Regionfullmäktige
KALLELSE

20 februari 2014
Kallelsen med handlingar finns på internet www.gotland.se

Regionfullmäktige
kallas till sammanträde i
Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby

torsdagen den 20 februari 2014 kl. 13.00
w w w .gotland.se

Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering. Upprop

2.

Fördjupad översiktsplan för Fårö; antagande (återremitterat från föregående sammanträde)

3.

Detaljplan för del av Visborg 1:13 (kv. Skenet); antagande

4.

Övergripande plan för jämställdhet (återremitterat från tidigare sammanträde)

5.

Revidering av renhållningsordningens avfallsföreskrifter

6.

Förslag till ny avfallstaxa

7.

Ändring i taxa för byggnadsnämndens verksamhet

8.

Begäran om tilläggsanslag för utbyggnad av lokalgata och gång- och cykelbana
inom detaljplaneområdet för kv. Skenet Visborg

9.

Begäran om tilläggsanslag för utbyggnad av vatten- och spillvattenledning i kv.
Löjtnanten och Majoren, del av Visby Artilleriet 1:33

10.

Tillägg i finanspolicyn

11.

Folkhögskolan i Hemse, musiklokaler, projekt 10553; slutredovisning (återremitterat

från tidigare sammanträde)

12.

Modernisera öppettiderna på återvinningscentralerna. Motion av Anna Hrdlicka (M)

13.

Förutsättningar för Marinstugan i Visby att vara kvar som förenings- och
samlingslokal. Motion av Amy Öberg m.fl. (FP)

14.

Landsbygdssäkring av alla politiskt fattade beslut. Motion av Eva Nypelius (C) och
Lars Thomsson (C)

15.

Förbättra trafiksäkerheten vid skolorna. Motion av Matias Swartling m.fl. (MP)

16.

Engelska som ett pedagogiskt moment i förskolan. Motion av Magnus Jönsson (M)

17.

Utökad kollektivtrafik under Almedalsveckan. Motion av Håkan Onsjö (M) och Inger
Harlevi (M)

18.

Vatten ur stenbrott och andra lämpliga vattensamlingar. Motion av Tommy Gardell
m.fl. (S)

19. Vattenförsörjning från kalkbrott. Motion av Mats Hedström (M), Lena Celion (M), Lars
Thomsson (C) och Carl-Johan Boberg (C)
20. Lagning av asfalt, krav på återställning. Motion av Robin Storm (M)
21. Gotlands filmfond AB; förändring av verksamhetens inriktning
22. Arbetet med stöd till unga brottsoffer; rapport
23. Avsägelser och val av:
a)

En nämndeman i Förvaltningsrätten i Stockholm (MP) t.o.m. 2014-12-31

b)

En ersättare i styrelsen för Odinska Donationsfonden (MP) t.o.m. 2014-12-31

c)
d)
e)

(bordlagt från föregående sammanträde)
(bordlagt från föregående sammanträde)

En nämndeman i Gotlands tingsrätt t.o.m. 2014-12-31 (efter Inger Fridblom, M,

som avsagt sig uppdraget)

En nämndeman i Gotlands tingsrätt t.o.m. 2014-12-31 (efter Agneta Holmgren,
MP, som avsagt sig uppdraget)

En ledamot i tekniska nämnden t.o.m. 2014-12-31 (efter Maj Jonsson, S, som avsagt

sig uppdraget)

f)

En ersättare i valnämnden t.o.m. 2014-12-31 (efter Matias Swartling, MP, som avsagt

g)

Berndt Jansons (MP), Maj Jonssons (S) och Joakim Vinbergs (S) avsägelser från
uppdraget som ersättare i regionfullmäktige

sig uppdraget)

24.

Medborgarförslag; nyinkomna

25.

Medborgarförslag; beslutade

26.

Alexander Janssons (C) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) om upphandlingar av entreprenader och maskintjänster.

27.

Magnus Jönssons (M) interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande
Brittis Benzler (V) om barnomsorg på kvälls- och obekväm arbetstid.

28.

Lena Celions (M) interpellation till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S)
om regional digital agenda.

29.

Anna Anderssons (C) interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande
Janica Sörestedt (S) om digitala biblioteksresurser.

30.

Kerstin Kalströms (C) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) om framtida planer för Fårösunds gamla kommunhus.

31.

Information:
• Socialnämndens beslut 2013-12-06, § 140, om individrapportering – inte
verkställda beslut per den 30 september 2013.

32.

Eventuella frågor

33.

Eventuella nya motioner och interpellationer

Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida www.gotland.se,
att hämtas i receptionen, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby, eller beställas per tfn 26 93 35.
Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till Rådhuset,
Visborgsallén 19, Visby för att lyssna på debatten. Välkomna att ta del av
regionfullmäktiges ärenden.
Visby den 12 februari 2014
Björn Jansson
Ordförande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-02-20

Handlingar till

Ärende 2

Fördjupad översiktsplan för Fårö;
antagande
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-01-24, § 1
• Ledningskontoret 2014-01-03
• Regionfullmäktige 2013-12-16, § 168
• Fördjupad översiktsplan Fårö, februari 2013 (tidigare utsänd till
regionfullmäktiges sammanträde 16 december 2013)

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-01-24
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14

Rs § 1
Au § 1

Fördjupad översiktsplan för Fårö – antagande
KS 2011/539

- Regionfullmäktige 2013-12-16, § 168
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-12-20
- Ledningskontoret 2013-12-03

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Förslaget till fördjupad översiktsplan för Fårö överlämnas för antagande, med
ändringen att vid större exploateringar bör det kommunala ansvaret för VAhanteringen ses över avseende Kyrkviken, Klintsbrovik och Ödehoburga.

Regionfullmäktige återremitterade ärendet om antagande av fördjupad översiktsplan för
Fårö. Motivering till minoritetens återremiss är att låta utreda förutsättningarna för LISområde för Sudersandsområdet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen och ledningskontorets sammanvägda bedömning är att
utpekande av ett landsbygdsutvecklingsområde i strandnära läge (LIS) i Sudersand på
Fårö antagligen inte är förenligt med gällande lagstiftning.
Ledningskontoret har bedömt att tidigare bedömning kvarstår med hänvisning till
skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ledningskontoret har föreslagit att regionstyrelsen godkänner förslag till fördjupad
översiktsplan för Fårö, för antagande av fullmäktige, med ändringen att vid större
exploateringar bör det kommunala ansvaret för VA-hanteringen ses över avseende
Kyrkviken, Klintsbrovik och Ödehoburga.
Arbetsutskottet tillstyrkte ledningskontorets förslag.
Yrkande
•

Stefan Nypelius (C) yrkade, med instämmande av Mats-Ola Rödén (FP) och Stefan
Wramner (M), att hela Sudersand ska utgöra så kallat LIS-område.

•

Åke Svensson (S) tillstyrkte arbetsutskottets förslag.
Forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-01-24
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14

Rs § 1 forts.
Au § 1

Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Stefan Nypelius yrkande om
LIS-område och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Omröstning
begärdes och följande proposition godkändes . JA för arbetsutskottets förslag och NEJ för
Stefan Nypelius yrkande. 8 ledamöter röstade ja: Lisa Kalström (S), Brittis Benzler (V), Leif Dahlby (S),
Isabel Enström (MP), Meit Fohlin (S), Tommy Gardell (S), Janica Sörestedt (S) och Åke Svensson (S). 7
ledamöter röstade nej: Stefan Wramner (M), Lena Celion (M), Jonas Niklasson (C), Stefan Nypelius (C)
Mats-Ola Rödén (FP) Karl-Johan Boberg (C) och Rolf Öström (M). Regionstyrelsen hade således bifallit
arbetsutskottets förslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr KS 2011/539

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsenheten

Datum 3 januari 2014

Regionstyrelsen

Fördjupad översiktsplan för Fårö - antagande
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner att förslaget till fördjupad översiktsplan för Fårö
överlämnas till regionfullmäktige för antagande med ändringen att det vid
större exploatering bör det kommunala ansvaret för VA-hanteringen ses över
avseende Kyrkviken, Klintsbrovik och Ödehoburga.

Sammanfattning

Förslag till fördjupad översiktsplan för Fårö 2025 var för antagande i
regionfullmäktige 16 december 2013. Ärendet återremitterades med anledning
av diskussion över möjligheten att peka ut Sudersandsområdet som LISområde.
Bakgrund

Kommunstyrelsen gav under § 68/2010 ledningskontoret i uppdrag att i
samarbete med dåvarande stadsarkitektkontoret arbeta fram ett förslag till
fördjupad översiktsplan för Fårö. Ett planförslag har därefter arbetats fram och
varit utställt för granskning under våren 2013. De synpunkter som kom in
under tidigare samrådsskede har antingen arbetats in i det nya förslaget eller
kommenterats i separat samrådsredogörelse.
Ett nytt viktigt underlag har tillkommit efter samrådet i och med att
Trafikverket presenterat en förstudie om en möjlig fast förbindelse mellan
Gotland och Fårö. En eventuell fast förbindelse kommer att avsevärt förbättra
tillgängligheten till Fårö och i förlängningen skapa förutsättningar för en
betydligt gynnsammare utveckling än vad som är fallet utifrån dagens situation.
Den viktigaste utgångspunkten i arbetet med Fåröplanen har varit att försöka
motverka den negativa trenden med en minskande och alltmer åldrande
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Ledningskontoret

Ärendenr KS 2011/539

Region Gotland

befolkningsstruktur. De senaste årens urholkning av servicen med bl a
nedläggning av skolan och konsumbutiken skapar negativa signaler för den
framtida utvecklingen och då i synnerhet för de som vill bo permanent på
Fårö.
För att motverka detta poängterar planen vikten av en förbättrad infrastruktur
med en långsiktig lösning av vatten- och avloppsfrågan, utbyggnad av
bredband och bra kommunikationer. I planen föreslås, förutom områden för
nya bostäder och verksamheter, också områden lämpliga för turism- och
landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS-områden). En VA-utredning
har tagits fram liksom konsekvensbeskrivningar som belyser miljö- och sociala
aspekter samt de övergripande konsekvenserna ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv vid ett plangenomförande.
Regionfullmäktige beslutade 2013-12-16 att återremittera förslaget efter
diskussion över möjligheter att peka ut Sudersandsområdet som ett LISområde.
Ett förtydligande över möjligheterna att peka ut LIS i Sudersandsområdet
bifogas regionstyrelsens arbetsutskott.
Bedömning

Tidigare bedömning över möjligheterna att peka ut LIS i Sudersandsområdet
kvarstår med hänvisning till bifogad skrivelse från
samhällsbyggnadsförvaltningen. Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen
godkänner förslag till fördjupad översiktsplan för Fårö antagande av
regionfullmäktige.

LEDNINGSKONTORET

Per Lindskog
Regiondirektör
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Ärendenr KS 2011/539

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Region Gotland

Datum 20 december 2013

Regionstyrelsens arbetsutskott

Förtydliganden om förutsättningar för LIS-område
vid Sudersand, Fårö
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen och ledningskontorets sammanvägda
bedömning är att utpekande av ett landsbygdsutvecklingsområde i strandnära
läge (LIS) i Sudersand på Fårö inte är förenligt med gällande lagstiftning.
Bakgrund

Möjligheterna att peka ut landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen,
s.k. LIS-områden, regleras av den nya strandskyddslagen som trädde i kraft
2010. Gotland tillhör en av de regioner (område 2) där ett utpekande ska ske
restriktivt och där de nya strandskyddsreglerna om landsbygdsutveckling får
tillämpas med viss begränsning.
•

Kommunen (i detta fall Region Gotland) ska i översiktsplan ange
områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge där det vid
dispensprövning eller upphävande även får beaktas som ett särskilt skäl
om åtgärden bidrar till att långsiktigt främja utvecklingen av
landsbygden.

•

LIS-områden som pekas ut på Gotland ska bedömas utifrån
strandskyddets funktion längs med den aktuella strandsträckan och inte
enbart relateras till de samlade strandskyddsvärdena som finns i hela
regionen.

•

Vid varje beslut om dispens eller upphävande (som på Gotland fortsatt
görs av länsstyrelsen) ska en fri passage mellan byggnader och
strandlinjen lämnas för allmänheten och för att goda livsvillkor för
djur- och växtliv ska bevaras.

Besöksadress Visborgsallén 19
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr KS 2011/539

Region Gotland

•

För att nå framgång med utpekade områden bör argumenten vara väl
underbyggda och långsiktigt hållbara samt förenliga med
förutsättningarna på platsen.

En översyn av strandskyddet på Fårö är nyligen gjord av länsstyrelsen vilket
har lett till en skärpning av strandskyddet i Sudersand. Större delar av området
har ett utökat strandskydd till mellan 200 och 300 meter. Det förstärker
bedömningen att man från länsstyrelsen inte kommer att acceptera ett
åberopande av LIS som särskilt dispensskäl för upphävande av strandskydd. I
tidigare process rörande planprogram för Sudersandsområdet (godkänt av BN
2004) framhåller länsstyrelsen att en utvidgning av campingplatsen inom
strandskyddsområdet österut påtagligt skulle skada riksintresse för rörligt
friluftsliv 3 kap 6 § MB, samt att en exploatering skulle inverka negativt på
växt- och djurlivet, liksom allmänhetens tillgänglighet inom
strandskyddsområdet.
En del av arbetet med framtagandet av en ny fördjupad översiktsplan för Fårö
har varit att se över möjligheten att peka ut LIS- områden. För att uppfylla
kravet att med restriktivitet peka ut LIS-områden har
samhällsbyggnadsförvaltningen i planprocessen eftersträvat att hitta platser där
en begränsad och naturlig avgränsning har kunnat göras. Områdena som
föreslagits har varit kopplade till en tydlig idé som också har gjort det möjligt
att storleksmässigt begränsa de utpekade områdena. Mer schablonmässigt
utpekade områden, som fallet nu är med Sudersand, har därför medvetet
undvikits. Ett LIS-område utpekat på svaga grunder riskerar att väcka ”löften”
och förhoppningar som senare inte går att infria i den kommande planeringen
eller bygglovhanteringen.
När det gäller Sudersand är bedömningen att det inte finns tillräckligt många
underbyggda och långsiktigt hållbara argument som är förenliga med platsens
förutsättningar för att motivera ett utpekande av LIS-område i den fördjupade
översiktsplanen för Fårö.
Allmänna intressen

Sudersandsviken utgör en tre kilometer lång sandstrand med tillhörande
dynlandskap. Badstranden är en av de finaste och mest välbesökta på Gotland.
Sudersands badstrand har av svenskar pekats ut som en av världens bästa.
Besöksnäringen har satt sin starka prägel på området med campingplats,
stuguthyrning, restauranger och många fritidshus. Det finns i dagsläget en
tydlig och naturlig gräns mellan de bebyggda delarna av Sudersand,
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr KS 2011/539

Region Gotland

sanddynerna och den öppna och obebyggda stranden. Den tydligheten har stor
betydelse för upplevelsen av strandrummets karaktär av orörd strand. Området
ligger inom den del av område av riksintresse för det rörliga friluftslivet, som
jämfört med andra delar kan bedömas ha särskilt höga värden. Det är därför
av stor vikt att allmänhetens både verkliga och upplevda tillgänglighet till
stranden inte äventyras. Stora delar av Sudersandsområdet består även av
flygsanddyner med höga naturvärden som ej bör exploateras.
Sudersandsområdet har under decennier haft en stadig bebyggelseutveckling.
Bedömningen är att förslag till FÖP Fårö ger Sudersandsområdet goda
möjligheter för fortsatt utveckling. Området pekas ut som Platser/områden för
särskilt utpekade turismändamål och stora delar pekas ut som områden där
turismutveckling bör ges företräde annan markanvändning. Det ger
förutsättningar för utveckling genom planläggning eller bygglovgivning med
möjlighet att i den prövningen upphäva eller ge dispens från strandskyddet. Ett
exempel på upphävande av strandskydd utanför ett LIS-område är detaljplanen
för Bungenäs.
Nyetablering av turismanläggning eller bostäder föreslås dock ej inom
strandskyddat område då bedömningen är att risken för att de värden som är
kopplade till turismen i området, och som även till stor del bygger områdets
karaktär, försvinner. Varumärket riskerar att utarmas om inte gränsen mellan
det bebyggda och det obebyggda, även i framtiden förblir tydlig. I detta fall
anses den obebyggda stranden och intilliggande sanddyner starkt bidra till
Fårös och Gotlands attraktivitet.
Det är angeläget att skydda sandstränder och sanddyner från exploatering och
bedömningen är att det generellt sett är olämpligt med nyetablering inom
strandområdet vid Sudersand.
Ett utpekande av LIS-område i Sudersandsområdet i förslag till fördjupad
översiktsplan för Fårö i detta läge i processen kräver en ny utställning av
förslaget.
Med denna skrivning anses de frågor som ställdes angående möjlighet att peka
ut LIS-område i Sudersandsområdet vid regionfullmäktige 16 december 2013,
besvarade.
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Protokoll

Regionfullmäktige 2013-12-16

Rf § 168

Fördjupad översiktsplan för Fårö, antagande
KS 2011/539

- (Regionstyrelsen 2010-03-25, § 68)
- Fördjupad översiktsplan Fårö, februari 2013 Utställning
- Granskningsutlåtande 2013-11-07
- Ledningskontoret 2013-10-22
- Regionstyrelsen 2013-11-21, § 334

Regionfullmäktiges beslut
•

Ärendet återremitteras.

På uppdrag av regionstyrelsen (dåvarande kommunstyrelsen) har ledningskontoret i
samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram förslag till fördjupad
översiktsplan för Fårö. Förslaget har varit ute på samråd under vintern 2011/2012.
Samrådsredogörelse har upprättats med redovisning av inkomna remissvar och
kommentarer. Trafikverket har under samrådstiden presenterat en förstudie, vilket
betraktas som ett nytt viktigt underlag, om en möjlig fast förbindelse mellan Gotland
och Fårö.
Ett av de viktigaste målen med den fördjupade översiktsplanen är att öka den bofasta
befolkningen genom att skapa förutsättningar för en framtida levande landsbygd. I
planen poängteras vikten av en förbättrad infrastruktur med en långsiktig lösning av
vatten- och avloppsfrågan, utbyggnad av bredband, bättre kommunikationer samt en
utbyggnad av cykelvägnätet. Ny bebyggelse föreslås i huvudsak tillkomma som förtätning eller komplettering av befintlig bebyggelse och anpassas efter de byggnadstraditioner och strukturer som kännetecknar de olika utvecklingsområdena. Avvägning
ska alltid göras mot jordbrukets och turismens intressen.
Ledningskontoret har, efter inkomna remissvar, under granskningsskedet gjort ett antal
redaktionella ändringar samt mindre justeringar rörande några av de utpekade
utvecklingsområdena.
Ett nytt förslag har arbetats fram för antagande i regionfullmäktige.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2013-12-16

Rf § 168 forts
Regionstyrelsen hade föreslagit att den fördjupade översiktsplanen för Fårö antas med
ändringen att det vid större exploatering bör det kommunala ansvaret för VAhanteringen ses över avseende Kyrkviken, Klintsbrovik och Ödehoburga.
Y r k a n den
•

Kerstin Kalström (C) yrkade, med instämmande av Håkan Onsjö (M), Inger Harlevi (M)
och Lars Thomsson (C ), på att hela Sudersand ska utgöra så kallat LIS-område.

•

Åke Svensson (S) biföll, med instämmande av Majvor Östergren (S), Lisa Kalström (S),
Cecilia Nygren (MP), Bo Björkman (S), Brittis Benzler (V), regionstyrelsens förslag.

•

Lars Thomsson (C) yrkade, med instämmande av Inger Harlevi (M), Mats-Ola
Rödén (FP), på återremiss av hela den fördjupade översiktsplanen för Fårö.
Motivering till återremissen är att låta utreda förutsättningarna för LIS-område för
Sudersandsområdet.

P r oposi t i on och omr öst ni n g

Ordförande ställe proposition på om ärendet skulle avgöras på dagens sammanträde
eller återremitteras och fann att det skulle avgöras på dagens sammanträde. Omröstning
begärdes. JA för att ärendet skulle avgöras på dagens sammanträde och NEJ för att
ärendet skulle återemitteras. 37 ledamöter röstade ja. 34 ledamöter röstade nej. Av bilaga till
protokollet framgår hur var och en röstade. Regionfullmäktige hade sålunda återremitterat
ärendet.
Expedieras:

Ledningskontoret Samhällsbyggnad
Byggnadsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-02-20

Handlingar till

Ärende 3

Detaljplan för del av Visborg 1:13 (kv.
Skenet); antagande
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-01-24, § 3
• Ledningskontoret 2013-11-14
• Byggnadsnämnden 2013-11-13, § 241 med förslag till detaljplan

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-01-24
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14

Rs § 3
Au § 3

Detaljplan. Del av Visborg 1:13 (kv. Skenet), antagande
RS 2013/439

- Byggnadsnämnden 2013-11-13, § 241
- Ledningskontoret 2013-11-14

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Planförslaget för del av Visborg 1:13 (kv. Skenet) tillstyrks och överlämnas till
regionfullmäktige för antagande.

Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av den nya stadsdelen Visborg genom
byggnad av bostäder, centrum/radhusbebyggelse, kontor, handel, områden för skola
samt vårdboende. Förslaget har stöd i den i december 2009 antagna fördjupade
översiktsplanen för Visbyområdet.
Planområdet bestod från början av både kv. Ljuset och kv. Skenet men har efter
önskemål från markägaren PEAB brutits ned till två separata detaljplaner där den
sistnämnda, kv. Skenet, behandlas i ett första skede.
Området är till stor del redan bebyggt men planförslaget möjliggör en ökning av
byggrätterna för skola och kontor, en ny byggrätt för bostäder i form av rad/kedjehus
samt nya byggrätter för bostäder/handel/kontor i områdets sydvästra del. Avsikten är
att det i det sistnämnda området skall byggas ett vårdboende omfattande ca 50
vårdplatser.
I förslaget poängteras vikten av att hänsyn tas till den befintliga grön-strukturen och till
de kulturhistoriska värdena vid en framtida exploatering.
Området trafikmatas från de båda lokalgatorna Regementsgatan och Lägergatan. Gångoch cykelvägar skall ansluta till befintligt nät. Området trafikeras av stadstrafiken med
goda förbindelser till Visbys centrala delar.
Ur ett barnperspektiv sägs att den sociala tryggheten ökas genom att planen möjliggör
nya bostäder som i sin tur skapar en ökad aktivitet i området, även kvällstid och efter
skoltid. För att få en trafiksäkrare väg ut mot idrottsområdet planeras en ny gång- och
cykelväg anläggas öster om skolområdet.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-01-24
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14

Rs § 3 forts
Au § 3

I samband med framtagandet av direktiv för utvecklingen av Visborgs-området
poängterades vikten av att arbeta fram ett övergripande program för miljö och social
infrastruktur. Den möjlighet kommunerna haft att fastställa ”lokala miljökrav” föreslås
försvinna. Detta betyder att de exploatörer som bygger på egen mark ”endast” behöver
klara nationella krav för t ex inomhusmiljön. En väg för att komma tillrätta med detta
och som avses genomföras på Gotland är att miljöcertifiera allt byggande på kommunal
mark. I denna plan kan inte detta tillämpas eftersom regionen inte äger marken.
Däremot är det viktigt att en nära dialog förs med exploatören i samband med plangenomförandet så att en så bra boendemiljö som möjligt skapas ur såväl ett socialt som
miljöperspektiv.
Ledningskontoret tillstyrkte planförslaget.
Arbetsutskottet har tillstyrkt planförslaget i enlighet med ledningskontorets förslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ledningskontoret
Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Ärendenr. RS 2013/439
Handlingstyp Tjänsteyttrande
Datum Den 14 november 2013

Regionstyrelsen

Del av Visborg 1:13 (kv Skenet), förslag till detaljplan antagande
Förslag till beslut

Regionstyrelsen tillstyrker planförslaget som överlämnas till regionfullmäktige för antagande.
Bakgrund

Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av den nya stadsdelen Visborg
genom byggnad av bostäder, centrum/radhusbebyggelse, kontor, handel,
områden för skolav samt vårdboende. Förslaget har stöd i den i december
2009 antagna fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet.
Planområdet bestod från början av både kv Ljuset och kv Skenet men har
efter önskemål från markägaren PEAB brutits ned till två separata
detaljplaner där den sistnämnda, kv Skenet, behandlas i ett första skede.
Området är till stor del redan bebyggt men planförslaget möjliggör en
ökning av byggrätterna för skola och kontor, en ny byggrätt för bostäder i
form av rad/kedjehus samt nya byggrätter för bostäder/handel/kontor i
områdets sydvästra del. Avsikten är att det i det sistnämnda området skall
byggas ett vårdboende omfattande ca 50 vårdplatser.
I förslaget poängteras vikten av att hänsyn tas till den befintliga grönstrukturen och till de kulturhistoriska värdena vid en framtida exploatering.
Området trafikmatas från de båda lokalgatorna Regementsgatan och
Lägergatan. Gång- och cykelvägar skall ansluta till befintligt nät. Området
trafikeras av stadstrafiken med goda förbindelser till Visbys centrala delar.
Ur ett barnperspektiv sägs att den sociala tryggheten ökas genom att planen
möjliggör nya bostäder som i sin tur skapar en ökad aktivitet i området,
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Bankgiro 339-8328
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även kvällstid och efter skoltid. För att få en trafiksäkrare väg ut mot
idrottsområdet planeras en ny GC-väg anläggas öster om skolområdet.
I samband med framtagandet av direktiv för utvecklingen av Visborgsområdet poängterades vikten av att arbeta fram ett övergripande program för
miljö och social infrastruktur. Den möjlighet kommunerna haft att fastställa
”lokala miljökrav” föreslås försvinna. Detta betyder att de exploatörer som
bygger på egen mark ”endast” behöver klara nationella krav för t ex
inomhusmiljön. En väg för att komma tillrätta med detta och som avses
genomföras på Gotland är att miljöcertifiera allt byggande på kommunal
mark. I denna plan kan inte detta tillämpas eftersom regionen inte äger
marken. Däremot är det viktigt att en nära dialog förs med exploatören i
samband med plangenomförandet så att en så bra boendemiljö som möjligt
skapas ur såväl ett socialt som miljöperspektiv.
Bedömning
Planförslaget tillstyrks.

LEDNINGSKONTORET

Per Lindskog
T f regiondirektör

Protokoll

Byggnadsnämnden 2013-11-13

Bn § 241

Visby Visborg 1:13 (kv. Skenet) – detaljplan
PLAN 2007.72024

- SBF den 16 oktober 2013.
- BN Au § 246

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden godkänner planförslaget och överlämnar ärendet till regionfullmäktige för antagande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Bakgrund

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av den nya stadsdelen Visborg.
Planförslaget innehåller område för skola, centrumbebyggelse, småskalig handel,
radhusbebyggelse, kontor och möjlighet till byggande av bostäder eller t.ex. vårdboende.
Planförslaget har varit ute för granskning under tiden 24 juni t.o.m. den 12 augusti 2013.
Följande ändringar av förslaget har skett:
x Planbestämmelsen om fastighetsindelning har förtydligast på kartan och i
beskrivningen
x En bestämmelse om marklov för trädfällning har införts
x Varsamhetsbestämmelsen har förtydligats
Granskning
Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2012-06-18, med beslut om granskning.
Planförslaget, daterat 2012-06-18, har varit utsänt för granskning under tiden fr.o.m. 24
juni t.o.m. 12 augusti 2013. De yttranden som inkommit finns på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inkomna synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i ett utställningsutlåtande, bilaga.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Byggnadsnämnden 2013-11-13

Bn § 241, forts

Bedömning

Då de justeringar som gjorts endast är av redaktionell karaktär föreslår
samhällsbyggnadsförvaltningen att byggnadsnämnden godkänner planförslaget och
översänder ärendet till regionfullmäktige för antagande.

Upplysningar

Telefon Region Gotland 0498-26 90 00, e-post: byggnadsnamnd@gotland.se
Postadress: Byggnadsnämnden, 621 81 Visby

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Ärendenr. 72024
Handlingstyp Utlåtande
Datum 2 oktober 2013

Detaljplan för del av Visborg 1:13 (Kv Skenet), Region Gotland
Utlåtande över yttranden och synpunkter som inkommit under utställningstiden
Med anledning av inkomna yttranden och synpunkter har följande revideringar gjorts:

•
•
•

Planbestämmelsen om fastighetsindelning har förtydligats på kartan och i
beskrivningen
En bestämmelse om marklov för trädfällning har införts
Varsamhetsbestämmelsen har förtydligats

Genomförda ändringar bedöms inte vara av sådan principiell karaktär eller av sådan art att ett
förnyat utställningsförfarande erfordras.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Byggnadsnämnden godkänner planförslaget och sänder över det till Regionfullmäktige för
antagande.
________________________________________________________________________
Planförslaget, daterat 2012-06-18 har enligt 5 kapitlet 23 § plan- och bygglagen varit utställt för
offentlig granskning hos samhällsbyggnadsförvaltningen fr. o m den 24 juni t o m den 12 augusti
2013. Den formella utställningen/granskningen har föregåtts av samråd med berörda
fastighetsägare, statliga, regionala och kommunala myndigheter samt andra vilka kan ha intressen att
bevaka. Framförda synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i separat
samrådsredogörelse. Kungörelse angående utställningen har varit införd i ortstidningarna och
uppsatt på Region Gotlands anslagstavla. Brev har översänts till berörda fastighetsägare enligt
upprättad postlista.
Nedan ges en redovisning av inkomna synpunkter och samhällsbyggnadsförvaltningens
bemötanden av dessa. De yttranden som inkommit arkiveras på samhällsbyggnadsförvaltningen
(ärendepärmen U1 – U4).
Följande yttranden har inkommit under utställningstiden:
Instans/
Inkommande
datum

Synpunkter/Åtgärder

Statliga och kommunala nämnder och styrelser
Länsstyrelsen
Under förutsättning att det finns utrymme i Visby avloppsreningsverk för ytterligare
2013-07-10
påkopplingar har länsstyrelsen inget att erinra. Skriver att planförslaget inte strider mot de
(U1)
intressen länsstyrelsen har att beakta men påtalar vikten av hållbara lösningar och
förebyggande arbete för att minska riskerna för förorening av grundvattnet då planområdet
ligger inom vattenskyddsområde.
Lantmäteriet
2013-08-13
(U2)

Bestämmelsen ”e2” är svårtolkad och bör omformuleras. Planbestämmelsen om fastighetsindelningen bör förklaras och motiveras i planbeskrivningen.

2
Samhällsbyggnads- Bestämmelsen har förtydligats och motiverats i planbeskrivning.
förvaltningen
Regionstyrelsen
2013-08-29
(U3)

Regionstyrelsen vill dels framhålla vikten av att säkerställa att ambitionen om
”Visborgsstaden” som en mönsterstadsdel ur miljö och socialt perspektiv präglar varje del av
utbyggnaden men påpekar dock att det i praktiken är svårt att säkerställa lokala tekniska
särkrav som innehåller hårdare särkrav än vad som redovisas i Boverkets byggregler. Vidare
framhålls vikten av att de GC-vägar som beskrivs under ”Barnperspektivet” inte bara
utformas trafiksäkert utan även säkert ur trygghetssynpunkt t ex genom god belysning och
även röjning av vissa partier.

Samhällsbyggnads- Precis som regionstyrelsen påpekar så går det inte att säkerställa miljö och
förvaltningen
sociala perspektiv inom ramen för plan- och bygglagen och framförallt inte om
markägaren är en annan än kommunen. Utöver att formulera önskade
målsättningar i beskrivningen ligger ansvaret hos exploatören att skapa trygga
och trivsamma boendemiljöer. Dock kan i sammanhanget framhållas att den
GC-väg som finns redovisad i planförslaget saknar buskvegetation och att den
till viss del redan idag är belyst.
Tekniska nämnden
2013-10-02
(U4)

Anser att förutsättningarna för en större gemensamhetsanläggning behöver klargöras så att
berörda fastighetsägare är medvetna om sin andel i anläggningen. Fördelningen bör därför
fastslås vid bildandet av gemensamhetsanläggningen oavsett att fastighetsindelningen är klar,
d v s den bör fördelas utifrån bedömt behov.
Ur genomförandeperspektiv finns det risk för att s.k. frimärksplaner har svårt att fånga upp
intentionerna för ett större område. Skriver vidare att det enligt regionens intentioner,
fastställda i olika styrdokument, bör anges inriktning för hur regionen anser att byggande bör
ske i ett eko-/miljö-/hållbarhetsperspektiv. Även andra för regionen väsentliga angränsande
frågor, hänförliga till verksamhetsutövningen, är möjliga att beröra/styra i ett
exploateringsavtal.

Samhällsbyggnads- Under framtagandet av planförslaget har diskussioner förts med Lantmäteriet
förvaltningen
om gemensamhetsanläggningens utformning och frågorna kommer att beaktas
vid kommande fastighetsbildning.
Intentionerna för hela Visborgsområdet finns redovisade/beskrivna i en
utvecklingsplan daterad 2008-06-03 och som är förankrad i den fördjupade
översiktsplanen ”Hela Visby”. Föreslagen detaljplan följer dessa intentioner.
Kvarteret Skenet är till större delen redan utbyggt med undantag för ett mindre
område längst i söder som lagts ut för radhusbebyggelse samt en större byggrätt där det i dagsläget finns planer på att bygga ett äldreboende. När det
gäller byggande av äldreboenden finns ett kommunalt dokument framtaget
”Funktionsprogram för särskilt boende” där ett stort antal ”skallkrav” finns
uppställda för bl. a eko-, miljö- och hållbarhetsperspektivet. Dessa krav
förutsätts bevakas och följas i samband med uppförandet av byggnaden. Detta
finns dock inte omnämnt i upprättat exploateringsavtal.

Visby den 2 oktober 2013

Ann-Sofi Lindskog
avdelningschef

Yvonne Mårtensson
fysisk planerare

Dnr 72024

Innehåller:
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning

Detaljplan för
Visby kv Skenet
(fastigheten del av Visborg 1:13 m fl inom
Visborgsområdet)

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-06-18

PLANBESKRIVNING
Handlingar

Planförslaget består av en plankarta med bestämmelser. Till förslaget hör
också denna beskrivning och en genomförandebeskrivning. En behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning har gjorts. Till detaljplaneförslaget har även en fastighetsförteckning och en grundkarta tagits fram.

Syfte och huvuddrag

Planens syfte är möjliggöra en utveckling av den nya stadsdelen Visborg.
Planförslaget innehåller område för skola, centrumbebyggelse, småskalig
handel, radhusbebyggelse, kontor och möjlighet till byggande av bostäder
eller t ex vårdboende.

Bedömning av miljöpåverkan

En behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning har gjorts för kv Ljuset och Skenet. En bedömning har gjorts att ett genomförande av planförslaget inte medför någon betydande miljöpåverkan. Motivet för detta är att
de förväntade effekterna av planens genomförande är små och inte kan antas ha större betydelse och komplexitet. För hela P18-området har även en
översiktlig miljögeoteknisk undersökning gjorts på de platser där förorenad
mark kan misstänkas. Vid undersökningarna hittades inga omfattande föroreningar som föranleder någon miljökonsekvensbeskrivning i detta avseende.
Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas.
Dock bör påtalas att, eftersom det tidigare bedrivits militär verksamhet inom
aktuellt område, det kan finnas föroreningar i marken som i dagsläget är
okända. Uppmärksamhet skall därför iakttas i samband med schaktningsarbete.

PLANDATA
Lägesbestämning

Planområdet ligger i omedelbar anslutning till kasernområdet vid f d P 18.

Areal

Planområdet omfattar ca 4 hektar.

Markägoförhållanden

Marken ägs av PEAB FU Visby AB.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

För området har det tagits fram en utvecklingsplan för Visborgsområdet
som sedermera har inarbetats i den fördjupade översiktsplanen för hela
Visby och som antogs av kommunfullmäktige 2009-12-14. Där föreslås för
regementsområdet, en kvartersstruktur för en blandad bebyggelse med bl a
bostäder i 3-4 våningar. Målsättningen är också att Visborgsområdet ska
växa inifrån och förtätas utifrån redan bebyggda delar.

Detaljplaner

Området angränsas i norr av detaljplanen för kasernområdet som antogs av
byggnadsnämnden 2007-08-29. Aktuellt planområde har inte tidigare varit
föremål för detaljplaneläggning.

Program för planområdet

Något planprogram för området bedöms inte behövas då planförslaget
överensstämmer med den framtagna fördjupade översiktsplanen.

Kommunala beslut
i övrigt

Byggnadsnämnden gav i beslut 2009-06-17, § 96 och § 97, stadsarkitektkontoret (numera samhällsbyggnadsförvaltningen) i uppdrag att upprätta två
detaljplaner för del av Visby Visborg 1:13 m fl. Under planarbetets gång
genomfördes en sammanslagning av båda områdena och i samrådsskedet
benämndes detaljplanen ”kv Ljuset och Skenet”. Sedermera har från PEAB
inkommit ansökan daterad 2012-09-17 om delning av planområdet och vidareföra kv Ljuset och Skenet var för sig för att på sätt påskynda ett antagande av kv Skenet där det finns önskemål om att friköpa delar av kvarteret.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Ett exempel på en av de vackra trädgrupper som finns inom området

Natur
Regementsområdet har en tydlig grönstruktur. Den befintliga vegetationen
inom planområdet ger vacker karaktär med smågrupper av träd och framträdande solitärer, framför allt tallar men även inslag av andra träd. Den nya
bebyggelsen ska i största möjliga mån ta hänsyn till den karaktärsfulla vegetationen och dessa kvaliteter.
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Geotekniska
förhållanden

Tyrséns AB har på uppdrag av Vasallen Projekt AB utfört en översiktlig
provgropsgrävning och översiktlig bergskartering för kv Ljuset och Skenet
och som redovisas i PM daterat 2011-09-20. Syftet med undersökningen är
att översiktligt beskriva de geotekniska förhållandena.
Av rapporten framgår att jorden i området består av ett skikt mullhaltig siltig
sand. Under detta återfinns siltig sand och sandig silt som underlagras av
morän som är sandig, siltig och lerig. Djupet till morän i grävda gropar varierar mellan 0,5-2,5 m djup under markytan. Vid bergkarteringen påträffades
inget berg i dagen.
Slutlig placering och grundläggningsnivå för planerade byggnader var inte
fastlagda vid undersökningstillfället.
Jorden i området varierar mycket lite. Djupet till berg är inte undersökt.
Grundläggning bedöms kunna utföras med plintar eller sulor på naturligt
lagrad friktionsjord.
Stabiliserade vattenytor har påträffats på ca 1,1-1,6 m djup. Konstruktioner
belägna ovan denna nivå bedöms inte behöva utformas som vattentäta.
Grundvattensituationen behöver dock utredas för hela området i slutliga undersökningar.
Detaljerade undersökningar behövs för att fastställa djupet till berg, för att
fastställa friktionsjordens fasthet och för att upprätta slutliga grundläggningsrekommendationer.

Bebyggelseområden
Till stor del är området redan bebyggt men detaljplaneförslaget möjliggör en
ökning av byggrätten för skola/kontor, en ny byggrätt för bostäder i form av
rad/kedjehus i söder samt en ny föreslagen byggrätt i den sydvästra delen
för bostäder/handel/kontor. Vid denna detaljplans framtagande är avsikten
att här ska byggas ett vårdboende innehållande ca 50 vårdplatser. Inom
området finns två befintliga byggnader, uppförda 1902/1903, (byggnad 24
och byggnad 27) som föreslås, tillsammans med den omgivande vegetationen, få – varsamhetsbestämmelsen k.
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Visborgsområdet är utbyggt i en rutnätsplan och befintlig bebyggelse är orienterad utifrån denna, med en placering parallellt med gatorna. Karaktäristiskt för Visborg är också den grönska som präglar området. Sammantaget
ger det ett luftigt och strukturerat intryck med olika karaktär i olika delar.
I området ska befintliga kvaliteter; grönstruktur samt viss utpekad värdefull
bebyggelse tillvaratas. Stor hänsyn ska tas till omgivande bebyggelse och
miljö vad gäller material, färgsättning, fönstersättning m m. Eftersom planen
möjliggör en lång och stor byggnad vid Regementsgata när det särskilt viktigt med en omsorgsfull arkitektur. Det innebär bl a att byggnadsvolymen
bryts ner och att den bidrar till en god helhetsverkan i kvarteret. Byggnaden
ska ha genomgående entreér och sophantering och angöring ska ske från
gårdssidan. Komplementbyggnader kan uppföras på delar av gemensamhetsanläggningarna och skall hållas låga,
I den sydvästra delen av planförslaget ligger ett område som betecknas ”B,
H1, K1”. Då den föreslagna exploateringsgraden är väl tilltagen föreslås en
bestämmelse om att hela användningsområdet ska utgöra en fastighet för
att på sätt säkra möjligheten till utevistelse inom den egna fastigheten.
Arbetsplatser, övrig
bebyggelse

Inom planområdet planeras för byggnader för skola/förskola men avsikten
är att det även byggande av bostäder. Inom område som betecknas med
bokstaven C kan tillåtas t ex butiker, service, bio, restaurang m m . Mot Regementsgatan tillåts även kontor och handel i bottenvåningen av bostadshusen.
De verksamheter som finns idag är bl a Atheneskolan med ca 300 inskrivna
elever årskurs 2009/2010 och en byggnad nyttjas f n av regionen för bl a
kontor.

Offentlig service

Många av de kommunala förvaltningarna finns numera etablerade i P18:s f
d kaserner inom Visborgsområdet.

Kommersiell service

Närmaste kommersiella service är ICA Wisborg som ligger i korsningen
Stenkumlaväg/Allégatan. I planområdets närhet finns också gym, frisör,
vårdcentral, tre restauranger samt ett tillfälligt bygglov för apotek.

Tillgänglighet

Tillgängligheten till området bedöms som god.

Kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse

Länsmuseet gjorde 2005 en kulturhistorisk inventering av hela Visborgsområdet . Det finns inga byggnadsminnen inom planområdet men både byggnader och miljön har ett stort kulturhistoriskt värde. Stor hänsyn ska tas till
byggnadernas och miljöns ursprungliga karaktär.

Exempel på kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom Visborgsområdet
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Exempel på kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom Visborgsområdet

Hälften av byggnaderna inom Visborgsområdet är uppförda under perioden
1888-1903. Området har behållit mycket av sin karaktär trots stora förändringar, tillbyggnader och utökningar. De byggnader som har bevarats ligger
utspridda i landskapet likt solitärer. De har till synes inget direkt gemensamt
sammanhang. De har placerats utefter huvudvägarna. Stora delar av områdets ursprungliga grönstruktur finns kvar. När lägret expanderade har man
istället byggt söderut. Detta har inneburit att mycket av den äldre växtligheten finns kvar. Strukturen på det gamla lägret är öppen, det är glest mellan
byggnaderna och rikt på vegetation.
Gamla lägret kan ses som ett tidsdokument över militärhistorien på Gotland.
Lägret har genomgått mest förändringar men ändå lyckats bevara delar av
den äldre bebyggelsen. Byggnaderna har haft olika funktioner. Området har
sålunda ett kontinuitetsvärde. Det arkitekturhistoriska värdet finns i byggnadernas detaljrikedom, tidstypisk för sekelskiftet.
Vissa byggnader har inte förändrats nämnvärt till det exteriöra, utan i volym,
proportion och fasadmaterial är de i huvudsakliga drag överensstämmande
med hur de såg ut vid uppförandet. Varsamhetsbestämmelser föreslås därför på vissa byggnader inom planområdet.
Vid en förändring av det gamla lägret bör man ta hänsyn till de äldre byggnaderna och titta på de sammanhang som skapas vid nybyggnation. Ett
behov av förändrad funktion kommer alltid att finnas, men strävan bör vara
att finna funktioner som kan anpassas till byggnadernas nuvarande kapacitet. I största möjliga mån bör de äldsta byggnaderna behållas så intakta
som möjligt i sin exteriöra utformning, men vid en eventuell om- och tillbyggnad bör nybyggnationen utföras med en så underordnad arkitektur
som möjligt.

_________________________________________________________________________________
Detaljplan för Visby kv Skenet - planbeskrivning –2013-06-18 (8)

Friytor

Lek och rekreation

Söder om planområdet finns ett stort skogsområde med motionsspår som
erbjuder spontan motionsidrott och rekreationsmöjligheter. Här finns också
en nyligen antagen detaljplan för ”Idrottsområdet Visborg” med planerad
sporthall.

Gator och trafik
Gatunät

Området trafikmatas från Regementsgatan och Lägergatan som båda är
lokalgator. Regementsgatan föreslås få en vägbredd på 11 m med en gcväg förlagd längs den östra sidan. Lägergatan föreslås få en vägbredd på
13 m som då inrymmer både gc-väg och en trädallé. Öster om kvarteret har
en gång- och cykelväg (Idrottsstigen) planerats in som ska kopplas till gcnätet inom idrottsområdet.

Gång-, cykel- och
mopedtrafik

Gc-vägar skall ansluta till befintligt nät och samordnas med genomfartsgator och större lokalgator.

Kollektivtrafik

Stadstrafiken linje 1 trafikerar området från Visborgsallén.

Parkering, angöring
och utfart

Parkering föreslås lösas genom att en gemensamhetsanläggning bildas för
en stor del av kvarteret och alla p-platser samutnyttjas. För det planerade
rad/kedjehusområdet i södra delen föreslås en egen gemensamhetsanläggning för detta ändamål.
Norr om skolan, intill Visborgsallén, finns en parkeringsficka på gatumark
som är ämnad för av- och påstigning till bussar.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Området skall kopplas till PEAB:s VA-nät som är kopplat till det kommunala
VA-nätet. Avsikten är dock att allt ska övergå i kommunens ägo.

Fjärrvärme

Området kan kopplas till GEAB:s fjärrvärmenät som finns i området.

El

Området är anslutet till GEAB:s ledningsnät.

Tele

Området är anslutet till TeliaSoneras ledningsnät.

Avfall

Avfallshanteringen sker genom kommunens försorg.

Barnperspektivet

Inom planområdet finns en blandad användning som t ex skola, boende och
centrumbebyggelse. På så sätt finns det en aktivitet i området även kvällstid
och efter skoltid som skapar en social trygghet. För att ge barn och ungdomar en trafiksäkrare väg vidare ut mot idrottsområdet har en GC-väg planerats in öster om skolområdet.

Administrativa frågor
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
Medverkande tjänstemän

I huvudsak har följande tjänstemän medverkat: Eva Werkelin, planarkitekt;
Per Seigerlund, markingenjör; Lena Beckman, planingenjör; Yvonne Mårtensson, fysisk planerare

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2013-06-18

Ann-Sofi Lindskog
avdelningschef

Yvonne Mårtensson
fysisk planerare
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Förslag till detaljplan för

Visby Kv Skenet
Region Gotland

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de
organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder
som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt
genomförande av detaljplanen. Den ska även ge besked om vem som är
kostnadsansvarig och ansvarig för genomförandet samt hur det ska ske.
Genomförandeorganisation

Planområdet omfattar del av fastigheten Visby Visborg 1:13, vilken ägs av
PEAB FU VISBY AB, nedan kallad exploatören. Området kommer att
delas upp i flera fastigheter i samband med exploateringen av området.
Exploatören kommer tillsammans med de blivande fastighetsägarna och
Region Gotland ansvara för genomförandet av detaljplanen.

Genomförandetid

Planens genomförandetid är 5 år från den dag regionens beslut om
antagande vinner laga kraft. Genomförandetiden har bestämts mot
bakgrund av att det är angeläget att detaljplaner för detta ändamål
genomförs relativt snabbt. Fastighetsindelningen är okomplicerad och det
finns inte heller i övrigt några direkta hinder för ett snabbt genomförande av
detaljplanen.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad byggrätt
enligt detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att
gälla men fastighetsägarna har ingen garanterad rätt att erhålla bygg-,
rivnings- eller marklov. Regionen kan efter genomförandetidens utgång
ändra eller upphäva detaljplanen utan att fastighetsägarna får någon
ersättning.

Tidplan

Planarbetet för ifrågavarande planområde kommer att bedrivas enligt
följande tidplan:
Planprocess

år 2013

Utställning

kv 3

Antagande

kv 4 / kv 1 2014

Planen har varit på samråd under första kvartalet 2011.

Ansvarsfördelning

Region Gotland åtar sig att projektera, utföra och bekosta anläggande av
dagvatten-, spillvatten- och färskvattenledningar inklusive
förbindelsepunkter till samtliga nybildade fastigheter. Regionen anlägger
gata på allmän platsmark vilket bekostas av exploatören.
Inom kvartersmark ska respektive fastighetsägare ansvara för
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genomförande av planen liksom för utförandet av anslutning av vatten-,
spillvatten och dagvatten, el och tele vid respektive fastighetsgräns liksom
att kvartersgata, infarter och parkeringsplatser iordningställs.
I samband med bebyggelsen skall exploatören utföra erforderliga
geotekniska samt övriga för exploateringen nödvändiga undersökningar.
Exploatören ansvarar för eventuella arkeologiska undersökningar,
marksaneringsundersökningar och marksanering.

