 22, 2 kilometer.
Trafikflödet i Hemseområdet är 1650 fordon/dygn, tung trafik 100 fordon/dygn och i
Klintehamnsområdet är trafikflödet 1800 fordon/dygn, tung trafik 150 fordon/dygn. I
övrigt är trafikflödet på väg 141 ca 1000 fordon /dygn, tung trafik ca 100 fordon/dygn.

Väg 142
Väg 142 går från väg 500 i Burgsvik, till väg 148 i Visby (Visborgsleden) och är en av
de viktigaste förbindelsevägarna mellan Visby och södra Gotland. Vägen har en för
landsvägar typisk randbebyggelse med anslutningar till enskilda vägar och utfarter.
Utmed väg finns 36 anslutningar från statliga vägar.
Vägbredden varierar mellan 6-7 meter. Den totala längden är 76,2 kilometer.
På väg 142 gäller 90 km/tim. Lokala trafikföreskrifter om 70 och 50 kilometer i timmen
finns i huvudsak i anslutning till tätorterna/byarna Havdhem, Hemse, Hejde, Väte,
Isums, Vall och Träkumla.
Trafikflödet är i anslutning till Visby är 3000 fordon/dygn, tung trafik 230 fordon/dygn
och i anslutning till Hemse 3000 fordon/dygn, tung trafik 200 fordon/dygn. I övrigt är
trafikflödet på väg 142 ca 1200 fordon/dygn, tung trafik 100 fordon/dygn.
Väg 142 har en för landsvägar på Gotland typiskt utformning och omgivning.
Undantagen utgörs av vägsträckorna mellan väg 144 norr om Hemse till väg 563 i
Hejde och sträckan mellan väg 578 i Isums och väg 610 i Träkumla.
Vägsträckan mellan väg 144 norr om Hemse till väg 563 i Hejde är 20 kilometer och 6,5
meter bred. Den kantas främst av betesmark och längre sammanhållande skogspartier.
Utfarter och anslutningar från enskilda vägar är på denna delsträcka mycket få.
Sträckan mellan väg 578 i Isums och väg 610 i Träkumla är ett 11 kilometer kurvigt
avsnitt med skymd sikt på flera ställen. Sträckan har en tätare randbebyggelse med ett
ökat antal utfarter till följd. Vägsträckans linjeföring gör det svårt att hålla en jämn
hastighet.

Väg 143
Väg 143 är en primär länsväg och en förbindelseväg mellan Roma, mellersta Gotland,
Ljugarn och Östergarnslandet Vägen har i huvudsak en för gotländska landsvägar typisk
randbebyggelse med anslutningar till enskilda vägar och utfarter. Vägsträckan mellan
Visby och Roma är 13 kilometer varav ca 8 kilometer har en vägbredd på 13 meter. En
stor del av vägsträckan Visby - Roma går genom ett öppet och flackt landskap med
mycket god linjeföring.
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Utmed väg 143 finns 19 anslutningar från statliga vägar.
Vägbredden varierar mellan 9-13 meter Visby- Roma och 7 – 9 meter på övrig
vägsträcka. Väg 143 har en total längd om 43,5 kilometer.
Trafikflödet är i anslutning till Visby ca 4800 fordon/dygn, tung trafik 300 fordon/dygn
och i anslutning till Roma är trafikflödet 3500 fordon/dygn, tung trafik 200
fordon/dygn. I övrigt är trafikflödet på väg 142 ca 500 -1500 fordon/dygn, tung trafik
50-100 fordon/dygn.
Väg 143 har två ATK i Roma.

Väg 144
Väg 144 sträcker sig från väg 142 norr om Hemse till Ljugarn samhälle. På väg 144
gäller 90 km/tim. Lokala trafikföreskrifter om 50 och 70 kilometer i timmen finns i
anslutning till tätbebyggelsen vid Stånga, Lye, Garda och Alskog. Den del av vägen
som sträcker sig från Lye kyrka förbi Garda och fram till korsningen mot väg 143 vid
Hallute i Ljugarn är reglerad med 70 km/h - 90 km/h och är 11,2 kilometer lång. Den
kantas främst av gles skog.
Vägen är en vanlig landsväg där bredden varierar mellan 6-7 meter men smalnar av till
5,5 meter i samhället. Trafikflödet varierar mellan 800-1770 fordon/dygn. Den totala
längden är 25,3 kilometer.