Huvudmannaskap

Region Gotland är huvudman för vatten- spillvatten- och dagvattennät,
liksom för lokalgator och övrig allmän platsmark inom detaljplanområdet.

Upplåtelse

Fastigheterna som bildas i samband med kommande exploateringar ska
upplåtas för enskilt ägande.

Genomförandeavtal

För att tydliggöra exploatörens respektive regionens ansvar skall ett
exploateringsavtal upprättas.
Befintliga militära VA-ledningar inom det f.d. regementsområdet skall
övertas av regionen, vilket regleras i särskilt avtal.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA
FRÅGOR
Markförsörjning

All mark inom planområdet ägs av exploatören

Fastighetsbildning, servitut
mm

Planområdet kommer att styckas av i flera mindre fastigheter. Exploatören
bekostar fastighetsbildning.
Den allmänna platsmarken skall genom fastighetsreglering ersättningsfritt
överföras till regionens fastighet Visborg 1:9.

EKONOMISKA FRÅGOR
Ekonomisk
helhetsbedömning

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om
genomförandet av ny detaljplan är ekonomiskt lönsamt och därmed
realistisk att genomföra, d v s att planvinst uppkommer.
Genomförandet av planen medför kostnader för byggande av olika
anläggningar m m. Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de
kostnader som detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer
kan detaljplanen anses ekonomiskt lönsam.

Exploatörens kostnader och
intäkter

Exploatörerna kommer att ha kostnader för bl a markberedning,
projektering, anslutningsavgifter, eventuella
marksaneringsundersökningar, marksaneringar och arkeologiska
undersökningar m m.
Exploatören skall även ersätta regionen för anläggande av gator inom den
allmänna platsmarken vilket beräknas uppgå till en kostnad av åtminstone
8 mkr i 2013 års kostnadsläge. Till detta kommer kostnader för avvattning
av gatan. Exploatören skall även ersätta regionen för kostnader för
eventuella arkeologiska undersökningar och för eventuella
marksaneringar och deponier av miljöfarligt avfall som tjärasfalt mm som
kan komma att upptäckas vid anläggande av gata på den allmänna
platsmarken.
Intäkterna kommer att hänföras till försäljning av de färdigbildade
fastigheter.

Regionala kostnader och
intäkter

Genomförandet av planen medför kostnader för regionen för anläggande
av vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar.
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Intäkterna för regionens del är hänförliga till anslutningsavgifter för vattenoch avlopp. Storleken på intäkterna beror på det antal förbindelsepunkter
som ska upprättas samt den totala bruksarea som får uppföras enligt
detaljplanen.
Genomförandet av detaljplanen kräver inga övriga följdinvesteringar.
TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar

Det åligger exploatören att utföra erforderliga geotekniska samt övriga för
exploateringen nödvändiga undersökningar inklusive eventuella
arkeologiska undersökningar och utgrävningar samt eventuella
marksaneringsundersökningar och marksaneringar.

Tekniska anläggningar

Förhandlingar pågår om regionens övertagande av f.d. militärens VAsystem.
Befintliga brandposter är utformade med annan standard än som används
inom regionen. Dessa skall bytas till brandposter av samma standard som
inom övriga inom regionen av den som är ägare till f.d. militärens VAledningar vid antagandet av denna detaljplan.
Diket i området sydöstra del kan kulverteras men vattnets flöde får inte
hindras.
Angöring till området sker från det allmänna gatunätet. Parkering sker på
kvartersmark.

Kartförsörjning

I samband med ansökan om bygglov ska nybyggnadskarta upprättas och
bifogas ansökan.

Medverkande tjänstemän

Denna genomförandebeskrivning har upprättats av Per Seigerlund i
samverkan med Sten Reutervik och Bert Asplund
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2013-06-18

Ann-Sofi Lindskog
avdelningschef

Yvonne Mårtensson
fysisk planerare
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom
hela planområdet.
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Laga kraft

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-02-20

Handlingar till

Ärende 4

Övergripande plan för jämställdhet
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-01-24, § 28
• Ledningskontoret 2013-12-05 med förslag till jämställdhetsplan

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-01-24
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14

Rs § 28
Au § 29

Övergripande plan för jämställdhet
KS 2011/312

- Regionfullmäktige 2013-06 17, § 63
- Ledningskontoret 2013-12-05

Regionstyrelsens beslut
•

Inför fullmäktiges antagande ska redaktionella ändringar göras i enlighet med
förslaget.

Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Förslag till övergripande plan för jämställdhet antas för 2014.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att under 2014 ta fram ett förslag till jämställdhetsplan från och med 2015. För detta arbete ska en politisk referensgrupp utses.

Fullmäktige återremitterade vid sitt sammanträde i juni 2013 förslag till jämställdhetsplan.
Ledningskontoret har uppdaterat planen och lägger nu fram förslag till övergripande
jämställdhetsplan. Denna föreslås gälla i två år. Den tidigare jämställdhetspolicyn (och
mångfaldspolicyn) upphävdes av fullmäktige i december 2009 i och med att all
diskriminering sammanfördes i en enda ny lag – Diskrimineringslagen. Vid detta tillfälle
antog fullmäktige en likabehandlingspolicy. Till likabehandlingspolicyn finns riktlinjer
och instruktioner om upprättande av jämställdhetsplan.
I förvaltningarna har planer för jämställdhetsarbetet tagits fram och en avrapportering
har årligen skett i bokslutet.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Yrkande
•

Åke Svensson (S) yrkade att jämställdhetsplanen antas endast för 2014 och att.
ledningskontoret får i uppdrag att under 2014 ta fram ett förslag till
jämställdhetsplan från och med 2015. För detta arbete ska en politisk referensgrupp
utses. Redaktionella ändringar i enlighet med förslaget inarbetas för att föreläggas
fullmäktige.

Ordförande ställde proposition på sitt förslag och fann att det hade vunnit bifall.
Expedieras: Ledningskontoret HR för åtgärd
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr KS 2011/312

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Mats Magnusson

Datum 5 december 2013

Regionstyrelsen

Övergripande plan för jämställdhet
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta föreslå regionfullmäktige att anta förslaget till
en övergripande plan för jämställdhet.

Bakgrund

Diskrimineringslagen (2008:567) trädde i kraft den 1 januari 2009 och i och
med detta upphörde Jämställdhetslagen och ett antal diskrimineringslagar att
gälla. Tidigare diskrimineringslagar som gällde arbetslivet och som rörde
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare/arbetssökande har i sin
helhet lyfts in i den nya lagen.
Bestämmelserna om arbetsgivarens skyldigheter att vidta aktiva åtgärder gäller
även i den nya lagen och rör kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och
sexuell läggning.
Vad gäller jämställdhet skall arbetsgivaren upprätta en plan för sitt
jämställdhetsarbete och en handlingsplan för jämställda löner vart tredje år. I
tidigare lagstiftning skulle sådana planer upprättas varje år men bedömningen
från lagstiftarens sida är att det skapas bättre förutsättningar för arbetsgivare att
arbeta långsiktigt med en mer utsträckt tidsram. Här föreslås en plan på två år
mot bakgrund av diskussionen i regionfullmäktige i juni 2013.
I och med den nya lagstiftningen arbetade kommunen fram en
Likabehandlingspolicy med riktlinjer och anvisningar för framtagandet av en
jämställdhetsplan, som beslutades av kommunfullmäktige i december 2009.
I förvaltningarna har planer för jämställdhetsarbetet tagits fram utifrån
resultatet i medarbetarenkäten samt data från personalsystemet och en
avrapportering av jämställdhetsarbetet har årligen skett i bokslutet.
Sedan den nya lagstiftningen kom har det inte funnits någon övergripande
jämställdhetsplan på regionnivå. På övergripande regionnivå har likabehandlingspolicyn varit det styrande dokumentet. Jämställdhetsplaner har upprättats
på förvaltningsnivå utifrån den nya lagstiftningen. Inför en granskning av
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Ledningskontoret

Ärendenr KS 2011/312

Region Gotland

jämställdhetsarbetet i landstingen uttalade diskrimineringsombudsmannen att
en övergripande plan skall finnas för den juridiska personen.
En övergripande plan för Region Gotlands jämställdhetsarbete har arbetats
fram i enlighet med diskrimineringslagen kap 3 §§ 1-13. I planen anges
övergripande mål för jämställdhetsarbetet, en ansvarsfördelning samt aktiva
åtgärder för måluppfyllelse.
Ett förslag till plan avhandlades på regionfullmäktiges sammanträde 2013 -0617 och återremitterades. Jämställdhetsombudsmannen har gett vägledning i vad
som bör ingå i en jämställdhetsplan. Förslag till övergripande jämställdhetsplan
överlämnas nu efter uppdatering av statistikuppgifter och justering av nyckeltal.
Bedömning
Ledningskontorets bedömning är att en jämställdhetsplan ska finnas på
regionnivå. En jämställdhetsplan ska finnas på övergripande regionnivå men
kompletteras med jämställdhetsplaner på nämnd/förvaltningsnivå som är
anpassade utifrån förutsättningarna i respektive verksamhet.

Per Lindskog
Regiondirektör

Elisabeth Borg
HR-direktör

Bilaga Förslag till jämställdhetsplan 2014-2015
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Datum 4 februari 2014

Förslag till jämställdhetsplan Region Gotland

2014
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Övergripande plan för jämställdhet
Innehållsförteckning
1 . Inledning
2 . Arbetsförhållanden
3 . Föräldraskap och förvärvsarbete
4 . Trakasserier
5 . Rekrytering
6. Utbildning och kompetensutveckling
7 . Löner

1. Inledning

Regionens Likabehandlingspolicy utgår ifrån alla människors lika värde samt att
alla medarbetare ska erbjudas samma rättigheter och möjligheter oavsett kön,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande
identitet eller uttryck, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Region Gotland arbetar aktivt för rätten till jämställdhet mellan kvinnor och
män när det gäller alla aspekter av anställning, arbetsorganisation och
arbetsvillkor. Jämställdhetsplanen bygger på regionens Likabehandlingspolicy
och Diskrimineringslagen. Samtliga paragrafhänvisningar nedan avser
Diskrimineringslagens kapitel 3.
Den övergripande jämställdhetsplanen är ett av flera styrande dokument för
Region Gotland. Planen är upprättad efter att Likabehandlingspolicyn
tillsammans med riktlinjer antogs av kommunstyrelsen i december 2009. Till
policyn finns också ”Instruktioner för upprättande av jämställdhetsplan”, som
ett stöd för regionens arbete med jämställdhet i enlighet med lag och avtal.
Planen tydliggör övergripande vilka skyldigheter som åläggs arbetsgivaren i
lagar, avtal, policyer och riktlinjer och skall stimulera till ett aktivt
jämställdhetsarbete i organisationen. Från den årliga medarbetarenkäten samt
från personalsystemets statistik samlas underlag in för bedömning av områdena
arbetsförhållanden, rekrytering, kompetensutveckling, föräldraskap, trakasserier
och lön.
Region Gotland genomför sedan flera år tillbaka årligen en lönekartläggning,
för analys av löneläget uppdelat på kön. Kartläggning och analys görs för att
kvalitetssäkra lönebildnings- och lönesättningsprocessen.
Ansvar

Regionfullmäktige beslutar om inriktningen av regionens jämställdhetsarbete
såsom likabehandlingspolicy och övergripande jämställdhetsplan.
Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att uppföljning av det
interna jämställdhetsarbetet i regionen sker.
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Styrelse/nämnd ansvarar för att ett jämställdhetsarbete bedrivs i
förvaltningen och redovisar årligen resultat i enlighet med regionstyrelsens
anvisningar.
Förvaltningschefen har huvudansvaret för att jämställdhetsarbetet bedrivs
inom förvaltningens olika verksamheter. På varje förvaltning ska finnas en
jämställdhetsplan
Giltighet och uppföljning

Jämställdhetsplanen gäller för perioden 2014 och uppföljning sker i samband
med årsredovisningen genom statistikuttag, frågor till förvaltningarna och
medarbetarenkäten. Samordning sker på Ledningskontoret.
Övergripande mål

Alla medarbetare i Region Gotland upplever sig lika behandlade oavsett kön.
Regionen vidtar aktiva framåtsyftande åtgärder i arbetslivet för att främja lika
rättigheter och möjligheter för båda könen.
Styrkort

Region Gotlands mål för perspektivet medarbetare och ledare i styrkortet för
perioden 2011-2015 är: Medarbetare och ledare trivs, är engagerade, tar ansvar
och utvecklas för att möta framtidens utmaningar. En av framgångsfaktorerna
är att säkra likabehandling för medarbetare vid Region Gotland.
Jämställdhetsplanen utgår från likabehandling oberoende av kön.
Regionen arbetar inom följande områden:

•
•
•
•
•
•

Arbetsförhållanden
Föräldraskap och förvärvsarbete
Trakasserier
Rekrytering
Utbildning och kompetensutveckling
Löner

Omvärld

Andelen kvinnor och män i olika yrken i Region Gotland skiljer sig inte
nämnvärt jämfört med landsting och kommuner i landet i övrigt, t ex
sjuksköterska, brandman. Att åstadkomma förändring av invanda mönster
ligger inte enbart hos den enskilda arbetsgivaren. Könsfördelning i antagningar
till olika utbildningar återspeglar rekryteringsbasen för blivande arbetsgivare.
Kartläggning och handlingsplan

Vissa frågor är obligatoriska att kartlägga enligt diskrimineringslagen.
Kartläggningen görs genom statistikuppgifter ur personalsystemet samt resultat
från medarbetarenkäten. Svaren i medarbetarenkäten redovisas på en
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femgradig skala från instämmer inte alls till instämmer helt. En skillnad mellan
könen på minst 0,15 bedöms som en reell skillnad. Kartläggning görs och
handlingsplan tas fram på förvaltningsnivå för områden där kvinnor och män
inte är jämställda i resultaten i mätningarna.
2. Arbetsförhållanden

Arbetsgivare ska se till att arbetsförhållandena passar alla medarbetare. (4,6§§)
Regionens mål:
• Arbetsmiljö och arbetsförhållanden ska anpassas till varje medarbetare
oavsett kön.
• Heltidsanställningar ska eftersträvas och oönskade deltidsanställningar
avskaffas. Önskemål om att gå ner i tjänst bör beaktas.
Förväntade långsiktiga effekter

•
•
•
•
•
•
•
•

Rehabiliterings- och omställningsåtgärder är effektiva
Hälsosamma arbetsplatser och friska medarbetare
Det finns ett effektivt systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete
Personalpolitiken utgår från genomförda jämställdhetsanalyser
Det finns en väl fungerande dialog och ett utvecklat medarbetarskap på
alla arbetsplatser
Det finns inga oönskade deltidsanställningar
Medarbetarna upplever en hög grad av delaktighet på arbetsplatsen
Medarbetarna trivs och känner sig uppskattade i sitt arbete

Kartläggning

När annat inte anges inkluderas även visstidsanställda i redovisningen
Hel- och deltidsanställda 2013-10-31
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Genomsnittlig sysselsättningsgrad 2013-10-31

Andel oönskade deltider av tillsvidareanställda dec 2012

Medelålder 2013-10-31
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Andel visstidsanställda , månadsavlönade,
av samtliga anställda 2013-10-31

Sjukfrånvaro 12 mån oktober 2012 - september 2013

Resultat från medarbetarenkät 2013
Min fysiska arbetsmiljö är tillfredsställande
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Jag kan påverka hur jag utför mitt dagliga arbete

Jag har tillgång till den information jag behöver för att kunna utföra
mitt arbete

Aktiviteter 2014

•

•
•
•

En kartläggning av sjukfrånvaron utifrån ett jämställdhetsperspektiv
genomförs på förvaltnings-, avdelnings-, respektive enhetsnivå
Ansvar: Respektive förvaltning
En åtgärdsplan utarbetas utifrån genomförd kartläggning av
sjukfrånvaron
Ansvar: Respektive förvaltning
Metoder och bedömningsgrunder för systematiskt arbetsmiljöarbete
och riskbedömning ses över ur ett jämställdhetsperspektiv
Ansvar: Ledningskontoret
En kartläggning genomförs av de hinder som försvårar möjligheten till
heltidsanställningar
Ansvar: Respektive förvaltning
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3. Förvärvsarbete och föräldraskap

Föräldraledighetslagen ska garantera föräldrar rätten att vara föräldralediga utan
risk för att missgynnas på sin arbetsplats. Arbetsgivare ska underlätta både för
kvinnor och män att förena förvärvsarbete med föräldraskap. (5§)
Regionens mål:
•

Arbete ska kunna förenas med föräldraskap.

Förväntade långsiktiga effekter

•

Arbetsorganisation och arbetstider stödjer ett jämställt uttag av
föräldraledighet och vård av barn bland medarbetarna.

Kartläggning

När annat inte anges inkluderas även visstidsanställda i redovisningen
Genomsnittligt uttag av föräldraledighetsdagar perioden
oktober 2012-september 2013

Genomsnittligt uttag av ”vård av barn” dagar perioden
oktober 2012 - september 2013
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Resultat från medarbetarenkät 2013
På min arbetsplats är det möjligt att förena arbete och föräldraskap

Aktiviteter 2014

•
•

Frågan läggs in i medarbetarsamtalsmallen
Ansvar: Ledningskontoret
Frågan tas med i regionens gemensamma ledarutvecklingsprogram
Ansvar: Ledningskontoret

4. Trakasserier

Arbetsgivaren har ett ansvar för att förebygga och förhindra sexuella
trakasserier och trakasserier på grund av kön. Det innebär att arbetsgivaren
måste vidta specifika åtgärder – oavsett om det har förts fram att trakasserier
eller kränkningar förekommer. (6§)
Regionens mål:
• I Region Gotland råder nolltolerans avseende kränkande särbehandling,
sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön.
Förväntade långsiktiga effekter

•
•
•

Alla känner sig trygga att anmäla trakasserier
Trakasserier tas på största allvar vid alla arbetsplatser
Handlingsplaner följs upp årligen vid alla arbetsplatser
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Kartläggning

När annat inte anges inkluderas även visstidsanställda i redovisningen
Resultat från medarbetarenkät 2013
Har du av kollega/chef under de senaste 12 månaderna utsatts för
trakasserier/mobbning? (Trakasserier/mobbning på grund av kön,
sexuell läggning eller könsöverskridande identitet.)

Antal

Aktiviteter 2014

•
•
•

Utbildningsinslag i regionens gemensamma ledarutvcklingsprogram om
att motverka sexuella och andra trakasserier
Ansvar: Ledningskontoret och respektive förvaltning
Utbildningsinslag vid arbetsmiljöutbildningar för chefer och
skyddsombud om att motverka sexuella och andra trakasserier
Ansvar: Ledningskontoret och respektive förvaltning
Riktlinjer om kränkande särbehandling uppdateras
Ansvar: Ledningskontoret

5. Rekrytering

Arbetsgivaren ska verka för att alla ska kunna söka lediga arbeten oavsett kön.
Om det inte råder jämn könsfördelning ska arbetsgivaren särskilt anstränga sig
för att få sökande av det underrepresenterade könet.(7 och 9§§)
Regionens mål:
• Regionen ska eftersträva en jämnare könsfördelning inom alla
yrkeskategorier
• Anställningsförfarandet ska ske enligt regionens rekryteringsriktlinjer
• Könsfördelning bland chefer ska spegla könsfördelningen i regionen
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Förväntade långsiktiga effekter
•
•
•

Goda utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare.
Kreativa arbetsplatser som präglas av kontinuerlig
verksamhetsutveckling
Rekrytering och tillsättning bryter könsstereotypa mönster

Kartläggning

När annat inte anges inkluderas även visstidsanställda i redovisningen
Medarbetare, fördelning kvinnor och män 2013-10-31

Chefer, fördelning kvinnor och män 2013-10-31
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Aktiviteter 2014
•
•

Ett aktivt arbete för att bryta könsstereotypa rekryteringar och
ansökningar.
Ansvar: Ledningskontoret och respektive förvaltning
Aktiva insatser från regionens olika verksamheter för att motverka
ungdomars yrkesval.
Ansvar: Ledningskontoret och respektive förvaltning

6. Utbildning och kompetensutveckling

Arbetsgivaren ska använda utbildning och kompetensutveckling som verktyg
för att främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av
arbeten och inom olika kategorier av arbetstagare. (8§)
Regionens mål:
•

Kvinnor och män ska ha samma möjlighet till kompetensutveckling

Förväntade långsiktiga effekter

•
•
•
•
•

Medarbetarna upplever goda utvecklingsmöjligheter i arbetet
Kvinnor och män har samma möjligheter till utveckling i arbetet
Kreativa arbetsplatser och medarbetare
Hög kvalitet i verksamhetens utförande
Arbetsplatser med hög grad av delaktighet och ansvar

Kartläggning

När annat inte anges inkluderas även visstidsanställda i redovisningen
Resultat från medarbetarenkät 2013
I mitt senaste medarbetarsamtal planerade vi gemensamt min
kompetensutvecklingsplan
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Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete

Aktiviteter 2014

•
•

Alla medarbetare har en individuell kompetensutvecklingsplan
Ansvar: Respektive förvaltning
Framtagande av kompetensförsörjningsplan
Ansvar: Respektive förvaltning

7. Löner

Arbetsgivare ska göra lönekartläggning och analys vart tredje år och upprätta
en handlingsplan för jämställda löner. (10-12§§)
Regionens mål:
•
•

Lönediskriminering ska inte förekomma
Osakliga löneskillnader som har samband med kön ska upptäckas och
åtgärdas

Förväntade långsiktiga effekter

•

Jämställda löner utan osakliga löneskillnader
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Kartläggning

När annat inte anges inkluderas även visstidsanställda i redovisningen
Lönekartläggning, kvinnors och mäns medianlön de olika
arbetsvärderingsintervallen 2013-08-31

Varje befattning värderas och inplaceras i arbetsvärderingsintervall utifrån de
krav som ställs på befattningen. På så sätt kan jämförelse göras mellan
lönesättningen av likvärdiga befattningar
Medellön (kr/mån) 2013-10-31 utan hänsyn tagen till arbetsvärdering
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Medianlön (kr/mån) 2013-10-31 utan hänsyn tagen till arbetsvärdering

Aktiviteter 2014

•
•
•

Särskilt löneutrymme för jämställdhetsprioritering
Ansvar: Regionfullmäktige
Årlig översyn av regionens arbetsvärderingar
Ansvar: Ledningskontoret och respektive förvaltning
Årlig regionövergripande lönekartläggning och revidering av plan för
jämställda löner enligt Diskrimineringslagen
Ansvar: Ledningskontoret

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-02-20

Handlingar till

Ärende 5

Revidering av renhållningsordningens
avfallsföreskrifter
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-01-24, § 37
• Ledningskontoret 2014-01-08
• Tekniska nämnden 2013-12-17, § 320 med avfallsföreskrifter

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-01-24
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14

Rs § 37
Au § 39

Revidering av renhållningsordningens avfallsföreskrifter
RS 2014/13

- Tekniska nämnden 2013-12-17, § 320
- Ledningskontoret 2014-01-08

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Tekniska nämndens förslag till reviderade avfallsföreskrifter godkänns att gälla
fr.o.m. 1 april 2014.

Enligt miljöbalken och avfallsförordningen ska varje kommun ha en lokal
renhållningsordning med avfallsföreskrifter och avfallsplan. Hittills gällande
renhållningsordning med avfallsföreskrifter antog av fullmäktige 2007-06-18. I det
kommunala renhållningsansvaret ingår hantering av hushållsavfall. I hushållsavfallet
ingår kärl- och säckavfall, grovavfall, farligt avfall, slam från enskilda
avloppsanläggningar och fettavskiljare samt latrin.
Tekniska nämnden har beslutat om ett förslag till revidering av de avfallsföreskrifter
som ingår i renhållningsordning för Region Gotland. Tekniska nämnden har
verksamhetsansvaret för hanteringen av hushållsavfall. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
är tillsynsansvarig nämnd för avfallshanteringen.
De nya föreskrifterna är uppdaterade och anpassade till förutsättningarna som gäller för
den nya entreprenaden för insamling av hushållavfall som startar den 1 januari 2014.
Förändringar i abonnemang för hämtning av kärl- och säckavfall planeras införas efter
sommarperioden 2014. Föreskrifterna föreslås därför träda i kraft och ersätta nuvarande
föreskrifter den 1 april 2014 med en övergångsbestämmelse avseende de abonnemang
som föreslås gälla från och med den 1 oktober 2014.
Tekniska nämndens förslag har ställts ut under perioden 29 oktober till 25 november
2013. Förslaget har också sänts på remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Inkomna
synpunkter har inarbetats i förslaget.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-01-24
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14

Rs § 37 forts
Au § 39

Förändringarna är sammanfattningsvis följande:
−

Anpassning av hämtningsintervall i abonnemang för olika kundkategorier och
sommar- respektive vinterperioden.

−

Abonnemang för blandat brännbart avfall tas bort för en- och tvåfamiljshus för
permanent- och fritidsboende.

−

Standardabonnemang med hämtning av brännbart var fjärde vecka införs för
permanentboende med hemkompostering. Hämtning av matavfall ingår i alla
abonnemang för fritidsboende.

−

Anpassning till arbetsmiljöregler, exempelvis maxvikter för behållare och standard för
hämtningsvägar.

−

Anpassning av förutsättningar för undantag, exempelvis möjlighet för uppehåll, eller
längre intervall för slamtömning.

−

Gemensam hämtning/behållare möjlig för två eller tre närliggande fastigheter för enoch tvåfamiljsboende samt för en- och tvåbostadsfastigheter med samma
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare.

Ledningskontoret har inget att erinra mot tekniska nämndens förslag.
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontoret att godkänna revidering av
avfallsföreskrifter.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/13

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Olsson

Datum 8 januari 2014

Regionstyrelsen

Förslag till revidering av avfallsföreskrifter i
renhållningsordning för Region Gotland
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden förslaget till reviderade avfallsföreskrifter fr.o.m. den 1
april 2014 godkänns.

Tekniska nämnden har i beslut 2013-12-17, § 320, antagit ett förslag till
revidering av de avfallsföreskrifter som ingår i renhållningsordning för Region
Gotland. Föreskrifterna omfattar det kommunala renhållningsansvaret enligt
miljöbalken. I det kommunala renhållningsansvaret ingår hantering av
hushållsavfall. I hushållsavfallet ingår kärl- och säckavfall, grovavfall, farligt
avfall, slam från enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare samt latrin.
Tekniska nämnden har verksamhetsansvar för hanteringen av hushållsavfall.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är den tillsynsansvariga nämnden för
avfallshanteringen.
De nya föreskrifterna är uppdaterade och anpassade till förutsättningarna som
gäller för den nya entreprenaden för insamling av hushållavfall som startar den
1 januari 2014. Förändringar i abonnemang för hämtning av kärl- och
säckavfall planeras införas efter sommarperioden 2014. Föreskrifterna föreslås
därför träda i kraft och ersätta nuvarande föreskrifter den 1 april 2014 med en
övergångsbestämmelse avseende de abonnemang som förslås gälla från och
med den 1 oktober 2014.
Tekniska nämndens förslag har ställts ut under perioden 29 oktober till 25
november 2013. Förslaget har också sänts på remiss till miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Inkomna synpunkter har inarbetats i förslaget enligt
bifogad samrådsredogörelse.
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Ärendenr RS 2014/13

Ledningskontoret
Region Gotland

Bedömning

Enligt miljöbalken och avfallsförordningen ska varje kommun ha en lokal
renhållningsordning med avfallsföreskrifter och avfallsplan. Hittills gällande
renhållningsordning med avfallsföreskrifter antog av fullmäktige 2007-06-18.
De nya föreskrifterna är uppdaterade, förtydligade och anpassade till de
förutsättningar som gäller för den nya entreprenaden för insamling av
hushållavfall som startar den 1 januari 2014.
Förändringarna är sammanfattningsvis följande:
- Anpassning av hämtningsintervall i abonnemang för olika kundkategorier
och sommar- respektive vinterperioden.
-

Abonnemang för blandat brännbart avfall tas bort för en- och
tvåfamiljshus för permanent- och fritidsboende.

-

Standardabonnemang med hämtning av brännbart var fjärde vecka införs
för permanentboende med hemkompostering. Hämtning av matavfall ingår
i alla abonnemang för fritidsboende.

-

Anpassning till arbetsmiljöregler, exempelvis maxvikter för behållare och
standard för hämtningsvägar.

-

Anpassning av förutsättningar för undantag, exempelvis möjlighet för
uppehåll i eller längre intervall för slamtömning.

-

Gemensam hämtning/behållare möjlig för två eller tre närliggande
fastigheter för en- och tvåfamiljsboende samt för en- och
tvåbostadsfastigheter med samma fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare.

Ledningskontoret har inget att erinra mot tekniska nämndens förslag.
Ledningskontoret

Per Lindskog
regiondirektör
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Protokoll

Tekniska nämnden 2013-12-17

TN §

320
AU §

Förslag till revidering av avfallsföreskrifter i
renhållningsordning för Region Gotland
208

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Inför nämndens sammanträde har synpunkter från Enhet Miljö- och hälsoskydd och en
privatperson inkommit, synpunkterna framgår i bilaga ”Samrådsredogörelse”.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inkommit med synpunkter om §§ 2, 5, 16
enligt MHN § 177/2013-12-10. MHN:s Synpunkter angående § 5 är inarbetade i förslaget.
___
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden beslutar om förslaget till reviderade avfallsföreskrifter och föreslår
regionfullmäktige anta förslaget till avfallsföreskrifter att gälla från och med
den 1 april 2014.

•

Paragrafen justeras omedelbart i tekniska nämnden.

Bakgrund

Enhet Vatten & Avfall har tagit fram ett förslag till reviderade avfallsföreskrifter som
ingår i renhållningsordning för Region Gotland.
Föreskrifterna omfattar det kommunala renhållningsansvaret enligt miljöbalken.
I det kommunala renhållningsansvaret ingår hantering av hushållsavfall.
I hushållsavfallet ingår:
− kärl- och säckavfall
− grovavfall
− farligt avfall
− slam från enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare samt
− latrin.
Tekniska nämnden har verksamhetsansvar för hanteringen av hushållsavfall.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är den tillsynsansvariga nämnden för
avfallshanteringen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2013-12-17

Forts § 320
De nya föreskrifterna är uppdaterade och anpassade till förutsättningarna som gäller för
den nya entreprenaden för insamling av hushållavfall som startar den 1 januari 2014.
Förändringar i abonnemang planeras införas efter sommarperioden 2014.
Föreskrifterna föreslås därför träda i kraft och ersätta nuvarande föreskrifter den 1 april
2014 med övergångsbestämmelse avseende abonnemang att gälla från den 1 oktober
2014.
Förslag till avfallsföreskrifter ska ställas ut för granskning under minst fyra veckor innan
det antas. Föreskrifterna ska antas av regionfullmäktige.
Tekniska nämnden har den 29 oktober 2013, § 241/2013, beslutat om utställning och
remiss av samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till föreskrifter.
Bedömning

Förslaget har ställts ut under perioden 29 oktober till 25 november 2013.
Förslaget har sänts som remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden den 8 november.
Enhet Miljö- och hälsoskydd har lämnat synpunkter på förslaget vid möte den 11
november och genom mejl den 19 november. Stig Sandelin har inkommit med
synpunkter i skrivelse den 14 november.
Inkomna synpunkter, under utställningen av förslaget till avfallsföreskrifter, har
inarbetats i förslaget, i skrivelsen ”Samrådsredogörelse” Dnr TN 2013/2296.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att tekniska nämnden antar förslaget med de
ändringar som införts efter utställningen i ”Avfallsföreskrifter förslag 25 november
2013.”
Eventuella synpunkter, som kan inkomma den 26 november eller senare, redovisas efter
komplettering i handlingar till tekniska nämnden.
___
Protokollsutdrag:
RS+handlingar
Bilaga 1 Samrådsredogörelse
Avfallsföreskrifter, förslag dat 17/12

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr TN 2013/2296
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Enhet Vatten & Avfall

Datum 9 december 2013

Tekniska nämnden

Förslag till reviderade avfallsföreskrifter i
renhållningsordning för Region Gotland
Förslag till beslut

-

-

Tekniska nämnden beslutar om förslaget till reviderade avfallsföreskrifter
och föreslår regionfullmäktige anta förslaget till avfallsföreskrifter att gälla
från och med den 1 april 2014.
Paragrafen justeras omedelbart.

Bakgrund

Enhet Vatten & Avfall har tagit fram ett förslag till reviderade
avfallsföreskrifter som ingår i renhållningsordning för Region Gotland.
Föreskrifterna omfattar det kommunala renhållningsansvaret enligt
miljöbalken. I det kommunala renhållningsansvaret ingår hantering av
hushållsavfall. I hushållsavfallet ingår
kärl- och säckavfall,
grovavfall,
farligt avfall,
slam från enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare samt
latrin.
Tekniska nämnden har verksamhetsansvar för hanteringen av hushållsavfall.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är den tillsynsansvariga nämnden för
avfallshanteringen.
De nya föreskrifterna är uppdaterade och anpassade till förutsättningarna som
gäller för den nya entreprenaden för insamling av hushållavfall som startar den
1 januari 2014. Förändringar i abonnemang för hämtning av kärl- och
säckavfall planeras införas efter sommarperioden 2014. Föreskrifterna föreslås
därför träda i kraft och ersätta nuvarande föreskrifter den 1 april 2014 med en
övergångsbestämmelse avseende de abonnemang som förslås gälla från och
med den 1 oktober 2014.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr TN 2013/2296

Enhet Vatten & Avfall

Förslag till avfallsföreskrifter ska ställas ut för granskning under minst fyra
veckor innan det antas. Föreskrifterna ska antas av regionfullmäktige.
Tekniska nämnden har den 29 oktober 2013, § 241/2013, beslutat om
utställning och remiss av samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till
föreskrifter.
Bedömning

Förslaget har ställts ut under perioden 29 oktober till 25 november 2013.
Förslaget har sänts som remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden den 8
november.
Enhet Miljö- och hälsoskydd har lämnat synpunkter på förslaget vid möte den
11 november och genom mejl den 19 november.
Stig Sandelin har inkommit med synpunkter i skrivelse den 14 november
Inkomna synpunkter under utställningen av förslaget till avfallsföreskrifter har
inarbetats i förslaget enligt bifogad samrådsredogörelse, bilaga 1.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att tekniska nämnden antar förslaget
med de ändringar som införts efter utställningen, bilaga 2.
Yttrande från miljö- och hälsoskyddsnämnden den 12 december redovisas vid
tekniska nämndens sammanträde den 17 december.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ann-Sofi Lindskog
Avdelningschef Infrastruktur
Bilagor

1. Samrådsredogörelse
2. Avfallsföreskrifter förslag 9 december 2013
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr TN 2013/2296
Bilaga 1 Samrådsredogörelse

Avdelning Infrastruktur

25 november 2013

Sammanställning av synpunkter vid utställning av förslag till
avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Region Gotland
Inkomna synpunkter SBF

Synpunkter har lämnats av samhällsbyggnadsförvaltningen Enhet Miljö- och
hälsoskydd. Följande ändringar har införts i förslaget med anledning av
synpunkterna från Enhet Miljö- och hälsoskydd.
Paragraf
§ 24/34

Ändring lydelse
34 § Uppehåll i hämtning
av slam kan efter
ansökan till tekniska
nämnden medges…

§ 29, 30

Undantag förutsätter att
fastighetens
avloppsanläggning är
utförd i enlighet med ett
av miljö- och
hälsoskyddsnämnden
meddelat beslut.

Tidigare lydelse
34 § Uppehåll i hämtning
av slam kan efter ansökan
till miljö- och
hälsoskyddsnämnden
medges…
Undantag förutsätter att
fastighetens
avloppsanläggning är
utförd i enlighet med ett
gällande godkänt
avloppstillstånd enligt
gällande krav.

Motivering
Handläggningen
samordnas med
ärenden om uppehåll i
hämtning av kärl- och
säckavfall.

I övrigt har förtydliganden och redaktionella ändringar införts i
sorteringsbilagan samt paragraferna 8, 26 och 28-31.
Inkomna synpunkter

1. Yttrande har inkommit från Stig Sandelin i skrivelse den 13 november 2013.
Sammanfattning av synpunkter och svar

1. Yttrande från Stig Sandelin innehåller synpunkter på kravet i 16 paragrafen
under rubriken Avloppsanläggningar och fettavskiljare, att avstånd mellan
uppställningsplats för slamfordon och slamavskiljare eller tank normalt inte
får överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger.
I yttrandet farmförs att:
– Kravet på 10 m skulle medföra att slamanläggning, slamtank och vägar på
hans fritidsfastighet skulle behöva läggas om på sätt som skulle medföra
kostnader på orimliga belopp i förhållande till fastighetens värde och
nyttjandegrad.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Avdelning Infrastruktur

– Krav på minskat avstånd på 10 m innebär ett orimligt krav som drabbar
många fastighetsinnehavare.
– För att tillgodose kraven på arbetarskydd utan att drabbade
fastighetsinnehavare påläggs orimliga kostnader måste tekniken och/eller
reglerna anpassas så att flexibla och rimliga lösningar kan uppnås
– I första hand bör inriktningen vara att lösning sker genom att tekniken för
slangdragning ändras. Det borde med dagens teknik inte vara omöjligt att
förse slamtömningsfordonen med t.ex. eldrivna, kanske fjärrstyrda
”minitruckar” eller likande som drar ut slangar utan större arbetsinsats av
föraren.
– Om det anses nödvändigt att ålägga fastighetsinnehavaren att lösa
problemet så måste reglerna anpassas till det som kan anses rimligt.
– Det borde vara tillräckligt att kräva att fastighetsinnehavaren rullar ut
erforderlig slang vid tömningstillfället i stället för permanent teknisk lösning
som nedgrävning av permanent slang/rör med anslutning för sugslang.
– För de anläggningar som regionen godkänt bör regionen medverka till att
minska kostnaderna, exempelvis genom att regionen anskaffar materiel för
en teknisk lösning samt tillhandahålla denna med anvisningar för praktiskt
bruk till subventionerade priser.
Svar på synpunkter:
16 § rubrik Avloppsanläggningar och fettavskiljare, tredje och fjärde stycket, i
förslaget bör ändras enligt följande:
”Avstånd mellan uppställningsplats för slamfordon och slamavskiljare eller
tank får normalt inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger.
För befintliga anläggningar ska kravet gälla vid ändring eller omprövning av
anläggningen. Gångväg ska vid tömningstillfälle hållas halkfri, vara snöröjd och
inte vara blockerad av hinder.
Om arbetsmiljökrav inte kan uppfyllas vid tömning av anläggningen, bör
fastighetsinnehavaren genomföra åtgärd eller teknisk lösning. Med teknisk
lösning avses t.ex. nedgrävning av permanent slang/rör med anslutning för
sugslang.”
Tekniken för slangdragning och slamtömningsfordonens utrustning bör så
långt som möjligt anpassas för att underlätta arbetet med slamtömning. Syftet
med kort avstånd för slamtömning är, utöver de arbetsmiljömässiga
aspekterna, att slamtömning ska kunna utföras på ett effektivt och rationellt
sätt.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Avdelning Infrastruktur

Kostnader för åtgärder och tekniska lösningar inom en befintlig fastighet
bedöms stå i proportion till faktiska merkostnader för att utföra tjänsten vid
längre avstånd för slangdragning och kan därför inte anses som orimliga. Krav
på åtgärd kan dock inte ställas på befintliga anläggningar som är utförda enligt
tillstånd. Tilläggsavgifter för tjänsten i taxan, tillsammans med
informationsinsatser, bör därför tillämpas för att styra mot åtgärder.
Permanent slang är ett exempel på teknisk lösning vid anläggningen. Att
fastighetsinnehavaren rullar ut slang inför varje tömningstillfälle är ett annat
alternativ. Region Gotland kan inte tillhandahålla materiel för installationer
inom vissa enskilda fastigheter till subventionerade priser.
Enhet Vatten & Avfall
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Avfallsföreskrifter
Antagen av regionfullmäktige 2014-xx-xx (§ x/2014)
Gäller från och med 2014-04-01

Renhållningsordning för Region Gotland

INNEHÅLL

Inledande bestämmelser, 1-6 §§
Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, 7-20 §§
Annat avfall än hushållsavfall, 21-22 §§
Undantag, 23-34 §§
Ikraftträdande
Övergångsbestämmelser
Bilaga 1

Sorteringsbilaga - anvisningar om sortering av vissa avfallsslag

Bilaga 2

Ordlista och begreppsförklaringar

1

Föreskrifter om avfallshantering för Region Gotland
Inledande bestämmelser
Tillämpliga föreskrifter

1§

För Region Gotlands avfallshantering gäller



miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927),



föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken och



andra författningar.

Utöver de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om avfallshantering.
Definitioner

2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15
kap. miljöbalken och avfallsförordningen. I övrigt används följande begrepp med de betydelser som här anges:


Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall
från annan verksamhet, t.ex. butiker, restauranger, kontor och affärsrörelser.



Med grovavfall avses, i enlighet med 5 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:4)
om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall, hushållsavfall som är så tungt eller
skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller
kärl.



Med matavfall avses från hushållsavfall utsorterat biologiskt lättnedbrytbart avfall eller
livsmedelsavfall från verksamheter som restauranger, storkök och butiker .



Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1kap.
5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare.



Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.



Med den renhållningsansvariga nämnden avses tekniska nämnden, Region Gotland.



Med behållare avses säck, kärl av plast, latrinbehållare eller någon annan anordning för
uppsamling av hushållsavfall.

Region Gotlands ansvar för avfallshanteringen- renhållning, information och
tillsyn

3 § Tekniska nämnden har verksamhetsansvar för hanteringen av hushållsavfall med särskilt ansvar för att hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till
en behandlingsanläggning.
Från mottagningsanordningar för avfall från fartyg i hamn ska genom Region Gotlands försorg transporteras bort oljeavfall, toalettavfall, fast avfall och rester av andra skadliga ämnen
som det är förbjudet att släppa ut enligt lag om åtgärder mot förorening från fartyg

2

(1980:424) eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av avfallsförordningen
(2011:927).
Hanteringen av det avfall som omfattas av det kommunala ansvaret utförs av den eller dem
som Region Gotland anlitar för ändamålet, nedan kallad renhållaren.
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter
meddelade med stöd av miljöbalken, utförs av miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland.
Fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares ansvar för betalning och information

5 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom Region Gotlands försorg i enlighet med föreskrifter som regionen har
meddelat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Föreskrift om avfallstaxa antas av regionfullmäktige.
6 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att i behövlig omfattning informera den eller dem som bor i eller är verksamma i fastigheten om gällande regler för avfallshanteringen.

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
Sortering av hushållsavfall

7 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut följande avfallsslag och
hålla det skilt från annat avfall.



Annat avfall än hushållsavfall inklusive bygg- och rivningsavfall från byggverksamhet på
fastigheten
Avfall som omfattas av producentansvar:
-

Förpackningar

-

Returpapper/tidningar

-

Elavfall (avfall från elektriska och elektroniska hushållsprodukter och ljuskällor)

-

Däck (utgör ej hushållsavfall)

-

Bilar (utgör ej hushållsavfall)

-

Läkemedel

-

Bilbatterier

-

Små batterier (Innehåller kasserade produkter lösa batterier ska dessa plockas ur. Är
batterierna inbyggda i produkten behandlas den som elavfall.)

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska också sortera ut följande avfallsslag när
de förekommer:
-

Grovavfall

-

Hushållsavfall som i utsorterade fraktioner utgörs av farligt avfall

-

Icke-brännbart eller biologiskt behandlingsbart hushållsavfall
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-

Matavfall

-

Trädgårdsavfall

-

Latrin

-

Slam

-

Smittförande stickande och skärande avfall

-

Döda sällskapsdjur

-

Jaktavfall

Närmare anvisning om sortering anges i bilaga 1.
Blandat brännbart avfall hämtas från fastigheter för flerfamiljshus och verksamheter där utsortering av matavfall inte sker.
Avfall av matolja och matfett från livsmedelshantering i storhushåll, restauranger, gatukök
och liknande verksamhet ska hållas avskilt från annat avfall.
Matavfall av animaliskt ursprung omfattas av föreskrifter som Jordbruksverket utfärdar vilket kan innebära krav på särskild hantering.
Döda sällskapsdjur och jaktavfall från jakt som fritidssyssla, får omhändertas på fastigheten
enligt 25 paragrafen dessa föreskrifter. För kremering eller begravning av avlidna sällskapsdjur kan även veterinär eller djurklinik anlitas.
8 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren.
Skyldighet att överlämna hushållsavfall

9 § Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall under det kommunala ansvaret ska lämnas
till renhållaren om inte annat sägs i dessa föreskrifter eller bilagan till dessa föreskrifter.
Utsorterade avfallsslag hämtas i särskild ordning vid fastigheten eller kan lämnas på plats
som anvisas i bilagan. Det utsorterade avfallet ska transporteras bort från fastigheten så ofta
att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår.
Ansvarig för hanteringen av avfallet innan det överlämnas till Region Gotland eller renhållaren, är fastighetsinnehavaren till fastigheten där avfallet uppkommer.
Ej bebyggda fastigheter och fastigheter med bostadsbyggnad som inte är i beboeligt skick
och som inte nyttjas för ändamål som ger upphov till hushållsavfall, omfattas inte av renhållningsskyldigheten.
Emballering av avfall, fyllnadsgrad och vikt

10 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren
och förvaringsplatsen är avsedd. Varm aska eller annat som kan förorsaka antändning får ej
läggas i avfallet.
Avfall ska vara väl emballerat så att risk för skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet
inte uppkommer. Avfall som läggs i behållare, undantaget latrinbehållare, ska vara inlagt i
påse av lämpligt material och storlek. Emballage ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan
spridas. Avfall som avger lukt eller vätska ska särskilt förslutas så att lukt eller vätska inte
sprids.
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Utsorterat matavfall som samlas in i avfallskärl ska förpackas i matavfallspåse som tillhandahålls av Region Gotland.
Smittförande avfall från hushåll ska förpackas väl, till exempel genom att avfallet läggs i
dubbla var för sig hopknutna plastkassar. Skärande och stickande avfall som varit i kontakt
med kroppsvätska ska hanteras som smittförande avfall enligt särskilda anvisningar. Skärande och stickande avfall i övrigt ska förpackas med styvt omslag så att eggar och spetsar är
skyddade.
Farligt avfall ska lämnas till en miljöstation i förpackning eller behållare som är tydligt märkt
med uppgift om innehåll.
11 § Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas och risk för läckage inte uppstår. Lock ska kunna stängas. Latrinbehållare ska förslutas av fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren. Behållare får inte heller vara så tung att det blir uppenbara svårigheter
att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Behållare som ska lyftas vid hämtning får inte väga mer än 15 kilogram.
Behållare som är överfull, innehåller felaktigt emballerat avfall eller är för tung hanteras enligt anvisningar.
Anskaffande, underhåll och skötsel av avfallsbehållare och annan utrustning

12 § I Region Gotland används avfallskärl, i vissa fall säck, för insamling av kärl- och säckavfall. För fastigheter med större mängder hushållsavfall kan avfall lämnas i storbehållare.
Följande storlekar på avfallskärl förekommer för hämtning av kärl- och säckavfall.
Sorterat brännbart avfall: 140 liter, 190 liter, 370 liter och 660 liter.
Matavfall: 140 liter eller 190 liter.
Blandat brännbart avfall: 190 liter, 370 liter och 660 liter.
13 § Fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren är skyldig att använda av Region Gotland godkända behållare. Avfallskärl upp till 660 liter för kärl- och säckavfall ägs av Region
Gotland och tillhandahålls genom renhållaren. Latrinkärl, säckar, matavfallspåsar och hållare
till matavfallspåsar tillhandahålls enligt abonnemang.
Fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare. Vid misskötsel av behållare och rättelse inte sker efter uppmaning, kan behållaren rengöras på fastighetsinnehavarens bekostnad.
Ersättning av skadad eller saknad återgångsbehållare bekostas av fastighetsinnehavaren. Detta gäller inte för behållare som ägs av Region Gotland om skada uppkommit vid hämtning
av avfall eller till följd av normalt slitage.
Annan utrustning och andra behållare som slamtankar anförskaffas, installeras och underhålls av fastighetsinnehavaren. Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation
och underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen, såsom avfallsskåp, avfallsutrymme m.m..
14 § Behållare ska vara tillgängliga och ges service i form av återkommande underhåll och
tillsyn för att förebygga driftavbrott och olägenheter som buller, lukt och dylikt. Såväl behållare som de inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanter-
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ing ska installeras och underhållas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för
olycksfall minimeras.
Hämtningsplats

15 § Hämtning av hushållsavfall sker normalt från fastighetens avfallsrum, behållarplats eller annan av Region Gotland anvisad hämtningsplats vid fastigheten eller inom rimligt gångavstånd. Med hämtningsplats menas här lämplig plats där behållare ska vara placerade stadigvarande eller på hämtningsdagen när hämtning/tömning ska utföras. I annat fall ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren och Region Gotland komma överens om att
avfallet ska samlas in och hämtas vid någon annan plats.
Inom område med gemensam förvaltning för ett flertal fastigheter, inom bostadsrättsförening, samfällighetsförening eller inom grupp av hus där gemensamt avfallsutrymme är anordnat sker hämtning vid gemensamt avfallsutrymme.
Behållare ska vara uppställda på hämtningsplatsen så att hantering med den utrustning och
de fordon som används i Region Gotlands renhållningssystem kan ske och så att hämtning
underlättas.
Behållare, utom särskilda behållare som slamtankar, slamavskiljare och fettavskiljare, ska vid
hämtningstillfälle placeras på hämtningsplats i avfallsrum eller väl synliga från hämtningsfordonet så nära hämtningsfordonets uppställningsplats som möjligt. Med uppställningsplats
menas här lämpligt stannställe för fordonet i anslutning till fastigheten. När hämtning sker
med baklastande fordon ska av arbetsmiljöskäl avfallskärl vara placerade med draghandtaget
riktat mot gångvägen mellan hämtningsfordonets uppställningsplats och hämtningsplatsen.
Gångvägen ska ha hårdgjort underlag och vara plan. Gångväg ska hållas halkfri, vara snöröjd
och inte vara blockerad av hinder. Vid halkig, ej snörröjd eller blockerad gångväg utförs inte
hämtning förrän vid nästa ordinarie hämtningstillfälle.
Hämtningsplats avgörs av Region Gotland efter samråd med fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren. Om framkomlig transportväg inte finns fram till fastigheten kan behållarplats eller hämtningsplats vara belägen utanför fastigheten.
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar,
portkoder och dylikt ska, om det behövs för att genomföra hämtningen, lämnas till renhållaren. Ändringar ska utan anmaning meddelas Region Gotland.
Avloppsanläggningar och fettavskiljare
Slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar skall vara lätt tillgängliga för tömning. Lock
eller manlucka skall kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt när tömning ska
ske. Lock som ska lyftas vid tömning får inte väga mer än 15 kilogram.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll.
Avstånd mellan uppställningsplats för slamfordon och slamavskiljare eller tank får normalt
inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. För befintliga anläggningar ska
kravet gälla vid ändring eller omprövning av anläggningen. Gångväg ska vid tömningstillfälle
hållas halkfri, vara snöröjd och inte vara blockerad av hinder.
Om arbetsmiljökrav inte kan uppfyllas vid tömning av anläggningen, bör fastighetsinnehavaren genomföra åtgärd eller teknisk lösning. Med teknisk lösning avses t.ex. nedgrävning av
permanent slang/rör med anslutning för sugslang.
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Frågor om slamavskiljares och tankars utformning och beskaffenhet från endast arbetsmiljömässig, byggnadsteknisk eller sanitär synpunkt styrs av andra myndighetsföreskrifter. Med
stöd av bemyndigande i Plan- och Byggförordningen (2011:338) utfärdar Boverket föreskrifter som har betydelse för avfallshanteringen. Frågor av betydelse för arbetsmiljön regleras
genom arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter.
Hämtnings- och transportvägar

16 § Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att se till att en transportväg fram till behållarens hämtnings- och tömningsplats hålls i farbart skick. Transportvägen ska röjas från vegetation och snö samt hållas halkfri. Enskild väg och tomtmark som
nyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för
hämtningsfordon som används. Vid blockerad eller på annat sätt ej framkomlig transportväg
utförs inte hämtning.
För hämtningsfordon krävs normalt körbana med bredd minst 3,1 meter, en fri vägbredd av
3,6 meter och en fri höjd av 4,5 meter. En för hämtningsfordonet tillräcklig vändplats ska
dessutom finnas.
Om det föreligger särskilda skäl eller farbar väg inte kan upprättas, t.ex. vid svårigheter med
framkomlighet för hämtningsfordon eller om vägförbindelse saknas som exempelvis till fastigheter på öar utan väg- eller bilfärjeförbindelse, kan Region Gotland anvisa annan hämtningsplats som kan vara belägen utanför fastigheten.
Hämtningsområde

17 § Region Gotland utgör ett hämtningsområde. Olika hämtningsintervall förekommer
inom och utom tätort.
Hämtningsintervall för regelbunden hämtning

18 § Regelbunden hämtning utförs enligt abonnemang.
Med fritidsboende avses här fastighet där fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare inte är
folkbokförd på fastigheten. Med verksamhet menas nedan kontor, butiker, affärsrörelser, fritidsanläggningar och andra verksamheter.
Ordinarie hämtning av kärl- och säckavfall, behållare upp till 660 liter utförs enligt
följande
1. Flerbostadshus och verksamheter
- varannan vecka
2. En- och tvåbostadshus för permanentboende
- varannan vecka
- var fjärde vecka från fastigheter med hemkompostering i stället för hämtning av
matavfall. Kompostering ska anmälas och utföras enligt 26 §.
3. En- och tvåbostadshus för fritidsboende
- varannan vecka under sommarperioden vecka 20 till vecka 37.
Under övrig del av året, vecka 38 till vecka 19, utförs hämtning efter beställning.
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Hämtning av brännbart avfall kan utföras varannan vecka som utökad hämtning från fastighet för en- och tvåbostadshus för permanentboende med hemkompostering i stället för
hämtning av matavfall.
Hämtning med intervallet var fjärde vecka kan komma att upphöra från en fastighet om Region Gotland konstaterar att matavfall trots uppgifter om hemkompostering lämnas för
hämtning eller om Region Gotland på annat sätt gör sannolikt eller kommer fram till att
matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits. Kvalitetskontroller
kan utföras i samband med hämtning.
Samlingslokaler som inte nyttjas regelbundet är undantagna från regelbunden hämtning av
kärl- och säckavfall. Hämtning utförs efter beställning.
Utökad hämtning av kärl- och säckavfall, behållare upp till 660 liter kan utföras enligt följande
1. En- och tvåbostadshus för permanentboende med hemkompostering i stället för
hämtning av matavfall
- varannan vecka
2. En- och tvåbostadshus för permanentboende eller fritidsboende
- Varje vecka under sommarperioden vecka 20 till vecka 37
3. Flerbostadshus och verksamheter
- varje vecka eller två gånger per vecka
- upp till tre gånger per vecka sommarperioden (vecka 20-37)
4. Flerbostadshus och verksamheter inom tätort
- upp till tre gånger per vecka
- upp till fem gånger per vecka sommarperioden (vecka 20-37)
Latrin
Ordinarie hämtning av latrin, sker varannan vecka under sommarperioden vecka 20 till vecka
37 från bostadsfastigheter som saknar vattenklosett (WC) och inte har annan godkänd
latrinhantering enligt dessa föreskrifter. Övrig del av året, vecka 38 till vecka 19, samt för övriga fastigheter sker hämtning efter beställning.
Toalettbodar (Baja-Maja och liknande) töms enligt abonnemang som för bostadsfastigheter
eller efter beställning.
Slam
Tömning av slamavskiljare och fettavskiljare utförs en gång per år eller med annat intervall som fastställts i beslut vid prövning av anläggningen.
Tömning av slamavskiljare till fritidshus med tvåkammarbrunn utförs vartannat år förutsatt att anläggningen är utförd i enlighet med beslut meddelats av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Tömning av slamtankar utförs vartannat år.
Tömning ska i övrigt utföras efter behov för att upprätthålla en god funktion för avloppsanläggningen. Extra tömning utförs vid beställning.
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Undantag för längre hämtningsintervall kan sökas enligt 30 §.
Särskild hämtning

19 § Särskild hämtning av hushållsavfall, slam/fett och latrin vid annat tillfälle än ordinarie
hämtningstillfälle, utförs vid beställning genom kundtjänst för Vatten & Avfall enligt nedan.
Tid för beställning och hämtning framgår av avfallstaxa för Region Gotland.
Kärl- och säckavfall
Extra hämtning utöver abonnemang och hämtning vid tillfälligt behov t.ex. i samband med
evenemang, utförs vid beställning av budad hämtning.
Betalsopsäck
Extra hämtning av avfall i säck utförs genom hämtning av särskild förbetald säck märkt med
Region Gotland. Vid hämtning av avfall i säck ska säcken förvaras så att fåglar och skadedjur
inte har åtkomst till avfallet tills dess att den hämtas.
Betalsopsäck hämtas vid fastighet vid ordinarie hämtningstillfälle enligt fastighetens abonnemang eller vid särskild beställning (budad hämtning). Betalsopsäcken kan i stället för att
lämnas för hämtning vid fastighetens hämtningsställe, lämnas vid Region Gotlands återvinningscentraler och mottagningsstationer för betalsopsäck.
Latrin
Hämtning av latrin vid behov utanför hämtperioden från fastighet för permanentboende
med abonnemang för regelbunden hämtning utförs en gång per månad vid beställning.
Hämtning av latrin vid behov
- utöver ordinarie hämtning,
- utanför hämtperioden från fastighet för fritidsboende samt
- från fastigheter utan regelbunden hämtning samt
- vid tillfälliga evenemang
utförs vid beställning av budad hämtning.

Slam
Tömning av slamavskiljare, fettavskiljare och slamtank vid behov utöver ordinarie tömningstillfälle utförs vid beställning.
Vegetabiliska oljor och fetter från restauranger, storkök och liknande
Entreprenör med erforderliga tillstånd för hanteringen ska anlitas för hämtning av matolja
och matfett för återvinning.
Grovavfall
Grovavfall lämnas vid Region Gotlands återvinningscentraler. Grovavfall i container hämtas
från fastighet som budad hämtning vid beställning.
Farligt avfall
Farligt avfall från hushåll lämnas vid miljöstation som finns inom Region Gotlands återvinningscentraler.

9

Särskilt om hämtning av hushållsavfall från verksamheter

20 § Hushållsavfall och med hushållsavfall jämförligt avfall från annan verksamhet ska hållas skilt från annat avfall än hushållsavfall. För hushållsavfall från verksamheter gäller 7-19 §§
om ej annat anges nedan.

Annat avfall än hushållsavfall
Uppgiftsskyldighet

21 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall ska på begäran av den tillsynsansvariga nämnden lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för Region Gotlands renhållningsordning.
22 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en
vara som är innesluten i en sådan förpackning, skall på anmodan av den tillsynsansvariga
nämnden lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd
och hantering som behövs som underlag för Region Gotlands renhållningsordning.

Undantag
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden

23 § Anmälan om kompostering eller annat omhändertagande av hushållsavfall på den
egna fastigheten handläggs av miljö- och hälsoskyddsnämnden (26 och 28 §§). Med anmälan
avses beskrivning av åtgärd som avses utföras. En anmälan ska lämnas in i god tid innan åtgärden påbörjas och ska innehålla de uppgifter som behövs för att myndigheten ska kunna
göra en bedömning av åtgärden.
Ansökan om
-

kompostering av latrin på den egna fastigheten (27 §),
lokalt omhändertagande av slam, latrin och urin på jordbruksfastighet (29 §),
utsträckt hämtningsintervall för hämtning av slam (30 §) samt
dispens från skyldigheten att lämna hushållsavfall till Region Gotland (34 §)

prövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska översända
kopia av beslut till den renhållningsansvariga nämnden. Övriga undantag prövas av den renhållningsansvariga nämnden.
Ansökan innebär att tillstånd ska ha meddelats av myndigheten innan åtgärd får utföras.
Anmälan och ansökan ska alltid innehålla uppgifter om vilka avfallslag som avses omhändertas samt för annat avfall än matavfall från hushåll, en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske utan att det innebär risk för olägenhet för människors hälsa och miljön
samt den tidsperiod som anmälan eller ansökan gäller.
Undantag är personliga och upphör i samband med byte av fastighetsinnehavare.
Medgivna undantag kan upphävas om
- förhållanden eller förutsättningar för undantag ändras,
- felaktiga uppgifter har lämnats,
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- för undantaget angivna villkor inte följs eller
- olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår.
Eget omhändertagande av hushållsavfall

24 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges nedan och
under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
25 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan. Torrt trädgårdsavfall får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och det i
övrigt inte strider mot författning. Föreskrifter om förbud mot eldning, helt eller delvis, utfärdade med stöd av förordning eller annan författning samt brandriskvarning måste beaktas.
Döda sällskapsdjur (ej hästdjur) och jaktavfall från jakt som fritidssyssla, får grävas ner inom
fastigheten på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
26 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera annat
hushållsavfall än trädgårdsavfall från fastigheten, t.ex. matavfall ska anmäla detta skriftligen
till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Kompostering av matavfall och annat biologiskt lättnedbrytbart organiskt avfall på fastigheten ska ske i lämplig behållare och på sådant sätt att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna komposten.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska översända kopia av beslut med anledning av anmälan
till den renhållningsansvariga nämnden.
27 § Kompostering av latrin från fastigheten, från torrtoaletter, mulltoaletter och andra biologiska toaletter samt fekalier och/eller urin från separerande toaletter får efter beviljad ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, så kallad förmultningsanläggning eller annat liknande omhändertagande för användning av näringsämnen på fastigheten. Ansökan om omhändertagande av latrin genom egen
anläggning ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen, uppgifter om de beräknade avfallsmängderna och hur omhändertagandet avses ske.
Urin kan, under förutsättning att olägenhet inte uppstår för människors hälsa eller miljön,
lagras för användning som gödningsmedel genom spridning på odling. Uppsamling, lagring
och spridning av urin skall utföras enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens anvisningar.
För spridning av humanurin gäller samma riktlinjer och krav beträffande lämplig tidpunkt,
krav på nedbrukning m.m. som för stallgödselhantering. Urin får inte spridas på betesvall,
slåttervall eller annan växande gröda för direktkonsumtion.
28 § Slam från slamavskiljare eller sluten tank, latrin från torrtoaletter/biologiska toaletter
och urin från separerande toaletter kan, efter skriftlig anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden, hanteras på jordbruksfastighet där fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren
själv tömmer och tar hand om slammet/latrinet/urinen.
Jordbruksfastigheten ska förfoga över tillräckligt med mark för spridning och omhändertagandet ska utföras på ett sätt som inte orsakar olägenhet för människors hälsa och miljön.
Undantag förutsätter att fastighetens avloppsanläggning är utförd i enlighet med ett av miljöoch hälsoskyddsnämnden beviljat beslut. Om förhållanden ändras kan beslut om eget omhändertagande komma att omprövas.
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Lokalt omhändertagande av slam, latrin och urin genom spridning på jordbruksfastighet

29 § Undantag från tömning av slamavskiljare eller sluten tank och undantag från hämtning av latrin från torrtoaletter/biologiska toaletter och urin från separerande toaletter kan,
efter skriftlig ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden, medges för fastighet eller fastigheter som tecknat avtal med innehavare av jordbruksfastighet om tömning. Innehavaren av
jordbruksfastigheten ska då åta sig omhändertagandet och ska förfoga över tillräckligt med
mark för att spridning och omhändertagandet ska utföras på ett sätt som inte orsakar olägenhet för människors hälsa och miljön.
Undantag förutsätter att fastighetens avloppsanläggning är utförd i enlighet med ett av miljöoch hälsoskyddsnämnden meddelat beslut. Om förhållanden ändras kan beslut om eget omhändertagande komma att omprövas.
Utsträckt hämtningsintervall för hämtning av slam

30 § Efter ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden kan tömning vartannat år i vissa
särskilda fall medges för


Slamavskiljare vid fritidshus, om avloppsanläggningen är utförd i enlighet med av
miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelat beslut.



Slamavskiljare vid enfamiljshus till vilken inte vattenklosett (WC) är ansluten, om
avloppsanläggningen är utförd i enlighet med av miljö- och hälsoskyddsnämnden
meddelat beslut.

Efter ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden kan, om särskilda skäl föreligger, tömning
med längre intervall medges även i andra fall.
Gemensam avfallsbehållare

31 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare till två eller tre närliggande fastigheter
kan efter ansökan till tekniska nämnden medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare
för hämtning av kärl- och säckavfall under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Gemensam avfallsbehållare förutsätter att deltagande fastigheter följer förutsättningarna för
den gemensamma hämtningen vad gäller källsortering av avfall.
En av fastighetsinnehavarna ska i ansökan åta sig att ensam stå för betalning av avgifter för
abonnemang och hämtning. Av ansökan ska framgå fastighetsbeteckning för fastigheterna.
Ansökan ska undertecknas av samtliga fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare.
En och samma fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare till flera fastigheter för en- och
tvåfamiljsbostad, kan medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare till egna fastigheter
på Gotland.
Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall samt latrin

32 § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall samt latrin vid permanentbostad kan efter
ansökan till tekniska nämnden medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om
fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst tre månader.
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Sådant uppehåll kan t.ex. avse period med omfattande ombyggnation eller renovering. Uppehåll medges endast för period om hela månader.
Ansökan ska lämnas till tekniska nämnden senast den 15:e i månaden före avsedd uppehållsperiod. I ansökan ska intygas att fastigheten inte avses nyttjas under den period som ansökan
avser. Undantag lämnas för längst 12 månader i taget. Vid uppehållstidens slut återupptas
hämtningen om inte en ny ansökan för fortsatt uppehåll inkommit.
Uppehåll i hämtning vid fritidshus med abonnemang för hämtning sommarperioden, kan
efter ansökan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte
kommer att nyttjas under en hel hämtningsperiod, vecka 20 till vecka 37.
Ansökan ska lämnas till tekniska nämnden senast den 30 april det år som ansökan avser. I
ansökan ska intygas att fastigheten inte avses nyttjas under den period som ansökan avser.
Undantag lämnas för en period åt gången. Hämtningen återupptas påföljande hämningsperiod om inte en ny ansökan för fortsatt uppehåll inkommit.
Uppehåll i hämtning av slam

33 § Uppehåll i hämtning av slam kan efter ansökan till tekniska nämnden medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en
sammanhängande tid om minst ett kalenderår.
Ansökan ska lämnas till tekniska nämnden senast en månad före avsedd uppehållsperiod. I
ansökan ska intygas att fastigheten inte avses nyttjas under den period som ansökan avser.
Innan perioden för uppehåll ska avloppsanläggningen vara tömd och anläggningen får därefter inte brukas förrän efter uppehållsperiodens slut. Undantag lämnas för längst ett kalenderår i taget. Vid uppehållstidens slut återupptas tömningen om inte en ny ansökan för fortsatt
uppehåll inkommit.
Vid anslutning till allmänt avloppsnät ska befintlig avloppsanläggning sluttömmas. Efter
tömningen får avloppsanläggningen inte brukas.
Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till Region Gotland

34 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten
att lämna avfall till Region Gotland för transport, bortskaffande och återvinning.
Om befrielse medges från hämtning av kärl- och säckavfall, ska andra utsorterade avfallsslag
som förekommer på fastigheten, exempelvis grovavfall och farligt avfall, transporteras bort
från fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Dessa
avfallsslag hämtas i särskild ordning vid fastigheten eller lämnas på plats som anvisas i bilaga.
Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2014 då föreskrifter om avfallshantering för Region Gotland 2007-10-01 upphör att gälla.
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Övergångsbestämmelse

1. Bestämmelser i 19 paragrafen som avser hämtning av kärl- och säckavfall träder i kraft
den1 oktober 2014. De tidigare föreskrifterna om avfallshantering för Region Gotland
2007-10-01 ska i dessa delar fortsatt gälla fram till denna tidpunkt.
Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare kommer att få information om förändringar
till följd av de nya avfallsföreskrifterna och möjlighet att göra eventuella ändringar av
abonnemang eller söka undantag enligt de nya föreskrifterna.
2. Undantag som Region Gotland har medgivit med stöd av tidigare avfallsföreskrifter
gäller tills vidare eller tills nytt beslut meddelas med stöd av dessa föreskrifter.
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BILAGA 1, SORTERINGSBILAGA

Anvisningar om sortering av vissa avfallsslag
Av Region Gotlands avfallsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att nedan
uppräknade avfallsslag ska sorteras ut. Utsorterat avfall ska lämnas på anvisad plats som anges.
Information om platser, öppettider m.m. för Region Gotlands återvinningscentraler och miljöstationer samt mer utförliga information om sortering av avfall lämnas av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Farligt avfall

Hushållsavfall som utgörs av eller innehåller farligt avfall ska lämnas vid Region Gotlands
miljöstationer.
Vilka avfallstyper som är farligt avfall anges i avfallsförordningen (2011:927).
Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som ska hanteras som farligt avfall:


Färg-, lackavfall samt hartser



Limavfall (exempelvis kontaktlim, epoxylim, spackel, fogmassa)



Lösningsmedel (exempelvis lacknafta, penseltvätt, T-sprit, bensin, aceton)



Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare)



Bekämpningsmedel (exempelvis insektssprayer, ogräsmedel)



Sprayburkar med innehåll



Rengöringsmedel (exempelvis propplösare, ugnsrengöringsmedel)



Starkt surt eller starkt alkaliskt avfall (exempelvis frätande ämnen som kaustiksoda,
svavelsyra, batterisyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel)



Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, barometrar, reläer)



Lysrör och lågenergilampor (exempelvis solarierör, vanliga lysrör)



Spilloljor och annat oljeavfall



Cytotoxiska läkemedel och cytostatika, läkemedel- se nedan



Batterier- se nedan

Läkemedelsavfall

Enligt förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel, ska avfall av läkemedel
från hushåll tas emot vid försäljningsställen för läkemedel. Medicinrester och gammal medicin kan lämnas på alla apotek.
Kanyler och skärande/stickande avfall som varit i kontakt med kroppsvätska läggs i särskild
punktionssäker behållare. Behållare fås på ett apotek. Fylld behållare lämnas till Region Gotlands vårdcentraler.

15

Batterier

Enligt förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier är producenter skyldiga att
samla in och ta hand om batterier som blir avfall.
Småbatterier ska lämnas till Region Gotlands miljöstationer eller annat insamlingsställe som
producent hänvisar till.
Produkter med inbyggda batterier ska hanteras som elavfall.
Bilbatterier och andra större startbatterier som väger mer än 3 kilogram, ska lämnas till en
återförsäljare.
Avfall av elektriska och elektroniska produkter- elavfall

Elprodukter som används i hushåll omfattas av producentansvar. Elavfall är kasserade produkter som drivs med elektrisk ström. Elavfall ska lämnas vid Region Gotlands återvinningscentraler eller annat insamlingsställe som producent hänvisar till.
Exempel på elprodukter:


ljuskällor som lysrör, glödlampor, halogen- och lågenergilampor



armaturer



elektriska hushållsapparater och hushållsmaskiner



Tv-, audio- och videoutrustning



datautrustning



mobiltelefoner



telefoner och faxar



el- eller batteridrivna spel, leksaker och handverktyg



elektriska trädgårdsredskap



kameror och klockor



elektrisk medicinteknisk utrustning



elektrisk laboratorieutrustning

Vissa typer av elavfall utgör även farligt avfall. Elavfall ska sorteras enligt anvisningar vid insamlingsstället.
Företag får lämna elavfall som omfattas av producentansvar till Region Gotlands återvinningscentraler i samband med köp av nya elprodukter och begränsat till motsvarande antal
och typ av produkt som köps.
Begränsningar i mottagningen vid återvinningscentraler avseende typ och mängd elavfall kan
gälla för elavfall från verksamheter och företag samt för elavfall som inte ingår i producentansvaret.
Returpapper och förpackningar

Returpapper/tidningar och förpackningar som sorteras ut från hushållsavfall omfattas av
producentansvar. Hushåll ska sortera ut och lämna returpapper/tidningar och förpackningar
av metall, plast, papper och glas vid Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) återvinningsstationer.
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Hämtning vid fastighet av returpapper/tidningar och förpackningar av metall, plast, papper/kartong och wellpapp kan för vissa fastigheter beställas av en av FTI godkänd entreprenör.
Grovavfall

Grovavfall är sådant tungt eller skrymmande avfall från hushållen som inte ryms i eller av
andra skäl inte är lämpligt att läggas i behållare eller säck för hushållsavfall. Exempel på
grovavfall är trädgårdsavfall, möbler, cyklar och liknande.
Som trädgårdsavfall räknas komposterbart och flisbart växtavfall som uppkommer vid normal skötsel av trädgårdar på fastigheter med småhus. Grönavfall som uppkommer vid yrkesmässig skötsel av parkmark och från grönytor inom flerbostadshusfastigheter, hanteras
som parkavfall och ingår ej i kommunalt renhållningsansvar.
Grovavfall från hushåll ska lämnas vid Region Gotlands återvinningscentraler. Grovavfallet
ska sorteras och lämnas enligt anvisningar på återvinningscentralen.
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för att avfallet transporteras till en
återvinningscentral. Hämtning vid fastigheten utförs mot avgift efter beställning till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Exempel på avfall som inte ingår i grovavfall utan ska hanteras som ett verksamhetsavfall
(ingår ej i kommunalt renhållningsansvar).
- Byggavfall som t.ex. uppstår vid ombyggnad av bostad
- Fasta installationer i hus som exempelvis värmepannor
- Bilar, fritidsbåtar och husvagnar
- Däck
- Parkavfall
Restavfall

Kärl- och säckavfall som inte är brännbart eller inte är lämpligt att förbränna och som återstår när matavfall, avfall med producentansvar och farligt avfall har sorterats ut, hanteras
som restavfall. Exempel på restavfall är föremål av metall, keramik och porslin.
Utsorterat restavfall ska lämnas vid Region Gotlands återvinningscentraler på samma sätt
som grovavfall.
Metall lämnas som skrot (utsorterat grovavfall av metall). Avfall av keramik och porslin samt
glas som inte är en förpackning, lämnas som avfall för deponering.
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BILAGA 2, ORDLISTA OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR
Abonnemang

Det förhållande mellan en kommun och fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som
regleras genom ett renhållningsabonnemang för hämtning av hushållsavfall.
Avfall

Varje föremål eller ämne som innehavare gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra
sig av med (Miljöbalken 15 kap 1 §).
Avfallsbehållare

Med behållare avses engångsbehållare, återgångsbehållare eller annan anordning som används för uppsamling av hushållsavfall, exempelvis säck, kärl, container eller liknande, tankar
och brunnar för slam, spillvatten, fett etc.
Med avfallskärl menas hjulförsedda plastkärl med lock som lyfts och töms i sopbil med hjälp
av en kärllyft på bilen.
Med storbehållare menas container som finns av olika typ och storlek.
Med latrinkärl menas plastkärl med lock för insamling av latrin.
Avfallsföreskrifter

Kommunala bestämmelser för avfallshantering. Föreskrifterna fastställer bland annat vilka
skyldigheter en kommun och fastighetsinnehavare/verksamhetsutövare har samt när, var
och hur avfall samlas in.
Avfallshantering

Hantering av avfall där insamling, transport, återvinning och bortskaffande ingår.
Avfallsutrymme

Byggnad eller del av byggnad som är avsett för förvaring av avfall.
Batterier

Ett batteri är en källa till elektrisk energi och består av en eller flera battericeller där energi
genereras genom direkt omvandling av kemisk energi. Alla batterier omfattas av producentansvar och ska samlas in. Batterier delas in i industribatterier, bilbatterier och bärbara batterier.
Biologiskt lättnedbrytbart avfall (Bioavfall)

Avfall som lämpar sig för kompostering eller rötning. Den del av det organiska avfallet som
på begränsad tid kan brytas ner i biologiska processer, exempelvis mat- och trädgårdsavfall.
Bortskaffning, bortskaffande

Sådant förfarande som anges i bilaga 3 till Avfallsförordningen, bland annat deponering.
Bygg- och rivningsavfall

Avfall som uppkommit vid nybyggnad, tillbyggnad, renovering, ombyggnad eller rivning av
byggnad.
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Brännbart avfall

Sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat (se
avfallsförordningen 3 §)
Blandat brännbart avfall

Brännbart avfall där matavfall och annat biologiskt lättnedbrytbart avfall inte sorterats ut.
Deponering

Borskaffande av avfall som innebär att avfall läggs på en upplagsplats för avfall (deponi).
Elavfall (Elektriskt och elektroniskt avfall)

Avfall från elektriska och elektroniska produkter som i sin utformning och för funktion är
beroende av elektriska strömmar eller elektromagnetiska fält, utrustning för generering, överföring och mätning av elektriska strömmar och elektromagnetiska fält samt material som ingår eller har ingått i sådana produkter eller sådan utrustning. Omfattas av producentansvar.
Farligt avfall

Ett ämne eller ett föremål som är avfall och som är markerat med * i bilaga 4 till Avfallsförordningen, som innehåller en förteckning över egenskaper som gör att avfall ska anses vara
farligt avfall, eller som omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 § i avfallsförordningen.
Fastighetsinnehavare

Den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
Fastighetsnära insamling

Insamling på eller i direkt anslutning till de fastigheter där avfallet uppkommer.
Fettavskiljare

Anordning för att samla upp fettavfall i form av slam i avloppsvatten från lokaler där livsmedel hanteras yrkesmässigt.
Fritidshus

Fastighet som nyttjas för fritidsboende och ingen är folkbokförd på fastigheten.
Förvaringsplats

Utrymme eller avgränsad plats för förvaring av avfall.
Grovavfall

Hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande att det inte är lämpligt att samla in i säck
eller kärl.
Grönavfall

Park- och trädgårdsavfall.
Hushåll

En familj eller ett gemensamt boende.
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Hushållsavfall

Avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
Hämtningsintervall

Anger hur ofta, med vilket intervall, avfall hämtas vid insamling från fastigheter.
Hämtningsställe (hämtningsplats, hämtställe, hämtplats)

Den plats där behållare ställs på hämtningsdagen och varifrån hämtning/tömning sker.
Icke brännbart avfall

Avfall som inte kan förbrännas även om energi tillförs, exempelvis sten och metaller.
Jaktavfall

Avfall från jakt för egen konsumtion och som fritidssyssla. Det är t.ex. rester som skinn, ben
och inälvor från beredning av mat.
Jämförligt avfall

Avfall från annan verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall från
hushåll.
Kommunalt ansvar

Den skyldighet en enligt Miljöbalken som en kommun har att ta hand om hushållsavfall och
med hushållsavfall jämföligt avfall från annan verksamhet.
Kompostering

Biologisk hantering där biologiskt avfall bryts ner under förbrukning av syre. Med hemkompostering menas kompostering av matavfall från hushåll på bostadsfastigheten.
Källsortering

Sortering eller separering av avfall på samma plats där avfallet uppkommit, till exempel i
hushållet.
Kärl- och säckavfall

Det avfall som normalt uppstår i hushållet och som läggs i ett kärl eller i en säck, som samlas
upp i container, i underjordsbehållare eller sopsugsystem.
Latrin

Innehållet i en torrtoalett.
Matavfall

Livsmedelsavfall från livsmedelskedjan (hushåll, restauranger, storkök, butiker och livsmedelsindustrin) som av kommersiell eller annan anledning inte gått till konsumtion.
Matavfall som ingår i hushållsavfall samlas vid källsortering av matavfall in tillsammans med
annat biologiskt lättnedbrytbart hushållsavfall.
Miljöstation

Plats för mottagning av hushållens farliga avfall, ofta förlagd till en återvinningscentral.

20

Nyttjanderättshavare

Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja en fastighet. Det kan t.ex. vara en hyresgäst.
Organiskt avfall

Biologiskt avfall, plastavfall och annat avfall som innehåller organiskt kol (Avfallsförordningen 3 §).
Permanenthus

Fastighet som nyttjas för bostadsändamål där boende är folkbokförd på fastigheten.
Producentansvar

Producenters ansvar för vissa utpekade produkter under hela dess livscykel inklusive design,
produktion och omhändertagande som avfall. Skyldighet för producent att se till att avfall
samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas (Miljöbalken 15 kap.6
§).
Renhållningsordning

En kommuns avfallsföreskrifter och avfallsplan utgör tillsammans kommunens renhållningsordning och fastställs av kommunfullmäktige
Restavfall

Det hushållsavfall som återstår efter källsortering, d.v.s. sedan avfall för återvinning eller annan separat hantering har sorterats ut .
Returpapper

Tidningar och trycksaker . Omfattas av producentansvar och ska lämnas i producenternas
insamlingssystem. Samlas in för materialåtervinning
Slamavskiljare

Anordning som används för att fånga upp slam i enskild avloppsanläggning.
Sluten tank

Behållare som används för att samla upp avloppsvatten då det inte finns tillgång till allmänt
avlopp eller annan enskild avloppslösning.
Sommarperioden

Hämtperioden vecka 20 till vecka 37 när regelbunden hämning sker från fritidshus.
Sällskapsdjur

Tama djur som inte används i kommersiell verksamhet och som normalt förekommer i bostäder. Boskap, fjäderfä och vilda djur ingår inte sällskapsdjur.
Tillsyn

Kontroll från myndighet över verksamhet.
Trädgårdsavfall

Avfall som utgörs av växter och växtdelar från normal trädgårdsskötsel i småhus. Träd eller
avfall som uppstår vid större anläggningsarbete i trädgård räknas som byggavfall.
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Tätort

Ett tätbebyggt område med minst 200 invånare och där avståndet mellan husen är mindre än
200 meter.
Verksamhetsavfall

Avfall som uppkommit genom en verksamhetsprocess.
Verksamhetsutövare

Den som driver yrkesmässig verksamhet.
Återanvändning

Användning av en kasserad produkt utan föregående förädling.
Återvinning

En avfallshantering som beskrivs i bilaga 2 till Avfallsförordningen eller som på annat sätt
innebär att avfallet kommer till nytta som ersättning för annat material eller förbereds för att
komma till sådan nytta eller en avfallshantering som innebär förberedelse för återanvändning
Återvinningscentral (ÅVC)

Bemannad anläggning för mottagning av grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, farligt avfall etc.
Återvinningsstation (ÅVS)

Obemannad anläggning eller plats för mottagning av förpackningar och returpapper.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-02-20

Handlingar till

Ärende 6

Förslag till ny avfallstaxa
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-01-24, § 38
• Ledningskontoret 2014-01-09
• Tekniska nämnden 2013-12-17, § 321 med avfallstaxa
• Gällande renhållningstaxa för Region Gotland

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-01-24
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14

Rs § 38
Au § 40

Ny avfallstaxa
RS 2014/16

- Tekniska nämnden 2013-12-17, § 321
- Ledningskontoret 2014-01-08

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Tekniska nämndens förslag till ny avfallstaxa fr.o.m. den 1 april 2014 godkänns.

•

Gällande renhållningstaxa upphävs från de datum som anges i den nya avfallstaxans
övergångsregler.

Tekniska nämnden har i annat ärende tagit ett förslag till reviderade avfallsföreskrifter i
regionens renhållningsordning. De nya avgiftsreglerna i avfallstaxan bygger på det
regelverk som återfinns i de reviderade avfallsföreskrifterna och där hänsyn tagits till de
erfarenheter som erhållits från de senaste årens tillämpning av nuvarande
renhållningstaxa. Med anledning av tekniska nämndens inriktningsbeslut (TN §
251/2012) om bland annat ökad avgiftsstyrning av matavfall respektive blandat avfall
och nytt avtal för insamling av hushållsavfall som börjar gälla den 1 januari 2014 finns
behov av att uppdatera och anpassa nuvarande renhållningstaxa från år 2009.
Miljöbalkens regler i 27 kap. 5 § ger Regionen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt
att miljöanpassad avfallshantering främjas. Bland de nya så kallade etappmålen som
regeringen tog beslut om i fjol och som rör avfallsområdet, handlar ett om att minst
40 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger behandlas biologiskt
så att växtnäring och energi tas tillvara senast år 2018. Taxeförslaget sägs avspegla
miljöstyrningen på flera olika sätt bl.a. sortering i kompost och brännbart, viktavgifter
som styr mot källsortering och avfallsminskning samt styrning mot central biologisk
behandling av matavfallet.
Tekniska nämnden har i taxeförslag behållit nuvarande grundprincip i
taxekonstruktionen. Principerna vid revideringen av avfallstaxan har varit att den ska:
−

finansiera kostnaderna för Regionens avfallsverksamhet,

−

styra mot målen i Regionens renhållningsordning och de nationella
miljökvalitetsmålen,

−

stimulera miljömässigt riktig avfallshantering,
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-01-24
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14

Rs § 38 forts
Au § 40

−

styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan,

−

stimulera en god arbetsmiljö, samt

−

ge abonnenten möjlighet till valfrihet avseende servicegrad. Taxan för kärl- och
säckavfall består av en fast grundavgift, en rörlig hämtningsavgift som beror av
kärlvolym och hämtfrekvens och en rörlig behandlingsavgift per kilogram avfall.
Grundavgiften ska finansiera fasta kostnader för bland annat driften av återvinningscentralerna, omhändertagande av farligt avfall, kundtjänst och information.
Hämtningsavgiften ska bekosta hämtningen av hushållssoporna, inklusive kärlen.

Behandlingsavgiften ska betala behandlingen av det insamlade matavfallet och det
brännbara hushållsavfallet. Härutöver innehåller taxan tilläggsavgifter, separata avgifter
för tilläggstjänster som främst är beroende på fastighetsinnehavarens val och vad denne
valt att nyttja, till exempel budning eller extrahämtning.
Den nya avfallstaxan föreslås ersätta nuvarande renhållningstaxa från och med 1 april
2014, med övergångsbestämmelse avseende hushållssopor att gälla från den 1 oktober
2014. Ambitionen har varit att hålla ungefär samma avgiftsnivå som idag. Bland annat
föreslås nivån på grundavgiften för sopabonnemangen vara oförändrad, liksom
behandlingsavgifterna för utsorterat brännbart avfall och matavfall. Däremot föreslås en
generell höjning av avgifterna för slamhämtning med 5 % till följd av ökade kostnader
för kommande nyinvesteringar i modernare hämtfordon och ökade rådgivnings- och
informationsinsatser.
Men även sänkt avgift föreslås, till exempel 0 kr hämtningsavgift för matavfall vid
hämtning varannan vecka från flerbostadshus och verksamheter. Taxan beräknas ge
intäkter till avfallsverksamheten motsvarande mellan 78 och 70 miljoner kronor vid
helårseffekt jämfört med 74 miljoner kronor för nuvarande taxa och anses därmed
balansera kostnaderna utifrån den praxis om intervall på ± 5 %.
En förändring i taxan är bl.a. att abonnemangsformen blandat brännbart avfall tas bort
både för permanent och fritidsboende i en- och tvåfamiljhus. För fritidsboende blir
enda alternativet hämtning av kompost och brännbart men till oförändrat pris. För
flerbostadshus och verksamheter kvarstår dock hämtning av blandat brännbart avfall
men med en höjd behandlingsavgift av 0,20 kr/kg till 3,0 kr/kg, med oförändrad
hämtningsavgift. Denna särbehandling av det blandade brännbara avfallet mellan olika
abonnentgrupper förklaras inte.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-01-24
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14

Rs § 38 forts
Au § 40

Med 0 kr i avgift för hämtning av matavfall från flerbostadshus och verksamheter görs
på frivillighetens väg en styrning för dess abonnenter att sluta blanda avfallsfraktioner så
att något blandat brännbart avfall inte ska behöva omhändertas i framtiden.
För flerbostadshus och verksamheter höjs också hämtningsavgiften för brännbart avfall
vid varannan veckas hämtning, övriga hämtningsintervaller oförändrat hämtningspris.
Ledningskontoret har i övrigt inget att erinra mot tekniska nämndens förslag.
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontoret att tekniska nämndens förslag till
ny avfallstaxa godkänns.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/16

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Olsson

Datum 9 januari 2013

Regionstyrelsen

Ny avfallstaxa 2014
Förslag till beslut

− Tekniska nämnden förslag till ny avfallstaxa fr.o.m. den 1 april 2014
godkänns.
− Gällande renhållningstaxa upphävs från de datum som anges i den nya
avfallstaxans övergångsregler.

I miljöbalken 27 kap. 4-6 §§ stadgas om renhållningsavgift med rätt för
kommuner att meddela föreskrifter om att avgift skall betalas för insamling,
transport, återvinning och bortskaffande av avfall inom det kommunala
renhållningsansvaret. Avgift skall betalas enligt den taxa som
kommunfullmäktige antar.
Tekniska nämnden har behållit nuvarande grundprincip i taxekonstruktionen.
Taxan för kärl- och säckavfall bestå av en fast grundavgift, en rörlig
hämtningsavgift som beror av kärlvolym och hämtfrekvens och en rörlig
behandlingsavgift per kilogram avfall. Grundavgiften ska finansiera fasta
kostnader för bland annat driften av återvinningscentralerna, omhändertagande
av farligt avfall, kundtjänst och information. Hämtningsavgiften ska bekosta
hämtningen av hushållssoporna, inklusive kärlen. Behandlingsavgiften ska
betala behandlingen av det insamlade matavfallet och det brännbara
hushållsavfallet. Härutöver innehåller taxan tilläggsavgifter, separata avgifter
för tilläggstjänster som främst är beroende på fastighetsinnehavarens val och
vad denne valt att nyttja, till exempel budning eller extrahämtning.
I annat ärende har tekniska nämnden samtidigt tagit ett förslag till reviderade
avfallsföreskrifter i regionens renhållningsordning. De nya avgiftsreglerna i
avfallstaxan bygger på det regelverk som återfinns i de reviderade
avfallsföreskrifterna och där hänsyn tagits till de erfarenheter som erhållits från
de senaste årens tillämpning av nuvarande renhållningstaxa.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Ärendenr RS 2014/16

Region Gotland

De bärande principerna vid revideringen av avfallstaxan har varit att den ska:
− finansiera kostnaderna för Regionens avfallsverksamhet,
− styra mot målen i Regionens renhållningsordning och de nationella
miljökvalitetsmålen,
− stimulera miljömässigt riktig avfallshantering,
− styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad
klimatpåverkan,
− stimulera en god arbetsmiljö, samt
− ge abonnenten möjlighet till valfrihet avseende servicegrad.
Ambitionen har varit att hålla ungefär samma avgiftsnivå som idag. Bland
annat föreslås nivån på grundavgiften för sopabonnemangen vara oförändrad,
liksom behandlingsavgifterna för utsorterat brännbart avfall och matavfall.
Däremot föreslås en generell höjning av avgifterna för slamhämtning med 5 %
till följd av ökade kostnader för kommande nyinvesteringar i modernare
hämtfordon och ökade rådgivnings- och informationsinsatser.
Men även sänkta avgift föreslås, till exempel 0 kr hämtningsavgift för matavfall
vid hämtning varannan vecka från flerbostadshus och verksamheter. Taxan
beräknas ge intäkter till avfallsverksamheten motsvarande mellan 78 och 70
miljoner kronor vid helårseffekt jämfört med 74 miljoner kronor för nuvarande
taxa och anses därmed balansera kostnaderna utifrån den praxis om intervall på
± 5 %.
Behovet att uppdatera och anpassa nuvarande renhållningstaxa från år 2009
har främst sin grund i tekniska nämndens inriktningsbeslut (TN § 251/2012)
om bland annat ökad avgiftsstyrning av matavfall respektive blandat avfall och
nytt avtal för insamling av hushållsavfall som börjar gälla den 1 januari 2014.
Den nya avfallstaxan föreslås ersätta nuvarande renhållningstaxa från och med
1 april 2014, med övergångsbestämmelse avseende hushållssopor att gälla från
den 1 oktober 2014.
Bedömning

27 kap. 5 § miljöbalken ger Regionen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt
att miljöanpassad avfallshantering främjas. Bland de nya så kallade etappmålen
som regeringen tog beslut om i fjol och som rör avfallsområdet, handlar ett om
att minst 40 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger
behandlas biologiskt så att växtnäring och energi tas tillvara senast år 2018.
Taxeförslaget sägs avspegla miljöstyrningen på flera olika sätt bl.a. sortering i
kompost och brännbart, viktavgifter som styr mot källsortering och
avfallsminskning samt styrning mot central biologisk behandling av matavfallet.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/16

Region Gotland

En förändring i taxan är bl.a. att abonnemangsformen blandat brännbart avfall
tas bort både för permanent och fritidsboende i en- och tvåfamiljhus. För
fritidsboende blir enda alternativet hämtning av kompost och brännbart men
till oförändrat pris. För flerbostadshus och verksamheter kvarstår dock
hämtning av blandat brännbart avfall men med en höjd behandlingsavgift av
0,20 kr/kg till 3,0 kr/kg, oförändrad hämtningsavgift. Varför denna
särbehandling av det blandade brännbara avfallet mellan olika
abonnentgrupper nu ska ske förklaras inte. Kanske är förhoppningen att 0avgiften för hämtning av matavfall på frivillig väg ska styra denna
abonnentgrupp att sluta blanda avfallsfraktioner så att något blandat brännbart
avfall inte ska behöva omhändertas i framtiden. Frågetecken finns dock för den
nu valda lösningen.
För flerbostadshus och verksamheter höjs också hämtningsavgiften för
brännbart avfall vid varannanveckas-hämtning, övriga hämtningsintervaller
oförändrat hämtningspris.
Ledningskontoret har i övrigt inget att erinra mot tekniska nämndens förslag.
Ledningskontoret

Per Lindskog
regiondirektör
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Protokoll

Tekniska nämnden 2013-12-17

TN §

321
AU §

Avfallstaxa 2014
209
TN 2013/2493

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till avfallstaxa och föreslår
regionfullmäktige anta förslaget till avfallstaxa att gälla från och med den 1 april 2014

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Vid tekniska nämndens arbetsutskott fanns endast ett utkast till ny avfallstaxa 2014.
Det som inte var klart, var att alla synpunkter ännu inte kommit på avfallsföreskrifter
som var på utställning.
Det var också nödvändigt att teknikförvaltningen fick möjlighet att gå igenom utkastet
för att kunna ge sina synpunkter.
Arbetsutskottet gav förvaltningen i uppdrag att till nämnden komma med förslag till
beslut om ny avfallstaxa.
Till nämnden kommer förvaltningen med följande förslag till beslut:
- Tekniska nämnden beslutar om förslaget till avfallstaxa och föreslår
regionfullmäktige anta förslaget till avfallstaxa att gälla från och med
den 1 april 2014.
- Paragrafen justeras omedelbart.
Förvaltningen har inför nämnden kommit med ett nytt missiv till taxan.
Dnr TN 2013/2493.