Väg 146
Väg 146 sträcker sig från väg 143 i Ala till väg 147 i Boge. På väg 146 gäller 90
km/tim. Lokala trafikföreskrifter om 70 km/tim finns vid Boge kors, i Gothem samt vid
Gothemhammar, Åminne, (sommarhastighet). I Gothem socken finns kyrka, skola och
idrottsplats nära vägen, där gäller 70 km/h, det upplevs av fordonsförare som hög
hastighet.
Vägen är belagd men upplevs av fordonsförare som ”guppig”, spårig och svårkörd.
Trafikflödet varierar mellan 370 -720 fordon/dygn. Vägen är en smal landsväg där
bredden är ca 6 – 6,5 meter. Den passerar 5 broar.
Den totala längden är 34,4 kilometer.

Väg 147
Väg 147 är en primär länsväg och viktig förbindelseväg mellan Visby och Slite, som har
en stor produktionsanläggning för cement, och vidare till Lärbro. Vägen har en för
landsvägar på Gotland typisk randbebyggelse med anslutningar till enskilda vägar och
utfarter. Till vägen ansluter 14 statliga vägar.
Vägbredden varierar mellan 6 – 9 meter. På kortare sträckor i Visby och i Slite varierar
vägbredden mellan 8 – 10 meter. Vägen har en total längd om 42,3 kilometer.
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Trafikflödet i Visbyområdet är 6500 fordon/dygn, tung trafik 750 fordon/dygn. Sträckan
mellan Visby och Slite har 1300 fordon /dygn, tung trafik 150 fordon/dygn. Genom
Slite är trafikmängden 1400 fordon/dygn, tung trafik 110 fordon/dygn. Sträckan Slite –
Stora Banne, Lärbro, har 900 fordon/dygn, tung trafik 100 fordon/dygn.
Lokala trafikföreskrifter om 50 kilometer i timmen finns på en delsträcka om
ca 2, 2 kilometer i Slite. På åtta delsträckor om totalt ca 8,6 kilometer gäller 70
kilometer i timmen.

Väg 148
Väg 148 sträcker sig från Visby till Fårösund. Vägen har ÅDT mellan 1500 och 3100
fordon/dygn. I Visby är ÅDT ca 6500 fordon/dygn. Vägen är en vanlig landsväg där
bredden genom Visby är 13 meter, utanför ökar den sedan till 8 meter, smalnar av till 6
meter och avslutas med 7 meters bredd de sista 32 km mot Fårösund. Hastigheten mest
90 km/tim med lokala trafikföreskrifter om 70 eller 50 km/tim. Den kantas av skog,
åker och betesmark, enstaka fastigheter och bitvis randbebyggelse.
Vägsträckan mellan Bro och Tingstäde är kurvig och har i vissa partier skymd sikt. Den
del av vägen som sträcker sig från väg 655 norr om Bro – Tingstäde är reglerad med 90
km/h och är 8,2 kilometer lång.
Vägen är här ca 6 meter bred. Den kantas främst av åker- och betesmark och små partier
av skog.
Trafikflödet varierar mellan 1580-3900 fordon/dygn. Den totala längden är 58
kilometer.

Väg 149
Väg 149 går från Visby utmed kusten till väg 148 i Lärbo.
Vägen är en vanlig landsväg där bredden varierar mellan 6-10 meter. Delen mellan
Snäck och väg 665 i Lummelunda är reglerad med 90 km/h och är 13 kilometer lång.
ÅDT är 2700 fordon/dygn. Många oskyddade trafikanter, främst cyklister, rör sig längs
med vägen.
Vägen är här ca 7 meter bred. Den kantas främst av skog och små partier av åker- och
betesmark.
Trafikflödet varierar mellan 330 -4390 fordon/dygn. Hastighetsgränsen varierar mellan
50 km/h och 90 km/h.Den totala längden är 47 kilometer.
Övriga länsvägar
Länsvägar med vägnummer över 500 räknas som sekundära länsvägar. De har ofta
ingen övergripande funktion och en låg trafikbelastning.
De mest trafikerade är sekundära länsvägarna är väg 534 från Lye till Sjonhem Backe
med årsdygnstrafik mellan 800 och 1600 fordon per dygn och väg 631 från
Katthammarsvik till Visby med flöden mellan 300 till 1600 fordon per dygn. Övriga
vägar har mindre trafikflöden. Viss regional betydelse är också väg 530 vid Hemse, väg
562 mellan Klintehamn och Visby samt väg 699 på Fårö. Övriga vägar har mindre
trafikflöden.