Bakgrund

I miljöbalken (SFS 1998:808), 27 kap., 4-6 §§ stadgas om renhållningsavgift
med rätt för kommuner att meddela föreskrifter om att avgift skall betalas för insamling,
transport, återvinning och bortskaffande av avfall inom det kommunala
renhållningsansvaret. Avgift skall betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige antar.
Föreskrifter om avgift återfinns i 6 § förslaget till nya avfallsföreskrifter för Region
Gotland. Utifrån regionfullmäktiges reglemente för tekniska nämnden 1 §, p. 8 ska
nämnden [...] "utarbeta de förslag och bereda de ärenden som är påkallade vad gäller
renhållningsordning och annan reglering av avfallshanteringen i regionen".
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2013-12-17

Forts § 321
Enhet Vatten & Avfall har tagit fram förslag till ny avfallstaxa för år 2014. Taxan rör de
tjänster som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret enligt miljöbalken
(hushållsavfall) och avser:
− kärl- och säckavfall,
− grovavfall,
− farligt avfall,
− slam från enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare, samt
− latrin.
Behovet att uppdatera och anpassa nuvarande renhållningstaxa från år 2009 har främst
sin grund i nämndens inriktningsbeslut (TN § 251/2012) om bland annat ökad
avgiftsstyrning av matavfall respektive blandat avfall och nytt avtal för insamling av
hushållsavfall som börjar gälla den 1 januari 2014.
Förslaget till ny avfallstaxa utgår från det förslag till avfallsföreskrifter
( Dnr TN 2013/2296) som nämnden tar ställning vid dagens sammanträde Även
erfarenheter som erhållits från de senaste årens tillämpning av nuvarande
renhållningstaxa har arbetats in i förslaget.
Den nya avfallstaxan, liksom de reviderade avfallsföreskrifterna, ska antas av
regionfullmäktige med målsättningen att det kan ske vid samma tillfälle. Den nya
avfallstaxan föreslås träda i kraft och ersätta nuvarande renhållningstaxa från och med
1 april 2014, med övergångsbestämmelse avseende hushållssopor att gälla från den
1 oktober 2014.
___
Protokollsutdrag
RS+handlingar:
Principförslag till revidering avfallstaxa 2014
Tjänsteskrivelse Ny avfallstaxa Dnr 2013/2493
Avfallstaxa för region Gotland, dat 9 dec 2013

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr TN 2013/2493

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Marcus Ax

Datum 9 december 2013

Tekniska nämnden

Ny avfallstaxa 2014
Förslag till beslut

− Tekniska nämnden beslutar om förslaget till avfallstaxa och föreslår
regionfullmäktige anta förslaget till avfallstaxa att gälla från och med
den 1 april 2014,
− Paragrafen justeras omedelbart.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse "Principförslag till revidering av avfallstaxa 2014", daterad 4
november 2013
Tjänsteskrivelse "Ny avfallstaxa 2014" med bilagan "Avfallstaxa för Region
Gotland", daterad 9 december 2013.
Bakgrund

I miljöbalken (SFS 1998:808), 27 kap., 4-6 §§ stadgas om renhållningsavgift
med rätt för kommuner att meddela föreskrifter om att avgift skall betalas för
insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall inom det
kommunala renhållningsansvaret. Avgift skall betalas enligt den taxa som
kommunfullmäktige antar. Föreskrifter om avgift återfinns i 6 § förslaget till
nya avfallsföreskrifter för Region Gotland. Utifrån regionfullmäktiges
reglemente för tekniska nämnden 1 §, p. 8 ska nämnden [...] "utarbeta de
förslag och bereda de ärenden som är påkallade vad gäller renhållningsordning
och annan reglering av avfallshanteringen i regionen".
Enhet Vatten & Avfall har tagit fram förslag till ny avfallstaxa för år 2014.
Taxan rör de tjänster som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret
enligt miljöbalken (hushållsavfall) och avser:
− kärl- och säckavfall,
− grovavfall,
− farligt avfall,
− slam från enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare, samt
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr TN 2013/2493

Region Gotland

− latrin.
Behovet att uppdatera och anpassa nuvarande renhållningstaxa från år 2009
har främst sin grund i nämndens inriktningsbeslut (TN § 251/2012) om bland
annat ökad avgiftsstyrning av matavfall respektive blandat avfall och nytt avtal
för insamling av hushållsavfall som börjar gälla den 1 januari 2014.
Förslaget till ny avfallstaxa utgår från det förslag till avfallsföreskrifter som
nämnden ska ta ställning till på sammanträdet i december (dnr TN 2013/2296).
Även erfarenheter som erhållits från de senaste årens tillämpning av nuvarande
renhållningstaxa har arbetats in i förslaget.
Den nya avfallstaxan, liksom de reviderade avfallsföreskrifterna, ska antas av
regionfullmäktige med målsättningen att det kan ske vid samma tillfälle. Den
nya avfallstaxan föreslås träda i kraft och ersätta nuvarande renhållningstaxa
från och med 1 april 2014, med övergångsbestämmelse avseende hushållssopor
att gälla från den 1 oktober 2014.
Bedömning

Grundprinciperna i taxekonstruktionen föreslås vara desamma som i
nuvarande taxa. Liksom tidigare kommer taxan för kärl- och säckavfall bestå av
en fast grundavgift, en rörlig hämtningsavgift som beror av kärlvolym och
hämtfrekvens och en rörlig behandlingsavgift per kilogram avfall.
Grundavgiften ska finansiera fasta kostnader för bland annat driften av
återvinningscentralerna, omhändertagande av farligt avfall, kundtjänst och
information. Hämtningsavgiften ska bekosta hämtningen av hushållssoporna,
inklusive kärlen. Slutligen behandlingsavgiften som ska betala behandlingen av
det insamlade matavfallet och det brännbara hushållsavfallet. Härutöver
innehåller taxan tilläggsavgifter, separata avgifter för tilläggstjänster som främst
är beroende på fastighetsinnehavarens val och vad denne valt att nyttja, till
exempel budning eller extrahämtning.
Inriktningen i den nya taxan är att avgifter för olika tjänster så långt möjligt ska
kunna utläsas i taxedokumentet och att debitering per timme ska undvikas.
De bärande principerna vid revideringen av avfallstaxan har varit att den ska:
− finansiera kostnaderna för Regionens avfallsverksamhet,
− styra mot målen i Regionens renhållningsordning och de nationella
miljökvalitetsmålen,
− stimulera miljömässigt riktig avfallshantering,
− styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad
klimatpåverkan,
− stimulera en god arbetsmiljö, samt
− ge abonnenten möjlighet till valfrihet avseende servicegrad.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr TN 2013/2493

Region Gotland

Ambitionen är att hålla ungefär samma avgiftsnivå som idag. Bland annat
föreslås nivån på grundavgiften för sopabonnemangen vara oförändrad, liksom
behandlingsavgifterna för utsorterat brännbart avfall och matavfall. Däremot
föreslås en generell höjning av avgifterna för slamhämtning med 5 % till följd
av ökade kostnader för kommande nyinvesteringar i modernare hämtfordon
och ökade rådgivnings- och informationsinsatser. Men även sänkt avgift
föreslås, till exempel 0 kr hämtningsavgift för matavfall vid hämtning varannan
vecka från flerbostadshus och verksamheter.
Årlig indexhöjning enligt renhållningsindex på cirka 1 % för år 2014 föreslås
”bakas” in i det reviderade förslaget till taxa. Ett flexiblare synsätt på
taxesystemet tas framöver, med årliga avstämningar som följer utveckling och
tendenser för ekonomi, insamlingsresultat och miljöstyrning. Det är
eftersträvansvärt att i första hand göra en mera aktiv justering av taxan byggd
på avstämda resultat än på justering som sker mera passivt via något index.
Kommande taxejusteringar bör därför göras utifrån denna strävan.
Förslaget till avfallstaxa beräknas ge intäkter till avfallsverksamheten
motsvarande mellan 78 och 70 miljoner kronor vid helårseffekt jämfört med 74
miljoner kronor för nuvarande taxa och anses därmed balansera kostnaderna
utifrån den praxis om intervall på ± 5 %.
27 kap. 5 § miljöbalken ger Regionen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt
att miljöanpassad avfallshantering främjas. Bland de nya så kallade etappmålen
som regeringen tog beslut om i fjol och som rör avfallsområdet, handlar ett om
att minst 40 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger
behandlas biologiskt så att växtnäring och energi tas tillvara senast år 2018.
Detta ska allmänt tolkas som att matavfallet ska användas till biogasproduktion
i högre utsträckning. Vision Gotland 2025 anger vidare att energiförsörjningen
ska vara klimatneutral till år 2025. Mål för avfallshanteringen finns också i
avfallsplanen och projektplanen för övergång till sortering i kompost och
brännbart. Miljöstyrningen i taxan avspeglas på flera olika sätt. Genom bland
annat viktavgiften styrs abonnenterna mot källsortering och avfallsminimering.
Styrning mot central biologisk behandling av matavfallet tydliggöras till
exempel genom att inte ha någon hämtningsavgift för matavfallet med
hämtintervall varannan vecka alternativt genom att ha samma hämtningsavgift
för samma intervall oavsett om det är med eller utan hämtning av matavfall.
Abonnemangsalternativ med veckohämtning av endast brännbart föreslås tas
bort för en- och tvåbostadshus respektive fritidsboende, vilket troligen
kommer att bidra till minskade transportsträckor för hämtfordon (och därmed
minskad klimatpåverkan). Föreslaget avskaffande av abonnemangsalternativ
för blandat kärl- och säckavfall för en- och tvåbostadshus respektive
fritidsboende, tillsammans med ökad behandlingsavgift på blandat avfall
(höjning med 20 öre per kilogram) för övriga abonnentgrupper, antas minska
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr TN 2013/2493

Region Gotland

totala mängden blandat avfall och stimulera till mer miljömässigt riktig
avfallshantering.
Abonnenterna i en- och tvåbostadshus föreslås få tillgång till en rad ny
abonnemangsalternativ med anledning av att så kallad månadshämtning (var
fjärde vecka) kan införas. Detta skapar möjligheter till ökad valfrihet för
abonnenterna i valet av servicegrad och i chanserna att påverka sin totala
renhållningsavgift.
Det finns en osäkerhet i abonnemangsvalen, men förvaltningen utgår ifrån att i
princip alla som idag har hemkompost kommer att välja hämtningsalternativet
var fjärde vecka, det vill säga drygt 30 % av de permanenta abonnemangen.
Därför föreslås detta bli standardabonnemang för hämtning av brännbart vid
hemkompostering. I övrigt tros förändringarna bli ganska små mellan övriga
abonnemangsalternativ.
Bedömning av konsekvenser för barn och ungdomar har gjorts enligt
bedömningsmall. Ärendet anses inte beröra flickor och pojkar i annat avseende
än i egenskap av fastighetsägare.
Förslag till ny avfallstaxa 2014 enligt bilaga.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ethel Forsberg
Förvaltningschef

Ann-Sofi Lindskog
Avdelningschef
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Avfallstaxa 2014

Avfallstaxa för Region Gotland (inkl. moms)
Antagen av Regionfullmäktige 201X-XX-XX
Gäller fr.o.m. 2014-04-01

Fastighetsägare inom Region Gotland är enligt miljöbalken SFS 1998:808, skyldig att till Regionen erlägga renhållningsavgift
enligt denna taxa. Utöver bestämmelser i miljöbalken, avfallsförordningen och lokala hälsoskyddsföreskrifter gäller den
lokala renhållningsordningen för Region Gotland. Förutom Avfallstaxan finns bestämmelser om avgifter för hämtning av
återvinningsmaterial och mottagning av avfall i prislista för renhållningstjänster, antagen av tekniska nämnden.

1. ALLMÄNT
När Avfallstaxan saknar tillämplig avgiftsbestämmelse skall avgiften bestämmas till det belopp som enligt 27 kap. 5 §
miljöbalken högst får tas ut. På Gotland gäller 14-dagarshämtning och sortering av matavfall som standard för insamling av
hushållsavfall. Grovsopor kan lämnas på återvinningscentralerna eller hämtas mot avgift. I renhållningsordningen för Region
Gotland samt i anvisningar från samhällsbyggnadsförvaltningen finns bl.a. beskrivning av hur källsortering och återvinning
skall ske.

2. HUSHÅLLSSOPOR – hämtning och omhändertagande
Renhållningsavgiften i den miljöstyrande taxan utgörs av tre delar:
1. Grundavgift som finansierar information, administration, anläggande och drift av återvinningscentraler och
miljöstationer, omhändertagande av farligt avfall och kundtjänst.
2. Hämtningsavgift som finansierar hämtning av hushållssopor inklusive kärl.
3. Viktbaserad behandlingsavgift som betalar behandlingen av de insamlade soporna.
Fastighet som beviljats befrielse för hämtning av kärl- och säckavfall betalar endast grundavgift.
Dessutom kan tilläggsavgifter tillkomma beroende på val av tilläggstjänster enligt nedan.
2.1. GRUNDAVGIFT
Abonnemangstyp
En- och tvåbostadshus
Verksamheter
Flerbostadshus
Fritidsboende i en- och tvåbostadshus, sommarperiod

Avgift (kr/år)
911 per hushåll
911 per hämtställe
638 per lägenhet
546 per hushåll

2.2. HÄMTNINGSAVGIFT OCH BEHANDLINGSAVGIFT KÄRL- OCH SÄCKAVFALL
Två olika alternativ kan väljas för ordinarie hämtning för en- och tvåbostadshus med permanent boende:
1. Kompost och Brännbart = hämtning av komposterbart + brännbart hushållsavfall varannan vecka.
Här ingår två sopkärl samt kompostkorg och biopåsar för insamling av matavfall i köket.
2. Hemkompostering = hämtning av brännbart hushållsavfall var fjärde vecka. Här ingår ett avfallskärl.
För flerbostadshus och verksamheter kan även hämtning av blandat brännbart hushållsavfall varannan vecka väljas.
Hämtning med tätare intervall sker som utökad hämtning. Hämtning vid annat tillfälle sker som särskild hämtning.
2.2.1

En- och tvåbostadshus för permanentboende – helår

Alternativ 1 nedan utgör standardabonnemang för insamling av hushållsavfall. Vid hemkompsotering är
standardabonnemang hämtning av brännbart avfall och intervall var fjärde vecka för permanentboende (alternativ 9).
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Grundavgift Hämtnings- Viktbaserad
Summa
(kr/år)
avgift
behandlings- grundavg. +
(kr/år)
avgift (kr/kg) hämtavg.
(kr/år)

1
2
3
4
5
6
7
8

En- och tvåbostadshus – Kompost och Brännbart
Kompost 140 lit + brännbart 140 lit, varannan vecka
Kompost 140 lit + brännbart 190 lit, varannan vecka
Kompost 140 lit + brännbart 370 lit, varannan vecka
Kompost 140 lit + brännbart 660 lit, varannan vecka
Kompost 140 lit + brännbart 140 lit, varje/varannan
vecka a
Kompost 140 lit + brännbart 190 lit, varje/varannan
vecka a
Kompost 140 lit + brännbart 370 lit, varje/varannan
vecka a
Kompost 140 lit + brännbart 660 lit, varje/varannan
vecka a

911
911
911
911

905
958
1294
2024

2,24
2,24
2,24
2,24

1816
1869
2205
2935

911

1592

2,24

2328

911

1692

2,24

2603

911

2290

2,24

3201

911

3478

2,24

4389

En- och tvåbostadshus – Hemkompostering
911
597
2,24
9 Brännbart 140 lit, var fjärde vecka
911
632
2,24
10 Brännbart 190 lit, var fjärde vecka
911
854
2,24
11 Brännbart 370 lit, var fjärde vecka
911
1336
2,24
12 Brännbart 660 lit, var fjärde vecka
911
905
2,24
13 Brännbart 140 lit, varannan vecka
911
958
2,24
14 Brännbart 190 lit, varannan vecka
911
1294
2,24
15 Brännbart 370 lit, varannan vecka
911
2024
2,24
16 Brännbart 660 lit, varannan vecka
a Hämtning varje vecka under sommarperioden vecka 20 till vecka 37, men hämtning varannan vecka övriga
veckor (vecka 38 till vecka 19).

1508
1543
1765
2247
1816
1869
2205
2935

2.2.2. Fritidsboende i en- och tvåbostadshus, sommarperiod (vecka 20 till vecka 37)

Grundavgift Hämtnings- Viktbaserad
Summa
(kr/år)
avgift
behandlings- grundavg. +
(kr/år)
avgift (kr/kg) hämtavg.
(kr/år)

Fritidsboende – Kompost och Brännbart
546
17 Kompost 140 lit + brännbart 140 lit, varannan vecka
546
18 Kompost 140 lit + brännbart 190 lit, varannan vecka
546
19 Kompost 140 lit + brännbart 370 lit, varannan vecka
546
20 Kompost 140 lit + brännbart 660 lit, varannan vecka
546
21 Kompost 140 lit + brännbart 140 lit, varje vecka
546
22 Kompost 140 lit + brännbart 190 lit, varje vecka
546
23 Kompost 140 lit + brännbart 370 lit, varje vecka
546
24 Kompost 140 lit + brännbart 660 lit, varje vecka
Under övrig del av året, vecka 38 till vecka 19, utförs hämtning efter beställning.

512
548
744
1071
1306
1403
1913
2728

2,24
2,24
2,24
2,24
2,24
2,24
2,24
2,24

1058
1094
1290
1617
1852
1949
2459
3274

2.2.3. Flerbostadshus och verksamheter – helår
2.2.3.1. Hämtning matavfall (kr/år)

Varannan
vecka
Varje vecka
2 ggr/vecka
3 ggr/veckad 4 ggr/vecka e 5 ggr/vecka e
Volym kärl
Kompost 140 liter
0
444
939
1433
1910
2398
190 liter c
0
576
1218
1861
2480
3114
c Behållartypen tillåts endast när hämtförhållanden medger.
d Intervall 3 ggr/vecka inom tätort året runt, men utom tätort endast under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37).
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Intervall 4 eller 5 ggr/vecka endast möjligt inom tätort under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37).

Grundavgift enligt punkt 2.1 ovan respektive behandlingsavgift: 2,24 kr/kg tillkommer.
2.2.3.2. Hämtning brännbart avfall (kr/år)

Varannan
vecka
Varje vecka
2 ggr/vecka
3 ggr/vecka f 4 ggr/vecka g 5 ggr/vecka g
Volym kärl
Brännbart 140 liter
905
1589
3354
5121
6836
8585
190 liter
958
1711
3611
5511
7359
9243
370 liter
1294
2467
5208
7946
10604
13841
660 liter
2024
4111
8678
13243
17673
22194
f Intervall 3 ggr/vecka inom tätort året runt, men utom tätort endast under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37).
g Intervall 4 eller 5 ggr/vecka endast möjligt inom tätort under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37).

Grundavgift enligt punkt 2.1 ovan respektive behandlingsavgift: 2,24 kr/kg tillkommer.
Varje månad
Varannan vecka
Varje vecka
Volym container
3
j
Baklastarbehållare (3-14 m )
27000
55250
104000
Liftdumperbehållare (3-14 m3)j
27000
55250
104000
j
Lastväxlarbehållare
27000
55250
104000
j Containerhyra enligt priser från Regionens anlitade insamlingsentreprenör tillkommer för den som inte har egen godkänd
container.
Grundavgift enligt punkt 2.1 ovan respektive behandlingsavgift: 2,24 kr/kg tillkommer. Containertjänsterna ovan kräver
dessutom att abonnenten har valt alternativ för hämtning av matavfall.
2.2.3.3. Hämtning blandat brännbart avfall (kr/år)

Varannan
vecka
Varje vecka
2 ggr/vecka 3 ggr/vecka h 4 ggr/vecka i 5 ggr/vecka i
Volym kärl
Blandat 190 liter
2 615
5 882
12 419
18 955
25295
31766
370 liter
3 667
8 251
17 419
26 586
35483
44560
660 liter
5 907
13 290
28 054
42 821
57146
71766
h Intervall 3 ggr/vecka inom tätort året runt, men utom tätort endast under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37).
i Intervall 4 eller 5 ggr/vecka endast möjligt inom tätort under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37).

Grundavgift enligt punkt 2.1 ovan respektive behandlingsavgift: 3,00 kr/kg tillkommer.
Varje månad
Varannan vecka
Varje vecka
Volym container
3
j
Baklastarbehållare (3-14 m )
27000
55250
104000
Liftdumperbehållare (3-14 m3)j
27000
55250
104000
j
Lastväxlarbehållare
27000
55250
104000
j Containerhyra enligt priser från Regionens anlitade insamlingsentreprenör tillkommer för den som inte har egen godkänd
container. Det är möjligt att även hyra tom container från annan entreprenör än Regionens, men hämtning av avfallet måste
ske genom den av Regionen anlitade insamlingsentreprenören.
Grundavgift enligt punkt 2.1 ovan respektive behandlingsavgift: 3,00 kr/kg tillkommer.
2.3. TILLÄGGSAVGIFTER OCH ÖVRIGA BESTÄMMELSER
2.3.1. Gångväg och dörr/grind

Avgift utgår för dörrar eller grindar som måste öppnas utmed den sträcka som bildar gångväg mellan hämtfordonets
stannställe och kärlets hämtställe. Avgift per låst dörr eller grind (gäller även sommarsäsong): 280 kr/år.
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2.3.2. Samgående

För samgående om sophämtning krävs ansökan till tekniska nämnden. Vid samgående erläggs en grundavgift för varje
deltagande fastighet. Övriga avgifter erläggs gemensamt för deltagande fastigheter. Faktura skickas till den fastighetsägare
vars fastighet hämtningen sker från.
2.3.3. Extrahämtning och budning kärl- och säckavfall

För hämtning som kräver avvikelse från körturlista enligt ordinarie abonnemang (t.ex. idrottstävlingar, marknadsdagar o.
dyl.) utgår följande avgifter (i förekommande fall inklusive utsättning/hemtagning av behållare vid tillfälliga hämtställen):
Extrahämtning och budning
Tilläggsavgift
Förbeställd hämtning av kärl 140-660 lit. (t.ex. för hämtning vid fritidsbostad under icke
sommarsäsong):
105 kr/kärl och gång
− inom 14 dagar
231 kr/kärl och gång
− inom 1 vecka
Beställningsdagen medräknas ej.
Budning för hämtning av kärl 140-660 lit. inom 1 arbetsdag (ex beställning torsdag och
hämtning senast fredag)
1313 kr/gång
Förbeställd hämtning av container, inom 1 vecka
2750 kr/container och gångj
Beställningsdagen medräknas ej.
Budning för hämtning av container, inom 1 arbetsdag
3189 kr/gångj
j Containerhyra enligt priser från Regionens anlitade insamlingsentreprenör tillkommer för den som inte har egen godkänd
container. Det är möjligt att även hyra tom container från annan entreprenör än Regionens, men hämtning av avfallet måste
ske genom den av Regionen anlitade insamlingsentreprenören.
Viktbaserad behandlingsavgift tillkommer för samtliga tjänster gällande extrahämtning och budning ovan.
Betalsopsäck:
Avlämning av extra avfall som inte ryms i det ordinarie sopkärlet eller avfall som uppstår under period utanför det ordinarie
abonnemanget kan ske med särskild betalsopsäck. Denna säck är grön och märkt "Betalsopsäck Region Gotland". Den
införskaffas av kunden själv och säljs i livsmedelsbutiker, återvinningscentraler mm. Priset är 83 kr. I priset ingår hämtning i
samband med ordinarie hämttillfälle och omhändertagande av avfallet. Inför hämtning ställs betalsäcken på kundens
ordinarie hämtställe alternativt lämnas vid återvinningscentral. Vanliga sopsäckar kan ej användas. Betalsopsäck kan också
hämtas genom budning vid fritidsbostad inom 14 dagar under icke sommarsäsong för avgiften 105 kr/säck och gång.
2.3.4. Kvalitetsavvikelser

Samhällsbyggnadsförvaltningen eller dess entreprenör har rätt att göra stickprovskontroller och plockanalyser av avfall som
lämnas av kund i sopkärl. Detta i avsikt att säkerställa att avfallets kvalitet inte avviker från de som givits i anvisningar. Vid
felaktig sortering debiteras 210 kr/kärl och tömningstillfälle. Upprepade avvikelser kan leda till att abonnemanget ändras.
Abonnent som anser att hämtning inte blivit utförd enligt abonnemang eller beställning måste höra av sig om avvikelse i
hämtning innan nästa ordinarie hämtningstillfälle infaller för att rättelse ska kunna vara möjlig.
2.3.5. Debiteringsprincip vid utebliven/felaktig vägning

Debiteringen i det fall Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterat att vägning av hushållssopor uteblivit eller blivit felaktig i
fråga om tillämpningen av den viktbaserade behandlingsavgiften utgår enligt principen att beräkna vikten från genomsnittet
av de senaste fyra hämttillfällena eller vägningarna.
2.3.6. Avfall till återvinningscentraler (ÅVC)

Hushåll och andra kunder med abonnemang kan lämna grovavfall och restavfall vid någon av återvinningscentralerna med
personbil och släpvagn. Sorterat trädgårdsavfall, rent trä, textil och metallskrot är kostnadsfritt att lämna. Andra fraktioner
grovavfall kostar 50 kr/personbil och 100 kr för personbil med släpvagn.
Om sortering enligt anvisningar inte sker debiteras 1 121 kr/m3 alternativt 2 242 kr/ton.
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2.3.7. Andra hämtningsuppdrag

För hämtning av hushållsavfall med andra typer av fordon, t.ex. tömning av Molokbehållare, tillämpas timtaxa á 1 188
kr/tim + viktbaserad taxa enligt nedan.
Brännbart hushållsavfall
Blandat hushållsavfall

2 242 kr/ton
3 000 kr/ton

Hämtning av grovavfall:
Förbeställd hämtning inom 14 dagar av grovavfall i container:

693 kr/m3

2.3.8. Övriga tjänster

Ändring av abonnemang mer än en gång per år:
Ändring av abonnemang som innebär kärlbyte:
Ansökan om uppehåll i abonnemang:
Lås på sopkärl inkl montering (140/190/370/660 lit):

105 kr/gång
280 kr/gång
169 kr/gång
470/470/533/941 kr

2.3.9. Uppehåll i hämtning

Vid längre uppehåll än en sammanhängande tid av 3 månader, avräknas 1/12 av hämtningsavgiften samt tilläggsavgiften för
varje hel månad uppehållet varar. Ansökan om uppehåll, samt övriga ändringar av abonnemang skall göras senast den 15:e i
månaden före avsedd uppehållsperiod. För fritidsboende kan uppehåll bara sökas för hel hämtperiod (vecka 20 – 37).
Ändringar i abonnemang för fritidsboende skall göras senast 15 april. Ansökan ska göras på särskild blankett.
2.3.10. Definition av lägenhet, en- och tvåbostadshus, verksamhet, fritidsboende

Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilket byggnadslov beviljats, eller annars efter ritning som
samhällsbyggnadsförvaltningen godkänner. I fastighet för bostadsändamål avses med lägenhet sådan samling rum och andra
utrymmen inom en eller flera byggnader som tillsammans bildar en bostadsenhet. I fråga om sådana utrymmen, i fastighet
jämställd med bostadsfastighet, vilka används för gruppboenden såsom studentlägenheter eller serviceboendeformer, med
delvis gemensamma försörjningsfunktioner, räknas varje påbörjat antal 100-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard
SS 02 10 52 som en lägenhet. Med en- och tvåbostadshus avses varje bostadsenhet i en- och tvåbostadshus samt par, radoch kedjehus. Med verksamheter avses verksamhet som har avfall jämförligt med avfall som uppkommer från hushåll. Med
verksamhet jämställes vårdinrättningar, daghem, skolor och liknande verksamheter. Med fritidsboende avses fastighet där
fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare inte är folkbokförd på fastigheten.

3. LATRIN – hämtning och omhändertagande
Avgifter för hämtning och omhändertagande av latrin utgörs av två delar:
1. Abonnemangsavgift som finansierar information och administration.
2. Hämtnings- och behandlingsavgift som finansierar hämtning och omhändertagande av latrin, inklusive kärl.
Dessutom kan tilläggsavgifter tillkomma beroende på val av tilläggstjänster enligt nedan.
3.1. ABONNEMANGSAVGIFT
Abonnemangstyp
A. Helårsabonnemang
B. Sommarabonnemang

Avgift (kr/år)
260 per hushåll
166 per hushåll

A. Helårsabonnemang
Innebär möjlighet att lämna kärl på ordinarie tur 1 g/varannan vecka under perioden vecka 20-37 (normalt 9 ggr).
Under övrig tid (vecka 38-19) sker hämtning efter beställning på ordinarie tur 1 g/månad (normalt 8 ggr).
B. Sommarabonnemang
Innebär möjlighet att lämna kärl på ordinarie tur 1 gång/varannan vecka under perioden vecka 20-37 (normalt 9 ggr).
3.2. HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT
Avgift för ordinarie hämtning (sommarperiod, vecka 20-37): 313 kr/kärl och hämtning.
Avgift icke ordinarie hämtning (utanför sommarperiod, vecka 38-19): 350 kr/kärl och hämtning.
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3.3. TILLÄGGSAVGIFTER OCH ÖVRIGA BESTÄMMELSER
3.3.1. Budningsavgift

Hämtning utanför abonnemang efter beställning kan ske utifrån följande alternativ:
– inom 14 dagar med en avgift om 750 kr/hämtningstillfälle,
– inom 1 vecka med en avgift om 1500 kr/hämtningstillfälle,
– budning för hämtning inom en arbetsdag (beställningsdagen medräknas ej): 2 126 kr/hämtningstillfälle + 350 kr per kärl.
3.3.2. Emballageavgift

För varje hämtat kärl levereras ett tomkärl med lock vilket ingår i avgiften. Tillkommande kärl debiteras 46 kr/st. Vid
hämtning lämnas motsvarande antal tomkärl om inte annat överenskommits.
3.3.3. Uppehåll i hämtning

Vid uppehåll i hämtningen, efter beviljad ansökan, debiteras ingen abonnemangsavgift.
3.3.4. Särskilda bestämmelser

Kärl skall vid hämtning vara utställt till anvisat hämtställe. Kund med abonnemang för utställt kärl får varje år ett antal
etiketter med sitt abonnentnummer/kod. Då kärlet ställs ut för hämtning skall en sådan etikett fästas på locket för
identifiering av vem kärlet tillhör. Kärl utan etikett hämtas ej.

4. SLAM – hämtning och omhändertagande
Hämtning av slam kan ske efter beställning eller enligt i förväg uppgjort schema enligt bestämmelser i Avfallsföreskrifter för
Region Gotland. Hämtning av avloppsslam från enskilda avloppsanläggningar kan omfatta en, två, eller tre kammare
inrymda i en, två eller tre avloppsbrunnar som ej är anslutna till Regionens avloppsledning. Avgiften avser hämtning per
anläggning. Med brunnsvolym avses kamrarnas sammanlagda volym under utloppsledningens vattengång eller vid sluten
tank, hela tankvolymen.
4.1. AVGIFTER FÖR HÄMTNING OCH OMHÄNDERTAGANDE
4.1.1. Ordinarie tömning av avloppsbrunnar och tankar

Enskilda avloppsbrunnar töms en gång per år. Tömning sker vid tidpunkt som Regionen bestämmer. För hämtning och
omhändertagande uttages avgift kr/tömning:
Volym brunn/tank
Upp till 3 m3
upp till 6 m3
upp till 9 m3
större än 9 m3

Tömningsavgift (enligt schema)
775 kr
1 111 kr
1 453 kr
211 kr/m3

Om aviserad tömning avbeställs till annat tillfälle anses det som extratömning (motsvarande tilläggsavgift tömning inom 7
dagar tillkommer; se avsnitt 4.1.4 nedan).
4.1.2. Fettavskiljare

Brunnar för fettavskiljning debiteras vid tömning 882 kr/tim samt tömningsavgift 211 kr/m3. Minsta debiteringstid är en
timme.
4.1.3. Rensbrunnar

Max φ 400 mm på avloppsledning. I samband med slamtömning 239 kr/st.
4.1.4. Extratömning

För hämtning som kräver avvikelse från schema (extratömning) utgår följande tilläggsavgifter utöver tömningsavgift enligt
ovan:
- Tilläggsavgift; tömning inom 7 dagar:

299 kr
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- Tilläggsavgift; tömning inom 3 arbetsdagar (beställningsdagen räknas ej):840 kr
- Tilläggsavgift akuttömning inom 24 tim:
2362 kr
4.1.5. Övriga tjänster

- För extra slanglängder längre än 10 m (gångväg) utgår 200 kr/påbörjad 10-meterslängd.
- Om extra personal behövs för att utföra tömning debiteras 350 kr/tim (ej normaltid 480 kr/tim).
- Överfulla tankar debiteras enligt taxa för nästa volymintervall.
- Framkörningsavgift debiteras med 421 kr/gång om tömning ej kan ske p.g.a. ej framkomlig väg, tömningsvägran från
kund, ej upplåst anläggning, tungt lock (över 15 kg).

5. DEBITERING AV AVGIFTER
Avgifter för hushållssopor och därmed jämförligt avfall samt latrin debiteras kvartalsvis. I övrigt sker debitering efter utförda
tjänster. Som betalningsansvarig gentemot Samhällsbyggnadsförvaltningen är fastighetsägare. För prestation som ej kan
debiteras enligt denna taxa debiteras nettokostnad.

Övergångsbestämmelser
Denna avfallstaxa (Taxa 2014) börjar gälla 2014-04-01 och ersätter Taxa 2013 med följande övergångsbestämmelser:
Avfallsslag/tjänst
Taxa 2013 gäller t.o.m.
Taxa 2014 gäller fr.o.m.
Hushållssopor
2014-09-30
2014-10-01 för kapitel 2.1 samt 2.2
Tilläggsavgifter och grovavfall
2014-03-31
2014-04-01 för kapitel 2.3
Latrin
2014-03-31
2014-04-01 för kapitel 3
Slam
2014-03-31
2014-04-01 för kapitel 4
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Renhållningstaxa 2013-01-01, inkl. moms

Renhållningstaxa för Region Gotland (inkl. moms)
Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23
Gäller fr.o.m. 2009-04-01

Avgifterna är justerade enligt indexförändring december 2008 - oktober 2012. Gäller fr.o.m. 2013-01-01

Fastighetsägare inom Region Gotland är enligt miljöbalken SFS 1998:808, skyldig att till regionen erlägga renhållningsavgift
enligt denna taxa. Utöver bestämmelser i miljöbalken, avfallsförordningen och lokala hälsoskyddsföreskrifter gäller den
lokala renhållningsordningen för Region Gotland. Förutom renhållningstaxan finns bestämmelser om avgifter för hämtning
av återvinningsmaterial och mottagning av avfall i prislista för renhållningstjänster, antagen av tekniska nämnden.

1. ALLMÄNT
När Renhållningstaxan saknar tillämplig avgiftsbestämmelse skall avgiften bestämmas till det belopp som enligt 27 kap. 5 §
miljöbalken högst får tas ut. På Gotland gäller 14-dagarshämtning av hushållssopor som huvudalternativ. Grovsopor kan ej
lämnas med ordinarie sopbil men kan lämnas på återvinningscentralerna eller hämtas mot avgift. I renhållningsordningen för
Region Gotland samt i anvisningar från Renhållningen finns bl.a. beskrivning av hur källsortering och återvinning skall ske.

2. HUSHÅLLSSOPOR – hämtning och omhändertagande
Renhållningsavgiften i den miljöstyrande taxan utgörs av tre delar:
1. Grundavgift som finansierar information, administration, anläggande och drift av återvinningscentraler och
miljöstationer, omhändertagande av farligt avfall, drift och miljökontroll av deponier m.m.
2. Hämtningsavgift som finansierar hämtning av hushållssopor inklusive kärl och behållare.
3. Viktbaserad behandlingsavgift som betalar behandlingen av de insamlade soporna.
Dessutom kan tilläggsavgifter tillkomma beroende på val av tilläggstjänster enligt nedan.
2.1. GRUNDAVGIFT
Abonnemangstyp
En- och tvåfamiljshus
Verksamheter
Flerfamiljshus
Fritidshus, sommarperiod

Avgift (kr/år)
911 per hushåll
911 per hämtställe
638 per lägenhet
546 per hushåll

Fastighet som beviljats befrielse endast för
hämtning av kärl- och säckavfall

546 per hushåll

2.2. HÄMTNINGSAVGIFT OCH BEHANDLINGSAVGIFT
Tre olika alternativ kan väljas:
1. Kompost och Brännbart = hämtning av komposterbart + brännbart hushållsavfall
Här ingår två sopkärl samt kompostbox och biopåsar för insamling av kompost i köket.
2. Hemkompostering = hämtning av brännbart hushållsavfall. Här ingår ett sopkärl.
3. Blandat = hämtning av blandat hushållsavfall. Här ingår ett sopkärl.
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2.2.1 En- och tvåfamiljshus – helår

Viktbaserad
Grundavgift Hämtningsavgift behandlingsavgift
(kr/år)
(kr/år)
(kr/kg)
1
2
3
4
5
6
7
8

Villa – Kompost och Brännbart
Kompost 140 lit + brännbart 140 lit, var 14:e dag
Kompost 140 lit + brännbart 190 lit, var 14:e dag
Kompost 140 lit + brännbart 370 lit, var 14:e dag
Kompost 140 lit + brännbart 660 lit, var 14:e dag
Kompost 140 lit + brännbart 140 lit, varje vecka
Kompost 140 lit + brännbart 190 lit, varje vecka
Kompost 140 lit + brännbart 370 lit, varje vecka
Kompost 140 lit + brännbart 660 lit, varje vecka

911
911
911
911
911
911
911
911

905
958
1 294
2 024
2 033
2 155
2 911
4 555

2,24
2,24
2,24
2,24
2,24
2,24
2,24
2,24

9
10
11
12
13
14
15
16

Villa – Hemkompostering
Brännbart 140 lit, var 14:e dag
Brännbart 190 lit, var 14:e dag
Brännbart 370 lit, var 14:e dag
Brännbart 660 lit, var 14:e dag
Brännbart 140 lit, varje vecka
Brännbart 190 lit, varje vecka
Brännbart 370 lit, varje vecka
Brännbart 660 lit, varje vecka

911
911
911
911
911
911
911
911

707
761
1 096
1 826
1 590
1 711
2 466
4 110

2,24
2,24
2,24
2,24
2,24
2,24
2,24
2,24

17
18
19
20
21
22

Villa – Blandat
Blandat 190 lit, var 14:e dag
Blandat 370 lit, var 14:e dag
Blandat 660 lit, var 14:e dag
Blandat 190 lit, varje vecka
Blandat 370 lit, varje vecka
Blandat 660 lit, varje vecka

911
911
911
911
911
911

2 615
3 668
5 906
5 883
8 251
13 290

2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80

2.2.2. Fritidshus, sommar (15 maj – 15 september)

Viktbaserad
Grundavgift Hämtningsavgift behandlingsavgift
(kr/år)
(kr/år)
(kr/kg)
23
24
25
26
27
28
29
30

Fritidshus – Kompost och Brännbart
Kompost 140 lit + brännbart 140 lit, var 14:e dag
Kompost 140 lit + brännbart 190 lit, var 14:e dag
Kompost 140 lit + brännbart 370 lit, var 14:e dag
Kompost 140 lit + brännbart 660 lit, var 14:e dag
Kompost 140 lit + brännbart 140 lit, varje vecka
Kompost 140 lit + brännbart 190 lit, varje vecka
Kompost 140 lit + brännbart 370 lit, varje vecka
Kompost 140 lit + brännbart 660 lit, varje vecka

546
546
546
546
546
546
546
546

512
548
744
1 071
1 306
1 403
1 913
2 728

2,24
2,24
2,24
2,24
2,24
2,24
2,24
2,24
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31
32
33
34
35
36
37
38

Fritidshus – Hemkompostering
Brännbart 140 lit, var 14:e dag
Brännbart 190 lit, var 14:e dag
Brännbart 370 lit, var 14:e dag
Brännbart 660 lit, var 14:e dag
Brännbart 140 lit, varje vecka
Brännbart 190 lit, varje vecka
Brännbart 370 lit, varje vecka
Brännbart 660 lit, varje vecka

546
546
546
546
546
546
546
546

361
396
594
920
965
1 063
1 571
2 386

2,24
2,24
2,24
2,24
2,24
2,24
2,24
2,24

39
40
41
42
43
44

Fritidshus – Blandat
Blandat 190 lit, var 14:e dag
Blandat 370 lit, var 14:e dag
Blandat 660 lit, var 14:e dag
Blandat 190 lit, varje vecka
Blandat 370 lit, varje vecka
Blandat 660 lit, varje vecka

546
546
546
546
546
546

1 335
1 583
2 513
3 003
3 563
5 651

2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80

2.2.3. Flerfamiljshus och verksamheter – helår
2.2.3.1. Kompost och Brännbart (kr/år)

Volym kärl
Var 14:e dag
Kompost 140 liter
198
190 liter*
258
Brännbart 140 liter
707
190 liter
761
370 liter
1 096
660 liter
1 826
Behandlingsavgift: 2,24 kr/kg

Varje vecka
444
576
1 589
1 711
2 467
4 111

2 ggr/vecka
939
1 218
3 354
3 611
5 208
8 678

3 ggr/vecka
1 433
1 861
5 121
5 511
7 946
13 243

Varje vecka
1 589
1 711
2 467
4 111

2 ggr/vecka
3 354
3 611
5 207
8 677

3 ggr/vecka
5 121
5 511
7 946
13 243

Varje vecka
5 882
8 251
13 290

2 ggr/vecka
12 419
17 419
28 054

3 ggr/vecka
18 955
26 586
42 821

2.2.3.2. Hemkompostering (kr/år)

Volym kärl
Var 14:e dag
Brännbart 140 liter
707
190 liter
761
370 liter
1 096
660 liter
1 826
Behandlingsavgift: 2,24 kr/kg
2.2.3.3. Blandat (kr/år)

Volym kärl
Var 14:e dag
Blandat 190 liter
2 615
370 liter
3 667
660 liter
5 907
Behandlingsavgift: 2,80 kr/kg

*Behållartypen tillåts endast när hämtförhållanden medger.
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2.3. TILLÄGGSAVGIFTER OCH ÖVRIGA BESTÄMMELSER
2.3.1. Dragväg

Avgift för dragväg grundas på avståndet enkel sträcka mellan fordon och kortaste dragväg till uppställningsplats för
behållare. Om behållare är placerad inom 5 meter från bilens stannställe utgår ingen avgift. Olåst dörr/grind räknas
som 3 meter, låst dörr som 8 meter. Underlag i dragväg bör vara hårdgjort.
Anm. Dragväg erbjuds inte där det strider mot bestämmelser om arbetsmiljö. Enligt arbetsmiljöverkets anvisningar ska gångväg vara
jämn, plan och så kort som möjligt.
Kostnad per behållare och år (gäller även sommarsäsong)
0-5 m
0 kr
6-15 m
280 kr
Mer än 15 m
560 kr
2.3.2. Samgående

För samgående om sophämtning krävs ansökan till tekniska nämnden. Vid samgående erläggs en grundavgift för
varje deltagande fastighet. Övriga avgifter erläggs gemensamt för deltagande fastigheterna. Faktura skickas till en av
de deltagande fastigheterna.
2.3.3. Extrahämtning och budning

För hämtning som kräver avvikelse från körturlista enligt ordinarie abonnemang (t.ex. idrottstävlingar,
marknadsdagar o. dyl.) utgår följande tilläggsavgifter.
-

Hämtning inom 14 dagar (t.ex. för hämtning vid fritidshus under icke sommarsäsong)
105 kr/hämtning
Hämtning inom 1 vecka 231 kr/hämtning
Hämtning inom 1 arbetsdag 1 009 kr/gång (Ex beställning torsdag – hämtning senast fredag).
Hämtning som skall ske under icke arbetstid eller helg 1 681 kr/tim.
Beställningsdagen medräknas ej.

Hämtningsavgift vid extra hämtning enligt ovan, kr/kärl:
Kompost
Brännbart
Kärl 140 liter
15
28
Kärl 190 liter
15
28
Kärl 370 liter
50
50
Kärl 660 liter

Blandat
96
96
96
96

Viktbaserad behandlingsavgift tillkommer
Betalsopsäck:
Avlämning av extra avfall som inte ryms i det ordinarie sopkärlet eller avfall som uppstår under period
utanför det ordinarie abonnemanget kan ske med särskild betalsopsäck. Denna säck är grön och märkt
”Betald extrasäck”. Den införskaffas av kunden själv och säljs i livsmedelsbutiker, återvinningscentraler
mm. Priset är 83 kr. I priset ingår hämtning och omhändertagande av avfallet. Inför hämtning ställs
betalsäcken på kundens ordinarie hämtställe alternativt lämnas vid återvinningscentral. Vanliga sopsäckar
kan ej användas.
2.3.4. Kvalitetsavvikelser

Samhällsbyggnadsförvaltningen eller dess entreprenör har rätt att göra stickprovskontroller och plockanalyser av
avfall som lämnas av kund i sopkärl. Detta i avsikt att säkerställa att avfallets kvalitet inte avviker från de som givits
i anvisningar. Vid felaktig sortering debiteras 210 kr/kärl och tömningstillfälle. Upprepade avvikelser kan leda till
att abonnemanget ändras.
2.3.5. Hämtning ätlig olja/fett

Återvinning av ätliga oljor och fetter från storkök, gatukök, restauranger och andra verksamheter där dessa
produkter kan uppstå, skall ske enligt anvisningar från Renhållningen.
2.3.6. Avfall till återvinningscentraler (ÅVC)

Hushåll kan lämna grovavfall och restavfall vid någon av återvinningscentralerna med personbil och släpvagn. Allt
material som lämnas sorterat och som Renhållningen kan återvinna är kostnadsfritt att lämna. Återstående avfall
som kräver sortering eller annan behandling kostar 50 kr/personbil och 100 kr för personbil med släpvagn.
Om ingen sortering alls sker debiteras 1 121 kr/m3 alternativt 2 242 kr/ton.
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2.3.7. Andra hämtningsuppdrag

För hämtning av hushållsavfall med andra typer av fordon, t.ex. hämtning av växelflak eller tömning av
Molokbehållare, tillämpas timtaxa á 1 121 kr/tim + viktbaserad taxa enligt nedan.
Brännbart hushållsavfall
Blandat hushållsavfall

2 242 kr/ton
2 803 kr/ton

2.3.8. Övriga tjänster

Ändring av abonnemang mer än en gång per år
Ändring av abonnemang som innebär kärlbyte:
Ansökan om uppehåll i abonnemang
Hämtning av grovsopor, vitvaror, kylmöbler, spisar, etc.
Lås på sopkärl inkl montering (140/190/370/660 lit)
Tilläggsavgift för komprimerat avfall

105 kr/gång
280 kr/gång
169 kr/gång
169 kr/enhet
470/470/533/940 kr
420 kr/m3

2.3.9. Uppehåll i hämtning

Vid längre uppehåll än en sammanhängande tid av 2 månader, avräknas 1/12 av den rörliga avgiften samt
tilläggsavgiften för varje hel månad uppehållet varar. Ansökan om uppehåll, samt övriga ändringar av abonnemang
skall göras senast den 15:e i månaden före avsedd uppehållsperiod. För fritidshus kan uppehåll bara sökas för hel
hämtperiod (15 maj – 15 sep). Ändringar i abonnemang för fritidshus skall göras senast 15 april. Ansökan ska göras
på särskild blankett. Vid ansökan om uppehåll uttas särskild avgift för platsbesök och administration.
2.3.10. Hämtningstider

Vid hämtning av avfall som ej kan tas på ordinarie sophämtningstur, utgår timtaxa med 981 kr/tim och dessutom
mottagningsavgift enligt gällande taxa (se pkt 2.3.9 ovan). Minsta debiteringstid vid hämtning är en timme.
Hämtning av avfall utförs under helgfria vardagar 06.00 – 18.00.
2.3.11. Definition av hämtställen

Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilket byggnadslov beviljats, eller eljest efter ritning som
samhällsbyggnadsförvaltningen godkänner. I fastighet för bostadsändamål avses med lägenhet sådan samling rum
och andra utrymmen inom en eller flera byggnader som tillsammans bildar en bostadsenhet. I fråga om sådana
utrymmen, i fastighet jämställd med bostadsfastighet, vilka används för gruppboenden såsom studentlägenheter
eller serviceboendeformer, med delvis gemensamma försörjningsfunktioner, räknas varje påbörjat antal 100-tal m2
bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 52 som en lägenhet. Med en- och tvåfamiljshus avses varje
bostadsenhet i en- och tvåfamiljshus samt par, rad- och kedjehus. Med verksamheter avses verksamhet som har
avfall jämförligt med avfall som uppkommer från hushåll. Med verksamhet jämställes vårdinrättningar, daghem,
skolor och liknande verksamheter.

3. LATRIN – hämtning och omhändertagande
Avgifter för hämtning och omhändertagande av latrin utgörs av två delar:
1. Grundavgift som finansierar information och administration.
2. Hämtnings- och behandlingsavgift som finansierar hämtning och omhändertagande av latrin, inklusive kärl.
Dessutom kan tilläggsavgifter tillkomma beroende på val av tilläggstjänster enligt nedan.
3.1. GRUNDAVGIFT
Abonnemangstyp
A. Helårsabonnemang
B. Sommarabonnemang

Avgift (kr/år)
210 per hushåll
141 per hushåll

A. Helårsabonnemang
Innebär möjlighet att lämna kärl på ordinarie tur 1 g/varannan vecka under perioden 15 maj – 15 september
(normalt 9 ggr).
Under övrig tid sker hämtning efter beställning på ordinarie tur 1 g/månad (normalt 8 ggr).
B. Sommarabonnemang
Innebär möjlighet att lämna kärl på ordinarie tur 1 gång/varannan vecka under perioden 15 maj – 15 september
(normalt 9 ggr).
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3.2. HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT
Kärl utställt till farbar väg 280 kr/kärl.
3.3. TILLÄGGSAVGIFTER OCH ÖVRIGA BESTÄMMELSER
3.3.1. Ej schemalagd hämtning

Vid hämtning efter beställning utgår en avgift om 246 kr/hämtningstillfälle samt rörlig avgift per kärl enligt ovan.
Hämtning sker då inom en vecka. För hämtning under övrig tid utgår timtaxa med 840 kr/tim.
3.3.2. Emballageavgift

För varje hämtat kärl levereras ett tomkärl med lock vilket ingår i avgiften. Tillkommande kärl debiteras 46 kr/st.
Vid hämtning lämnas motsvarande antal tomkärl om inte annat överenskommits.
3.3.3. Uppehåll i hämtning

Vid uppehåll i hämtningen sker ingen reduktion av den fasta avgiften.
3.3.4. Särskilda bestämmelser

Kärl skall vid hämtning vara utställt till farbar väg så att hämtning kan ske med kranförsedd lastbil. Kärlet skall
placeras inom 1 meter från lastbilens stannställe. Kund med abonnemang för utställt kärl får varje år ett antal
etiketter med sitt abonnentnummer/kod. Då kärlet ställs ut för hämtning skall en sådan etikett fästas på locket för
identifiering av vem kärlet tillhör. Kärl utan etikett hämtas ej.

4. SLAM – hämtning och omhändertagande
Hämtning av slam kan ske efter beställning eller enligt i förväg uppgjort schema enligt bestämmelser i Föreskrifter om
avfallshantering. Hämtning av avloppsslam från enskilda avloppsanläggningar kan omfatta en, två, eller tre kammare
inrymda i en, två eller tre avloppsbrunnar som ej är anslutna till kommunens avloppsledning. Avgiften avser hämtning per
anläggning. Med brunnsvolym avses kamrarnas sammanlagda volym under utloppsledningens vattengång eller vid sluten
tank, hela tankvolymen.
4.1. AVGIFTER FÖR HÄMTNING OCH OMHÄNDERTAGANDE
4.1.1. Avloppsbrunnar och tankar

Volym brunn/tank
Upp till 3 m3
upp till 6 m3
upp till 9 m3
större än 9 m3

Tömningsavgift (enligt schema eller beställning inom 7 dagar)
738 kr
1 058 kr
1 384 kr
201 kr/m3

4.1.2. Fett- och oljeavskiljare

Brunnar för fett- och oljeavskiljning debiteras vid tömning 840 kr/tim samt tömningsavgift 201 kr/m3. Minsta
debiteringstid är en timme.
4.1.3. Rensbrunnar

Max

400 mm på avloppsledning. I samband med slamtömning 239 kr/st.

4.1.4. Ej schemalagd hämtning

För hämtning som kräver avvikelse från schema utgår följande tilläggsavgifter utöver tömningsavgift enligt ovan:



Beställd hämtning som skall ske inom 24 timmar, 1 681 kr/tim.
Hämtning inom 3 dagar 840 kr (beställningsdagen räknas ej).

4.1.5. Övriga tjänster








För extra slanglängder 20-50 m utgår 113 kr/påbörjad 10-meterslängd.
För slanglängder 50-100 m utgår tillägg 701 kr. Anm. Tjänsten utförs endast i särskilda fall p.g.a. arbetsmiljöbestämmelser
Tunga brunnslock (30-50 kg) debiteras 70 kr extra/brunn. Anm. Tjänsten erbjuds inte p.g.a. arbetsmiljöbestämmelser
Tunga brunnslock (mer än 50 kg) debiteras 280 kr extra/brunn. Anm - se ovan
Vid vägförhållanden där ordinarie tömningsfordon ej kan användas, utgår timtaxa 840 kr/tim för aktuellt
fordon med förare samt tömningsavgift enligt ovan.
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Om extra man behövs för att utföra tömning debiteras 344 kr/tim.
Överfulla tankar debiteras enligt taxa för nästa volymintervall.
Framkörningsavgift debiteras med 421 kr/gång om tömning ej kan ske p.g.a. ej framkomlig väg,
tömningsvägran från kund, ej upplåst anläggning m.m.
Samtidig tömning av brunn för köksavlopp (BDT-avlopp) och tank kan medföra lägre kostnad än om de
töms vid skilda tillfällen.
Tillägg för hämtning som beställs att utföras vid i förväg bestämd tidpunkt 350 kr.
Timtaxa för övriga uppdrag 840 kr/tim.

5. DEBITERING AV AVGIFTER
Avgifter för hushållssopor och därmed jämförligt avfall samt latrin debiteras kvartalsvis. I övrigt sker debitering efter utförda
tjänster. Som betalningsansvarig gentemot Renhållningen är fastighetsägare. För prestation som ej kan debiteras enligt denna
taxa debiteras nettokostnad.

6. INDEXBESTÄMMELSER
Avgifterna i denna taxa är baserade på Renhållningsindex R77:2 indextalet 490,3 (december 2006). För varje ändring ökas
respektive minskas avgifterna efter förhållandet mellan avvikande index och ovan angivet basindex. Beslut om taxeändring
på grund av ändrat indextal fattas av tekniska nämnden, dock ej oftare än 1 gång årligen.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-02-20

Handlingar till

Ärende 7

Ändring i taxa för byggnadsnämndens
verksamhet
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-01-24, § 19
• Ledningskontoret 2013-12-17
• Byggnadsnämnden 2013-11-13, § 238

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-01-24
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14

Rs § 19
Au § 20

Taxa. Ändring i taxa för byggnadsnämndens verksamhet
RS 2012/745

- Byggnadsnämnden 2013-11-13, § 238
- Ledningskontoret 2013-12-17

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Byggnadsnämndens taxa kompletteras i enlighet med nämndens förslag.

Byggnadsnämnden föreslår att taxan för byggnadsnämndens verksamhet kompletteras
med tillägg i tabell 10 ”Anmälan (icke lovpliktiga åtgärder)”, enligt nedan.

Övriga anmälningsärenden, enligt 6 kap 5 §
Plan- och byggförordningen

HF2
25

Förslaget innebär att samtliga typer av anmälningsärenden kommer att omfattas av
taxan. Utifrån bedömningen av typen av ärendena föreslås avgifterna jämställas med
anmälan om eldstad. Det innebär att för närvarande kommer avgiften för ärendena att
bli 1 335 kr/ärende.
Ledningskontoret har tillstyrkt den föreslagna kompletteringen till Taxa för byggnadsnämndens verksamhet enligt byggnadsnämndens förslag.
Arbetsutskottet har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att byggnadsnämndens
taxa kompletteras i enlighet med nämndens förslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2013/745

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åke Wennerberg

Datum 17 december 2013

Regionstyrelsen

Ändring i taxa för byggnadsnämndens verksamhet
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Den föreslagna kompletteringen till Taxa för byggnadsnämndens
verksamhet antas.

Bakgrund

Byggnadsnämnden föreslår i protokollsutdrag 2013-11-13, § 238, att taxan för
byggnadsnämndens verksamhet kompletteras med tillägg i tabell 10 ”Anmälan
(icke lovpliktiga åtgärder)”, enligt nedan.
HF2
Övriga anmälningsärenden, enligt 6 kap 5§ Plan- och
25
byggförordningen
Förslaget innebär att samtliga typer av anmälningsärenden kommer att
omfattas av taxan. Utifrån bedömningen av typen av ärendena föreslås
avgifterna jämställas med anmälan om eldstad. Det innebär att för närvarande
kommer avgiften för ärendena att bli 1 335 kr/ärende.
Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker den föreslagna kompletteringen till Taxa för
byggnadsnämndens verksamhet enligt byggnadsnämndens förslag.
Ledningskontoret

Per Lindskog

tf regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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Protokoll

Byggnadsnämnden 2013-11-13

Bn § 238

Ändring i taxa för byggnadsnämndens verksamhet
BN 2013/2824

- SBF den 18 oktober 2013.
- BN Au § 242

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige att anta föreslagen
komplettering i Taxa för byggnadsnämndens verksamhet.

Bakgrund

Byggnadsnämnden har antagit ”Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet” för Plan- och
bygglagen mm. Taxan bygger på ett normalförslag som Sveriges kommuner och
landsting (SKL) har tagit fram. När SKL upprättade sitt förslag i januari 2011 var inte
plan- och byggförordningen antagen. Vilket innebar att inte alla ärendetyper som kom
att omfattas av anmälningsplikten var beslutade och därmed inte kom att ingå i taxan för
byggnadsnämndens verksamhet.
Bedömning

För att nämnden skall kunna debitera för handläggning av alla typer av
anmälningsärenden, framförallt gäller det ärendetypen VA-anmälningar, behöver en
komplettering av taxan göras.
Tillägg i tabell 10 ”Anmälan (icke lovpliktig åtgärder)”, föreslås enligt nedan.
HF2
Övriga anmälningsärenden, enligt 6 kap 5 § Plan- och
25
byggförordningen
Förslaget innebär att samtliga typer av anmälningsärenden kommer att omfattas av
taxan. Utifrån bedömningen av typen av ärendena föreslås avgifterna jämställas med
anmälan om eldstad. Det innebär att för närvarande kommer avgiften för ärendena att
bli 1 335 kr/ärende.

Upplysningar

Telefon Region Gotland 0498-26 90 00, e-post: byggnadsnamnd@gotland.se
Postadress: Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-02-20

Handlingar till

Ärende 8

Begäran om tilläggsanslag för
utbyggnad av lokalgata och gång- och
cykelbana inom detaljplaneområdet för
kv. Skenet Visborg
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-01-24, § 2
• Ledningskontoret 2013-12-18
• Tekniska nämnden 2013-12-17, § 319

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-01-24
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14

Rs § 2
Au § 2

Exploateringsavtal och tilläggsanslag kv. Skenet, Visby Visborg
1:13, del av
RS 2013/803

- Tekniska nämnden 2013-12-17, § 319
- Ledningskontoret 2013-12-18

Regionstyrelsens beslut
•

Finansiellt igångsättningstillstånd medges.

•

Regionstyrelsen godkänner upprättat exploateringsavtal med PEAB FU Visby AB
för del av Visby Visborg 1:13.

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag om 8,6 miljoner kronor för utbyggnad av
lokalgata och gång- och cykelbana inom detaljplaneområdet för kv. Skenet Visborg.

•

Medel anvisas med 7,0 miljoner kronor genom försäljning av iordningställd mark
och med 1,6 miljoner kronor ur regionens Eget kapital.

Ett exploateringsavtal har upprättats med PEAB FU Visby AB, ägare till fastigheten
Visborg 1:13. Till grund för avtalet ligger förslag till detaljplan för kv. Visby Skenet,
exploateringsområdet är beläget inom den aktuella fastigheten. Området skall
exploateras för bostadsbebyggelse, kontor, skola, handel mm. Området kommer att
delas upp i flera mindre fastigheter och säljas.
Inom exploateringsområdet ingår allmän platsmark i form av ca 440 meter lokalgata
med tillhörande gång- och cykelbanor, gc-bana, (Regementsgatan och Lägergatan) samt
ca 160 m gc-bana (Idrottsstigen). Mark för gata och gc-bana skall överlåtas till regionen
som därmed övertar det framtida ansvaret och även svarar för ombyggnad och utbyggnad av dessa, inklusive dagvatten. Servitut skall upprättas för att säkra allmänhetens
framkomlighet genom kvarteret Skenet. Regionen kommer att överta befintliga VAledningar, vilket regleras i ett upprättat separat avtal.
Kostnaderna för utbyggnad av gata och gc-bana för Regementsgatan, Lägergatan och
Idrottsstigen beräknas till sammanlagt 8,6 miljoner kronor, varav regionens andel
uppgår till 1,6 miljoner kronor för utbyggnad av gc-bana längs Lägergatan och Idrottsstigen. Resterande 7 miljoner kronor ska betalas av exploatören för denna exploatering
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-01-24
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14

Rs § 2 forts
Au § 2

och för intilliggande exploateringsområden. För det nu aktuella exploateringsområdet,
ska exploatören i samband med genomförandet av detaljplanen för kv. Skenet betala
3,5 miljoner kronor. Vid genomförande av kommande detaljplaner inom området ska
exploatören betala resterande 3,5 miljoner kronor. Under mellantiden fram till
kommande exploatering genomförs ankommer det dock på regionen att finansiera dessa
åtgärder.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 17 december 2013 och beslutat att föreslå
regionstyrelsen att godkänna aktuellt exploateringsavtal (bilaga 2). För anläggandet av
gator och gc-vägar begär tekniska nämnden tilläggsanslag om 8,6 miljoner kronor.
Ledningskontoret ser positivt på att en detaljplan med tillhörande exploateringsavtal för
ett första utbyggnadsområde för bostäder inom Visborg nu har kommit till stånd.
Kontoret anser att utbyggnaden av bostäder och lokaler tillsammans med de infrastrukturåtgärder i form av gator och gång- och cykelvägar som planeras, är ett viktigt
första steg i Visborgsområdets framtida utveckling. Ledningskontoret anser också att
den föreslagna kostnadsfördelningen är rimlig och att den föreslagna ordningen där
regionen tillfälligt bekostar del av utbyggnaden av infrastruktur kan accepteras.
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontoret att exploateringsavtal godkänns,
tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag och att medel anvisas.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2013/803

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 18 december 2013

Regionstyrelsen

Exploateringsavtal kv. Skenet, Visby Visborg 1:13, del av
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner upprättat exploateringsavtal med PEAB FU Visby
AB för del av Visby Visborg 1:13.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att bevilja tekniska nämnden
tilläggsanslag om 8,6 miljoner kronor för utbyggnad av lokalgata och gång- och
cykelbana inom detaljplaneområdet för kv Skenet Visborg.

Bakgrund

Ett exploateringsavtal har upprättats med PEAB FU Visby AB, ägare till
fastigheten Visborg 1:13 (bilaga 1). Till grund för avtalet ligger förslag till
detaljplan för kv Visby Skenet, exploateringsområdet är beläget inom den
aktuella fastigheten. Området skall exploateras för bostadsbebyggelse, kontor,
skola, handel mm. Området kommer att delas upp i flera mindre fastigheter
och säljas.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/803

Region Gotland

Inom exploateringsområdet ingår allmän platsmark i form av ca 440
meter lokalgata med tillhörande gång- och cykelbanor (Regementsgatan och
Lägergatan)samt ca 160 m gc-bana (Idrottsstigen). Mark för gata och gc-bana
skall överlåtas till regionen som därmed övertar det framtida ansvaret och även
svarar för ombyggnad och utbyggnad av dessa, inklusive dagvatten. Servitut
skall upprättas för att säkra allmänhetens framkomlighet genom kvarteret
Skenet. Regionen kommer att överta befintliga VA-ledningar, vilket regleras i
ett upprättat separat avtal.
Kostnaderna för utbyggnad av gata och gc-bana för Regementsgatan,
Lägergatan och Idrottsstigen beräknas till sammanlagt 8,6 milj kr, varav
regionens andel uppgår till 1,6 milj kr för utbyggnad av gc-bana längs
Lägergatan och Idrottsstigen. Resterande 7 milj kr ska betalas av exploatören
för denna exploatering och för intilliggande exploateringsområden. För det nu
aktuella exploateringsområdet, ska exploatören i samband med genomförandet
av detaljplanen för kv Skenet betala 3,5 milj kr.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 17 december 2013 och beslutat
att föreslå regionstyrelsen att godkänna aktuellt exploateringsavtal (bilaga 2).
För anläggandet av gator och gc-vägar begär tekniska nämnden tilläggsanslag
om 8,6 milj kr.
Bedömning

Ledningskontoret ser positivt på att en detaljplan med tillhörande
exploateringsavtal för ett första utbyggnadsområde för bostäder inom Visborg
nu har kommit till stånd. Kontoret anser att utbyggnaden av bostäder och
lokaler tillsammans med de infrastrukturåtgärder i form av gator och gång- och
cykelvägar som planeras, är ett viktigt första steg i Visborgsområdets framtida
utveckling.
För regionens del medför genomförandet av detaljplanen att ett
investeringsbehov om 8,6 milj kr uppstår. Regionens andel uppgår till 1,6 milj
kr. Av resterande 7 milj kr betalar exploatören 3,5 milj kr i ett första skede. Vid
genomförande av kommande detaljplaner inom området ska exploatören betala
resterande 3,5 milj kr. Under mellantiden fram till kommande exploatering
genomförs ankommer det dock på regionen att finansiera dessa åtgärder.
Ledningskontoret anser att den föreslagna kostnadsfördelningen är rimlig och
att den föreslagna ordningen där regionen tillfälligt bekostar del av
utbyggnaden av infrastruktur kan accepteras.

2 (3)

Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/803

Region Gotland

Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen godkänner upprättat
exploateringsavtal med PEAB FU Visby AB för del av Visby Visborg 1:13,
samt att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att bevilja tekniska nämnden
tilläggsanslag om 8,6 miljoner kronor för utbyggnad av lokalgata och gång- och
cykelbana inom detaljplaneområdet för kv Skenet Visborg.

LEDNINGSKONTORET

Per Lindskog

tf Regiondirektör

3 (3)

Protokoll

Tekniska nämnden 2013-12-17

TN §

319
AU §

Exploateringsavtal för del av Visby Visborg 1:13
207

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden föreslår regionstyrelsen att godkänna upprättat förslag till
exploateringsavtal med PEAB för del av Visby Visborg 1:13

•

Tekniska nämnden föreslår regionstyrelsen att bevilja samhällsbyggnadsförvaltningen
tilläggsanslag på 8,6 miljoner kronor för utbyggnad av lokalgata och gång- och
cykelbana inom detaljplaneområdet för kv Skenet

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Förvaltningen har inkommit med en ny skrivelse med komplettering om beslutsförslag för
investeringar:
Tekniska nämnden föreslår regionstyrelsen att godkänna upprättat förslag till
exploateringsavtal med PEAB för del av Visby Visborg 1:13
Tekniska nämnden föreslår regionstyrelsen att bevilja samhällsbyggnadsförvaltningen
tilläggsanslag på 8,6 miljoner kronor för utbyggnad av lokalgata och gång- och cykelbana
inom detaljplaneområdet för kv Skenet
___
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
• Ärendet hänskjuts till tekniska nämnden för komplettering av investeringar.
___
Föredragande; markingenjör SBF, Roger Möller och exploateringshandläggare Anders
Lindholm, LK
Förvaltningens förslag till beslut:
Regionstyrelsen föreslås godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med
PEAB för del av Visby Visborg 1:13
Bakgrund

För genomförande av detaljplanen för Visby Skenet har förslag till exploateringsavtal
upprättats med PEAB FU Visby AB, ägare till fastigheten Visborg 1:13.
Området skall exploateras för bostadsbebyggelse, kontor, skola, handel mm.
Området kommer att delas upp i flera mindre fastigheter och säljas.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2013-12-17

Forts § 319
Inom exploateringsområdet ingår en del allmän platsmark i form av ca 440 meter lokalgata
med tillhörande GC-banor (Regementsgatan och Lägergatan) samt ca 160 m GC-bana
mellan Visborgs Allé och Lägergatan i planområdets sydöstra del. Gatorna och GCbanorna skall överlåtas till regionen som därmed övertar det framtida ansvaret och även
svarar för ombyggnad och utbyggnad av dessa, inklusive dagvatten. Kostnaderna beräknas
till sammanlagt 8,6 Mkr och fördelas så att regionen står för kostnaderna för GC-banan
längs med Lägergatan och för GC-banan mellan Visborgs Allé och Lägergatan och
exploatören står för kostnaderna för Regementsgatan, inklusive GC-bana, och Lägergatan,
exklusive GC-bana. Regionens del av kostnaderna uppgår till
1,6 Mkr och resterande 7 Mkr står exploatören för av vilket 3,5 Mkr betalas i samband med
genomförandet av detaljplanen för kv Skenet och resterande 3,5 Mkr vid nästa exploatering
inom Visborgsområdet.
Servitut skall upprättas för att säkra allmänhetens framkomlighet genom kvarteret Skenet.
Regionen kommer att överta befintliga VA-ledningar vilket regleras i separat avtal.
___
Protokollsutdrag:
RS+ handlingar

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-02-20

Handlingar till

Ärende 9

Begäran om tilläggsanslag för
utbyggnad av vatten- och
spillvattenledning i kv. Löjtnanten och
Majoren, del av Visby Artilleriet 1:33
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-01-24, § 20
• Ledningskontoret 2013-12-17
• Tekniska nämnden 2013-04-29, § 72

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-01-24
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14

Rs § 20
Au § 21

Tilläggsanslag. Begäran om tilläggsanslag för utbyggnad av
vatten- och spillvattenledning i kv. Löjtnanten och Majoren, del av
Visby Artilleriet 1:33
RS 2013/325

- Tekniska nämnden 2013-04-29, § 72
- Ledningskontoret 2013-12-17

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 1,0 miljoner kronor för anslutning av
kv. Löjtnanten och Majoren, del av Visby Artilleriet 1:33, till det regionala VA-nätet.

•

Medel anvisas genom anslutningsavgifter.

För det aktuella området finns detaljplan lagakraftvunnen 2011-03-18. Området ägs av
regionen och är uppdelat på två kvarter, Löjtnanten och Majoren. Området ska anslutas
till det kommunala VA-nätet. Regionstyrelsen har beslutat sälja kv. Löjtnanten till
Gotlandssnus AB. Förhandlingar pågår med flera intressenter om försäljning av kv.
Majoren. Det är oklart om hur många fastigheter detta kvarter ska styckas upp i. I fall
det blir två eller fler fastigheter kommer VA-ledningarna att behöva dras i Greta
Arwidssons gata till en uppskattad kostnad av 1,0 miljoner kronor. Tekniska nämnden
saknar medel för detta varför tilläggsanslag begärs.
Ledningskontoret anger att det enligt samhällsbyggnadsförvaltningen fortfarande är
oklart om hur många fastigheter det ska bli. Dock görs bedömningen utifrån det arbete
som hittills utförts att tilläggsanslaget ändå erfordras.
Ledningskontoret tillstyrker att tilläggsanslag medges enligt tekniska nämndens begäran
och att medel anvisas genom anslutningsavgifter.
Arbetsutskottet har, i enlighet med ledningskontoret, förslagit att tilläggsanslag medges
och att medel anvisas genom anslutningsavgifter.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2013/325

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åke Wennerberg

Datum 17 december 2013

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag för utbyggnad av vatten- och
spillvattenledning kv Löjtnanten och Majoren, del av Visby
Artilleriet 1:33
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 1,0 Mkr för anslutning av
kv Löjtnanten och Majoren, del av Visby Artilleriet 1:33, till det
regionala VA-nätet.
Medel anvisas genom anslutningsavgifter.

Bakgrund

För området finns detaljplan lagakraftvunnen 2011-03-18. Området ägs av
regionen och är uppdelat på två kvarter, Löjtnanten och Majoren.
Området ska anslutas till det regionala VA- nätet. I det fall det blir två eller fler
fastigheter kommer VA-ledningarna att behöva dras i Greta Arwidssons gata
till en uppskattad kostnad av 1,0 Mkr. Då nämnden saknar medel för detta
måste tilläggsanslag begäras.
Bedömning

Enligt uppgift från samhällsbyggnadsförvaltningen är det fortfarande oklart om
antalet fastigheter. Dock görs bedömningen utifrån det arbete som hittills
utförts att tilläggsanslaget ändå erfordras.
Ledningskontoret tillstyrker att tilläggsanslag medges enligt tekniska nämndens
begäran och att medel anvisas genom anslutningsavgifter.
Ledningskontoret

Per Lindskog

tf regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

TN §

72

2013-04-29

Begäran om tilläggsanslag för utbyggnad av vattenoch spillvattenledning kv Löjtnanten och Majoren, del
av Visby Artilleriet 1:33
Bakgrund
För området finns detaljplan lagakraftvunnen 2011-03-18. Området ägs av
regionen och är uppdelat på två kvarter, Löjtnanten och Majoren.
Regionstyrelse har beslutat att kv Löjtnanten skall säljas till Gotlandssnus AB,
2012-06-19, Rs § 207, och regionfullmäktige har beviljat tilläggsanslag för
utbyggnad av gata, 2012-10-15, Rf § 120. Projektering av gatan, Greta
Arwidssons gata, är påbörjad och den beräknas vara utbyggd till den
1 november 2013.
För försäljning kv Majoren pågår för närvarande diskussion med flera
intressenter. I dagsläget är det därför oklart om kvarteret kommer att utgöras av
en enda fastighet eller om den kommer att styckas i två eller tre fastigheter.
Området skall anslutas till det regionala VA-nätet. I det fall det blir två eller
fler fastigheter kommer VA-ledningarna att behöva dras i Greta Arwidssons
gata till en uppskattad kostnad av 1 000 000 kronor. Då förvaltningen saknar
medel för detta måste därför tilläggsanslag begäras.
___

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige
bevilja samhällsbyggnadsförvaltningen tilläggsanslag om 1 000 000 kr för
anslutning av kv Löjtnanten och Majoren, del av Visby Artilleriet 1:33, till
det regionala VA-nätet.

___
Protokollsutdrag:
RS

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-02-20

Handlingar till

Ärende 10

Tillägg i finanspolicyn
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-01-24, § 26
• Ledningskontoret 2013-12-05

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-01-24
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14

Rs § 26
Au § 27

Tillägg i finanspolicyn
RS 2013/784

- Ledningskontoret 2013-12-05

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Förslag till tillägg i finanspolicyn godkänns, i enlighet med ledningskontorets förslag.

Rådet för kommunal redovisning, RKR, har tagit fram nya redovisningsregler för
finansiella derivatinstrument.
Ledningskontoret har i enlighet med RKR:s rekommendationer förtydligat finanspolicyn.
De nya redovisningsreglerna ger fortsatt möjlighet till en aktiv ränteriskhantering. För
att nuvarande arbetssätt där befintliga swappar kan ersättas med nya ska vara förenligt
med reglerna krävs ett förtydligande i den dokumenterade säkringsstrategin
(finanspolicyn). Under kapitel 3.3.3 Ränterisk i finanspolicyn läggs ett stycke till som
följer; ”Som en del av Region Gotlands ränteriskhantering ingår att säkringsinstrumenten kan ersättas eller överflyttas till andra säkringsinstrument med syfte att åstadkomma
en jämn och stabil räntekostnad över tiden.”
Ledningskontoret arbetar med att ta fram modeller för hur nya och befintliga
derivattransaktioner ska dokumenteras i enlighet med det nya regelverket.
Arbetsutskottet föreslog, i enlighet med ledningskontoret, att tilläggsförslaget godkänns.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr. RS 2013/784

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 2013-12-05

Tillägg i finanspolicyn
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om tillägg i finanspolicyn
enligt nedanstående förslag.
Bakgrund

Rådet för kommunal redovisning, RKR, har tagit fram nya redovisningsregler
för finansiella derivatinstrument. Rekommendationen medföljer som bilaga.
Det får som följd att Region Gotland behöver förtydliga säkringsstrategin, dvs
finanspolicyn.
Ledningskontorets förslag

De nya redovisningsreglerna ger fortsatt möjlighet till en aktiv
ränteriskhantering. För att nuvarande arbetssätt där befintliga swappar kan
ersättas med nya ska vara förenligt med reglerna krävs ett förtydligande i den
dokumenterade säkringsstrategin.
Under kapitel 3.3.3 Ränterisk i finanspolicyn läggs ett stycke till som följer;
Som en del av Region Gotlands ränteriskhantering ingår att
säkringsinstrumenten kan ersättas eller överflyttas till andra säkringsinstrument
med syfte att åstadkomma en jämn och stabil räntekostnad över tiden.
Ledningskontoret arbetar med att ta fram modeller för hur nya och befintliga
derivattransaktioner ska dokumenteras i enlighet med det nya regelverket.

LEDNINGSKONTORET

Per Lindskog
regiondirektör
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Ledningskontoret
Region Gotland

Utdrag ur finanspolicy, beslutad av regionfullmäktige 2012-04-23 § 26
3.3.3 Ränterisk

Räntekostnaden är en väsentlig kostnadspost i resultaträkningen, och den valda
räntebindningstiden avgör hur snabbt en ränteförändring får genomslag i
regionens resultat. För att begränsa ränterisken i skuldportföljen har regionen
valt att arbeta med en normrisk. Det innebär en målsättning för den
genomsnittliga räntebindningen i skuldportföljen. Syftet med ett mål för
räntebindningen är att ge regionen tid att anpassa verksamheten till en situation
med högre räntor. Som en del av Region Gotlands ränteriskhantering

ingår att säkringsinstrumenten kan ersättas eller överflyttas till andra
säkringsinstrument med syfte att åstadkomma en jämn och stabil
räntekostnad över tiden.

• Region Gotland har som målsättning (norm) att skuldportföljens
genomsnittliga räntebindningstid skall vara 2 - 5 år. Skuldportföljen består av
utestående lån och räntederivat.
• Maximalt 50 % av skuldportföljen får ha en räntebindning som understiger 1
år.
• Ekonomidirektören har befogenhet att använda räntederivat i syfte att
förändra skuldportföljens struktur, se vidare avsnitt 5.2. Maximal tillåten löptid
i enskilda instrument är 10 år.
Internbanken skall följa upp ränterisken och göra en sammanställning som
tydligt visar huruvida ränterisken hålls inom föreskrivna ramar eller inte.
Ränteexponeringen i regionen är vid varje tillfälle summan av den befintliga
upplåningen samt den genomsnittliga räntebindningen för denna, med hänsyn
till eventuella förändringar av räntebindningstiden med hjälp av
derivatinstrument.
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RKR 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning

Innehåll

Denna rekommendation behandlar redovisning av derivatinstrument och säkringsredovisning. Rekommendationen innehåller generella villkor som ska vara uppfyllda vid tillämpning
av säkringsredovisning vad gäller säkringsinstrument, säkrade
poster samt säkringsförhållandet dem emellan. Rekommendationen behandlar primärt säkringsredovisning för säkringar av
ränterisk och valutarisk, men viss vägledning ges även för säkringsredovisning av säkringar av energiprisrisker. Rekommendationen behandlar även redovisning av derivatinstrument som
innehas som ett led i förvaltningen av en värdepappersportfölj.

Rekommendationens
bindande verkan

Text markerad med fet stil utgör den normerande delen i denna
rekommendation. Om avvikelse från rekommendationen görs
ska enligt 1 kap. 3 § lagen (1997:614) om kommunal redovisning i årsredovisningen anges vilken avvikelse som gjorts och
skälen för detta.

Lagregler

Lagen (1997:614) om kommunal redovisning innehåller inte
några specifika regler vare sig om redovisning av derivat eller om säkringsredovisning. Generella regler för värdering av
anläggnings- och omsättningstillgångar som även är tillämpliga
för derivat i den mån de utgör tillgångar finns i 6 kap. I 6 kap.
5-6 §§ regleras specifikt ned- och uppskrivning av finansiella
anläggningstillgångar. I 9 § i samma kapitel regleras omräkning
av fordringar och skulder i utländsk valuta.

Definitioner

I denna rekommendation används följande begrepp med de
innebörder som anges nedan:
Kommun – Med kommun menas kommun, landsting eller kommunalförbund.
Derivatinstrument – Ett finansiellt instrument som uppfyller
följande kriterier:
a) Värdet på instrumentet ändras till följd av ändringar i en 		
särskilt angiven räntesats, valutakurs, råvarupris, pris på
ett finansiellt instrument eller annan variabel som inte är 		
specifik för någon av avtalsparterna.
b) Det krävs ingen initial nettoinvestering eller en initial
nettoinvestering som är mindre än vad som skulle krävas
för andra typer av avtal som kan förväntas reagera på
liknande sätt vid förändringar i marknadsfaktorer.
c) Instrumentet regleras vid en framtida tidpunkt.
Terminer, optioner och swappar är exempel på typer av finansiella instrument som utgör derivat enligt ovanstående definition.
Denna rekommendation ska dock inte tillämpas för avtal som
uppfyller definitionen av derivat ovan, men som avser inköp eller försäljning av råvaror, energi eller liknande och som kommer
att regleras genom fysisk leverans av varan.
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Bindande åtagande – en bindande överenskommelse mellan
kommunen och tredje part rörande byte av en angiven mängd
resurser till ett angivet pris vid en viss framtida tidpunkt eller
tidpunkter.
Prognostiserad transaktion – en förväntad framtida transaktion
för vilken det inte finns en bindande överenskommelse mellan
kommunen och tredje part.
Begreppen ”finansiellt instrument”, ”finansiell tillgång” samt
”finansiell skuld” definieras i RKR:s rekommendation ”20 Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder” och har
samma innebörd i denna rekommendation.

Redovisning av derivatinstrument som inte kvalificerar för säkringsredovisning

Derivatinstrument som utgör tillgångar för kommunen och
som inte kvalificerar för säkringsredovisning ska värderas
enligt lägsta värdets princip, oberoende av om derivatinstrumentet utgör en omsättningstillgång eller en anläggningstillgång. Ett derivatinstrument redovisas som en tillgång i
balansräkningen i det fall kommunen har betalt en premie eller
liknande i samband med att instrumentet anskaffades, exempelvis en premie som betalats för en köpt option. För derivatinstrument såsom exempelvis ränteswappar och valutaterminer
betalas dock normalt ingen premie då derivatinstrumentet
ingås under förutsättning att derivatinstrumentet är prissatt i
enlighet med aktuella marknadskurser vid detta tillfälle. I sådana fall finns ingen tillgång att redovisa eftersom derivatinstrumentet saknar anskaffningsvärde alternativt kan instrumentet
ses som att ha anskaffningsvärdet noll. I enlighet med lägsta
värdets princip är det inte tillåtet att redovisa en derivattillgång till ett värde som överstiger anskaffningsvärdet, även
om derivatet skulle ha ett verkligt värde som överstiger
anskaffningsvärdet på balansdagen.
För derivatinstrument som har ett för kommunen negativt
verkligt värde ska en derivatskuld redovisas uppgående till
derivatinstrumentets verkliga värde på balansdagen. Detta
under förutsättning att derivatinstrumentet inte kvalificerar
för säkringsredovisning.

Villkor för tillämpning av
säkringsredovisning

Säkringsredovisning får endast tillämpas om följande villkor är uppfyllda:
a) Det ska finnas dokumentation av säkringsförhållandet
som omfattar:
		
o en beskrivning av syfte med säkringen
		
o en beskrivning av karaktären på den risk eller
		
de risker som säkras,
		
o en identifiering av säkringsinstrumentet och
den säkrade posten, samt
		
		
o en beskrivning av hur kommunen kommer att
		
bedöma säkringens effektivitet.
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Dokumentationen av säkringsförhållandet ska vara upprättad senast då säkringen ingås. Ett exempel på utformning av
dokumentation för ett säkringsförhållande finns i bilaga 1.
b) Säkringsförhållandet ska förväntas vara effektivt under
den period för vilken säkringen har identifierats.
Kommunen ska per varje balansdag bedöma om villkoren
i första stycket är uppfyllda och om säkringsförhållandet
fortfarande är att anse som effektivt. Om säkringsförhållandet inte längre är att anse som effektivt ska säkringsredovisningen upphöra.
Ett säkringsförhållande anses vara effektivt om säkringsinstrumentet i hög utsträckning motverkar förändringar i den
säkrade postens värde eller kassaflöden som är hänförliga
till den säkrade risken.
Denna rekommendation föreskriver inte någon särskild metod
för att bedöma säkringsförhållandets effektivitet. Såväl kvantitativa som kvalitativa metoder kan användas. Ett exempel på
en kvalitativ metod är att jämföra de huvudsakliga villkoren för
säkringsinstrumentet med de huvudsakliga villkoren för den
säkrade posten. Om villkoren i allt väsentligt överensstämmer
är säkringsförhållandet normalt att anse som effektivt. Kritiska
villkor kan vara exempelvis nominella belopp, löptider, etc.

Säkringsinstrument

Ett finansiellt instrument som är ett derivat får identifieras
som säkringsinstrument. Ett derivat som innehåller utställd
optionalitet får dock endast identifieras som säkringsinstrument under förutsättning att derivatet inte medför en
risk för att i förväg okända och för kommunen negativa
marknadsvärdeförändringar kan komma att realiseras om
motparten utnyttjar sin option. I det fall optionaliteten innebär att kommunen kan komma att behöva betala en fast
ränta enligt villkoren för derivatet, ska nivån för den fasta
räntan vara känd i förväg. Detta innebär att det är tillåtet att
tillämpa säkringsredovisning för utställda optioner om villkoren
som beskrivs ovan är uppfyllda. Exempelvis kan säkringsredovisning tillämpas för en swapp som motparten har rätt att
stänga i förtid, givet att optionen som motparten har att stänga
inte medför en risk för realisering av i förväg okända och för
kommunen negativa marknadsvärdesförändringar.
Ett finansiellt instrument som inte utgör ett derivat får
endast identifieras som säkringsinstrument vid säkring av
valutarisk. Detta innebär att det exempelvis är möjligt att säkra
valutarisk i ett bindande åtagande eller mycket sannolika framtida kassaflöden i utländsk valuta med en identifierad skuld i
utländsk valuta som säkringsinstrument.
En andel av ett derivat (eller ett instrument som inte är ett
derivat vid säkring av valutarisk), exempelvis 50 procent av
nominellt belopp, får identifieras som säkringsinstrument i
ett säkringsförhållande.

4

RKR 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning

Två eller flera finansiella instrument (eller andelar av dem)
får tillsammans identifieras som ett säkringsinstrument.
I det fall flera instrument tillsammans identifieras som
säkringsinstrument får dock kombinationen av instrument
inte medföra en risk för att i förväg okända och för kommunen negativa marknadsvärdeförändringar kan komma att
realiseras. I det fall optionaliteten innebär att kommunen
kan komma att behöva betala en fast ränta enligt villkoren
för instrumenten, ska nivån för den fasta räntan vara känd
i förväg.
Endast finansiella instrument som har en extern motpart
får identifieras som säkringsinstrument vid tillämpning
av säkringsredovisning. Att instrumentet ska ha en extern
motpart innebär att motparten inte får ingå i den redovisande
enheten. Exempelvis kan ett derivatinstrument som ingåtts
mellan en internbank och ett kommunalt bolag identifieras
som säkringsinstrument i redovisningen för respektive enhet.
Ett sådant derivatinstrument kan dock inte identifieras som
säkringsinstrument i den sammanställda redovisningen som
omfattar både internbanken och det kommunala bolaget eftersom derivatinstrumentet då endast är en intern position mellan
parter inom samma redovisande enhet.

Säkrad post

En säkrad post kan vara en redovisad tillgång eller skuld,
ett ej redovisat bindande åtagande eller en mycket sannolik prognostiserad transaktion. Den säkrade posten kan
vara antingen:
a) en enskild tillgång, skuld, ej redovisat bindande
åtagande eller mycket sannolik prognostiserad
transaktion, eller
b) en grupp av tillgångar, skulder, ej redovisade bindande
åtaganden eller mycket sannolika prognostiserad
transaktioner under förutsättning att posterna i
gruppen har likartade riskegenskaper.
Punkten b) ovan innebär att den säkrade posten inte behöver
vara exempelvis en enskild skuld utan kan vara en grupp av
skulder såsom en portfölj av lån. Punkten b) innebär också att
den säkrade posten även kan utgöras av framtida räntebetalningar hänförliga till en grupp av befintliga skulder tillsammans
med framtida räntebetalningar som förväntas uppkomma då de
befintliga lånen i gruppen refinansieras. Vid säkring av framtida
räntebetalningar måste dock dessa vara att anse som mycket
sannolika.
Huruvida en prognostiserad transaktion är att anse som mycket
sannolik eller ej är en fråga om bedömningar där hänsyn måste
tas till fakta och omständigheter i den aktuella situationen.
Det är möjligt att endast identifiera en del av en enskild
tillgång, skuld, ej redovisat bindande åtagande eller mycket
sannolik prognostiserad transaktion som säkrad post. Det-
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samma gäller för grupper av tillgångar, skulder, ej redovisade bindande åtaganden eller mycket sannolika prognostiserade transaktioner. Exempelvis kan häften av nominellt
belopp för en skuld eller en grupp av skulder identifieras som
säkrad post vid en säkring av ränterisk. På motsvarande sätt
kan exempelvis 80 % av en mycket sannolik prognostiserad
transaktion i utländsk valuta identifieras som säkrad post vid
säkring av valutarisk.

Redovisning av säkringar av
ränterisk som kvalificerar
för säkringsredovisning

Vid säkring av ränterisk ska de räntebetalningar som
kommunen löpande erhåller alternativt betalar avseende
säkringsinstrumentet redovisas som en del av räntekostnaderna i resultaträkningen i de fall den säkrade posten
är en skuld och som en del av ränteintäkterna i de fall den
säkrade posten är en tillgång. Antag exempelvis att kommunen innehar en ränteswapp där kommunen erhåller rörlig ränta
och betalar fast ränta i syfte att säkra upplåning som löper med
rörlig ränta. Såväl erhållen som betald ränta på swappen ska
redovisas som en del av räntekostnaderna i resultaträkningen.
På så sätt ges läsaren en bild av räntekostnaderna för lånet
efter beaktande av räntesäkringen. Denna rekommendation
föreskriver endast hur redovisning ska ske i resultaträkningen.
En annan redovisning kan användas i grundbokföringen.
Under förutsättning att villkoren för säkringsredovisning är
uppfyllda görs ingen värdering av säkringsinstrumentet på
det sätt som beskrivs ovan under ”Redovisning av derivatinstrument som inte kvalificerar för säkringsredovisning”.

Redovisning av säkringar av
valutarisk som kvalificerar
för säkringsredovisning

En fordran eller skuld (eller en grupp av fordringar eller
skulder) i utländsk valuta som kommunen har säkrat mot
valutarisk ska inte omräknas till balansdagens kurs i den
utsträckning den är säkrad. Används valutaterminer som
säkringsinstrument ska avistakursen den dag då terminen
ingicks användas vid värderingen av underliggande fordan
eller skuld. Skillnaden mellan terminskursen och avistakursen då terminen ingås (terminspremie) ska periodiseras
över terminens löptid som ränteintäkt alternativt räntekostnad. I de fall då terminspremien inte bedöms vara av väsentlig betydelse får dock istället terminskursen användas
vid värderingen av underliggande fordran eller skuld.
Enligt 6 kap. 9 § i lagen om kommunal redovisning får fordringar i utländsk valuta omräknas enligt balansdagens kurs, medan
skulder i utländsk valuta ska omräknas till balansdagens kurs
om denna är högre än kursen vid skuldens uppkomst. Att inte
omräkna en fordran eller skuld i utländsk valuta till balansdagens kurs då denna är säkrad är enligt RKR:s uppfattning förenligt med 6 kap. 9 § i lagen om kommunal redovisning genom
att fordringen alternativt skulden och säkringsinstrumentet ses
som en enhet. Detta dock under förutsättning att säkringen
kvalificerar för säkringsredovisning.
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Vid säkring av valutarisk i ej redovisade bindande åtaganden eller mycket sannolika prognostiserade transaktioner
ska ingen skuld redovisas i de fall säkringsinstrumentet per
balansdagen har ett för kommunen negativt verkligt värde,
under förutsättning att villkoren för säkringsredovisning
är uppfyllda. Antag exempelvis att kommunen beslutat att
genomföra en större investering i kommunal infrastruktur och
att betalning för denna helt eller delvis kommer att erläggas i
utländsk valuta. I syfte att skydda sig mot exponeringen för valutarisk väljer kommunen att säkra denna genom att köpa den
utländska valutan på termin. Per balansdagen visar det sig att
valutaterminerna har ett för kommunen negativt verkligt värde.
Givet att villkoren för säkringsredovisning är uppfyllda ska dock
trots detta ingen derivatskuld redovisas.
Vid valutasäkring av framtida inköp av materiella anläggningstillgångar som ska betalas i utländsk valuta ska
resultatet av eventuella valutasäkringar inkluderas i
anskaffningsvärdet för den materiella anläggningstillgången.
Om valutarränteswappar används som säkringsinstrument
för att säkra en fordran eller skuld mot valutarisk (eller en
grupp av fordringar eller skulder) ska fordringen eller skulden värderas i den valuta som gäller enligt valutaränteswappen. Antag exempelvis att kommunen har en skuld i EUR
som löper med 3 månaders EURIBOR ränta som betalas i EUR.
I syfte att valutasäkra denna skuld ingår kommunen en valutaränteswapp på samma nominella belopp som den underliggande skulden där kommunen erhåller 3 månaders EURIBOR
och betalar 3 månaders STIBOR ränta i SEK. Eftersom valutaränteswappen ekonomiskt sett har omvandlat lånet i EUR till ett
lån i SEK ska lånet också redovisas som en skuld i SEK under
förutsättning att villkoren för säkringsredovisning är uppfyllda.
Används ett finansiellt instrument som inte är ett derivat
som säkringsinstrument vid säkring av valutarisk ska detta
inte omvärderas till balansdagens kurs så länge säkringsredovisning tillämpas.

Redovisning av säkringar av
energiprisrisk som kvalificerar för säkringsredovisning

Vid säkringsredovisning av säkringar av energiprisrisker
(elprisrisk, oljeprisrisk, gasprisrisk, etc. ) ska det eller de
energiderivat som används som säkringsinstrument resultatavräknas samtidigt som det säkrade inköpet eller den
säkrade försäljningen av energi redovisas i resultaträkningen.
Säkringsinstrumentens resultateffekter ska redovisas på
samma rad i resultaträkningen som den säkrade posten.

Premier som erläggs
då säkringsinstrument
anskaffas

Eventuell premie som erläggs då säkringsinstrumentet
anskaffas ska periodiseras över instrumentets löptid. Om
kommunen exempelvis anskaffar ett räntetak eller någon annan typ av option erläggs normalt en premie till motparten för
denna. En sådan premie ska periodiseras över instrumentets
löptid. I fallet med ett räntetak bör premien lämpligtvis periodseras som en räntekostnad.
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Upphörande av säkringsredovisning

Säkringsredovisning får upphöra endast om:
a) säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller 		
löses in, eller
b) säkringen inte längre uppfyller de villkor för tillämpning
säkringsredovisning som ställs i denna rekommendation.
Att ett säkringsinstrument ersätts eller överflyttas till ett
annat säkringsinstrument är inte förfall eller avveckling om
en sådan ersättning eller överflyttning är en del av säkringsstrategin och att det detta finns beskrivet i dokumentationen av säkringsförhållandet. Detta innebär exempelvis
att om en ränteswap ersätts med en annan ränteswap så är
detta inte att anse som att säkringsredovisningen upphör, givet
att detta förfarande är en del av kommunens säkringsstrategi
och finns beskrivet i säkringsdokumentationen samt att villkoren för tillämpning av säkringsredovisning i övrigt är uppfyllda.
Upphör säkringsredovisningen ska både säkringsinstrumentet och den säkrade posten från och med den tidpunkt
då säkringsredovisningen upphör värderas och redovisas enligt de redovisningsprinciper som är tillämpliga för
säkringsinstrumentet respektive den säkrade posten om
säkringsredovisning inte tillämpas. Alla eventuella differenser som uppkommer då säkringsredovisning upphör vad
gäller värderingen av den säkrade posten och säkringsinstrumentet ska redovisas direkt i resultaträkningen utan
periodisering.
Eventuell kompensation som erhålles eller erläggs i samband med att ett säkringsinstrument avslutas i förtid ska
redovisas direkt i resultaträkningen. Detta innebär att om
kommunen exempelvis väljer att avsluta en ränteswapp före
den ursprungligen avtalade slutdagen och då får betala kompensation till motparten, ska denna kompensation kostnadsföras direkt utan periodisering.

Derivat som innehas som
ett led i förvaltningen av en
värdepappersportfölj
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RKR:s rekommendation ”20 Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder” medger att finansiella tillgångar
som ingår i en värdepappersportfölj och som handlas på en
aktiv marknad värderas kollektivt, vilket innebär att en nedgång
i värdet av en enskild finansiell tillgång i värdepappersportföljen inte behöver ge anledning till någon nedjustering av det
redovisade värdet för portföljen, så länge som värdepappersportföljen totalt sett är bokförd till ett värde som inte överstiger
verkligt värde. En sådan värderingsmetod kan användas
även för derivat som ingår som ett led i portföljförvaltningen, innebärande att en kollektiv värdering tillsammans med
övriga finansiella tillgångar i portföljen är tillåten.
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Upplysningar

Utöver de upplysningar som ska lämnas enligt RKR:s
rekommendation ”20 Redovisning av finansiella tillgångar
och finansiella skulder” ska kommunen även lämna följande upplysningar:
a) En beskrivning av de säkringsrelationer som fanns
utestående på balansdagen
b) En beskrivning av de finansiella instrument som
identifierats som säkringsinstrument och instrumentens verkliga värden på balansdagen.
c) En beskrivning av vilken påverkan säkringsinstrumenten
har haft på kommunens resultaträkning under den 		
gångna perioden. En kommun som använder ränteswappar för att säkra sin exponering för ränterisk ska 		
exempelvis upplysa om hur kommunens räntekostnader
har påverkats av förekomsten av ränteswapparna.
d) RKR:s rekommendation ”20 Redovisning av
finansiella tillgångar och finansiella skulder” kräver 		
upplysning om genomsnittlig upplåningsränta och 		
genomsnittlig räntebindningstid. Om kommunen använt
derivat för att säkra ränterisk ska upplysning lämnas
om genomsnittlig upplåningsränta respektive räntebindningstid före och efter beaktande av räntesäkringar.