2009-06-29

4

Bilaga 2

De sekundära länsvägarna är ofta smala landsvägar med vägbredder mellan 6-7 meter,
ibland smalare. Trafiken är mestadels lokal och det förekommer oskyddade trafikanter
längs vägarna.
Väg 530
Väg 530 är en tertiär länsväg och en förbindelseväg på sydvästra Gotland mellan väg
140 vid Silte till väg 142 i Hemse samhälle. Hastigheten är 70 km/tim fram till Hemse
där 50 km/tim råder i samhället. Bredden på vägen varierar mellan 5,5 och 6,5 meter,
Vägen består i huvudsak av långa raksträckor med några skarpa kurvor. Bärigheten är
dålig eftersom vägen ligger på myrmark med Storkanalen parallellt. Det finns ingen
bebyggelse utanför Hemse och det är därför få anslutningar till enskilda vägar och
utfarter. Intill vägbanan löper en allé på halva vägsträckan och skogsmark/åkermark
utgör närmaste omgivning. Utmed väg 530 finns fyra anslutningar från statliga vägar.
Vägens standard varierar och upplevs i vissa avsnitt som guppig.
Väg 530 har en total längd om 10,4 kilometer.
Trafikflödet varierar mellan ca 180 - 350 fordon/dygn, tung trafik 11 - 13 fordon/dygn.
De boende i det stora antalet fritidshus som finns utmed sydvästra kusten, såsom
Kvarnåkerhamn, Nisseviken m fl., har Hemse som närmaste tätort för inköp etc. Detta
ger betydligt ökat trafikflöde under sommarperioden.
Väg 562
Väg 562 är en tertiär länsväg och en förbindelseväg mellan Klintehamn och Visby.
Vägen får ses som alternativ till väg 140 för pendlingstrafiken mellan Klintehamn och
Visby. Vägen går i huvudsak genom skogsområden med avbrott för enstaka
randbebyggelse. Vägen är kurvig och på många ställen är det skymd sikt med skogen
nära vägen
Utmed väg 562 finns 13 anslutningar från statliga vägar.
Väg 562 har en total längd om 27,4 kilometer. Vägbredden varierar mellan 5 – 6 meter .
Vägen har bashastighet d v s 70 kilometer i timmen. En lokal trafikföreskrift om 50
kilometer i timmen gäller i Klinte. ÅDT är 400 fordon i Klinte för att i höjd med
Eskelhem öka till 500 fordon och från Stenkumla in mot Visby öka till 1600 fordon.
Trafikflödet varierar mellan ca 900 - 1300 fordon/dygn och tung trafik ca 20 -60
fordon/dygn i området närmast Klintehamn och Visby, i övrigt är trafikflödet ca 400
fordon/dygn och tung trafik ca 60 fordon/dygn . Denna väg är viktig som pendlarväg
från Klinteområdet in mot Visby, speciellt sommartid då många gotlänningar trafikerar
väg 562 istället för väg 140 som passerar Tofta med alla problem runt trafik till bad och
stugområden.

Väg 534
Väg 534 sträcker sig från väg 144 i Lye till väg 143, Sjonhem Backe. Vägen är en
parallellväg till väg 142 och 143 med trafikbelastning mellan 800 och 1600 fordon per
dygn. Trafiken är mestadels lokal och det förekommer oskyddade trafikanter längs
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vägarna. Vägarna passerar ett antal gårdar och mindre byar, i övrigt kantas den främst
av skog. Den passerar två broar. Vägen är i huvudsak reglerad med 90 km/h.
Den totala längden är 23 kilometer. Vägen är en vanlig landsväg där bredden är 7-7,3
meter.
Väg 631
Väg 631 sträcker sig från Katthammarsvik till väg 147 i Visby och passerar förbi
Kräklingbo, Dalhem och Endre. Väg 631 har trafikflöden mellan 300 och 600 fordon
öster om Dalhem respektive mellan 1100 och 1900 fordon/dygn väster om Dalhem.
Trafiken är mestadels lokal och det förekommer oskyddade trafikanter längs vägarna.
Vägen kantas främst av skog och betesmark, enstaka bebyggelse.

Den totala längden är 44,8 kilometer. Vägen är en vanlig landsväg där bredden varierar
från 3,5 meter i Katthammarsvik till i genomsnitt 6-7 meter resterande sträcka in till
Visby.