Ikraftträdande och
övergångsregler

Denna rekommendation gäller från räkenskapsåret 2014
Tidigare tillämpning uppmuntras.
Från och med den tidpunkt då denna rekommendation til�lämpas för första gången får säkringsredovisning endast
tillämpas för säkringar som föreligger vid denna tidpunkt
om de uppfyller villkoren för säkringsredovisning i denna
rekommendation.
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Bakgrund och överväganden
Redovisning av derivat och säkringsredovisning har tidigare inte behandlats i någon rekommendation från
RKR. I många kommuner används dock derivat i betydande omfattning, i synnerhet inom ramen för skuldförvaltningen. RKR har därför sett det som angeläget att utkomma med normgivning på området.
En viktig utgångspunkt vid framtagandet av rekommendationen har varit att så långt som möjligt undvika
skillnader mellan RKR:s normgivning och Bokföringsnämndens nya standardregelverk K3, som ska til�lämpas av större icke-noterade privata bolag. Många kommunala bolag kommer sannolikt att tillämpa K3 i
framtiden och det har därför ansetts angeläget att inte försvåra upprättandet av sammanställd redovisning
på grund av skillnader vad gäller redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder i kommunen
respektive i de kommunala bolagen.
I vissa avseenden skiljer sig dock denna rekommendation sig åt från K3. K3 innehåller två skilda ansatser
för redovisning av finansiella instrument (inklusive finansiella instrument som är derivat). Den ena ansatsen
utgår från en anskaffningsvärdesbaserad redovisning och finns reglerad i kapitel 11 i K3, medan den andra
utgår från de möjligheter som Årsredovisningslagen (1995:1554) ger att värdera vissa finansiella instrument,
inklusive derivat, till verkligt värde. Den senare ansatsen regleras i kapitel 12 i K3. Den möjlighet att värdera
derivat och vissa andra finansiella instrument till verkligt värde som finns i Årsredovisningslagen existerar
dock inte i lagen om kommunal redovisning. Denna rekommendation är därför baserad på den anskaffningsvärdesbaserade ansatsen, som i K3 finns beskriven i kapitel 11.
Grundansatsen i denna rekommendation är – liksom i kapitel 11 i K3 - att säkringsredovisning endast får
tillämpas för derivat som kvalificerar för säkringsredovisning. Ett viktigt motiv till denna princip i K3 är att
förluster på derivat som innehas i spekulativt syfte av privata företag inte ska kunna döljas genom tillämpning av säkringsredovisning för sådana derivatpositioner. Enligt kommunallagen får dock en kommun inte
använda derivat fristående från det som utgör den kompetensenliga grundtransaktionen, dvs. upplåning
eller medelsplacering. Ett sådant självständigt finansiellt agerande vore inte allmännyttigt och därmed inte
heller förenligt med kommunallagen. Trots att en kommun inte får inneha derivat i spekulativa syften har
RKR ansett det befogat att införa motsvarande krav som i kapitel 11 i K3 vad gäller möjligheten att tillämpa
säkringsredovisning. Derivat som har ett negativt marknadsvärde utgör per balansdagen en skuld till kommunens motpart. RKR anser att det följer av försiktighetsprincipen att även derivatskulder ska redovisas på
balansräkningen om kommunen inte kan visa på att derivatet kvalificerar för säkringsredovisning.
Det finns dock vissa specifika skillnader mellan denna rekommendation och kapitel 11 i K3. Framför allt gäller detta möjligheten att tillämpa säkringsredovisning för utställda optioner. K3 innehåller ett förbud mot att
tillämpa säkringsredovisning för utställda optioner (se punkt 11.42 i K3). RKR har dock ansett det befogat
att tillåta säkringsredovisning av utställda optioner eller instrument som innehåller utställda optioner under
förutsättning att derivatet inte medför en risk för att i förväg okända och för kommunen negativa marknadsvärdeförändringar kan komma att realiseras om motparten utnyttjar sin option. Vidare krävs i de fall då
optionaliteten innebär att kommunen kan komma att behöva betala en fast ränta enligt villkoren för derivatet
att nivån för den fasta räntan ska vara känd i förväg.
RKR har även valt att utforma upplysningskraven i rekommendationen något annorlunda än kapitel 11 i K3,
bland annat i syfte att samordna dessa med de upplysningskrav som finns i RKR:s rekommendation RR 20
Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder.
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Bilaga 1 – Exempel säkringsdokumentation för säkring av

framtida betalningar av rörlig ränta med hjälp av ränteswapp

Nedan ges ett exempel på hur säkringsdokumentation för en säkring av ränterisk med en ränteswapp som
säkringsinstrument skulle kunna utformas. Det finns inget krav på att dokumentationen måste utformas på
just detta sätt. Dokumentationen bör utformas på ett sätt som är lämpligt utifrån den säkringsverksamhet
som kommunen bedriver. De krav som ställs i denna rekommendation avseende vad dokumentationen ska
innehålla måste dock vara uppfyllda.
Säkringsdokumentation
Datum
20X3-04-01
Syftet med säkringen
Kommunen har en skuld på 300 MSEK som löper med rörlig ränta som förfaller den 30 juni 20X4. Kommunen bedömer det som mycket sannolikt att denna skuld då kommer att refinansieras och löpa i ytterligare
tre år från och med den 1 juli 20X4 till och med den 30 juni 20X7. Syftet med säkringen är att eliminera
variabiliteten i framtida kassaflöden avseende betalning av rörlig ränta och fixera räntekostnaderna till 2,5 %
fram till och med den 30 juni 20X7.
Säkrad risk
Den säkrade risken utgörs av variabiliteten i framtida räntebetalningar på grund av förändringar i basräntan
(STIBOR 3M).
Säkrad post
Framtida betalningar av rörlig ränta hänförliga till:
1.
2.

befintlig skuld om 300 MSEK (ref nr. 1234) fram till och med den 30 juni 20X4, samt
mycket sannolika framtida betalningar av rörlig ränta under perioden från och med 1 juli 20X4 till 		
och med den 30 juni 20X7 som uppstår vid refinansiering av ovan nämnda skuld.

Säkringsinstrument
Ränteswapp (ref nr. 5678) genom vilken kommunen erhåller STIBOR 3M och betalar 2,5% ränta på nominellt belopp 300 MSEK under perioden 20X3-04-01 till och med 20X7-06-30
Bedömning av säkringsförhållandets effektivitet
Kommunen kommer att bedöma säkringsförhållandets effektivitet per varje balansdag genom att jämföra de
huvudsakliga villkoren för säkringsinstrumentet med de huvudsakliga villkoren för den säkrade posten. De
kritiska villkoren utgörs av nominella belopp, löptid, samt räntebas. Säkringsförhållandet anses vara effektivt
så länge det inte sker någon väsentlig förändring av de huvudsakliga villkoren för antingen säkringsinstrumentet eller den säkrade posten.
Redovisning
Räntekupongerna på swappen redovisas löpande i resultaträkningen som en del av kommunens räntekostnader med hänsyn tagen till periodisering av upplupen ränta på swappen.
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Rådet för Kommunal Redovisning
är normgivande organ för redovisningen på det kommunala
området, dvs. för kommuner, landsting och kommunalförbund.
Bokföring och redovisning
skall fullgöras enligt god redovisningssed.
Till god sed hör att följa rekommendationer som ges av
normgivande organ. Om man avviker från dessa skall
upplysning om detta och skälen för avvikelsen
anges i årsredovisningen.
Rådet för Kommunal Redovisning
publicerar normerande text under rubriken
”Rekommendationer”. Vad som i övrigt publiceras av Rådet för
kommunal redovisning, såsom vägledningar och idéskrifter är
inte normerande, men kan vara till hjälp vid behov av tolkning
av vad som är god redovisningssed.

118 82 Stockholm

www.rkr.se

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-02-20

Handlingar till

Ärende 11

Folkhögskolan i Hemse, musiklokaler,
projekt 10553; slutredovisning
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2013-12-11, § 378
• Tekniska nämnden 2013-10-29, § 231
• Regionfullmäktige 2013-09-09, § 85
• Ledningskontoret 2013-05-21
• Tekniska nämnden 2013-02-28, § 30

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 378
Au § 355

Slutredovisning. Folkhögskolan i Hemse, musiklokaler,
projekt 10553
RS 2013/251

- Tekniska nämnden 2013-02-28, § 30
- Ledningskontoret 2013-05-21
- Regionfullmäktige 2013-09-09, § 85
- Tekniska nämnden 2013-10-29, § 231

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Slutredovisning för projekt Hemse folkhögskola, projekt 10553 godkänns.
Anslagsöverskott regleras mot Region Gotlands Eget kapital.

Tekniska nämnden har i februari 2013 lagt fram förslag till slutredovisning av Hemse
folkhögskola, projekt 10553. Nybyggnation av entré och musiklokaler samt renovering
av befintliga lokaler i studentboendet Nygårds vid folkhögskolan i Hemse.
−

Beräknad produktionskostnad uppgick till 22 661 563 kronor.

−

Nedlagda kostnader uppgår till 22 274 337 kronor.

−

Medel har anvisats med 22 970 433 kronor.

−

Överskott 696 096 kronor.

Ärendet återremitterades av regionfullmäktige, i september, med hänvisning till att
korrekt beslutsunderlag inte förelåg.
Tekniska nämnden har nu i oktober gjort följande förtydligande:
”Projektet omfattade från början delarna nybyggnation av entré och musiklokaler samt
renovering av befintliga lokaler i studentboendet Nygårds.
Vid budgetberedning/budgetavstämning angående 2009 års investeringsbudget
ändrades uppdraget till att omfatta endast om- och nybyggnation av musiklokaler. Att
beskrivningen/rubriceringen i handlingarna vid regionfullmäktiges behandling inte var
korrekt berodde på att ursprungligt projektnummer, och därmed även
rubricering/beskrivning av ursprungligt uppdrag, funnits kvar i handlingarna.”
Kostnader och överskott är lika med tidigare slutredovisning.
Anm: Tekniska nämnden handlägger och beslutar om slutredovisningar för investeringsprojekt
understigande 2 miljoner konor, regionstyrelsen projekt mellan 2 och 10 miljoner kronor och
regionfullmäktige projekt överstigande 10 miljoner kronor.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2013-10-29

TN §

231

Slutredovisning Folkhögskolan Hemse, projekt 10553

AU 139

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Nämnden begär förtydligande tillägg till regionstyrelsen om vad som gjorts i förhållande till
ursprungligt förslag .
___
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Slutredovisningen tillstyrks och överlämnas till regionfullmäktige för beslut.

Ärendebeskrivning
Ärendet har återremitterats till TN enligt regionfullmäktiges beslut
§ 85/2013, p g a att beslutsunderlaget inte var korrekt.
Följande förtydliganden kan lämnas:
Projektet omfattade från början delarna nybyggnation av entré och musiklokaler samt
renovering av befintliga lokaler i studentboendet Nygårds.
Vid budgetberedning/budgetavstämning angående 2009 års investeringsbudget ändrades
uppdraget till att omfatta endast om- och nybyggnation av musiklokaler.
Att beskrivningen/rubriceringen i handlingarna vid regionfullmäktiges behandling inte var
korrekt berodde på att ursprungligt projektnummer, och därmed även
rubricering/beskrivning av ursprungligt uppdrag, funnits kvar i handlingarna.
Beräknad produktionskostnad uppgick till 22 661 563 kronor.
Nedlagda kostnader uppgår till 22 274 337 kronor.
Medel har anvisats med 22 970 433 kronor.
___
Protokollsutdrag:
RS+handlingar
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2013-09-09

Rf § 85
Hemse folkhögskola, Hamnserviceterminal samt Visborgsprojektet;
slutredovisning
RS 2013/251

- Tekniska nämnden 2013-02-28, § 30, 2013-04-29, § 88, 2013-04-02, § 54
- Ledningskontoret 2013-05-21
- Regionstyrelsen 2013-06-19, § 187

Regionfullmäktiges beslut
Slutredovisningar för projekten, Hamnserviceterminal och Visborgsprojektet godkänns.
•

Slutredovisning för projektet 10553 Hemse Folkhögskola återremitteras till tekniska
nämnden.

Tekniska nämnden har i protokollsutdrag slutredovisat följande projekt:
−

(§ 30), Hemse folkhögskola, projekt 10553. Nybyggnation av entré och
musiklokaler samt renovering av befintliga lokaler i studentboendet Nygårds vid
folkhögskolan i Hemse.

−

(§ 54), Hamnserviceterminal, projekt 12832. Kulvertering till oljekajen och
nybyggnation av godsterminal inklusive fraktincheckning.

−

(§ 88), Visborgsprojektet, projekt 28017, 10002, 22201. Verksamhetsanpassning
och utrustning i samband med flytten av Region Gotlands administration till
Visborg.

Projekt

Produktionskalkyl

Budget

Produktionskostnad

Över/underskott

Hemse folkhögskola, projekt
10553

22 661 563

22 970 433

22 274 337

696 096

Hamnserviceterminal, projekt
12832

46 210 000

46 000 000

46 190 672

-190 672

34 700 000

36 194 150

30 152 032

6 042 118

Visborgsprojektet, projekt
28017, 10002, 22201

Anmärkning: Tekniska nämnden handlägger slutredovisningar för investeringsprojekt understigande 2

miljoner konor, regionstyrelsen projekt mellan 2 och 10 miljoner kronor och regionfullmäktige projekt
överstigande 10 miljoner kronor

Ledningskontoret har tillstyrkt att slutredovisningarna godkänns och att anslagsöverskott/underskott regleras mot regionens Eget kapital.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2013-09-09

Rf § 85 forts.
Regionstyrelsen har föreslagit att slutredovisningarna för projekten, Hemse
Folkhögskola, Hamnserviceterminal och Visborgsprojektet godkänns.
Anförande
Anförande hölls av tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S).
Yrkande
• Håkan Onsjö (M) yrkade, med instämmande av Lena Celion (M), Stefan Wramner (M),
Mats-Ola Rödén (FP), Lars Thomsson (C), Åke Svensson (S) och Jonas Niklasson (C), på
återremiss av projekt Hemse Folkhögskola. Återremissen motiverades med att
korrekt beslutsunderlag inte förelåg från tekniska nämnden.
Ordförande ställde proposition på om projektet Hemse Folkhögskola skulle avgöras på
dagens sammanträde eller återremitteras och fann att det skulle återremitteras.
Ordförande ställde därefter proposition på om de övriga två slutredovisningarna kunde
godkännas och fann att så var fallet.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelsen
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2013/251

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åke Wennerberg

Datum 21 maj 2013

Regionstyrelsen

Slutredovisningar. Sammanställning av
investeringsprojekt, år 2013
Förslag till regionstyrelsen för beslut

Slutredovisning för projektet Visborg frikyla lokaler godkänns.
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Slutredovisningar för projekten Hemse folkhögskola, Hamnserviceterminal
och Visborgsprojektet godkänns.
Bakgrund

Tekniska nämnden har i protokollsutdrag överlämnat slutredovisningar för
följande projekt:
• (§ 30), Hemse folkhögskola, projekt 10553. Nybyggnation av entré och
musiklokaler samt renovering av befintliga lokaler i studentboendet
Nygårds vid folkhögskolan i Hemse.
• (§ 54), Hamnserviceterminal, projekt 12832. Kulvertering till oljekajen
och nybyggnation av godsterminal inklusive fraktincheckning.
• (§ 88), Visborgsprojektet, projekt 28017, 10002, 22201.
Verksamhetsanpassning och utrustning i samband med flytten av
Region Gotlands administration till Visborg.
• (§ 89), Visborg frikyla lokaler, projekt 10003. Installation av frikyla
Visborg.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

TN §

30

2013-02-28

Slutredovisning av Folkhögskolan i Hemse
AU § 21
Föredragande: projekteringschef Bengt Kristiansson
Ärendebeskrivning
Teknikförvaltningen överlämnar slutredovisning avseende Hemse
Folkhögskola, projekt 10553.
Projektet omfattar nybyggnation av entré och musiklokaler samt renovering av
befintliga lokaler i studentboendet Nygårds vid Folkhögskolan i Hemse.
-

Beräknad produktionskostnad uppgick till 22 661 563 kronor.

-

Nedlagda kostnader uppgår till 22 274 337 kronor.

-

Medel har anvisats med 22 970 433 kronor.

___

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Slutredovisningen tillstyrks och överlämnas till regionfullmäktige för
beslut.

___

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

___
Protokollsutdrag:
RF

Justerare

Utdragsbestyrkande

Ärendenr RS 2013/251

Ledningskontoret

2 (2)

Region Gotland

Projekt
Hemse folkhögskola,
projekt 10553
Hamnserviceterminal,
projekt 12832
Visborgsprojektet,
projekt 28017, 10002,
22201
Visborg frikyla lokaler,
projekt 10003

Produktions- Budget
kalkyl

(kronor)
Produktions- Överkostnad
/underskott

22 661 563

22 970 433

22 274 337

696 096

46 210 000

46 000 000

46 190 672

-190 672

34 700 000

36 194 150

30 152 032

6 042 118

4 000 000

4 000 000

3 862 233

137 767

Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker att slutredovisningarna godkänns och att
anslagsöverskott/-underskott regleras mot regionens Eget kapital.
Ledningskontoret

Per Lindskog

tf regiondirektör

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-02-20

Handlingar till

Ärende 12

Modernisera öppettiderna på
återvinningscentralerna. Motion av Anna

Hrdlicka (M)
Innehåll

• Regionstyrelsens förslag 2013-12-11, § 373
• Motion 2013-02-25
• Ledningskontoret 2013-11-13
• Tekniska nämnden 2013-10-29, § 243

MOTION
TILL

Modernisera öppettiderna på återvinningscentralerna
Regionfullmäktige

Modernisera öppettiderna på återvinningscentralerna
Öns återvinningscentraler (ÅVC) är öppna för att privatpersoner skall kunna göra sig av med
diverse återviningsmaterial och annat skräp i olika fraktioner.
ÅVC finns på flera platser på ön; Klintehamn, Fårösund, Hemse, Ljugarn, Slite,
Vamlingbo/Burgsvik och Visby. De har öppet i varierande utsträckning. Några ett par dagar i
veckan. Den i Visby under sex av veckans dagar. Vissa har lunchstängt. Öppettiderna är
anpassade efter morgonpigga – Visby öppnar i regel kl 0700 på vardagarna.
Vill man besöka ÅVC efter jobbet är det dock tvärnit. Utom två dagar i veckan då det är
öppet till 18. Söndagar är det STÄNGT.
Många arbetar heltid och har svårt att hinna till ÅVC innan de stänger och hade hellre sett att
ÅVC hade generösare öppettider på kvällar och helger. I en del städer har ÅVC öppet 10-20
alla dagar i veckan.
Jag yrkar därför på att
- En utredning om moderna öppettider på ÅVC initieras för att anpassa
öppettider efter människors behov.

Anna Hrdlicka

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 373
Au § 350

Motion. Modernisera öppettiderna på återvinningscentralerna
RS 2013/129

- Motion 2013-02-25
(- Tekniska nämnden 2013-06-27, § 141, beslut om uppdrag)
- Tekniska nämnden 2013-10-29

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till tekniska nämndens beslut, § 141 och
§ 243, år 2013.

Anna Hrdlicka (M) föreslår i en motion att öppettiderna på återvinningscentralerna
ändras, för att bättre anpassas till de tider som heltidsarbetande privatpersoner har, för
att besöka dessa.
Tekniska nämnden konstaterar att uppdraget att se över öppettiderna på återvinningscentralerna redan finns genom beslut av nämnden i juni 2013. Tekniska nämnden gav då
samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen i uppdrag att anpassa öppettiderna på återvinningscentralerna, så möjlighet ges att lämna material även på annan tid
än vad som gäller i dag.
Av tekniska nämndens yttrande över motionen, i oktober, så framkommer det även att
kundundersökning, om medborgarnas upplevelse av Region Gotlands avfallsverksamhet, genomförts under våren, 2013. Undersökningen visar på hög kundnöjdhet.
Tekniska nämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.
Ledningskontoret konstaterar i sin tjänsteskrivelse att ett nytt politiskt uppdrag, av regionfullmäktige, inte behövs då uppdrag redan finns.
Arbetsutskottet har, i enlighet med ledningskontoret föreslagit att motionen anses
besvarad med hänvisning till tekniska nämndens tidigare beslut.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2013/129

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Datum 13 november 2013

Regionstyrelsen

Motion – Modernisera öppettiderna på återvinningscentralerna
Förslag till beslut

Motionen anses besvarad med hänvisning till tekniska nämndens beslut,
§§ 141/2013 samt 243/2013.
Bakgrund

Anna Hrdlicka (M) föreslår i en motion att öppettiderna på återvinningscentralerna ändras för att bättre anpassas till de tider man som heltidsarbetande
privatperson har för att besöka dem.
Bedömning

Tekniska nämnden har behandlat motionen under § 243/2013. I beslutet
sägs bland annat att uppdraget att se över öppettiderna i återvinningscentralerna redan finns genom det beslut om uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen som togs av tekniska nämnden under
§ 141/2013. Under året har underlag som kundundersökningar, besöksfrekvenser, arbetsscheman m m tagits fram i syfte att föreslå nya öppettider
som är mer anpassade efter kundernas önskemål.
Eftersom det redan finns ett politiskt uppdrag att ta fram ett nytt förslag till
öppettider anser ledningskontoret att det inte behövs ett nytt beslut i regionfullmäktige.

Ledningskontoret

Per Lindskog
T f Regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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Protokoll

Tekniska nämnden 2013-10-29

TN §

243
AU 153

Motion om att modernisera öppettiderna på
återvinningscentralerna

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Vid dagens nämndsammanträde meddelar Anna Hrdlicka att öppettider önskas även på
söndagar.
___
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige besluta:
• Anse motionen besvarad utifrån samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
daterad 7 oktober 2013, dnr TN 2013/921
Handlingar i ärendet

Motion; Modernisera öppettiderna på återvinningscentralerna, daterad 25 februari 2013
Tjänsteskrivelse, daterad 7 oktober 2013.
Bakgrund

Ledningskontoret har för yttrande översänt en motion till regionfullmäktige med titeln
"Modernisera öppettiderna på återvinningscentralerna". Handläggning har skett inom
samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning infrastruktur genom enheten Vatten & Avfall. I
motionen yrkas på att en utredning om öppettiderna på återvinningscentralerna initieras för
att anpassa öppethållandet efter människors behov.
Återvinningscentraler (ÅVC) är större bemannade anläggningar för mottagning av främst
hushållens grovavfall. Mottagningen på ÅVC utgör ett komplement till den insamling av
hushållssopor som sker ute hos abonnenterna. För närvarande finns sju ÅVC på Gotland,
där ett par av dessa drivs i egen regi av Regionen och övriga drivs av externa entreprenörer
på uppdrag av Regionen. Öppettiderna på ÅVC varierar beroende på veckodag samt att det
förekommer vissa lokala variationer i öppethållandet för respektive anläggning.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2013-10-29

Forts § 243
Regionfullmäktige har gett Tekniska nämnden uppdraget att sköta Regionens uppgifter
inom det kommunala renhållningsansvaret, däribland frågor som rör ÅVC (hänvisar till
tekniska nämndens reglemente 1§, p 8-10).
Det ligger på tjänstemannaorganisationen att utföra eller se till att utförare finns för de
uppgifter som enligt reglementet åligger tekniska nämnden (se 4 § i samma reglemente).
Slutligen finns också i reglementet ett angivet ansvar för tekniska nämnden att kontinuerligt
se över och förnya utarbetade riktlinjer, anvisningar och verksamhetsmål (6 §, p 2), liksom
att nämnden ska verka för ett effektivt resursutnyttjande inom förvaltningsområdet (5 §,
sista stycket).
Under senaste året har öppettiderna för ÅVC varit uppe till diskussion och behandling i
tekniska nämnden under ett antal tillfällen. Nämnden har så sent som den 27 juni 2013 gett
ett gemensamt uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen att
anpassa öppettiderna på ÅVC så möjlighet ges att lämna material även på annan tid än vad
som gäller idag.
Under våren 2013 har en kundundersökning genomförts i syfte att få underlag till hur
Regionens avfallsverksamhet upplevs hos medborgarna. Undersökningen, kallad Kritik på
teknik 2013 och genomförd tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och ett
stort antal svenska kommuner, visar på hög kundnöjdhet. På frågan: Är du på det hela taget
nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att lämna avfall på kommunens
återvinningscentral? ansåg 89 procent sig vara mycket nöjda eller ganska nöjda.
Genomsnittet för alla deltagande kommuner låg på 77 procent. Andel svar missnöjd var 4
procent jämfört med 8 procent i genomsnitt bland kommunerna. Av de som var missnöjda
har störst andel angett att de är mest missnöjda med att det är svårt att ta sig till ÅVC utan
bil.
Bedömning

Det åligger redan tekniska nämnden att genom sina förvaltningar se till att öppettiderna på
ÅVC är ändamålsenliga utifrån det uppdrag som anges i reglementet som regionfullmäktige
beslutat om för tekniska nämnden. Något ytterligare uppdrag från regionfullmäktige synes
inte nödvändigt.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2013-10-29

Forts § 243
Tekniska nämnden har gett sina förvaltningar i uppdrag att anpassa öppettiderna för
öppethållande även på andra tider än som gäller i dagsläget. Förvaltningarna arbetar för
närvarande med detta genom att till exempel ta fram olika underlag från
kundundersökningar, mäta besöksfrekvenser, göra jämförelser med andra kommuner, se
över avtal med entreprenörer och gå igenom arbetsscheman samt göra ekonomiska
kalkyler.
Förvaltningen uppfattar att tekniska nämndens uppdrag från i juni 2013 går vidare än det
som yrkas i motionen.
Förvaltningen anser vid en samlad bedömning att motionen ska anses vara besvarad.
___
Protokollsutdrag:
RS+ skrivelse

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

TN §

2013-06-27

141 Månadsrapport SBF
Månadsrapporten ska fokusera på analys av periodens justerade ekonomiska
resultat jämfört med periodiserad budget, personaluppföljning samt ekonomiskt
helårsresultat.
Periodens utfall är positivt med 3 736 tkr jämfört med budgeten. Intäkternas
utfall uppgår till totalt 113 777 tkr, vilket är -6 928 tkr lägre än budgeten.
Intäktsavvikelsen förklaras av att nämndens verksamheter är
säsongsberoende. Faktureringen av VA och renhållning för kvartal 2 gjordes i
slutet av maj och uppgår till totalt 40 989 tkr. Upplupna intäkter har
medräknats i utfallet med totalt 29 395 tkr.
De totala kostnaderna uppgår till 177 391 tkr, vilket är ett överskott mot
budgeten med 10 664 tkr. Den stora kostnadsavvikelsen förklaras av att
verksamheten är säsongsbetonad. Utfallet för personalkostnaderna uppgår till
totalt
22 771 tkr, vilket kan jämföras med periodens budget som är 23 015 tkr.
Budget och utfall för kostnader och intäkter åskådliggörs i nedanstående tabell.
Text

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Budget, tkr

-120 705
188 055
67 350

Utfall, tkr

-113 777

Avvikelse, tkr

177 391
63 614

-6 928

10 664
3 736

Enligt den ekonomiska prognosen för 2013 kommer TN att redovisa ett
negativt utfall med -1600 tkr. Den negativa avvikelsen kan hänföras till
parkeringsverksamheten och sjukreseverksamheten. Enligt anvisningarna ska
de nämnder som redovisar underskott i sina prognoser redovisa vilka åtgärder
man avser vidta för att undvika underskott vid årets slut. Åtgärderna ska följas
upp i kommande rapporter. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att vidta
följande åtgärder för att stärka ekonomistyrningen:
Åtgärder för budget i balans:
• Egenavgifterna inom sjukreseverksamheten kommer att ses över.
• Samtliga externa avgiftstaxor ses över.
• Restriktivitet ska gälla i personalförsörjningen.
• Ökad kontroll av kostnader och intäkter.
Byggnadsnämnden är från den 1 januari 2012 anställningsmyndighet för de
medarbetare som arbetar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2013-06-27

Forts § 141
I nedanstående tabeller redovisas uppföljning av personalstatistik för
samhällsbyggnadsförvaltningen för perioden januari-maj 2013. Den första
tabellen åskådliggör antalet anställda inom förvaltningen medan den andra
redovisar antalet årsarbetare.
Antal Anställda

Tillsvidare anställda
Visstidsanställda
Totalt antal anställda

Antal Årsarbetare

Tillsvidare anställda
Visstidsanställda
Totalt antal anställda

Januari

140
15
155

Januari

139,25
14,62
153,87

Maj

April

143
19
162

143
15
158

April

Differens

Maj

141,50
14,75
156,25

141,30
18,75
160,05

3
4
7

Differens

2,25
4,13
6,18

Ungefär 90 personer arbetar med de frågor som tekniska nämnden ansvarar för.
Personalstatistiken för perioden januari-maj 2013 visar att antalet årsarbetare
uppgår till 160,05, vilket är en ökning med 6,18 jämfört med januari. Vid
samma tidpunkt 2012 var antalet årsarbetare 152,0.
___
Sjukreseverksamhetens ekonomiska ansvar finns i tekniska nämnden och
verksamhetsansvaret i hälso- och sjukvårdsnämnden, vilket försvårar
budgetuppföljningen för tekniska nämnden.
Anna Hridlicka yrkar på att det ekonomiska ansvaret för sjukreseverksamheten
begärs hos RS att flyttas till HSN.
___

Tekniska nämndens beslut

Justerare

•

Månadsrapporten godkänns och överlämnas till RS.

•

Hos RS begärs att sjukreseverksamhetens ekonomiska ansvar flyttas till hälsooch sjukvårdsnämnden

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2013-06-27

Forts § 141
Tekniska nämndens beslut för budget i balans:
Uppdrag ges till Samhällsbyggarförvaltningen att ta fram en handlingsplan
för att överföra ansvaret för underhåll och snöröjning av enskilda vägar
med statsbidrag till väghållare/vägföreningar.

•

Handlingsplanen omfattar även att en belysning görs av hur detta
genomförts i andra kommuner.
Nämnden ger gemensamma uppdrag till Samhällsbyggarförvaltningen och
Teknikförvaltningen
• Att uppdra till Samhällsbyggarförvaltningen och Teknikförvaltningen
att tydliggöra överenskommelserna med beställning och utföranden
mellan förvaltningarna
Att intäkter för uthyrning av Civilförsvarsanläggningar skall överföras
från Samhällsbyggarförvaltningen, RT till Teknikförvaltningen

•

Att Teknikförvaltningen och Samhällsbyggarförvaltningen gemensamt
tar fram förslag på en budget i balans, gällande verksamheterna Vatten
och Avlopp och Avfallsverksamheten

•

Att återremittera Teknikförvaltningens förslag till åtgärder inom
verksamhet 23 Gator och vägar och verksamhet 25 Parkverksamhet
med uppdraget att Samhällsbyggarförvaltningen och
Teknikförvaltningen återkommer med ett gemensamt förslag

•

Att anpassa öppettiderna på Återvinningscentralerna så möjlighet ges
att lämna material även på annan tid än vad som gäller idag

___

•

Protokollsutdrag:
RS

Justerare

Utdragsbestyrkande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-02-20

Handlingar till

Ärende 13

Förutsättningar för Marinstugan i Visby
att vara kvar som förenings- och
samlingslokal. Motion av Amy Öberg

m.fl. (FP)
Innehåll

• Regionstyrelsens förslag 2013-12-11, § 374
• Motion 2013-04-22
• Ledningskontoret 2013-11-15

MOTION TILL REGIONFULLMÄKTIGE.

Ge Marinstugan förutsättningar att vara kvar som en maritim förenings- och
samlingslokal i Visby!

Nu har det tyvärr gått så långt att Flottans Män på Gotland tillsammans med övriga
föreningar börjar oroa sig för Marinstugans framtid. Trots många positiva möten med
kommunalråd, regionråd och andra ledande politiker och trots flera skrivelser till
Kommunen och Regionen har föreningen inte fått något officiellt svar på ansökan om
att få vara kvar på sin nuvarande plats. Vad som krävs är ett arrendeavtal som är
tillräckligt långt för att motivera en sedan länge planerad ut- och invändig upprustning
av Marinstugan.
Marinstugan är en förenings- och samlingslokal för Flottans Män och utnyttjas av
andra kamratföreningar samt av Sjövärnskåren på Gotland som har en omfattande
verksamhet för såväl ungdomar som vuxna. Även andra föreningar och enskilda
nyttjar lokalen för sina olika ändamål.
Gotlands militärkommando (MKG) ägde tidigare både marken och de två byggnaderna
(”baracker”)som byggdes på området på 1940-talet. På 1980-talet avyttrades MKG
båda byggnaderna och tomtmarken. Efter en tid ingicks en överenskommelse mellan
den nya markägaren Gotlands kommun och Flottans män som nu hade förvärvat den
kvarvarande byggnaden på området.
Byggnaden är byggd i krisstandard och isolerad med kolstybb i väggarna och kan
därför inte flyttas i delar till annan plats. I övrigt är byggnaden upprustad, utrustad och
möblerad till en modern förenings- och samlingslokal med stöd från medlemmar,
försvarsmakten bl a KA3 samt ekonomiskt bidrag från Gotlands kommun. Det har nu
gått så många år sedan dessa insatser gjordes att det krävs såväl underhållsinsatser som
viss modernisering av möblemang och utrustning. Allt detta har översiktligt planerats
men för att föreningen ska våga sätta igång detta krävs ett längre och tryggare
arrendeavtal än det idag årsvisa med en framförhållning på knappt ett år.
Flottans Män på Gotland har vid dessa många möten med ledande politiker från
Kommunen och Regionen fått beskedet att detta ska lösas och att berörda förvaltningar
med tjänstemän ska medverka till att en acceptabel lösning uppnås. Marinstugan ligger
på parkmark men genom en smärre justering bör detta praktiskt kunna lösas. Det är
dessutom rimligt att anta att hela området kommer att bli föremål för en planändring
då Regionen på sikt avser nyttja stora delar av området till annan form av bebyggelse.

Sammanfattningsvis – Marinstugan / förenings- och samlingslokalen står inför behov
av upprustning. Marinstugan kan inte flyttas pga sin konstruktion. Arrendeavtalet
måste ha en lång och trygg period för att den planerade upprustningen/investeringarna
ska kunna genomföras.
Vi yrkar att Regionfullmäktige beslutar att:
•

Ge Byggnadsnämnden i uppdrag att planer för Marinstugans fortsatta
lokalisering i området.

•

Ge Tekniska nämnden i uppdrag att snarast teckna ett hyresavtal/arrende med
Flottans Män så att föreningen kan påbörja planerat underhålls och
moderinseringsarbete.

Visby 2013-04-14

Amy Öberg

Mats-Ola Rödén

Jan Lindell

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 374
Au § 351

Motion. Förutsättningar för Marinstugan i Visby att vara kvar som
förenings- och samlingslokal
RS 2013/271

- Motion 2013-04-22
- Ledningskontoret 2013-11-15

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen avstyrks. Samhällsbyggnadsförvaltningen har, inom ramen för av tekniska
nämnden upprättad delegation, rätt att teckna förlängning av hyresavtal. De
uppmanas även att se över möjligheterna till annan placering av Marinstugan.

I en inlämnad motion från Amy Öberg (FP) och Mats-Ola Rödén (FP) samt Jan Lindell (FP)
yrkas att Byggnadsnämnden ska få i uppdrag att planera för Marinstugan i Visbys
fortsatta lokalisering i området. De yrkar även att tekniska nämnden ska få i uppdrag att
snarast teckna hyresavtal/arrende med Flottans Män så att föreningen kan påbörja
planerat underhåll- och moderniseringsarbete. Marinstugan ägs av Flottans män och är i
behov av upprustning. Byggnaden kan inte flyttas på grund av sin konstruktion.
Ledningskontoret har i sitt yttrande konstaterat att byggnaden är belägen inom fastigheten Visby Hällarna 1:7 och att aktuell mark inte omfattas av planprogram. Kontoret
ser inte att det i nuläget finns skäl att förorda en planläggning av området.
För att ge föreningen rimlig tid att överväga hur man avser att agera och för att en
eventuell förfrågan om planbesked ska hinna prövas, kan lämpligen arrendeavtalet
förlängas med en väl avvägd tidsperiod. Detta kan hanteras inom ramen för samhällsbyggnadsförvaltningens ordinarie delegation.
Ledningskontoret har föreslagit att regionstyrelsen avstyrker motionens förslag att ge
byggnadsnämnden i uppdrag att planera för Marinstugans fortsatta lokalisering i
området. Det konstateras att samhällsbyggnadsförvaltningen inom ramen för upprättad
delegationsordning får teckna förlängning av arrendeavtal.
Arbetsutskottet har, i enlighet med ledningskontorets förslag, avstyrkt motionen med att
samhällsbyggnadsförvaltningen har, inom ramen för av tekniska nämnden upprättad
delegation, rätt att teckna förlängning av hyresavtal.
Forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 374 forts.
Au § 351

Yr k a nden
•

Lars Thomsson (C) yrkade, med instämmande av Åke Svensson (S), på ett tillägg till
arbetsutskottets förslag med att de även uppmanas att se övermöjligheten till annan
placering för Marinstugan.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Lars Thomssons
ändringsyrkande och fann att det hade vunnit bifall.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2013/271

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 15 november 2013

Regionstyrelsen

Motion till regionfullmäktige
Förutsättningar för Marinstugan att vara kvar som en maritim
förenings- och samlingslokal i Visby.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen avstyrker motionens förslag att ge byggnadsnämnden i
uppdrag att planera för Marinstugans fortsatta lokalisering i området.
Regionstyrelsen konstaterar att samhällsbyggnadsförvaltningen inom ramen för
upprättad delegationsordning får teckna förlängning av arrendeavtal.

Bakgrund

Amy Öberg, Mats-Ola Rödén och Jan Lindell, Folkpartiet Liberalerna
argumenterar i en motion till regionfullmäktige för att föreningen Flottans män
ska ges möjligheter att vara kvar med sin verksamhet på platsen inom
fastigheten Visby Hällarna 1:7. I motionen pekas på att Flottans män i många
möten med ledande politiker fått besked att saken ska lösas och att berörda
förvaltningar med tjänstemän ska medverka till att en acceptabel lösning
uppnås. Marinstugan har behov av invändig och utvändig upprustning och
behöver ett långt avtal som säkrar rätten till tomten. Motionärerna pekar på att
stugan i dag ligger på parkmark, men menar att det är rimligt att anta att en
planändring ändå inom kort kommer att genomföras. I motionen yrkas på att
regionfullmäktige beslutar att:
- Ge byggnadsnämnden i uppdrag att planera för Marinstugans fortsatta
lokalisering i området
- Ge tekniska nämnden i uppdrag att snarast teckna ett
hyresavtal/arrende med Flottans Män så att föreningen kan påbörja
planerat underhålls- och moderniseringsarbete.
Kort historik
• Föreningen Flottans Män har sedan 1983 arrenderat ca 1800 kvm mark
för uppställning av föreningslokal. Marken ägs sedan 1990 av Gotlands
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Ärendenr RS 2013/271

Ledningskontoret
Region Gotland

kommun. Arrendeområdet ligger på vad som kategoriseras som
parkmark/allmän plats.
•

TN 2006-08-30: Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att
godkänna markanvisningsavtal med exploatörer avseende uppförande
av hotell på del av Hällarna 1:7.

•

KS 2006-09-21: Markanvisningsavtalet godkänns. Byggnadsnämnden
får uppdraget att ta fram detaljplan.

•

Detaljplanarbete påbörjas 2006. Arrendeområdet hamnar strax söder
om planområdet.

•

Arrendet sägs upp fr.o.m. 2007-12-31. Föreningen inkommer med
yttrande på detaljplanen med hemställan om att Marinstugan skall få
vara kvar på nuvarande plats. Eftersom detaljplanearbetet inte är klart
förlängs avtalet t.o.m. 2008-12-31.

•

Detaljplanen vinner laga kraft 2009-09-03. I
genomförandebeskrivningen omnämns Marinstugan; ”För planens
genomförande krävs ett antal åtgärder som ligger utanför planområdet. Kommunen
ser till att den byggnad som ligger strax söder om planområdet flyttas eller rivs.”

•

2010-02-06 vinner avstyckning av hotelltomten laga kraft. Fastigheten
benämns nu Visby Kransborren 1.

•

Hotellbygget försenas. Med anledning därav förlängs arrendeavtalet
med föreningen i omgångar: till 2009-12-31, till 2010-06-31, till 201012-31, till 2011-12-31, till 2012-03-31 och nu senast till 2013-12-31.

•

Regionstyrelsen beslutar 2013-08-29 att återta markanvisningen och
säga upp avtalet med hotellexploatörerna. Ledningskontoret får i
uppdrag att återkomma med förslag till fortsatt process för
markanvisning av aktuellt område.

Bedömning

Marinstugans placering är inte förenlig med gällande plan, vilken utgörs av en
stadsplan från 1968. Intilliggande område omfattas även av förslag till
Planprogram HKH 2013 för Visby hamn mm, vilket regionstyrelsen 2013-1031 beslutat att samråda om. Det aktuella område där Marinstugan är belägen
omfattas dock inte av planprogrammet. Ledningskontoret ser inte att det i
nuläget finns några särskilda skäl för att förorda en planläggning i denna del av
planprogrammets område. Området är komplext och innehåller främst
verksamheter av skilda slag. För att få till stånd en prövning när det gäller
frågan om ändring av befintlig plan, kan föreningen Flottans män själva
inkomma med en planförfrågan till byggnadsnämnden. Denna planförfrågan

2 (3)

Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/271

Region Gotland

prövas då i enlighet med plan- och bygglagen. Kostnader för planbesked och
eventuella kostnader för planändring bekostas av sökanden.
När det gäller detaljplanen för området Kransborren 1 kan det konstateras att
markanvisningen för hotell helt nyligen återtogs av regionstyrelsen, då
exploatörerna inte lyckats med att genomföra projektet inom avtalad tid.
Ledningskontoret har av regionstyrelsen fått i uppdrag att utreda och
återkomma med förslag för den fortsatta processen med markanvisning.
Tomten kan enligt detaljplan nyttjas för hotell och kontor och planens
genomförandetid löper ut 2014-10-15. Ledningskontorets uppfattning är att
det inte är motiverat att pröva en planändring innan ytterligare försök gjorts
när det gäller att förverkliga planens ambitioner.
För att ge föreningen rimlig tid att överväga hur man avser att agera och för att
en eventuell förfrågan om planbesked ska hinna prövas, kan lämpligen
arrendeavtalet förlängas med en väl avvägd tidsperiod. Detta kan hanteras
inom ramen för samhällsbyggnadsförvaltningens ordinarie delegation.
Ledningskontoret föreslår regionstyrelsen att avstyrka motionens förslag att ge
byggnadsnämnden i uppdrag att planera för Marinstugans fortsatta lokalisering
i området. Regionstyrelsen konstaterar att samhällsbyggnadsförvaltningen inom
ramen för upprättad delegationsordning får teckna förlängning av arrendeavtal.

LEDNINGSKONTORET

Per Lindskog
Regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-02-20

Handlingar till

Ärende 14

Landsbygdssäkring av alla politiskt
fattade beslut. Motion av Eva Nypelius

(C) och Lars Thomsson (C)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2013-12-11, § 375
• Motion 2013-04-22
• Ledningskontoret 2013-11-06

2013-04-22

Motion landsbygdssäkring
Centerpartiet strävar efter att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt i hela landet. På
landsbygden och i tätorterna, för kvinnor och män. Vi vill tillvarata landsbygdens unika potential och
ge alla människor möjlighet att växa och utvecklas av egen kraft och efter egen strävan.
Centerpartiet vill att alla beslut ska landsbygdssäkras, dvs att innan beslut fattas skall Regionen ta
fram hur beslutet kan påverka landsbygden, positivt eller negativt. Landsbygdssäkring är ett sätt att
se till att de beslut som tas gagnar alla medborgare utan att göra skillnad samt att de politiska beslut
som tas blir rättvisa och väl grundade också utifrån ett geografiskt perspektiv. Det får inte vara så att
vi tar beslut som gagnar tätorten och missgynnar landsbygden. Vi måste vara säkra på att de beslut
som tas påverkar medborgarna rättvist samt bidrar till utveckling i hela regionen.
Politiska beslut får ofta andra konsekvenser för landsbygden än vad de får för tätorten. Det betyder
att politikens konsekvenser för de som bor utanför tätorten måste bedömas. Det kan handla om
invånarnas levnadsförhållanden, trivsel, service, hälsa, infrastruktur, tillgänglighet med mera.
Regeringen har infört så kallad landsbygdssäkring vid regeringsbeslut, den kallas för
Flataklocksmodellen. Vi anser nu att det är dags för en sådan även för politiska beslut som tas inom
Region Gotland.
Landsbygdsperspektivet kan enklast vävas in i beslutsprocessen genom frågor som: innebär beslutet
att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden, innebär beslutet att det skapas fler eller färre
jobb på landsbygden? Eller andra typer av frågor som är viktiga på den regionala agendan i ett längre
perspektiv. Genom att införa landsbygdssäkring så ökar möjligheterna för en hållbar utveckling på
hela Gotland.
Centerpartiet yrkar därför
•

att: Region Gotland inför landsbygdssäkring av alla politiskt fattade beslut för att därigenom
bidra till en hållbar utveckling på hela Gotland.

För Centerpartiets Regionfullmäktigegrupp

Eva Nypelius

Lars Thomsson

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 375
Au § 352

Motion. Landsbygdssäkring av alla politiskt fattade beslut
RS 2013/270

- Motion 2103-04-22
- Ledningskontoret 2013-11-06

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen bifalls.

Eva Nypelius (C) och Lars Thomsson (C) har i en motion yrkat ”att Region Gotland inför
landsbygdssäkring av alla politiskt fattade beslut för att därigenom bidra till en hållbar
utveckling på hela Gotland”. De anför att det är dags för den av regeringen införda
landsbygdssäkringen, den så kallade Flataklocksmodellen, även för politiska beslut som
tas inom Region Gotland. Med landsbygdsäkring menar de ”att innan beslut fattas ska
Region Gotland ta fram hur beslutet kan påverka landsbygden, positivt eller negativt.”
på så att det ”gagnar alla medborgare” så att det blir rättvist och väl grundat även från
ett geografiskt perspektiv.
Ledningskontoret har i sitt yttrande redogjort för hur regeringen arbetar med
Flataklocksmodellen. De redogör även för Region Gotlands nuvarande regionala arbete.
Sammanfattningsvis bedömer kontoret att det, med den struktur som i dag finns, ges
goda möjligheter att framföra landsbygdens olika behov och väga dem i de beslut som
tas. ”De mål och som satts av Region Gotland berör hela Gotlands hållbara utveckling
och stad och land har aldrig särskiljts.”
Vad avser Flataklocksmodellen har kontoret bedömt att den struktur som denna modell
arbetar med kan tydligt överföras till Region Gotland arbetsstruktur.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Yr k a nde
•

Lars Thomsson (C) yrkade, med instämmande av, Stefan Wramner (M), Margareta
Persson (M), Mats-Ola Rödén (FP) och Åke Svensson (S), bifall till motionen.

Ordföranden ställde proposition på ledningskontorets förslag och Lars Thomssons
yrkande och fann att yrkandet om bifall till motionen hade tillstyrkts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2013/270

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Britta Samsioe

6 november 2013

Regionstyrelsen

Motion. Landsbygdssäkring av alla politiskt fattade beslut
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att motionen anses besvarad enligt nedan
Bakgrund

Centerpartiet har genom Eva Nypelius och Lars Thomsson inkommit med
motion att landsbygdssäkra beslut som fattas av Region Gotland. Innan beslut
fattas skall Region Gotland utreda hur beslutet kan påverka landsbygden
positivt eller negativt. Beslut som gagnar tätorten får inte missgynna
landsorten. Motionsställarna tar upp regeringens landsbygdssäkring,
Flataklocksmodellen, och anser att det är dags för en sådan även för politiska
beslut som tas inom Region Gotland.
Centerpartiet yrkar att Region Gotland inför landsbygdssäkring av alla politiskt
fattade beslut för att därigenom bidra till en hållbar utveckling för hela
Gotland.
Ledningskontoret har inhämtat uppgifter hur regeringen mer konkret arbetar
med Flataklocksmodellen.
Under 2012 inleddes regeringens arbete med landsbygdssäkring enligt
Flataklocksmodellen.
1. En grupp med representanter från i stort sett alla departement träffas
med syfte att identifiera, vilka processer och beslut som påverkar
landsbygden. Detta för att i ett tidigt skede säkerställa att landsbygdens
förutsättningar beaktas i dessa beslut dvs landsbygdssäkra landsbygden.
2. Landsbygdsforum. Regeringen inbjuder aktörer ute i landet till
informationsmöten för att informera om aktuella frågor för
landsbygden. Dessa möten ska vara dialogmöten och sker 2 gg/år
Bedömning

Den struktur som Flataklocksmodellen arbetar med kan tydligt överföras till
Region Gotlands arbetsstruktur.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/270

Region Gotland

Vision Gotland 2025 är ett dokument, som inbegriper hela Gotland i mål och
vision. Som ett mer övergripande verktyg använder Region Gotland balanserad
styrning genom koncernstyrkort och respektive nämnds beslut om styrkort.
Styrkorten är ett verktyg som länkar samman alla nivåer i koncernen och syftar
till att få alla att arbeta mot samma mål. I visionens mål står bl a.”Målet är att
öka befolkningen på ön, göra landsbygden till en kreativ miljö för företagare,
boende och turism. Några tätorter bör utvecklas som serviceorter för att
förstärka landsbygden, En utveckling av kollektivtrafiken är en av de viktigaste
faktorerna för att hela det gotländska samhället ska kunna utvecklas”.
Koncernledningsgruppen i Region Gotland håller ihop koncernövergripande
ärendeberedning och processer och genom styrning och ledning med
styrkortens hjälp verka för att målen i Vision Gotland 2025 uppnås.
I fråga om dialogmöten med aktiva inom landsbygdsutveckling, så har regionen
en väl etablerad kontakt med de aktörer som finns inom landsbygdsutveckling.
Region Gotland och länsstyrelsen i Gotlands län har sedan juni 2013 ett
gemensamt Regionalt partnerskap, som består av Näringslivsrådet och ett antal
föreningar och organisationer som arbetar för landsbygdens utveckling och
tillväxt. (bilaga 1). Partnerskapets funktion är
• Dialog i samband med SWOT-analys och programskrivning
• Dialog kring genomförandet av Regionalfonden, Socialfonden, Havs.
och Fiskerifonden, Landsbygdsprogrammet och Serviceprogrammet
• Dialog i samband med revideringar av programmen
• Dialog i samband med programperiodens avslutning
Med den struktur som idag finns inom Region Gotland finns goda möjligheter
att framföra landsbygdens olika behov och väga dem i beslut som tas. De mål
som satts av Region Gotland berör hela Gotlands hållbara utveckling och stad
och land har aldrig särskiljts.
Förvaltning/Avdelning/Enhet

Per Lindskog
tf regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-02-20

Handlingar till

Ärende 15

Förbättra trafiksäkerheten vid skolorna.

Motion av Matias Swartling m.fl. (MP)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2013-12-11, § 376
• Motion 2013-04-22
• Ledningskontoret 2013-11-13
• Tekniska nämnden 2013-10-29, § 248
• Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-16, § 87



Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 376
Au § 353

Motion. Förbättra trafiksäkerheten vid skolorna
RS 2013/182

- Motion 2013-03-25
- Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-16, § 87
- Tekniska nämnden 2013-10-29, § 248
- Ledningskontoret 2013-11-13, inklusive bedömning av konsekvenser för barn och unga

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med barn- och utbildningsnämndens samt tekniska
nämndens yttrande gällande pågående trafiksäkerhetsarbete vid skolorna

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen understryker vikten av att arbetet med trafiksäkerhetshöjande
åtgärder utanför skolorna intensifieras.

I en motion från Matias Swartling m.fl. (MP) föreslås att Region Gotland startar ett
förvaltningsövergripande arbete med utgångspunkt från klassrummen för att förbättra
säkerheten vis skolorna.
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande föreslagit att motionen ska anses
besvarad med förvaltningens yttrande. De konstaterar att behov av åtgärder i motionens
anda är stort, men att åtaganden som framför allt handlar om att ändra föräldrars
vanemönster inte primärt ligger inom barn- och utbildningsförvaltningens uppdrag.
Förvaltningen kan se samordningsvinster genom samarbete mellan flera förvaltningar,
men huvudansvaret för detta bör ligga på en annan förvaltning än barn- och
utbildningsförvaltningen. Förvaltningen förordar av den anledningen att motionen
avslås.
Tekniska nämnden har föreslagit att motionen anses besvarad med förvaltningens
yttrande. Som tillika trafiknämnd och ansvariga för trafiksäkerheten redogör de för
nämndens arbete med trafiksäkerhet och att fokus ligger kring skolor och andra platser
där barn vistas. Sammanfattningsvis konstaterar de att ”Region Gotland har ett
förvaltningsövergripande samarbete för att förbättra trafiksäkerheten och att det arbetet
kommer att fortsätta med de medel som finns avsatta för ändamålet”.
Forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 376 forts.
Au § 353

Ledningskontoret har i sitt övergripande yttrande bedömt att inom ramen för befintliga
uppdrag och resurser är motionen huvudsyfte uppfyllt.
Kontoret förslår att motionen anses besvarad med barn- och utbildningsnämnden och
tekniska nämndens yttrande gällande pågående trafiksäkerhetsarbete vid skolorna.
Arbetsutskottet har överlämnat ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Yr k a nde:
•

Åke Svensson (S) yrkade att motionen anses besvarad med barn- och
utbildningsnämndens samt tekniska nämndens yttrande gällande pågående
trafiksäkerhetsarbete vid skolorna samt att arbetet med trafiksäkerhetshöjande
åtgärder utanför skolorna ska intensifieras.

Ordföranden ställde proposition på sitt tilläggsyrkande och fann att det hade vunnit
bifall.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2013/182

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Cora Juniwik

Datum 13 november 2013

Regionstyrelsen

Motion. Förbättra trafiksäkerheten vid skolorna
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Motionen anses besvarad med barn- och utbildningsnämndens samt tekniska
nämndens yttrande gällande pågående trafiksäkerhetsarbete vid skolorna.
Bakgrund

Miljöpartiet de gröna föreslår i en motion till regionfullmäktige att Region
Gotland startar ett förvaltningsövergripande arbete med utgångspunkt från
klassrummen för att förbättra trafiksäkerheten vid skolorna.
Motionen hänvisar till försäkringsbolaget If som bland annat har undersökt
trafiksäkerheten kring låg- och mellanstadieskolor. Undersökningen anger att
var femte rektor har varit med om en olycka eller incident och nästan hälften
anser att trafiksäkerheten är problematisk. Mer än hälften anser att föräldrar
som lämnar i bil är den största trafikrisken på skolan.
Motionen refererar också till andra kommuner som har arbetat med alternativt
resande som till exempel ”gående skolbussar”, systematisk förbättringsarbete
som ger elever engagemang i trafiksäkerhets- och klimatfrågor samt skolor som
har lagt in undervisning i hållbart resande i skolplanen.
Motionen har internremitterats till barn- och utbildningsnämnden samt
tekniska nämnden. BUN föreslår att avslå motionen, § 87/2013.
Nämnden menar att påverkan på föräldrars vanor inte primärt ligger inom
barn- och utbildningsförvaltningens uppdrag. Förvaltningen kan se
samordningsvinster genom samarbete mellan flera förvaltningar, men
huvudansvaret för detta bör ligga på en annan förvaltning.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/182

Region Gotland

Tekniska nämnden redovisar utförligt, pågående och långsiktigt trafiksäkerhetsarbete
kring skolorna och föreslår, § 248/2013, att anse motionen besvarad enligt förvaltningens
yttrande. Nämnden lyfter problemet med att i många fall har föräldrar valt att sätta sina
barn i en skola som ligger långt ifrån bostaden och inte i bostadens närområde och det
blir då svårt att få barn att gå eller cykla till skolan. Detta leder, enligt tekniska nämnden,
till onödig biltrafik.
Bedömning

Trafiksituationen kring skolorna är på många håll problematisk. Ansvarig
trafiknämnd, tekniska nämnden, genomför sedan flera år ett
förvaltningsövergripande systematiskt förbättringsarbete för att höja
trafiksäkerheten vid skolorna. Arbetet fortsätter med de medel som finns
avsatta för ändamålet.
Ledningskontoret konstaterar också att samverkan sker mellan förvaltningar,
polis och organisationer för klassundervisning i enlighet med läroplanen för
förskolan och grundskolan.
Ledningskontorets bedömer därmed att inom ramen för befintliga uppdrag
och resurser är motionens huvudsyfte uppfyllt.
Ledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad med barn- och
utbildningsnämndens samt tekniska nämndens yttrande gällande pågående
trafiksäkerhetsarbete vid skolorna.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
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Ledningskontoret
Cora Juniwik

Bedömning av konsekvenser
för barn och ungdomar

Motion. Förbättra trafiksäkerheten vid skolorna

Ärendenummer

RS 2013/182

1. Berör frågan/ärendet flickor och pojkar?
qX Ja

q Nej, motivera

Om du svarat ja, besvara följande frågor:
2. Vilka flickor och pojkars berörs av denna fråga/ärende?

Alla flickor och pojkar som går i förskola och grundskola

3. Hur sätts flickor och pojkars bästa i främsta rummet? Exempelvis när det gäller
följande rättigheter;
- sociala
- ekonomiska
- kulturella
- hälsa
- omsorgsbehov
- utveckling
- säkerhet

Trafiksäkerhetsarbetet syftar till att främja barns säkerhet och hälsa.
4. Hur tas hänsyn till alla flickors och pojkars lika värde?

Barn som går i skolor långt ifrån bostaden har sannolikt svårare att ta sig till skolan
med cykel eller till fots.

5. Flickor och pojkars erfarenheter har inhämtats på detta sätt
Beskriv kort
--

Flickors och pojkars erfarenheter har inte inhämtats – motivera.

Om flickor och pojkar tillfrågats ska en återkoppling/uppföljning göras.

Besöksadress Visborgsallén 19
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Webbplats www.gotland.se
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Region Gotland

Bedömning av konsekvenser 2 (2)
för barn och ungdomar
RS 2013/182

6. Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och avvägningar som gjorts.

Tekniska nämnden redovisar att ett långsiktigt trafiksäkerhetsarbete pågår med
inriktning på att skapa tryggare trafikmiljöer runt skolor. Vidare arbetar skolorna
med trafikundervisning enligt läroplanen för förskolan och grundskolan. Detta gör
man med stöd av andra förvaltningar och organisationer. Arbetet fortsätter inom
ramen för befintliga resurser. I denna fråga är det därmed främst resursavvägning
som sätter nivån på trafiksäkerhetsarbetet.

Protokoll

Tekniska nämnden 2013-10-29

TN §

248

Motion. Förbättra trafiksäkerheten vid skolorna

AU 158

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att anse motionen
besvarad enligt förvaltningens yttrande.

•
___

Bedömning
Tekniska nämnden har som varande trafiknämnd och ansvariga för trafiksäkerheten på
Regionens gator och vägar sedan länge fokuserat på trafiksäkerheten kring skolor och andra
platser där barn vistas som t.ex. lekplatser. Vägverket startade för många år sedan ett
projekt som hette ”säkra skolvägar”. Gotlands kommun deltog i det projektet. Dåvarande
TF, BUF och NTF samarbetade i det projektet och man inventerade trafikmiljöer vid
skolorna gemensamt. Ett antal trafikmiljöer identifierades som särskilt farliga och en
åtgärdsplan för dessa upprättades. När förbättringarna genomfördes skedde det med statlig
medfinansiering. Projektet är från Trafikverkets sida avslutat men SBF har valt att själva
driva projektet vidare och söka statlig medfinansiering för varje enskilt objekt. Projektet
finns även med i länstrafikplanen för investeringar på det Gotländska vägnätet.
Det långsiktiga arbetet med trafiksäkerheten vid skolorna har resulterat i att alla skolor,
med undantag av någon som ligger långt från närmaste väg, har fått begränsad hastighet till
30 kilometer i timmen. Det har byggts mittrefuger, upphöjda korsningar, målade ”ribbs”,
räcken för att hindra utkörning med cyklar, separerade gång och cykelvägar, ”trafiköar”
med skyltning eller pollare, särskilda avlämningsfickor mm. SBF har i många år satsat på
trafiksäkerhets information i skolorna och då främst till de minsta barnen. Detta arbete har
köpts av NTF som har en bra kunskap och erfarenhet av trafikinformation. SBF har hjälp
till när BUF gjorde den senaste skolbussupphandlingen och försöker ställa upp med
experthjälp i trafikfrågor när det efterfrågas av BUF. En stor del i trafiksäkerhetsarbetet är
att få till attitydförändringar när det gäller hastigheter och att låta barnen gå eller cykla till
skolan. Ett problem med att få barn att gå eller cykla till skolan är att föräldrar i många fall
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2013-10-29

Forts § 248
har valt att sätta sina barn i en skola som ligger långt ifrån bostaden och inte i den skola
som finns i bostadens närområde. Detta leder till onödig biltrafik vid vissa skolor och
högre utsläpp av koldioxid mm. Sammanfattningsvis kan det tilläggas att Region Gotland
har ett förvaltningsövergripande samarbete för att förbättra trafiksäkerheten vid skolorna
och att det arbetet kommer att fortsätta med de medel som finns avsatta för ändamålet
___
Protokollsutdrag:
RS+yttrandet

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-02-20

Handlingar till

Ärende 16

Engelska som ett pedagogiskt moment i
förskolan. Motion av Magnus Jönsson

(M)

Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2013-12-11, § 377
• Motion 2013-06-17
• Ledningskontoret 2013-11-13
• Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-16, § 89

Visby 2013-06-17

Motion: Engelska som ett pedagogiskt moment i förskolan
Till: Regionfullmäktiga Gotland
Engelskan är idag ett världsspråk. Att tidigt börja med språk har visat sig ha en
gynnsam effekt för barns inlärning.
Att börja med enklare ord på engelska gör att barn lättare känner igen sig och får
förhoppningsvis en enklare språkinlärning när barnet sedan skall börja med
engelskundervisningen i grundskolan.
Att lära sig engelska är inte ett obligatoriskt moment i förskolan. Det finns inget som
hindrar att ändå börja med talad engelska i form av ramsor, sånger och att öva
enklare ord som en del av den pedagogiska träningen redan i förskolan. Jag
bedömer det som ett nyttigt, roligt och lekfullt moment för förskolebarnen.
Eftersom undervisningen i engelska successivt blir mer avancerad ju längre upp i
årskurserna eleven kommer, är det viktigt att barn tidigt får en språkförståelse vilket
underlättar och gör det förhoppningsvis roligare när ett nytt språk sedan skall inläras i
grundskolan.
Jag yrkar
- Att Region Gotland uppmuntrar de kommunala förskolorna att ta fram ett
förslag på hur engelskan kan bli ett pedagogiskt och lekfullt moment i
verksamheten.
Visby 2013-06-17

Magnus Jönsson (M)

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 377
Au § 354

Motion. Engelska som ett pedagogiskt moment i förskolan
RS 2013/427

- Motion 2013-06-19
- Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-16, § 89
- Ledningskontoret 2013-11-13, inklusive bedömning av konsekvenser för barn och unga

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen avslås.

I en motion från Magnus Jönsson (M) yrkas att Region Gotland uppmuntrar de kommunala
förskolorna att ta fram ett förslag på hur engelskan kan bli ett pedagogiskt och lekfullt
moment i verksamheten.
Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit att motionen avslås. Nämnden är av den
uppfattningen att det viktiga arbetet med att stimulera alla barns språkutveckling i
förskolan försvåras om engelska införs som ett obligatoriskt moment i förskolan.
Genom att förstärka förskolans arbete med barnens språkutveckling kan en god grund
för ett livslånga lärande byggas.
Ledningskontoret har i sin tjänsteskrivelse delat barn- och utbildningsnämndens
uppfattning. Kontoret föreslår att motionen avslås.
Arbetsutskottet har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att motionen ska avslås.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2013/427

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Therése Kullåker

Datum 13 november 2013

Regionstyrelsen

Motion. Engelska som ett pedagogiskt moment i förskolan
Förslag till beslut

Motionen avslås.
Bakgrund

Magnus Jönsson (M) har i en motion föreslagit att de kommunala förskolorna
på Gotland ska uppmuntras att ta fram ett förslag på hur engelska kan bli ett
pedagogiskt och lekfullt moment i verksamheten.
Bedömning

Ledningskontoret delar barn- och utbildningsförvaltningens uppfattning att
arbetet med att stimulera alla barns språkutveckling försvåras om engelska
införs som ett obligatoriskt moment i skolan. Ledningskontoret delar också
uppfattningen att genom att förstärka förskolans arbete med barnens
språkutveckling och inom ramen för det uppdrag som förskolans läroplan ger,
Lpfö 98, kan en god grund för ett livslångt lärande byggas. Grunden för detta
arbete är att stimulera och utveckla barnets förtrogenhet med det svenska
språket.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
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Ledningskontoret
Therése Kullåker

Bedömning av konsekvenser
för barn och ungdomar

Motion. Engelska som ett pedagogiskt moment i
förskolan

Ärendenummer
2013/427

1. Berör frågan/ärendet flickor och pojkar?
× Ja

q Nej, motivera

Om du svarat ja, besvara följande frågor:
2. Vilka flickor och pojkars berörs av denna fråga/ärende?

Både flickor och pojkar i kommunal förskola på Gotland
3. Hur sätts flickor och pojkars bästa i främsta rummet? Exempelvis när det gäller
följande rättigheter;
- sociala
- ekonomiska
- kulturella
- hälsa
- omsorgsbehov
- utveckling
- säkerhet

Genom att arbeta i enlighet med Läroplan för förskolan, det vill säga stimulera och
utveckla barns förtrogenhet med det svenska språket, samt ge förskolebarn med annat
modersmål än svenska möjlighet att utveckla detta, lägger förskolan en viktig grund
för det livslånga lärandet. Därmed tillvaratas barnets rätt till utbildning.
4. Hur tas hänsyn till alla flickors och pojkars lika värde?

5. Flickor och pojkars erfarenheter har inhämtats på detta sätt

Flickors och pojkars erfarenheter har inte inhämtats – motivera.

I detta fall bedöms att flickor och pojkar påverkas av motionen. De prioriteringar som
gjorts vid bedömningen av motionen är utifrån gällande läroplan som ger förskolan
ett tydligt uppdrag att lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling.
Bedömningen har gjorts utifrån bästa tillgängliga kunskap om pedagogik för att stödja
barns språkutveckling.
Om flickor och pojkar tillfrågats ska en återkoppling/uppföljning göras.
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Bedömning av konsekvenser 2 (2)
för barn och ungdomar
RS 2012/735

6. Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och avvägningar som gjorts.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-02-20

Handlingar till

Ärende 17

Utökad kollektivtrafik under
Almedalsveckan. Motion av Håkan Onsjö

(M) och Inger Harlevi (M)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-01-24, § 15
• Motion 2013-03-25
• Ledningskontoret 2013-12-05
• Tekniska nämnden 2013-11-27, § 281

• Serviceförvaltningen, Almedalskansliet 2013-10-02

Visby 2013-03-25

Motion: Utökad landsbygdstrafik under Almedalsveckan
Till: Regionfullmäktige Gotland
Under Almedalsveckan är hotell och andra boendeformer i Visbyområdet ofta
fullbokade ett år i förväg. På landsbygden finns det däremot gott om ledig kapacitet.
Utökad kollektivtrafik skulle dessutom förenkla deltagandet för gotlänningar att delta i
Almedalsveckans digra utbud.
För att Almedalsveckan ska ge positiv effekt för hela Gotland, yrkar vi
-att Region Gotland under Almedalsveckan erbjuder utökat antal turer i
kollektivtrafiken till norra, södra och östra Gotland

Håkan Onsjö (M)

Inger Harlevi (M)

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-01-24
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14

Rs § 15
Au § 16

Motion. Utökad kollektivtrafik under Almedalsveckan
RS 2013/177

- Motion 2013-03-25
- Serviceförvaltningen Almedalskansliet 2013-10-02
- Tekniska nämnden 2013-11-27, § 281
- Ledningskontoret 2013-12-05

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med tekniska nämndens beslut att under Almedalsveckan
så ska kollektivtrafikens tidtabell anpassas för att underlätta för besökare.

Håkan Onsjö (M) och Inger Harlevi, (M) har i en motion föreslagit att landsbygdstrafiken
bör utökas under Almedalsveckan. Syftet är att underlätta för deltagarna att hitta boende
utanför Visby samt förenkla gotlänningarnas deltagande.
Serviceförvaltningens Almedalskansli har svarat att man i den enkät som genomförs
bland deltagande organisationer och i de löpande kontakter som Almedalskansliet har,
vittnas det kontinuerligt om svårigheten att hitta boende under veckan. Erfarenheten
visar också att det boende som är mest attraktivt för just den här målgruppen vid den
här tidpunkten, är det som erbjuds i Visby innerstad eller i dess omedelbara närhet.
Önskemål som rör allmänna färdmedel har hittills främst gällt ökad tillgång till flygbuss
och taxi. Att kollektivtrafikens tidtabell anpassas i möjligaste mån till resenärers
ankomst- och avgångstider ser kansliet som positivt. Ett tillgängligare boende utanför
Visby utgör ett komplement till boendet i Visby. Kan dessa anpassningar i
kollektivtrafikens tidtabell dessutom bidra till att gotlänningar i högre utsträckning deltar
i veckan innebär även detta en positiv effekt.
Tekniska nämnden har som svar på motionen beslutat att under Almedalsveckan så ska
kollektivtrafikens tidtabell anpassas för att underlätta för besökare.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska anses besvarad med tekniska
nämndens beslut.
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontoret att motionen anses besvarad med
tekniska nämndens beslut.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2013/177

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Ulrika Holm

Datum 5 december 2013

Regionstyrelsen

Svar på motion angående utökad kollektivtrafik under
Almedalsveckan
Förslag till beslut

Att regionstyrelsen anser motionen besvarad i enlighet med tekniska nämndens
beslut.
Bakgrund

I en motion från moderaterna föreslås att landsbygdstrafiken under
Almedalsveckan bör utökas. Syftet är att underlätta för deltagarna att hitta
boende utanför Visby samt förenkla gotlänningarnas deltagande.
Bedömning

I ärendet har Almedalskansliets erfarenheter av deltagarnas behov inhämtats.
I den enkät som genomförs bland deltagande organisationer och i de löpande
kontakter som Almedalskansliet har, vittnas det kontinuerligt om svårigheten
att hitta boende under veckan. Erfarenheten visar också att det boende som är
mest attraktivt för just den här målgruppen vid den här tidpunkten, är det som
erbjuds i Visby innerstad eller i dess omedelbara närhet. Önskemål som rör
allmänna färdmedel har hittills främst gällt ökad tillgång till flygbuss och taxi.
Att kollektivtrafikens tidtabell anpassas i möjligaste mån till resenärers
ankomst- och avgångstider ser kansliet som positivt. Ett tillgängligare boende
utanför Visby utgör ett komplement till boendet i Visby. Kan dessa
anpassningar i kollektivtrafikens tidtabell dessutom bidra till att gotlänningar i
högre utsträckning deltar i veckan innebär även detta en positiv effekt.

Ledningskontoret

Per Lindskog, tf regiondirektör
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Protokoll

Tekniska nämnden 2013-11-27

TN §

281
AU §

Motion. Utökad landsbygdstrafik under Almedalsveckan
185

Tekniska nämndens beslut
•

Anpassa kollektivtrafikens tidtabell under Almedalsveckan för att underlätta för
besökare. Kostnaden kan ingå i ordinarie budget

Föredragande; enhetschef kollektivtrafik, Anita Carlsson
Vid dagens nämndsammanträde berättar Anita att kostnaden för en förstärkningsbuss
mellan Visby-Burgsvik kostar 8.300 kr. Genomsnittskostnaden per mil är 1.000 kr och
årskostnaden är 1 Mkr.
___
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Ärendet hänskjuts till tekniska nämnden.

Arbetsutskottet vill ha fram kostnadsbilden för förstärkningsbussar.
Förvaltningens förslag till beslut:
Anpassa kollektivtrafikens tidtabell under Almedalsveckan för att underlätta för
besökare.
Kostnaden kan ingå i ordinarie budget.
Bedömning

Behov av kollektivtrafik under Almedalsveckan finns för resenärer som kommer med
färjorna på fm. Kollektivtrafik behövs också som ankommer till Visby kl 09.00 och kl
18.00-18.30 samt kollektivtrafik som avgår från Visby kl 22.00 samt att turerna ska gå till
Fårö och Burgsvik, inte stanna i Fårösund resp Hemse.
De större linjerna 10, 11 och 20 uppfyllde i stort sett dessa önskemål förra sommaren.
Tidtabellen för sommaren 2014 är inte planerad ännu. Ankomst till Visby kl .09.00 är det
önskemål som blir svårast att ordna och kanske inte heller går att ordna, alla linjer kom
dock in tidigare till Visby. Förslaget bör tas med i planeringen av sommarens tidtabell och
bör inte medföra några stora kostnader.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2013-11-27

Forts § 281
Bakgrund

Moderaterna har i motion föreslagit att:
”…Region Gotland under Almedalsveckan erbjuder utökat antal turer i kollektivtrafiken till
norra, södra och östra Gotland”
___
Protokollsutdrag:
RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2013/177

Serviceförvaltningen

Handlingstyp Yttrande

Personal och Information/Almedalsveckan

Datum 2 oktober 2013

Utökad landsbygdstrafik under Almedalsveckan
Bakgrund
Håkan Onsjö och Inger Harlevi har i en motion efterfrågat utökad kollektivtrafik
under Almedalsveckan för att förenkla för boende på landsbygden att delta, samt
underlätta för besökare som bor i boendeanläggningar utanför Visby att åka med
kollektivtrafiken.

Hitresta deltagare
Behovet av boende för de som besöker Almedalsveckan överstiger under vissa
perioder tillgången i de boendeanläggningar som finns i Visby. Efterfrågan är stor
inom alla prisnivåer och standarder. För att möta efterfrågan på enklare boendeformer
har flera idrottsanläggningar, skolor och vandrarhem öppnat upp för boende särskilt
riktat till Almedalsveckobesökare. Många besökare väljer att använda privatboende
och då främst i Visbyområdet. Under Almedalsveckan 2014 kommer ett
kryssningsfartyg med plats för boende att ligga i Visby hamn.
Almedalsveckan genomför varje år enkäter till arrangörer och journalister och i
undersökningarna finns möjlighet att framföra förbättringsområden för
Almedalsveckans genomförande. Återkommande önskemål är fler boendemöjligheter
och då främst i Visbyområdet då ånga vill ha tillgång till sitt boende även dagtid. I den
mån kollektivtrafik efterfrågas har det gällt flygbussar och ökad tillgång till taxi.
Då boendemöjligheterna i Visby inte är tillräckliga är sommaröppna anläggningar
utanför Visby ett komplement. Kollektivtrafiken ger i många fall goda förutsättningar
för att åka buss morgon, sen eftermiddag och kväll till och från de större orterna på
landsbygden. Almedalsveckan kan inte bedöma behovet av förstärkningsturer men är
positiv till en utökning då det kan göra det enklare att åka kollektivt till och från Visby.
Besökarna ankomst och avresetider har stor variation och det kan vara svårt att möta
enskilda önskemålen. En kompletterade lösning kan vara att boendeanläggningarna
erbjuder paket med en kombination av boende och dagliga transporter till och från
Visby anpassad för kundernas behov
Deltagare från Gotland
Partiledartalen har under alla år varit välbesökta av gotlänningar och antalet som
besöker övriga evenemang ökar stadigt varje år. Almedalsveckans kansli har inte fått
signaler från gotlänningar om behov av utökad kollektivtrafik och kan därför inte
bedöma behovet generellt eller specifikt.
Ökad information
Genom punktinsatser informera berörda målgrupper:
Marknadsföra möjligheten till boende i kombination med kollektivtrafik till och från
Visby via Almedalsveckans webbsida och nyhetsbrev. Webbsida och nyhetsbrev har
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Serviceförvaltningen
Region Gotland

många besökare och informationen kan även ge effekter för hela sommarperiodens
boende på landsbygden.
Region Gotland annonserar i lokalmedia på Gotland inför Almedalsveckan om
möjligheterna att åka kollektivt till veckans evenemang . Målgruppen gotländska
deltagare.
De boendeanläggningar som erbjuder paket med boende och transport får möjlighet
att informera om detta på Almedalsveckan webbsida.
Om utökning av kollektivtrafiken gör bör en utvärdering genomföras.
Personal och Information
Almedalsveckan

Karin Lindvall
Koordinator Almedalsveckan
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-02-20

Handlingar till

Ärende 18

Vatten ur stenbrott och andra lämpliga
vattensamlingar. Motion av Tommy

Gardell m.fl. (S)
Innehåll

• Regionstyrelsens förslag 2014-01-24, § 16
• Motion 2013-04-22
• Ledningskontoret 2013-12-06
• Tekniska nämnden 2013-11-27, § 279

Visby 2013-04-22

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Vatten ur stenbrott och andra lämpliga vattensamlingar
I det pågående arbetet att förbättra och ta till vara på de vattentillgångar som finns att tillgå
här på ön, så gäller det att värna de vattensamlingar som erbjuder adekvata mängder,
kvalitéer och så konstanta vattenförhållanden som möjligt till den långsiktiga försörjningen
av vatten för ön.
Tillgången på vatten är begränsad under vissa perioder under året på olika delar av ön.
Som många påpekat så är det ingen brist på vatten, men det finns dammar och naturliga
vattendrag som kan fungera som buffert.
På vissa ställen där vi har stenbrott så finns det idag flera exempel där de redan används
som vattenreservoar med mycket gott resultat. I flera andra områden sammanfaller dessa
stenbrott med områden där det är brist på vatten. Det finns idag ny modern
membranteknik för rening i de fall som det behövs.
Vi föreslår
Att vatten i stenbrott och andra lämpliga vattensamlingar ska ingå som en möjlig del av
den framtida försörjningen av vatten på Gotland.

Tommy Gardell (S)

Mikael Nilsson (S)

Hans-Erik Svensson (S)

Gerty Holmstedt (S)

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-01-24
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14

Rs § 16
Au § 17

Motion. Vatten ur stenbrott och andra lämpliga vattensamlingar
RS 2013/266

- Motion 2013-04-22
- Tekniska nämnden 2013-11-27, § 279
- Ledningskontoret 2013-12-06

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen tillstyrks såtillvida att vatten i stenbrott och andra större vattensamlingar
kan ingå, åtminstone för mindre uttag, som en möjlig del i den framtida vattenförsörjningen.

•

Frågan tas med i diskussionerna om den framtida vattenförsörjningen på Gotland.

Tommy Gardell m.fl. (S) har i en motion föreslagit att vatten i stenbrott och andra lämpliga
vattensamlingar ska ingå som en möjlig del av den framtida vattenförsörjningen på
Gotland.
Tekniska nämnden tillstyrker sammanfattningsvis i sitt motionssvar att vatten i stenbrott
kan ingå, åtminstone för mindre uttag, som en möjlig del i den framtida vattenförsörjningen del samt tillägger att frågan tas med i diskussionerna om den framtida vattenförsörjningen på Gotland.
Ledningskontoret delar tekniska nämndens bedömning att frågan om utnyttjandet av
vatten från nedlagda stenbrott bör utredas inför den fortsatta diskussionen om hur
vattenförsörjningen på Gotland skall tryggas på lång sikt. Kontoret tillägger att möjligheten att utnyttja vatten från stenbrott togs upp som ett av ämnena på det vattenseminarium som genomfördes i september i år för politiker och tjänstemän. Föreläsaren
klargjorde att faktorer som dålig omsättning, påverkan från tidigare täktverksamhet samt
årliga variationer i vattenkvaliteten är frågor som är viktiga att belysa för att kunna
avgöra om detta alternativ överhuvudtaget är tänkbart för framtida dricksvattenproduktion.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen tillstyrks på så sätt att tekniska nämnden
får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att kunna utnyttja vatten i stenbrott och
andra lämpliga vattensamlingar inför den fortsatta diskussionen om den framtida
vattenförsörjningen på Gotland.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-01-24
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14

Rs § 16 forts.
Au § 17

Arbetsutskottet tillstyrkte att motionen besvaras i enlighet med ledningskontorets förslag.
Yrkande
•

Åke Svensson (S) yrkade att motionen besvaras med tekniska nämndens förslag till
beslut.

Ordföranden ställde proposition på sitt förslag och fann att det hade vunnit bifall.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2013/266

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Datum 6 december 2013

Regionstyrelsen

Motion – Vatten ur stenbrott och andra lämpliga vattensamlingar
Förslag till beslut

Motionen tillstyrks genom att tekniska nämnden får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att kunna utnyttja vatten i stenbrott och andra lämpliga
vattensamlingar inför den fortsatta diskussionen om den framtida vattenförsörjningen på Gotland.
Bakgrund

Tommy Gardell (s) m fl föreslår i en motion att vatten i stenbrott och andra
lämpliga vattensamlingar skall ingå som en möjlig del av den framtida vattenförsörjningen på Gotland.
Tekniska nämnden har behandlat en nästan identisk motion från Mats Hedström (m) m fl under § 279/2013. I det beslutet sägs följande
”Att bevara så mycket vatten som möjligt är en sund grundtanke. Nederbörd
rinner alltför snabbt ut i Östersjön. Tidigare naturliga buffertsystem har nästan
försvunnit i dagens välutdikade jord- och skogsbruk. Öppna vattenytor är en
bristvara i det gotländska landskapet. Att tillskapa nya sådana är positivt i sig.
Sedan är det en helt annan fråga om det tillskapade vattenområdet bäst lämpar
sig för dricksvattenändamål, badvatten, fiskevatten eller andra användningsätt.
Man kan konstatera att ett ”rent” grund- eller ytvatten från insjöar nästan alltid
är att föredra. Då det på Gotland råder brist på sådant kan man bli tvungen att
se på andra möjligheter. Om man hamnar i läget att välja mellan att ta vatten ur
Östersjön eller nedlagda kalkbrott så synes Östersjön vara att föredra, åtminstone om det är fråga om stora uttag. Reningstekniken synes vara likartad, sannolikt membranteknik. Denna teknik ger ett spill på 25-30% till avlopp. I det
läget måste det vara bättre med i princip obegränsad tillgång till råvatten.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/266

Region Gotland

En jämförelse ger normalt att en sjö har bättre omsättning än ett kalkbrott då
ett sådant i regel inte har något utlopp. Ökar uttaget från kalkbrottet dras vatten in från omgivningarna och kvalitén förändras. Ett sådant uttag påverkar
grundvattenytan i omgivningen och kapaciteten är begränsad.
Det finns idag ett väl fungerande vattenverk i Valleviken som tar vatten från ett
nedlagt stenbrott. Men det är inte helt problemfritt då det bildas mycket beläggningar på bland annat intagssilen.
Om Region Gotland har fokus på vattentäkt efter avslutad täktverksamhet bör
detta framföras så tidigt som möjligt i tillståndsprocesserna enligt miljöbalken ansökan om täkttillstånd ( f d vattendom) med återställningsplan och ansökan
om vattentillstånd. Ett sådant fokus kan medföra skärpta driftsvillkor under
täktfasen t. ex vad gäller oljehantering. Med ett vattentillstånd följer ett vattenskyddsområde som kan inskränka både pågående och planerade andra verksamheter i tillrinningsområdet.”
Sammanfattningsvis tillstyrker tekniska nämnden att vatten i stenbrott kan
ingå, åtminstone för mindre uttag, som en möjlig del i den framtida vattenförsörjningen del samt tillägger att frågan kan tas med i diskussionerna om den
framtida vattenförsörjningen på Gotland.
Bedömning

Ledningskontoret delar tekniska nämndens bedömning att frågan om utnyttjandet av vatten i stenbrott bör utredas inför den fortsatta diskussionen om
hur vattenförsörjningen på Gotland skall tryggas på lång sikt.
Möjligheten att utnyttja vatten från stenbrott togs upp som ett av ämnena på
det vattenseminarium som genomfördes i september i år för politiker och
tjänstemän. Föreläsaren klargjorde att faktorer som dålig omsättning, påverkan från tidigare täktverksamhet samt årliga variationer i vattenkvaliteten är
frågor som är viktiga att belysa för att kunna avgöra om detta alternativ
överhuvudtaget är tänkbart för framtida dricksvattenproduktion.
Ledningskontoret

Per Lindskog
T f Regiondirektör

2 (2)

Protokoll

Tekniska nämnden 2013-11-27

TN §

279
AU §

Motion. Vattenförsörjning från nedlagda stenbrott
183

Tekniska nämndens beslut
•

Motionerna tillstyrks såtillvida att vatten i stenbrott och andra större vattensamlingar
kan ingå, åtminstone för mindre uttag, som en möjlig del i den framtida
vattenförsörjningen.

•

Frågan tas med i diskussionerna om den framtida vattenförsörjningen på Gotland.

Förvaltningen har inkommit med en ny skrivelse, omfattande svar till båda motionerna.
I motioner till Regionfullmäktige Gotland, föreslår Socialdemokraterna på Gotland och
Centerpartiet och Nya Moderaterna på Gotland att vatten från nedlagda stenbrott och andra
lämpliga vattensamlingar ska ingå som en del av den framtida vattenförsörjningen på Gotland.
Vid dagens nämndsammanträde yrkar Bodil Rosengren (V) avslag till förvaltningens förslag
till beslut. Hon menar att andra tekniker, t.ex membranteknik skall prioriteras och att
vattnet i första hand, tas ur större vattensamlingar.
Björn Söderberg (FP) föreslår att frågan tas med i diskussionerna om den framtida
vattenförsörjningen på Gotland.
Matias Swartling, (MP) föreslår att i förvaltningens förslag ”skall ingå” ändras till ”kan ingå”
Ordföranden frågar om bifall finns till att förvaltningens förslag ”skall ingå” ändras
till ”kan ingå” eller om bifalls finns till Bodil Rosengrens yrkande och finner bifall till att
ändringen, ”kan ingå”, ändras i förvaltningens förslag till beslut.
___
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Ärendet hänskjuts till tekniska nämnden med komplettering att besvara ytterligare en
motion från socialdemokraterna i ämnet. TN dnr 2013/1255, 2287.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen tillstyrks såtillvida att vatten i
stenbrott och andra större vattensamlingar skall ingå, åtminstone för mindre uttag, som en
möjlig del i den framtida vattenförsörjningen.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2013-11-27

Forts § 279
Bakgrund

I motion till Regionfullmäktige Gotland, föreslår Centerpartiet och Nya Moderaterna på
Gotland, ”att vatten från nedlagda stenbrott ska ingå som en del av den framtida vattenförsörjningen på
Gotland”. I motionen anges bl a att tillgången på vatten är begränsad, speciellt under
sommarmånaderna, så måste regionen se på andra lösningar än att ta ut mer grundvatten.
Det finns ett antal nedlagda stenbrott som är vattenfyllda som med fördel skulle kunna
användas som vattenreservoarer. Detta görs redan idag vid Valleviken med gott resultat.
Det finns idag ny modern och välkänd membranteknik för att rena havsvatten och
förorenat grundvatten och den tekniken kan även användas till att rena vatten från
nedlagda stenbrott.
Bedömning

Att bevara så mycket vatten som möjligt är en sund grundtanke. Nederbörd rinner alltför
snabbt ut i Östersjön. Tidigare naturliga buffertsystem har nästan försvunnit i dagens
välutdikade jord- och skogsbruk.
Öppna vattenytor är en bristvara i det gotländska landskapet. Att tillskapa nya sådana är
positivt i sig. Sedan är det en helt annan fråga om det tillskapade vattenområdet bäst lämpar
sig för dricksvattenändamål, badvatten, fiskevatten eller andra användningsätt.
Man kan konstatera att ett ”rent” grund- eller ytvatten från insjöar nästan alltid är att
föredra. Då det på Gotland råder brist på sådant kan man bli tvungen att se på andra
möjligheter. Om man hamnar i läget att välja mellan att ta vatten ur Östersjön eller
nedlagda kalkbrott så synes Östersjön vara att föredra, åtminstone om det är fråga om stora
uttag.
Reningstekniken synes vara likartad, sannolikt membranteknik. Denna teknik ger ett spill
på 25-30% till avlopp. I det läget måste det vara bättre med i princip obegränsad tillgång till
råvatten.
En jämförelse ger normalt att en sjö har bättre omsättning än ett kalkbrott då ett sådant i
regel inte har något utlopp. Ökar uttaget från kalkbrottet dras vatten in från omgivningarna
och kvalitén förändras. Ett sådant uttag påverkar grundvattenytan i omgivningen och
kapaciteten är begränsad.
Det finns idag ett väl fungerande vattenverk i Valleviken som tar vatten från ett nedlagt
stenbrott. Men det är inte helt problemfritt då det bildas mycket beläggningar på bland
annat intagssilen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2013-11-27

Forts § 279
Om Region Gotland har fokus på vattentäkt efter avslutad täktverksamhet bör detta
framföras så tidigt som möjligt i tillståndsprocesserna enligt miljöbalken -ansökan om
täkttillstånd (f d vattendom) med återställningsplan och ansökan om vattentillstånd.
En sådan fokus kan medföra skärpta driftsvillkor under täktfasen t. ex vad gäller
oljehantering. Med ett vattentillstånd följer ett vattenskyddsområde som kan inskränka
både pågående och planerade andra verksamheter i tillrinningsområdet.
___
Protokollsutdrag:
RS+handlingar

Registreras på två ärenden hos RS 2013/430, RS 2013/266

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-02-20

Handlingar till

Ärende 19

Vattenförsörjning från kalkbrott. Motion

av Mats Hedström (M), Lena Celion (M),
Lars Thomsson (C) och Carl-Johan
Boberg (C)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-01-24, § 17
• Motion 2013-06-17
• Ledningskontoret 2013-12-06
• Tekniska nämnden 2013-11-27, § 279

CENTERPARTIET

VV-lf"moderaterna
Visby 2013-04-22

Motion: Vattenförsörjning från nedlagda kalkbrott
Till: Regionfullmäktige Gotland
På Gotland är det vattenbrist i de regionala näten speciellt på norra Gotland och
Östergarnslandet. Grundvattnet räcker inte till för att försörja den utbyggnad som
planeras på norra Gotland, där ledningsnätet utgår från Slite .
I Fårösund och på Fårö finns planer för att lösa vattenproblemen.
I det pågående arbetet med regionens V A-plan ingår att se till en långsiktig
vattenförsörjning för hela Gotland . Eftersom tillgången av vatten är begränsad,
speciellt under sommarmånaderna, så måste regionen se på andra lösningar än att
ta ut mer grundvatten.
Det är egentligen ingen vattenbrist, för det finns vatten i dammar och naturliga
vattendrag som rinner ut i havet. Det finns även ett antal nedlagda stenbrott som är
vattenfyllda som med fördel skulle kunna användas som vattenreservoarer. Detta
görs redan idag vid Valleviken med gott resultat. Om fler vattenkällor kunde
nyttjas till det kommunala ledningsnätet skulle vi trygga vårt grundvatten genom
mindre uttag. Flera av dessa nedlagda stenbrott finns i närheten av områden där
det är brist på grundvatten.
Det finns idag modern och välkänd membranteknik för att rena havsvatten och
förorenat grundvatten och den tekniken kan även användas till att rena vatten från
nedlagda stenbrott.
Vi yrkar därför;
aH vatten från nedlagda stenbrott ska ingå som en del av den framtida
försörjningen på Gotland

Mats Hedström (~)

~~
Lars homsson (C)

rje;/At. ~~ ~d;;:,-,~·y~;Of:,E:'e-~
Lena Celion (M)

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-01-24
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14

Rs § 17
Au § 18

Motion. Vattenförsörjning från kalkbrott
RS 2013/430

- Motion 2013-04-22
- Tekniska nämnden 2013-11-27, § 279
- Ledningskontoret 2013-12-06

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen tillstyrks såtillvida att vatten i stenbrott och andra större vattensamlingar
kan ingå, åtminstone för mindre uttag, som en möjlig del i den framtida vattenförsörjningen.

•

Frågan tas med i diskussionerna om den framtida vattenförsörjningen på Gotland.

Mats Hedström m.fl (M) har i en motion föreslagit att vatten från nedlagda stenbrott ska
ingå som en del av den framtida vattenförsörjningen på Gotland.
Tekniska nämnden tillstyrker sammanfattningsvis att vatten i stenbrott kan ingå,
åtminstone för mindre uttag, som en möjlig del i den framtida vattenförsörjningen del
samt tillägger att frågan tas med i diskussionerna om den framtida vattenförsörjningen
på Gotland.
Ledningskontoret delar tekniska nämndens bedömning att frågan om utnyttjandet av
vatten från nedlagda stenbrott bör utredas inför den fortsatta diskussionen om hur
vattenförsörjningen på Gotland skall tryggas på lång sikt. Kontoret tillägger att
möjligheten att utnyttja vatten från stenbrott togs upp som ett av ämnena på det
vattenseminarium som genomfördes i september 2013 för politiker och tjänstemän.
Föreläsaren klargjorde att faktorer som dålig omsättning, påverkan från tidigare
täktverksamhet samt årliga variationer i vattenkvaliteten är frågor som är viktiga att
belysa för att kunna avgöra om detta alternativ överhuvudtaget är tänkbart för framtida
dricksvattenproduktion.
Arbetsutskottet tillstyrkte att motionen besvaras i enlighet med ledningskontorets förslag.
Yrkande
•

Åke Svensson (S) yrkade att motionen besvaras med tekniska nämndens förslag till
beslut.

Ordföranden ställde proposition på sitt förslag och fann att det hade vunnit bifall.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2013/430

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Datum 6 december 2013

Regionstyrelsen

Motion – Vattenförsörjning från nedlagda kalkbrott
Förslag till beslut

Motionen tillstyrks genom att tekniska nämnden får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att kunna utnyttja vatten från nedlagda stenbrott inför
den fortsatta diskussionen om den framtida vattenförsörjningen på Gotland.
Bakgrund

Mats Hedström (m) m fl föreslår i en motion att vatten från nedlagda stenbrott skall ingå som en del av den framtida vattenförsörjningen på Gotland.
Tekniska nämnden har behandlat motionen under § 279/2013. I beslutet
sägs följande
”Att bevara så mycket vatten som möjligt är en sund grundtanke. Nederbörd
rinner alltför snabbt ut i Östersjön. Tidigare naturliga buffertsystem har nästan
försvunnit i dagens välutdikade jord- och skogsbruk. Öppna vattenytor är en
bristvara i det gotländska landskapet. Att tillskapa nya sådana är positivt i sig.
Sedan är det en helt annan fråga om det tillskapade vattenområdet bäst lämpar
sig för dricksvattenändamål, badvatten, fiskevatten eller andra användningsätt.
Man kan konstatera att ett ”rent” grund- eller ytvatten från insjöar nästan alltid
är att föredra. Då det på Gotland råder brist på sådant kan man bli tvungen att
se på andra möjligheter. Om man hamnar i läget att välja mellan att ta vatten ur
Östersjön eller nedlagda kalkbrott så synes Östersjön vara att föredra, åtminstone om det är fråga om stora uttag. Reningstekniken synes vara likartad, sannolikt membranteknik. Denna teknik ger ett spill på 25-30% till avlopp. I det
läget måste det vara bättre med i princip obegränsad tillgång till råvatten.
En jämförelse ger normalt att en sjö har bättre omsättning än ett kalkbrott då
ett sådant i regel inte har något utlopp. Ökar uttaget från kalkbrottet dras vat-
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/430

Region Gotland

ten in från omgivningarna och kvalitén förändras. Ett sådant uttag påverkar
grundvattenytan i omgivningen och kapaciteten är begränsad.
Det finns idag ett väl fungerande vattenverk i Valleviken som tar vatten från ett
nedlagt stenbrott. Men det är inte helt problemfritt då det bildas mycket beläggningar på bland annat intagssilen.
Om Region Gotland har fokus på vattentäkt efter avslutad täktverksamhet bör
detta framföras så tidigt som möjligt i tillståndsprocesserna enligt miljöbalken ansökan om täkttillstånd ( f d vattendom) med återställningsplan och ansökan
om vattentillstånd. Ett sådant fokus kan medföra skärpta driftsvillkor under
täktfasen t. ex vad gäller oljehantering. Med ett vattentillstånd följer ett vattenskyddsområde som kan inskränka både pågående och planerade andra verksamheter i tillrinningsområdet.”
Sammanfattningsvis tillstyrker tekniska nämnden att vatten i stenbrott kan
ingå, åtminstone för mindre uttag, som en möjlig del i den framtida vattenförsörjningen del samt tillägger att frågan tas med i diskussionerna om den framtida vattenförsörjningen på Gotland.
Bedömning

Ledningskontoret delar tekniska nämndens bedömning att frågan om utnyttjandet av vatten från nedlagda stenbrott bör utredas inför den fortsatta diskussionen om hur vattenförsörjningen på Gotland skall tryggas på lång sikt.
Möjligheten att utnyttja vatten från stenbrott togs upp som ett av ämnena på
det vattenseminarium som genomfördes i september i år för politiker och
tjänstemän. Föreläsaren klargjorde att faktorer som dålig omsättning, påverkan från tidigare täktverksamhet samt årliga variationer i vattenkvaliteten är
frågor som är viktiga att belysa för att kunna avgöra om detta alternativ
överhuvudtaget är tänkbart för framtida dricksvattenproduktion.
Ledningskontoret

Per Lindskog
T f Regiondirektör

2 (2)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-02-20

Handlingar till

Ärende 20

Lagning av asfalt, krav på återställning.

Motion av Robin Storm (M)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-01-24, § 18
• Motion 2012-10-15
• Ledningskontoret 2013-12-12
• Tekniska nämnden 2013-11-27, § 277

Visby 2012-10-15

Motion:

lagning av asfalt, krav på återställning.

Till:

Gotlands RegionFullmäktige

Lagning av asfalt, krav på återställning.
På Gotland är det nu väldigt påtagligt att de sträckor i vägnätet som tillhör Region
Gotland är mycket sämre skick än de statligt ägda sträckorna, trenden är
nedåtgående för Region Gotlands vägnät.
En väldigt enkel ötgärd är att börja ställa ett krav, alt efter ett arbete under jord då
För inte standarden på vägen vara Försämrad I.ex i Form av ojämnheter. Som
yrkeschaufför är detta mer påtagligt än för vanliga personbilar.
En positiv bieffekt skulle även bli att Fordon skulle slippa bromsa och göra diverse
undanmanövrar som äventyrar traFiksäkerheten samt öka C02 utsläppen i
samband med ojämnheterna.
Därför yrkar jag:
alt RegionFullmöktige mer speciFikt kravställer utFörandet av arbeten i vårt vägnät
För alt bibehålla en acceptabel standard.

Robin Storm (MI

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-01-24
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14

Rs § 18
Au § 19

Motion. Lagning av asfalt, krav på återställning
RS 2012/585

- Motion 2012-10-15
- Tekniska nämnden 2013-11-27, § 277
- Ledningskontoret 2013-12-12

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen besvarad med hänvisning till tekniska nämndens svar samt den
information som inhämtats av samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning för
infrastruktur.