Väg 699
Väg 699 på Fårö sträcker sig från Broa vid färjan till Holmudden. Årsdygnstrafiken
varierade 2008 mellan 480 och 740 fordon per dygn. Vägen kantas främst av gles skog
och av öppna fält. Sikten på vissa ställen är begränsad. Randbebyggelse med utfarter är
speciellt påtagligt mellan Fårö och Alnäsavik samt vid Sudersand.
Oskyddade trafikanter förekommer allra helst på sommaren. Hastighetsbegränsningen
är på sommaren 70 km/tim, annars 90 km/tim. Vid Fårö kyrka och vid Sudersand är
skyltad hastighet 70 km/h.
Den totala längden är 23 kilometer.
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OBJEKTSBESKRIVNING
Underlag till samhällsekonomisk analys för namngivna objekt- Åtgärdsplanering våren 2009

NPVS ……. Länsplan: Gotland

Vägnr 142, Objekt: VST 057
Vägregion och län: VST, Gotland
Ifylld av/Kontaktperson:

Datum: 2009-06-28

Karin Nordqvist

Successivkalkyl prio: 1

genomförd/planeras till:

Tillhör kalkylgrupp och priogrupp för samk ek kalkyl:
Fyrstegsprincipbeskrivning:
Underlag till miljöbedömning: (krav om uppgift enligt Miljöbalken 6 kap, 12 paragrafen) (finns, tas
fram av vem, när?):

Översiktskarta

Syfte med föreslagen åtgärd
Väg 142 går från väg 500 i Burgsvik, till väg 148 i Visby (Visborgsleden). Vägen är en vanlig
landsväg där bredden varierar mellan 6-9 meter. Hastighetsgränsen varierar mellan 50 km/h och 90
km/h. Den totala längden är 76,2 kilometer.
Den del av vägen som sträcker sig från väg 563 Hejde – väg 610 Träkumla är reglerad med 70 km/h 90 km/h och är drygt 20 kilometer lång. Vägen är krokig och smal. Den kantas främst av åker-och
betesmark samt bebyggelse nära vägen.

Föreslagen åtgärd
Väg 142 mellan Traume (562) och Isums (578) är ca 12 km föreslås breddas med 2,0 m och delvis
byggas i ny sträckning. Kostnaden uppskattas till 3,5 – 4 Mkr per km vilket blir 45 Mkr för denna
sträcka. Alternativt kan väg 604 mellan Isums och Roma kloster förbättras för att hänvisa trafik via
väg 143.
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OBJEKTSBESKRIVNING
Underlag till samhällsekonomisk analys för namngivna objekt- Åtgärdsplanering våren 2009

Underlag
Tidigare rapporterat objektblad på cirkulationsplats och den nu framtagna förstudien för gc-vägen på beskrivna
sträcka.

Kostnader och finansiering
Anläggningskostnad för projektet, exkl 9% prod stöd:
Prisnivå, år:
Finansiering:
Kommentar:

Kompletterande effektberäkning/Ej beräkningsbara effekter
I fall då kostnader för nedanstående kan eller behöver särredovisas
Rastplatser, rastfickor:
Poliskontrollplatser:
Skydd av vattentäkt på befintlig väg:
Busshållplats:
Serviceanläggning:
Informationsplats:
Vändplats:

Förslag till känslighetsanalyser
Skiss som visar nya objektet med indata

Bilaga 4
OBJEKTSBESKRIVNING
Underlag till samhällsekonomisk analys för namngivna objekt- Åtgärdsplanering våren 2009

NPVS ……. Länsplan: Gotland

Vägnr 148, Objekt: VST 057
Vägregion och län: VST, Gotland
Ifylld av/Kontaktperson:

Datum: 2009-06-28

Karin Nordqvist

Successivkalkyl prio: 1

genomförd/planeras till:

Tillhör kalkylgrupp och priogrupp för samk ek kalkyl:
Fyrstegsprincipbeskrivning:
Underlag till miljöbedömning: (krav om uppgift enligt Miljöbalken 6 kap, 12 paragrafen) (finns, tas
fram av vem, när?):

Översiktskarta

Syfte med föreslagen åtgärd
Väg 148 sträcker sig från Visby till Fårösund. Vägen har ÅDT mellan 1500 och 3100 fordon/dygn. I
Visby är ÅDT ca 6500 fordon/dygn.
Den totala längden är 58 kilometer. Vägen är en vanlig landsväg där bredden genom Visby är 13
meter, utanför ökar den sedan till 8 meter, smalnar av till 6 meter och avslutas med 7 meters bredd de
sista 32 km mot Fårösund.
Den del av vägen som sträcker sig från väg 655 norr om Bro – Tingstäde är reglerad med 90 km/h och
är 8,2 kilometer lång. ÅDT är 2200 fordon/dygn.
Vägen är här ca 6 meter bred. Den kantas främst av åker- och betesmark och små partier av skog.

Föreslagen åtgärd
Väg 148 mellan Bro kyrka och Tingstäde är ca 11 km och föreslås breddas med 2,0 m och vissa
kurvrätningar. Kostnaden uppskattas till 3 – 3,5 Mkr per km vilket blir 35-40 Mkr för denna sträcka.
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OBJEKTSBESKRIVNING
Underlag till samhällsekonomisk analys för namngivna objekt- Åtgärdsplanering våren 2009

Underlag
Kostnader och finansiering
Anläggningskostnad för projektet, exkl 9% prod stöd:
Prisnivå, år:
Finansiering:
Kommentar:

Kompletterande effektberäkning/Ej beräkningsbara effekter
I fall då kostnader för nedanstående kan eller behöver särredovisas
Rastplatser, rastfickor:
Poliskontrollplatser:
Skydd av vattentäkt på befintlig väg:
Busshållplats:
Serviceanläggning:
Informationsplats:
Vändplats:

Förslag till känslighetsanalyser
Skiss som visar nya objektet med indata
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OBJEKTSBESKRIVNING
Underlag till samhällsekonomisk analys för namngivna objekt- Åtgärdsplanering våren 2009

NPVS ……. Länsplan: Gotland

Vägnr 699 och 702 cykelväg Fårö, Objekt: VST 060
Vägregion och län: VST, Gotland
Ifylld av/Kontaktperson:

Datum: 2009-06-28

Karin Nordqvist

Successivkalkyl prio: 1

genomförd/planeras till:

Tillhör kalkylgrupp och priogrupp för samk ek kalkyl:
Fyrstegsprincipbeskrivning:
Underlag till miljöbedömning: (krav om uppgift enligt Miljöbalken 6 kap, 12 paragrafen) (finns, tas
fram av vem, när?):

Översiktskarta

Syfte med föreslagen åtgärd
Väg 699 sträcker sig från färjan vid Broa till Holmudden, på Fårö.
Den totala längden är 23 kilometer. Årsdygnstrafiken varierar mellan 680 och 860 fordon per dygn.
Vägen är en vanlig landsväg där bredden varierar mellan 5-7 meter. Hastighetsgränserna är reglerad
med 70 km/h – 90 km/h.
Vägen kantas främst av gles skog och av öppna fält. Vid Fårö kyrka förekommer korsning och
bebyggelse, där är skyltad hastighet 70 km/h.
Vid Sudersand finns en korsning med något nedsatt sikt, där är skyltad hastighet 70 km/h.
Oskyddade trafikanter förekommer längs samtliga sträckor, allra helst på sommaren. Det finns inget
eget utrymme för cyklister och gående att färdas på utan de blandas med annan fordonstrafik på de
smala vägarna.
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OBJEKTSBESKRIVNING
Underlag till samhällsekonomisk analys för namngivna objekt- Åtgärdsplanering våren 2009

Föreslagen åtgärd
Cykelväg öster eller väster om väg 699 mellan Broa och Sudersand samt väg 702 mellan Sudersand
och Ekeviken. Beräknad kostnad 30 -40 Mkr för cykelväg längs med 699 respektive 7 Mkr längs med
väg 702.

Underlag
Tidigare rapporterat objektblad på cirkulationsplats och den nu framtagna förstudien för gc-vägen på beskrivna
sträcka.

Kostnader och finansiering
Anläggningskostnad för projektet, exkl 9% prod stöd:
Prisnivå, år:
Finansiering:
Kommentar:

Kompletterande effektberäkning/Ej beräkningsbara effekter
I fall då kostnader för nedanstående kan eller behöver särredovisas
Rastplatser, rastfickor:
Poliskontrollplatser:
Skydd av vattentäkt på befintlig väg:
Busshållplats:
Serviceanläggning:
Informationsplats:
Vändplats:

Förslag till känslighetsanalyser
Skiss som visar nya objektet med indata
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Underlag till samhällsekonomisk analys för namngivna objekt- Åtgärdsplanering våren 2008

NPVS ……. Länsplan: Gotland

Vägnr 148 cykel Visby-Tingstäde, Objekt: VST 059
Vägregion och län: VST, Gotland
Ifylld av/Kontaktperson:

Datum: 2009-06-28, rev 2009-10-28

Karin Nordqvist, Johanna Skur

Successivkalkyl prio: 1

genomförd/planeras till:

Tillhör kalkylgrupp och priogrupp för samk ek kalkyl:
Fyrstegsprincipbeskrivning:
Underlag till miljöbedömning: (krav om uppgift enligt Miljöbalken 6 kap, 12 paragrafen) (finns, tas
fram av vem, när?):

Översiktskarta

Syfte med föreslagen åtgärd
Väg 148 sträcker sig från Visby till Fårösund. Vägen har ÅDT mellan 1500 och 3100 fordon/dygn. I
Visby är ÅDT ca 6500 fordon/dygn. Den totala längden är 58 kilometer. Vägen är en vanlig landsväg
där bredden genom Visby är 13 meter, utanför ökar den sedan till 8 meter, smalnar av till 6 meter och
avslutas med 7 meters bredd de sista 32 km mot Fårösund.
Den del av vägen som sträcker sig från Visby – Tingstäde är i dagsläget reglerad med 90 km/h, men
hastigheten kommer att sänkas till 80 km/h. Sträckan är 20 kilometer lång. ÅDT är 2200 fordon/dygn.
Sträckan är en viktig länk för arbetspendling med cykel samt cykelturism till och från Fårö.
Vägen är här ca 7 meter bred. Den kantas främst av åker- och betesmark och små partier av skog.

Föreslagen åtgärd
Väg 148 mellan Visby och Tingstäde är ca 20 km och föreslås kompletteras med cykelväg. Kostnaden
uppskattas till 1,5 Mkr per km vilket blir 30 Mkr för denna sträcka.

Underlag
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Kostnader och finansiering
Anläggningskostnad för projektet, exkl 9% prod stöd:
Prisnivå, år:
Finansiering:
Kommentar:

Kompletterande effektberäkning/Ej beräkningsbara effekter
I fall då kostnader för nedanstående kan eller behöver särredovisas
Rastplatser, rastfickor:
Poliskontrollplatser:
Skydd av vattentäkt på befintlig väg:
Busshållplats:
Serviceanläggning:
Informationsplats:
Vändplats:

Förslag till känslighetsanalyser
Skiss som visar nya objektet med indata

Bilaga 7

Gotland
Åtgärdsplanering 2010 - 2021
ÖVERGRIPANDE KOMMUNIKATIONSFRÅGOR
Hastighetsöversynen
Statlig
TILLVÄXT OCH UTVECKLING
Gotlands hamnar
Länsvägarna
Bro till Fårö, förstudie
Turism

Bidrag
Statlig
Statlig
Statlig

TILLGÄNGLIGHET OCH TRYGGHET
Närtidssatsningar
Tätorter, inkl. miljöåtgärder
Säkra skolvägar
Cykelvägar
Kollektivtrafik
Belysning

Statlig
Statlig/bidrag
Statlig/bidrag
Statlig
Statlig/bidrag
Statlig/bidrag

TRAFIKSÄKERHET
Korsningar

Statlig/bidrag

SUMMA

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

36

2

5,5

9

10,5

2,7

2,7

2,7

2,7

2

2

2

2

45,8

4,6
7,1

4,6
9

3,1

2,6

7,6

7,6

7,6

7,6

10,3

10,3

10,3

10,3

86,5
16,1
16
6
47,3
16
1,2

5

4,2

2,2

1,2

4

4

4

4

2

2

2

2

36,6

21,7

17,3

17,3

17,3

17,3

17,3

17,3

17,3

17,3

17,3

17,3

17,3

204,9

Kostnaderna för närtidssatsningarna ingår inte i den regionala ramen. För 2010 kan därför den totala summan minskas med 7,1 milj och 2011 med 9 milj.

Ram 2010 14,6 + närtid 7,1 = 21,7
Ram 2011 17,3 + 9 närtid = 26,3
2011-2021 17,3/år
Ram 205
Plus 25% är 256
Minus 25% är 154

2009-10-27

2021 Summa