Robin Storm (M) har i en motion föreslagit regionfullmäktige ställer specifika krav på
utförandet av arbeten i regionens vägnät för att bibehålla en acceptabel standard.
I motionen sägs att de vägsträckor som tillhör Region Gotland är i mycket sämre skick
än de statligt ägda vägsträckorna.
Tekniska nämnden anger i sitt motionssvar att krav och standard på lagningar av
regionens gator efter grävning för t ex elkabel finns att läsa på regionens hemsida. Här
sägs bl.a. – ”Sökande ansvarar för ökad väghållningskostnad, skada på vägen eller annan
anordning och skada på trafikant till dess arbetet är godkänt av samhällsbyggnadsförvaltningen. Gatan/vägen ska återställas upp till ytan. Överytan på belagd väg förses
med provisorisk beläggning av oljegrus. Arbetet ska utföras enligt anläggnings-AMA.
Slutlig återställning utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen och debiteras enligt tabell.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har rätt att slutföra arbetet till självkostnadspris om det
inte utförs inom den tid som tillståndet anger”.
Ledningskontoret hart varit i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning
för infrastruktur som informerade om att all återställning av regionens vägsträckor följer
ovan nämnda standard och följaktligen landar i samma kvalitet som återställning av
övriga vägar på Gotland. Dock görs till en början en mer provisorisk återställning i
väntan på att marken slutligt sätter sig inför avslutande beläggningsarbeten med asfalt
eller annan lämplig produkt.
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontoret att motionen besvaras med
tekniska nämndens svar samt den information som inhämtats av samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning för infrastruktur.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2012/585

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan von Wchenfeldt
Planeringsstrateg

Datum 12 december 2013

Regionstyrelsen

Motion – Lagning av asfalt, krav på återställning
Förslag till beslut

Motionen anses besvarad med hänvisning till tekniska nämndens beslut samt den
information som inhämtats av samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning för
infrastruktur.
Bakgrund

Robin Storm (M) yrkar i en motion att regionfullmäktige ställer specifika krav på
utförandet av arbeten i regionens vägnät för att bibehålla en acceptabel standard.
I motionen sägs att de vägsträckor som tillhör Region Gotland är i mycket sämre
skick än de statligt ägda vägsträckorna.
Tekniska nämnden har behandlat motionen under § 277/2013. I beslutsunderlaget
sägs följande - ”Krav på standard på lagningar av regionens gator efter grävning
för t ex elkabel finns att läsa på regionens hemsida. Här sägs bl a – Sökande
ansvarar för ökad väghållningskostnad, skada på vägen eller annan anordning och
skada på trafikant till dess arbetet är godkänt av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Gatan/vägen ska återställas upp till ytan. Överytan på belagd väg förses med
provisorisk beläggning av oljegrus. Arbetet ska utföras enligt anläggnings-AMA.
Slutlig återställning utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen och debiteras enligt
tabell. Samhällsbyggnadsförvaltningen har rätt att slutföra arbetet till självkostnadspris om det inte utförs inom den tid som tillståndet anger”.
Bedömning

Ledningskontoret hart varit i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningens
avdelning för infrastruktur som informerade om att all återställning av regionens
vägsträckor följer ovan nämnda standard och följaktligen landar i samma kvalitet
som återställning av övriga vägar på Gotland. Dock görs till en början en mer
provisorisk återställning i väntan på att marken slutligt sätter sig inför avslutande
beläggningsarbeten med asfalt eller annan lämplig produkt.

LEDNINGSKONTORET

Per Lindskog
tf regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803

1 (1)

Protokoll

Tekniska nämnden 2013-11-27

TN §

277
AU §

Motion. Lagning av asfalt, krav på återställning
181

Tekniska nämndens beslut
•

Motionen anses besvarad med förvaltningens yttrande.

Vid dagens nämndsammanträde förklarar chef infrastruktur, Ann-Sofi Lindskog hur
lagning och återställning går till i flera steg.
___
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Ärendet hänskjuts till tekniska nämnden för komplettering.

Förvaltningens förslag till beslut: Avslå Robin Storm´s (M) motion.
Robin Storm (M) har i en motion skrivit att det regionala vägnätet är i sämre skick än det
statliga vägnätet. Samt att det borde ställas krav på åtgärder efter att arbeten under jord har
skett med följd att standarden blivit sämre.
Utifrån detta yrkar Robin Storm (M) att regionfullmäktige mer specifikt kravställer
utförandet av arbeten i vårt vägnät för att bibehålla en acceptabel standard.
Bedömning
Krav och standard på lagningar av regionens gator efter grävning för ex elkabel finns att
läsa på regionens hemsida.
Nedan visas ett utdrag ur denna text:
”Sökande ansvarar för ökad väghållningskostnad, skada på vägen eller annan anordning
och skada på trafikant till dess arbetet är godkänt av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Gatan/vägen ska återställas upp till ytan. Överytan på belagd väg förses med provisorisk
beläggning av oljegrus. Arbetet ska utföras enligt anläggnings-AMA. Slutlig återställning
utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen och debiteras enligt tabellen nedan. .
Samhällsbyggnadsförvaltningen har rätt att slutföra arbetet till självkostnadspris om det inte
utförs inom den tid som tillståndet anger”.
___
Protokollsutdrag:
RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-02-20

Handlingar till

Ärende 21

Gotlands Filmfond AB; förändring av
verksamhetens inriktning
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-01-24, § 25
• Ledningskontoret 2013-12-16
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2013-09-18, § 78

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-01-24
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14

Rs § 25
Au § 26

Förändring av verksamhetens inriktning för Gotlands filmfond AB
RS 2013/344

- (Regionstyrelsen 2013-08-15, § 236)
- Ledningskontoret 2013-12-16

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

De upprättade förslagen till bolagsordning och ägardirektiv för Gotlands filmfond
AB godkänns.

Regionstyrelsen har i augusti 2013 godkänt satsning på etablering av Filmkluster
Fårösund i enlighet med förslaget Filmkluster Fårösund och Gotlands Filmfond AB
2014-2016. Förändringen har medfört att uppdraget att investera i film nu finns kvar
som ett av flera sätt att få filmproduktion till Gotland. Satsningen på filmklustret har
bl.a. inneburit att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit på sig rollen som
sammanhållande aktör och huvudman för filmklusterprojektet samt att de har övertagit
ansvaret för filmstudion. Den fortsatta processen fick ledningskontoret i uppdrag att
hantera, tillsamman med kultur- och fritidsförvaltningen och gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen samt övriga berörda aktörer.
Ledningskontoret har nu lagt fram förslag till reviderad bolagsordning och förslag till
ägardirektiv för Gotlands filmfond AB. Översyn av bolagsordningen har gjorts
tillsammans med minoritetsägaren Filmregion Stockholm-Mälardalen AB. Kontoret har
bedömt att det framtagna förslaget läger en god grund för verksamheten 2014-2016.
Arbetsutskottet föreslog, i enlighet med ledningskontoret, att förslaget till bolagsordning
och ägardirektiv godkänns.
Jäv
Jäv anmäldes av Meit Fohlin (S) på regionstyrelsens sammanträde. Hon lämnade rummet
och deltog inte i ärendets behandling.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2012/344

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Stefan Persson

Datum 16 december 2013

Regionfullmäktige

Förändring av verksamhetens inriktning - Gotlands
Filmfond AB
(2 bilagor)
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

•

De upprättade förslagen till bolagsordning och ägardirektiv för
Gotlands Filmfond AB godkänns.

Bakgrund

Regionstyrelsen godkände den 29 augusti 2013 satsningen på Filmkluster
Fårösund och Gotlands Filmfond AB 2014-2016 samt gav ledningskontoret i
uppdrag att hantera den fortsatta processen tillsammans med kultur- och
fritidsförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen samt
övriga berörda aktörer. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade
därefter den 18 september att ta på sig rollen som sammanhållande aktör och
huvudman för filmklusterprojektet samt att överta ansvaret för filmstudion.
Ärendet

Satsningen på Filmkluster Fårösund och Gotlands Filmfond AB innebär en
förändrad roll för Gotlands Filmfond AB, där uppdraget att investera i film
inte längre ska ligga kvar. Möjligheten till detta ska dock finnas kvar, som ett av
flera sätt att få filmproduktioner till Gotland.
Med anledning av detta har det som en del i den fortsatta processen ingått att
se över Gotlands Filmfond AB:s verksamhet, vilket ledningskontoret har gjort
i samråd med minoritetsägaren Filmregion Stockholm-Mälardalen AB. Denna
översyn har lett till att ett förslag till en reviderad bolagsordning tagits fram
(bilaga 1) tillsammans med ett förslag till ett ägardirektiv för bolagets
verksamhet 2014-2016 (bilaga 2). Bolaget hade tidigare inget ägardirektiv.
När det gäller förändringen i sak av bolagsordningen så gäller den § 3.
Verksamhet, där den tidigare ordalydelsen ”att investera i svensk och utländsk
spelfilm och TV-drama med gotländsk anknytning samt där med förenlig verksamhet”
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2012/344

Region Gotland

föreslås ersättas med ”att stimulera filmproduktion på Gotland för att stärka
varumärket Gotland samt därmed förenlig verksamhet”. Utöver detta så har Gotlands
kommun, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ersatts med Region Gotland,
regionfullmäktige och regionstyrelsen.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att lagda förslag lägger en god grund för
verksamheten 2014-2016, både för bolaget i sig och i relation till övriga aktörer,
som är i behov av att veta vilken roll bolaget har i satsningen Filmkluster
Fårösund.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

2 (2)

Bolagsordning för Gotlands Filmfond AB (svb)
Organisationsnummer: 556792-6844

§ 1. Företagsnamn
Aktiebolagets företagsnamn (firma) är Gotlands Filmfond AB (svb).
§ 2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands (län), Gotlands (kommun).
§ 3. Verksamhet
Bolaget ska bedriva följande verksamhet; att stimulera filmproduktion på Gotland för att stärka
varumärket Gotland samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten har inte som syfte att generera
vinst till Bolagets ägare, men bolaget skall sträva efter ekonomisk hållbarhet över tiden.
§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kronor och högst 500 000 kronor.
§ 5. Antal aktier
Lägst 1 000 stycken och högst 5 000 stycken aktier.
§ 6. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 7 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 7
styrelsesuppleanter. Vardera Part äger utse en ledamot och en suppleant. Övriga styrelseledamöter
och suppleanter utses av Region Gotland. Styrelsens ordförande och vice ordförande utses av
Region Gotland. Styrelsen utses årligen för tiden intill nästa årsstämma och besluten anmäls av
aktieägarnas ombud på årsstämman. Regionstyrelsen i Region Gotland utser de ledamöter och
suppleanter som Region Gotland ska utse.
§ 7. Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och, när sådan
förekommer, verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor.
Regionfullmäktige i Region Gotland utser 1 lekmannarevisor och 1 lekmannarevisorssuppleant för
tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det att val i hela riket till regionfullmäktige
ägt rum intill slutet av den bolagsstämma som inträffar närmast efter nästa val i riket till
regionfullmäktige.

Bolagsverket 2008-10-28

§ 8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna tidigast sex och senast två
veckor före bolagsstämman.
§ 9. Ärenden på årsstämman
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och lekmannarevisorns
granskningsrapport.
7. Beslut om följande.
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
9. I förekommande fall anmälan av respektive parts val styrelseledamöter, Region Gotlands val
av lekmannarevisorer, val av revisorer samt övriga valärenden.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen.
§ 10. Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.
§ 11. Hembud
Hembudsskyldighet
Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga
aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än
erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till
aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När
anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje
lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de
lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två
månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.
Företräde mellan flera lösningsberättigade
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan
de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående
aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det,
av notarius publicus.
Lösenbelopp och betalning
Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara
vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från
den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.
Tvist
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket
framställdes hos aktiebolaget.
§ 12. Fullmäktiges yttranderätt
Bolaget skall bereda regionfullmäktige i Region Gotland möjlighet att ta ställning innan sådana
beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Bolagsverket 2008-10-28

§ 13. Granskning
Regionstyrelsen i Region Gotland, Filmregion Stockholm-Mälardalen AB och revisorer äger rätt att
när som helst granska bolagets verksamhet och räkenskaper.
§ 14. Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av regionfullmäktige i Region Gotland om inte
ändringen föranleds av lagändring eller endast är av redaktionell karaktär.

2013-12-12

ÄGARDIREKTIV
Gotlands Filmfond AB – 2014-2016
Gotlands Filmfond AB, nedan kallat bolaget, ägs av Region Gotland (80%) och
Filmregion Stockholm-Mälardalen AB (20%).
Ägarna tydliggör i detta ägardirektiv sina gemensamma intentioner avseende
inriktningen av bolagets verksamhet, utöver de förutsättningar som framgår av
gällande bolagsordning och det aktieägaravtal som föreligger mellan ägarna.
Detta ägardirektiv är styrande för bolagets verksamhet efter beslut som fattas vid
årsstämma under första delen av år 2014.

1 Uppdrag
Bolagets uppdrag är att stimulera filmproduktion på Gotland och i möjligaste mån i
filmstudion Kustateljén, i syfte att stärka varumärket Gotland och skapa underlag för
film- och bokrelaterad turism.

2 Vision, affärsidé och värdegrund
Bolagets vision är stärka varumärket Gotland som en kulturproducerande plats att
bo, leva och verka på.
Bolagets affärsidé är att stärka förutsättningarna för att filmproduktion på Gotland
ska komma till stånd, genom att vara en viktig part i finansiering, tillgängliggörande
och möjliggörande.
Bolaget ska fungera som en part i Filmkluster Fårösund, för att stärka den kontext i
vilken filmproduktion på Gotland sker.
Bolaget värdegrund i består av en strävan efter ekonomiskt hållbara affärer och en
sund ekonomisk förvaltning. Bolaget ska i sin verksamhet sträva efter bredd,
innovativitet och kvalitet.

3 Mål
Bolaget ska i sin verksamhet uppnå följande mål:
-

Minst 2 filmproduktioner per år förläggs till Gotland till följd av bolagets arbete.
Minst 1 talang har fått hjälp med att finansiera projektutveckling av en
presumtiv filmproduktion.
Minst 5 producenter per år besöker Gotland som tänkbar inspelningsplats.
Upprättade samverkansformer med Inspiration Gotland AB och privata
intressenter i syfte att utveckla film- och bokrelaterad turism.
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4 Verksamhet
Bolagets verksamhet ska i enlighet med ovanstående vara inriktad på att investera
eller på annat sätt få utvalda filmproduktioner att spelas in på Gotland, och då även
om möjligt i filmstudion Kustateljén. Bolaget ska även stödja talanger med medel till
projektutveckling inför presumtiva filmproduktioner, dock maximalt med sammanlagt
100 000 kr per år.
Bolagets verksamhet ska samordnas med Filmregion Stockholm-Mälardalens
investeringsfonder för att gemensamt skapa en starkare part i filmbranschen och
därigenom öka möjligheterna att få fler inspelningar till både Stockholm-Mälardalen
och Gotland.
Bolaget ska ha en nära samverkan med den filmkommissionära verksamheten som
bedrivs inom Filmregion Stockholm-Mälardalen AB och Film på Gotlands
mottagningsverksamhet för att stärka erbjudandet av Gotland som inspelningsplats.
Bolaget ska samverka med Inspiration Gotland AB rörande kommersialisering av
eftermarknaden för film- och bokrelaterad turism.

5 Uppföljning och redovisning
Bolaget skall årligen, senast vid utgången av efterföljande kvartal, rapportera årets
verksamhet och resultatuppfyllelse till ägarna i skriftlig rapport i av ägarna efterfrågat
format.

Detta avtal har upprättas i tre exemplar, varav parterna tagit var sitt och ett
överlämnats till bolaget.

Visby

/

2014

Stockholm

/

2014

Region Gotland

Filmregion Stockholm-Mälardalen AB

Per Lindskog

Anders Ekegren

Tf regiondirektör

Styrelseordförande
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Bilaga – Bolagets roll i Filmkluster Fårösund
Bolagets båda ägare har också andra roller i Filmkluster Fårösund, vars
verksamhetsdelar och samspel mellan dessa åskådliggörs i bilden nedan.
Utbildning

Talangutveckling

Produktion

Region Gotland har flera roller och ansvaret för dessa är fördelade på dessa olika
förvaltningar:
-

-

Region Gotlands gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning, i Fårösund
företrätt av Folkhögskolan på Gotland, benämns nedan endast
Folkhögskolan.
Region Gotlands kultur- och fritidsförvaltning, i Fårösund företrätt av Film på
Gotland, benämns nedan endast Film på Gotland.
Region Gotland ledningskontor benämns nedan ledningskontoret.

Verksamhetsdelar och ansvar
Utbildning - Folkhögskolan på Gotland är huvudaktör.
Talangutvecklig – Film på Gotland och Filmregion Stockholm-Mälardalen AB är
huvudaktörer med visst stöd av Almi Företagspartner Gotland AB och Science Park
Gotland.
Produktion – Bolaget och Filmregion Stockholm-Mälardalen AB är huvudaktörer med
stöd av Film på Gotland.

Styrning av Filmkluster Fårösund
Folkhögskolan på Gotland har rollen som sammanhållande aktör i Filmkluster
Fårösund. För att hålla ihop arbetet så har det organiserats enligt nedan. En
styrgrupp med representanter för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen,
kultur- och fritidsförvaltningen och ledningskontoret leder och sätter ramar för
arbetet. Bolaget utser en representant i arbetsgruppen, som är den operativt
arbetande gruppen tillsammans med projektledaren när det gäller Filmkluster
Fårösund med uppgiften att tillsammans samordna de olika verksamheterna inom
Filmkluster Fårösund inom ramen för givna direktiv.
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Styrgrupp
Filmkluster
Fårösund
Projektledare

Arbetsgruppen

Filmkluster
Fårsund

Filmkluster
Fårösund

Gemensamt utvecklingsprojekt
Folkhögskolan på Gotland har rollen som sammanhållande aktör i Filmkluster
Fårösund och är således också huvudman för det gemensamma
utvecklingsprojektet. I detta projekt anställs projektledaren för Filmkluster Fårösund. I
projektet ingår även marknadsföring av konceptet Filmkluster Fårösund som plats för
utbildning samt aktiviteter för att attrahera och i viss omfattning genomföra nya
utbildningar/seminarier.

Filmstudion Kustateljén
Folkhögskolan på Gotland har operativt ansvar för studion. Bolaget och Film på
Gotland blockhyr delar av studion under projektperioden, Bolaget med 500 000 kr
per år och kultur- och fritidsförvaltningen med 200 000 kr per år. Folkhögskolan i
Fårösund ska tillsammans med övriga intressenter ta fram en policy för fördelning av
studiotid, där proportionerlig hyresandel styr nyttjande- och/eller företrädesrätt.
Bolaget kan genom detta använda upplåtelse av studion som insats i
filmproduktioner. Region Gotlands ledningskontor bistår med personella resurser som
får uppdrag att ansvara för rådgivning och sakkunskap gällande infrastrukturella
frågor så som lokalanpassningar i studion.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2013-09-04

Protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2013-09-18

GVN §78
GVN AU §56

Filmkluster Fårösund - ansvarsfördelning
Ärendenr GVN 2012/127

Beslutsunderlag:
− GVF Svar på skrivelse avseende GVF:s ansvar för Filmklustret 2013-06-25

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att
•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, efter gjorda förtydliganden,
o påtar sig rollen som sammanhållande aktör och huvudman för
filmklusterprojektet, samt
o tar över ansvaret för filmstudion.

Vid nämndens sammanträde den 16-17 april 2013 ställde nämnden sig positiv till
ledningskontorets (LK) förslag till en treårig satsning på Filmkluster Fårösund 20142016. Nämndens villkor för att GVN tar på sig det fulla ansvaret var dock att
regionstyrelsen först fattar ett beslut i frågan där full kostnadstäckning ges för det
utökade ansvaret.
Utifrån beslutet i GVN (GVN § 39 2013-04-16--17) har en skrivelse skickats till t.f.
regiondirektör den 23 april (bilaga). T.f. utbildningschef har diskuterat skrivelsen med
t.f. regiondirektören på ett möte den 24 juni 2013.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-02-20

Handlingar till

Ärende 22

Arbetet med stöd till unga brottsoffer;
rapport
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-01-24, § 22
• Ledningskontoret 2013-12-19

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-01-24
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14

Rs § 22
Au § 23

Rapport. Arbetet med stöd till unga brottsoffer
RS 2013/630

- Ledningskontoret 2013-11-27

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.

Regionfullmäktige beslutade att Inger Harlevis (M) motion 2012-06-18 om ett inrättande
av ett stödcentrum för unga brottsoffer skulle anses besvarad med ledningskontorets
yttrande samt gav kontoret i uppdrag att lämna en rapport om verksamheten i slutet av
år 2013. I sitt svar redovisade ledningskontoret att socialförvaltningen nystartat ett
försök med sådan verksamhet som föreslogs i motionen.
Ledningskontoret skriver i sin rapport att stöd till unga brottsoffer är socialnämndens
ansvar enligt socialtjänstlagen 5 kap. 11§ 3 stycket och socialförvaltningen valt att
inordna stöd till unga brottsoffer i ordinarie verksamhet inom nuvarande budgetramar.
Verksamheten utvecklas samtidigt som det överordnade budgetdirektivet efterlevs, det
vill säga att verksamheten anpassas till de ekonomiska ramarna. Därmed bedömer
ledningskontoret att motionens syfte kan anses uppfyllt.
I rapporten beskriver även kontoret socialnämndens arbete. 2012 startade försök med
en utökad satsning för stöd till unga brottsoffer. Ett arbete som beräknades pågå i två
år, och utvärderas vid utgången av 2014. Stödcentrum för brottsutsatta har haft som
syfte att minska de långsiktigt negativa konsekvenserna av ett brott genom stödsamtal.
Målet med verksamheten har varit att lindra de psykosociala konsekvenserna av
brottsutsatthet samt att främja brottsutsattas rättigheter, behov och intressen.
Uppdraget har sedan september 2012 verkställts av en medarbetare vid Familjestödsenheten. Under perioden 2012-10-15 till och med 2013-07-10 togs 130 polisanmälningar
emot rörande brott mot personer 10 – 20 år boende på Gotland. Könsfördelningen var
jämn men andelen brottsoffer under 16 år var större bland flickorna än bland pojkarna.
29 ungdomar och två föräldrar träffade brottsofferstödjaren för stödsamtal, något fler
flickor än pojkar. Därtill har 25 ungdomar och 10 föräldrar fått stöd via telefon.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-01-24
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14

Rs § 22 forts
Au § 23

Från och med 1 januari 2014 överförs uppdraget till socialjouren och blir därmed
ordinarie verksamhet. Medarbetarna vid socialjouren har redan idag fungerande
samverkan med polismyndigheten och har den kompetens som uppdraget kräver.
Uppdraget består av
−

Stödsamtal för att hjälpa unga brottsoffer att bearbeta brottshändelsen och dess
följder.

−

Praktisk hjälp exempelvis i kontakt med polis, åklagare och försäkringsbolag.

−

Rådgivning om rättigheter och skyldigheter.

Socialförvaltningen bedömer att insatsen för den brottsutsatta kommer att vara av
samma kvalitet som för närvarande. Arbete med att informera skolor och andra berörda
myndigheter om insatsen med mera, kommer däremot att göras i mindre omfattning än
under försöksperioden. Verksamheten finansieras inom befintlig budgetram.
Ledningskontoret har i ärendet gjort en bedömning av konsekvenser för barn och
ungdomar.
Arbetsutskottet har föreslagit att rapporten överlämnas till regionfullmäktige.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2013/630

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Lisa Stark

Datum 19 december 2013

Regionstyrelsen

Fortskridande av arbetet med stöd till unga brottsoffer
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Rapporten mottages och lägges till handlingarna
Bakgrund

Inger Harlevi (M) föreslog 2012-06-18 i en motion till regionfullmäktige att ett
stödcentrum för unga brottsoffer inrättas. Ledningskontoret redovisade ett av
socialförvaltningen nystartat försök med sådan verksamhet. Regionfullmäktige
beslutade att motionen anses besvarad med ledningskontorets yttrande samt att
kontoret uppdrogs att lämna en rapport om verksamheten i slutet av år 2013.
Lägesrapport

Socialtjänsten ansvarar enligt Socialtjänstlagen 5 kap. 11§ 3 stycket för att ett
barn som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp.
2012 startade försök med en utökad satsning för stöd till unga brottsoffer. Ett
arbete som beräknades pågå i två år, och utvärderas vid utgången av 2014.
Stödcentrum för brottsutsatta har haft som syfte att minska de långsiktigt
negativa konsekvenserna av ett brott genom stödsamtal. Målet med
verksamheten har varit att lindra de psykosociala konsekvenserna av
brottsutsatthet samt att främja brottsutsattas rättigheter, behov och intressen.
Uppdraget har sedan september 2012 verkställts av en medarbetare vid
Familjestödsenheten. Under perioden 2012-10-15 till och med 2013-07-10 togs
130 polisanmälningar emot rörande brott mot personer 10 – 20 år boende på
Gotland. Könsfördelningen var jämn men andelen brottsoffer under 16 år var
större bland flickorna än bland pojkarna. 29 ungdomar och två föräldrar
träffade brottsofferstödjaren för stödsamtal, något fler flickor än pojkar. Därtill
har 25 ungdomar och 10 föräldrar fått stöd via telefon.
Från och med 1 januari 2014 överförs uppdraget till socialjouren och blir
därmed ordinarie verksamhet. Medarbetarna vid socialjouren har redan idag

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803

1 (2)

Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/630

Region Gotland

fungerande samverkan med polismyndigheten och har den kompetens som
uppdraget kräver.
Uppdraget består av
- Stödsamtal för att hjälpa unga brottsoffer att bearbeta brottshändelsen
och dess följder.
- Praktisk hjälp exempelvis i kontakt med polis, åklagare och
försäkringsbolag.
- Rådgivning om rättigheter och skyldigheter.
Socialförvaltningen bedömer att insatsen för den brottsutsatta kommer att vara
av samma kvalitet som för närvarande. Arbete med att informera skolor och
andra berörda myndigheter om insatsen med mera kommer däremot att göras i
mindre omfattning är under försöksperioden. Verksamheten finansieras inom
befintlig budgetram.
Ledningskontorets bedömning

Stöd till unga brottsoffer är socialnämndens ansvar enligt socialtjänstlagen 5
kap. 11§ 3 stycket. Socialförvaltningen har valt att inordna stöd till unga
brottsoffer i ordinarie verksamhet inom nuvarande budgetramar.
Verksamheten utvecklas samtidigt som det överordnade budgetdirektivet
efterlevs, det vill säga att verksamheten anpassas till de ekonomiska ramarna.
Därmed bedömer ledningskontoret att motionens syfte kan anses uppfyllt.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

2 (2)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-02-20

Handlingar till

Ärende 23

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
c) Inger Fridbloms (M) avsägelse från uppdraget som nämndeman vid Gotlands
tingsrätt.
d) Agneta Holmgrens (MP) avsägelse från uppdraget som nämndeman vid
Gotlands tingsrätt.
e) Maj Jonssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i tekniska nämnden.
f) Matias Swartlings (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i valnämnden.
g) Berndt Janssons (MP), Maj Jonssons (S) och Joakim Vinbergs (S) avsägelser från
uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
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Undertecknad, Inger Fridblom, begär härmed entledigande från uppdraget som
ersättare i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden samt uppdraget som nämndeman vid
Gotlands Tingsrätt .
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Inger Fridblom
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Mikael Mellqvist
Lagman
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Österväg 2, 82145 Visby
Tel 0498·2114 11
YMW,mOderat.se/gotland

GOTLANDS TINGSRÄTT
Gotlands tingsrätt
Box 1143
621 22 Visby

INK. 2014 -01- 1 Q

Änr

2014 -01- 1 k
REGiON GOTLAND

Visby 9 jan-14

Avsägelse av uppdrag som nämndeman
Undertecknad, Agneta Holmgren, avsäger mig härmed uppdraget som nämndeman i Gotlands
tingsrätt

Agneta Holmgren
Nygatan 4 B
621 56 Visby

\J

Mikael Mellqvist
Lagman

Maj Jonsson

2013-12-20

Trädgårdsgatan 263
62154 Visby

Region Gotland
62181 Visby

Avsägelse av uppdrag
Jag Maj Jonsson (s) avsäger mig uppdaget som ledamot i Tekniska nämnden pga flytt tll
fastlandet.
Visby 2013-12-20

Avsägelse
Jag vill härmed avsäga mig min plats som ersättare

Hälsningar

Matias Swartling MP

i valnämnden inom Region Gotland.

LÄNSSTYRELSEN l
GOTLANDS LÄN

ink 2013 -12- 1 8
Dnr
Länsstyrelsen i Gotlands län

Änr

2013 -12- 1 9
REGION GOTLAND

Jag, Berndt Janson, har utsettss till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige.
Tyvärr tvingas jag tacka nej och avsäger mig uppdraget med omedelbar verkan.
16 december 2013

Berndt Janson
Levide Skinnarve 404, 62353 HEMSE

Maj Jonsson

2013-12-20

Trädgårdsgatan 263
62154 Visby
Region Gotland
62181 Visby

Avsägelse av uppdrag
Jag Maj Jonsson {s} avsäger mig uppdraget som ersättare i Regionfullmäktige pga flytt till
fastlandet.
Visby 2013-12-20

Till Regionfullmäktige i Region Gotland.

A vsägelse av uppdrag.

Undertecknad, Joakim Vinberg (S) begär hänned entledigande från uppdraget som ersättare i
Regionfullmäktige.

Joakim Vinberg

2013-12-23

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-02-20

Handlingar till

Ärende 24

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
• Anna ”Sixten” Johanssons m.fl. medborgarförslag om att regionen bidrar med
förutsättningarna att förverkliga ett funktionellt kallbadhus i Visby (Inkom
2013-12-13) RS 2013/802
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
• Bengt Brolins medborgarförslag om valborgsmässoeldar på Södra Hällarna.
(Inkom 2013-12-12) RS 2013/822
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
• Andreas Jakobssons medborgarförslag om att införa ”Gotländsk
hembygdsrätt” enligt åländsk modell för fastighetsköp/ägande på Gotland.
(Inkom 2014-01-08) RS 2014/17
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
• Erna Svenssons medborgarförslag om att få parkeringstillstånd för
rörelsehindrade skickat per post. (Inkom 2014-01-13) RS 2014/23
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
• Magnus Hellströms medborgarförslag om att upprätta Plustrafik kvällstid
mellan Visby och Katthammarsvik. (Inkom 2014-01-13) RS 2014/24
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
• Rebecca Rutsells medborgarförslag om lekland för barn på Gotland. (Inkom
2014-01-14) RS 2014/25
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden
• Anders Eneqvists medborgarförslag om att asfaltera och sätt upp belysning
från Hemse badhus till busstationen samt belysning till Granngården.
(Inkom 2014-01-14) RS 2014/26
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

• Kerstin Petterssons medborgarförslag om gratis broddar till alla över 65 år som
bor på Gotland. (Inkom 2014-01-16) RS 2014/33
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden
• Molly Packaléns medborgarförslag om att anpassa tidtabell och sträckning för
buss 10 efter skoltiderna för Atheneskolan. (Inkom 2014-01-17) RS 2014/38
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
• Jan Bejrums medborgarförslag om grundläggande utbildning i brandkunskap i
skolan. (Inkom 2014-01-30) RS 2014/54
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn- och
utbildningsförvaltningen
• Robert Thunbergs medborgarförslag om att Migrationsverket ska ha en filial på
Gotland. (Inkom 2014-01-30) RS 2014/55
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen samt för
kännedom till Migrationsverket

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

l/l"
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Namnteckning

Datum

10

Namnfbrtydligande
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Adress
Postadress

/

6-21
E-postadress
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J

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2
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MEDBORGARFÖRSLAG
Undertecknade vill att regionen bidrar med förutsättningarna att förverkliga
ett funktionellt kallbadhus i Visby.
Visby sockenbastuförening håller sedan 2010 bastun vid Kallis öppen med hjälp av ideella
krafter. Eftersom intresset har visat sig vara stort och växande, har öppettiderna
fåttutökats efter hand. Ungefär 1100 personer har någon gång besökt bastun men många
utnyttjar den regelbundet. Som flest har vi varit 22 personer i den lilla bastun som egentligen
baraär byggd för 12. Temperaturen blir därefter. Vi tycker det är hög tid att regionen tar tag i
den här frågan och bidrar med förutsättningarna för att förverkliga
ett välplaneratkallbadhus vid vattnet, fortsatt centralt i Visby.
Vi anser att ett välplanerat kallbadhus, med generösa öppettider, inte bara skulle komma oss
gotlänningar till gagn,utan även bidra till att locka besökare till ön under alla
årstider. Hälsoeffekterna av att bastu- och kallbada är många och väl undersökta och ett
kallbadhus skulle därför även stärka Gotlands profil som Hälsoö ytterligare.
Sammanfattande artiklar om bastubadandets hälsoeffekter går att finna bland annat på:
http://illvet.se/fraga-oss/ar-vinterbadande-halsosamt
http://www.newscientist.com/article/dn21206-saunas-could-heal-vour-mood-and-vourhearthtml
http://www.aminied.com/article/S0002-9343%2800%2900671-9/abstract

Visby 10 dec 2013

Anna Sixten Johansson

Sven Landahl

Helene Stade

.
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
VALBORGSMÄSSnFT.DAR PÅ SÖDRA HÄLLARNA.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Den gamla fina traditionen med sång, musik och
Valborgsmässoeld på Södra Hällarna tycklér jag att
Regionen åter skulle ta upp för sina medborgare.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt forslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning
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Namnfbrtydligande
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Benet Brolin
Adress

Lyckåktlrgatan 6
Postadress

621 49

VISBY

E-postadress

217627$telia.com

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

REGION GOTLAND

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

Införa "Gotländsk hembygdsrätt", enligt Åländsk
modell. För fastighets-köp/ägande på Gotland skall
krävas köparen är/varit folkbokförd på Gotland minst
5 år samt erlaqt språktest i svenska och qutniska.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Den gotländska miljön och bebyggelsen är
världsunik i sitt slag, men riskerar att förlora sin
karaktär pga sista årens spekulationer och prisrally
på fastigheter. Gotland håller på att säljas ut och
riskerar att bli endast en turistort utan levande
landsbygd och annan utveckling. Dessutom förlorar
regionen varje år miljarder kr i skatteintäkter.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum
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Namnteckning^^
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Namnförtydligande

Andreas Jakobsson
Eskelhem Valve 638
622 70 Gotlands Tofta
andreas@mvkonsult.se

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarforslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarforslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokford på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress
°
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Postadress
E-postadress
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning
Namnförtydligande

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

Jag tycker att det ska beslutas om någon typ av
lekland för barn på Gotland.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

l dagsläget finns det väldigt få aktiviteter för barn,
framförallt under höst- vinter- och vårmånaderna.
Jag, och fler med mig, tycker det är konstigt att det
inte finns, med tanke på att man samtidigt vill öka
inflyttningen och folkmängden. Är helt övertygad om
att någon typ av lekland skulle göra Gotland mer
attraktivt för barnfamiljer.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m. m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Nanyaleckning

Datum

2014-01-13
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Rebecca Rutsell
Adress

Fröjelgatan 5
621 43 Visby
rutzell@hotmail.com

Postadress

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

Mitt förslag är att asfaltera från Hemse badhus runt
kullen till busstationen samt att sätta upp belysning
där och även belysning sträckan till Granngården,
för att det är många som utnyttjar denna sträcka.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Det är många som går eller cykiar dom sträckorna
för att det är i anslutning till elljusspåret, samt att
blandannat skolungdomarna tar den vägen
Sudervallen för idrott. Även är det många som går
eller cyklar denna väg till våran nya konstgräsplan.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokfbrd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namntopkningy

-

2014-01-11 /^te/tftf
tTrttfcy^dJNamnfbrtydligande
X'
Anders Eneqvist
Adress
Lillhagsgatan 7
Postadress
62351 Hemse
E-postadress
pettsonsverige@tele2.se
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Att erbjuda gratis broddar til alla över 65 år som bor
på Gotland (folkbokförda).

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Detta erbjudande visar på omtanke om den enskilde
personen (minskad risk för fall och det lidande det
kan innebära). Dessutom minskade kostnader för
sjukvården genom färre frakturer med dyra
sjukvårdskostnader som följd.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2014-01-14

Namnteckning,

'MMJI/l/lr
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Namnförtydligande

Kerstin Pettersson
Vibble Bygelgatan 8

Adress

Postadress

622 59 Visby
kerstin.62@telia.com

E-postadress
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Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY
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REGION GOTLAND

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

Ändra 1) tidtabellen, 2) sträckning för buss 10 så att
bussen passar skoltiderna samt går in via
Atheneskolan/Visborg.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Vi på Athenskolan får inget busskort, men vi
behöver ändå åka buss. Åk F-6 slutar alla kl
Ingen buss går då vare sig mot Visby eller söderut.
Idag går bussen 13:45 eller 14:45 från Leva för mig
som ska till Vibble. Jag får vänta 45 min på bussen
och måste gå över stora vägen vid Leva. Jag vill att
1) tidtabell och 2) sträckning ändras. Molly, 11 år.
Information om behandling av personuppgifter
.
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

0*0
[~]

Förslagsställare m. m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Namnteckning / ,

Datum

2014-01-13

»

Ato4< (feteu^n

Namnförtydligande

Mollv Packalén
Vibble Basgången 1 1

Adress

Postadress

622 60 Visbv
stina. packalen(Q)svenskaspel. se

E-postadress
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Region

MEDBORGARFORSfofcJg

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

20U -01- ? O
REGION GOTLAND

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

Grundläggande brandkunskap skall ingå i följande
elevers utbildning enligt följande: årskurs 8 heldagsutbildning,årskurs 5 - halvdagsutbildning och
förskolan - 2 tim utbildnina.Start hösten 2014
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Anlagd brand och bostadsbränder är ett
samhällsproblem.Gotland är inte förskonat från
detta.Långsiktiga åtgärder behövs om vi skall
komma tillrätta med problembilden. Skolan är rätt
forum.Regionens räddningstjänst skall ges det fulla
ansvaret att genomföra utbildningarna.
Projektbeskrivning över "Upp i rök" bifogas
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

[x]
l l

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2014-01-28

Namnteckning^*

.•*-\

"^,JC^^__

NamnförtydligSnne

Jan Beirum
Backgatan 1 1

1

J\

Adress

Postadress

621 55 Visby
E-postadress

ian.beirum@telia.com
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Projektet "Upp i Rök 2013"
Bakgrund
Anlagd brand inom skolans värld är ett växande problem. Skolbränderna har ökat kraftigt i
antal senaste åren och därmed också skadebeloppen. Gotland är inte förskonat från denna
trend. Det inträffar kontinuerligt anlagda bränder på Gotländska skolorna.
Brandskyddsföreningen har tagit beslut på att inom hela landet genomföra projektet "Upp i
Rök" som är en riktad information ang. förebyggande åtgärder inom högstadieskolan.
Projektet är statsfinansierat med riktade medel från s.k. självskyddspengar från MSB.
Region Gotland och Länsförsäkringar på Gotland har under ett par år drivit ett förebyggande
brandskyddsprojekt riktat mot högstadieklasserna inom region Gotland.
Vid ett gemensamt möte våren 2012 mellan företrädare för Region Gotland, Länsförsäkringar
Gotland och Brandskyddsföreningen Gotland beslöts att genomföra en gemensam riktad
satsning till högstadiet omfattande en dags brandutbildning för samtliga elever i årskurs 8.
Brandskyddsföreningen Gotland har den samordnande rollen och ansvarar för projektet.
Projektet utökas under 2013 till att även omfatta samtliga elever i årskurs 5 och samtliga
förskoleklasser.

Syfte
Utbilda högstadiets ca 550 elever i förebyggande brandkunskap
Utbilda mellanstadiets ca 530 elever i förebyggande brandkunskap
Besöka/informera samtliga ca 50 förskoleklasser
Påverka elevernas attityd till konsekvenser av brand på skolan
Eliminera anlagda bränder inom regionens skolor samt friskolorna

Tid
Läsåret 2013-2014

Mål
Utbildning av en högstadieklass årskurs 8 varje torsdag - heldag med start 2013-01-17
Utbildning av en mellanstadieklass årskurs 5 varje onsdag med start 2013-09-01
Information på förskoleklasser varje onsdag med start 2013-09-01
Räddningstjänstens deltidsstationer runt om på ön används
Räddningstjänstens heltidsstation i Visby används för elever från Visby och Roma området

Genomförande
Brandskyddsföreningens instruktörer tillika deltidsbrandmän genomför projektet.
Samtliga har genomgått certifieringsutbildning för projektet 28 augusti 2012 i
Brandskyddsföreningens regi.Instruktörerna utrustas med profilkläder enligt projektet
Tryggare Bostäder
Utbildningen genomförs runt om på ön i skolans ordinarie lokaler och på brandstationerna.
Planeringen av varje utbildningstillfälle åvilar de kontrakterade instruktörerna.

BRANDSKYDDSFÖRENINGEN GOTLAND
Merkuriusgatan 3 - 62141 Visby

Region

Gotland

MEDBORGARFÖRSI
Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2014 -01- 3 (i
REGION GOTLAND

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

Migrationsverket skall ha en filial på Gotland.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Tidigare fanns det möjlighet att träffa representanter
från Migrationsverket på Gotland minst en gång per
månad. Som det nu är måste man beställa tid hos
handledare i Solna. Det passar sällan med
båttiderna därför krävs det ofta övernattning. Vi äro
många på gotland som får resa till och från ön för att
träffa myndigheterna. Vi har inget val!
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarfbrslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarfbrslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

f*"]
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokford på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2014-01-27

Nanrtteckninjr/' f^—-f

/

7
^^/Ät/^^
Namnförtydligände
/

Robert Thunberg
Tingstädevägen 44
62444 Tingstäde
robert.thunberg@telia.com

Adress

Postadress

E-postadress
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-02-20

Handlingar till

Ärende 25

Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Innehåll
• Britt Johanssons medborgarförslag om att utöka antalet gästplatser i
småbåtshamnen i Klintehamn. RS 2013/359
• Tekniska nämnden 2013-11-27, § 266
• Medborgarförslag (Inkom 2013-06-11)
• Ann Ekstedts medborgarförslag om parkeringsproblem på Lännaområdet.
RS 2012/143

• Tekniska nämnden 2013-11-27, § 288
• Medborgarförslag (Inkom 2012-03-08)

Protokoll

Tekniska nämnden 2013-11-27

TN §

266
AU §

Medborgarförslag om att utöka antalet gästplatser vid
småbåtshamnen i Klintehamn
167

Tekniska nämndens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat

Inför dagens nämndsammanträde har vänsterpartiet inkommit med ett förslag att
medborgarförslaget anses besvarat med motivering att:
Hamnen i Klintehamn är viktig för många olika intressen för Klintehamn och hela
Gotland. För närvarande pågår arbeten och förberedelser för en utbyggnad av godshamnen
men den innebär inte att andra intressen inte kan tillgodoses. För att möjliggöra en bred
utveckling av verksamheterna i hamnområdet bör en lite djupare inventering och studie
göras. Förslaget om ytterligare gästplatser får då övervägas och prövas mot andra idéer och
möjligheter. Alla förslag till ekonomiska åtaganden för regionen måste dessutom prövas i
regionens budget. Det är därför inte nu möjligt att tillgodose medborgarförslaget men det
bör heller inte definitivt avvisas.
Med hänvisning till detta föreslås medborgarförslaget vara besvarat.
___
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås

Bakgrund

Ett medborgarförslag har inkommit till Region Gotland där förslagsställaren föreslår en
utökning av antalet gästplatser vid småbåtshamnen i Klintehamn. Förslagsställaren önskar
att utbyggnaden utförs i regionens regi och i samband med muddringsarbeten för
industrihamnen. Till förslaget har också bifogats en ritning som visar hur ytterligare fyrtio
båtplatser kan anläggas utmed pontonbryggor.
Bedömning

Det tidigare förslaget av ö-projekt i Klintehamns hamn kunde inte fullföljas då
utarrendering av vattenområdena inte kunde genomföras inom den gällande lagstiftningen.
Klintehamns hamn med angränsande vattenområden har stora strömningar i havet som
medför att bottenmassor i form av sand och grus förflyttar sig med igenslamning som följd,
och detta är gästhamnen framförallt utsatt för redan idag med begränsat vattendjup som
följd.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2013-11-27

Forts § 266
Detta kräver kontinuerlig underhållsmuddring för att behålla de stipulerade vattendjupen.
Vidare, att anlägga en vågbrytare som förslaget visar, kan medföra att strömningarna ändras
okontrollerat med erosionskador som följd.
Region Gotland har redan lämnat tillståndsansökan till Mark -och Miljödomstolen för
utbyggnad och muddring av Klintehamns hamn med tillhörande inseglingsränna och de
muddringsvolymer som är aktuella. Ansökan inbegriper också dumpning av massor till
havs. Det vattenområde som nu föreslås bli muddrat ingår inte i den ansökan.
När muddringen med utfyllnad i anslutning till lanthamnen är genomförd kan det bli
aktuellt att flytta Karlsötrafiken till det gamla färjeläget och därmed frigöra platser för
exempelvis ytterligare gästbåtar i småbåtshamnen.
Med anledning av ovanstående avslås medborgarförslaget.
___
Protokollsutdrag:
RS
Förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regiöll

i

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

-fr

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
s~.—>

é Åar A^h^s-bi**** <&#
ts< </
/

e»
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarfbrslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

[ix]
f~1

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan |té3ä~tiU att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
\
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Välkommen med ditt medWorgarförslag
Alla som bor - är folkbokförda - på Gotland kan lämna medborgarförslag.
Regionfullmäktige fattar beslut om medborgarförslag som är av större vikt för regionen.
Övriga medborgarförslag kan fullmäktige överlämna till regionstyrelsen eller andra
nämnder att fatta beslut om. Särskild blankett ska skriftligen undertecknas och skickas in.

Allmän information
Den som är folkbokförd på Gotland, får sedan halvårsskiftet 2004, väcka förslag i
fullmäktige, s.k. medborgarförslag. Detta gäller såväl barn och ungdomar som personer
med utländsk bakgrund som inte har kommunal rösträtt. Denna förslagsrätt tillkommer
endast folkbokförda, inte föreningar, företag eller liknande. Begreppet medborgarförslag
används för att skilja förslaget från de motioner som lämnas av fullmäktiges ledamöter.
Ett medborgarförslag kan bara behandlas av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges
befogenhetsområde. "Fullmäktige beslutar i frågor av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt för kommunen", t.ex. val av ledamöter i nämnder och ansvarsfrihet för dem,
budget, skatt, mål och riktlinjer samt taxor.
Medborgarförslag som rör myndighetsutövning och enskilda personer behandlas inte av
fullmäktige. Fullmäktige beslutar inte heller i nämndernas löpande förvaltningsfrågor t.ex.
gatubelysning, parkeringsfrågor, hastighetsbegränsningar, renhållning, äldrevård o.s.v. Om
ett sådant medborgarförslag ställs kan det av regionfullmäktige överlämnas till
regionstyrelsen eller berörd nämnd att självständigt fatta beslut om.
Endast ett förslag kan lämnas per medborgarförslag. Önskar du lämna flera förslag, skall
ny blankett användas.
För att styrka att förslagsställaren är folkbokförd på Gotland ska medborgarförslaget vara
skriftligt, egenhändigt undertecknat av en eller flera personer, ha namnförtydligande och
adress. Förslaget ska skrivas på den särskilda blankett som finns på Region Gotlands
hemsida. Denna finns även att hämta i receptionen på Rådhuset, Visborgsallén 19 i Visby,
att beställas per tel. 26 96 40 eller 26 93 18. Blanketten kan sedan lämnas på samma ställe,
eller vid ett av regionfullmäktiges sammanträden. Blanketten på Region Gotlands hemsida
kan fyllas i elektroniskt, men måste skrivas ut, undertecknas och lämnas in. Postadressen
är: Regionfullmäktige, Region Gotland, 621 81 Visby.
Vad händer med medborgarförslaget
När förslaget kommer in till regionfullmäktige blir det en allmän handling och diarieförs.
Förslaget bereds av regionfullmäktiges presidium som på nästkommande sammanträde
föreslår regionfullmäktige om de ska behandla ärendet själva eller om detta ska överlämnas
till regionstyrelse eller berörd nämnd. Vid överlämnandet ansvarar berörd nämnd och fattar
eget beslut.
Förslagsställaren kommer att underrättas om när medborgarförslaget kommer att tas upp
för beslut. Förslagsställaren har inte någon yttranderätt i regionfullmäktige, regionstyrelsen
eller i någon av Region Gotlands nämnder.
Inkomna medborgarförslag bör beredas inom ett år och samma regler gäller som för
motioner. Två gånger per år redovisas i regionfullmäktige de förslag som inte blivit
avslutade.

Britt Johansson
Södra knstvfigen 12

0377KII**..
Tel. 24 19 27

Dtrr»ir\iM /^^>v. * * , ,

REGION GOTLAND

Klintehamn 2013-05-20

2013-05-23
_ . . ,
Registraturen

Till Region Gotland

Medborgarforslag
Föreslår en förändring av småbåtshamnen i Klintehamn, då det tänkta ö-projektet troligtvis inte
kommer att förverkligas.
Föreslår att utbyggnaden utförs i kommunal regi och då i samband med muddringsarbeten för
industrihamnen.
För närvarande så har Klintehamn endast nio (9) gästplatser till förfogande.
Enligt bifogade ritning är det möjligt att erhålla ytterligare fyrtio (40) gästplatser vid boj och
fjorton (14) långsidesplatser för större nöjesbåtar.
Muddringsmassan består till största delen av ren sand, som kan lossas i land och nyttjas till
fyllnadsmassor. En mindre del från muddringen måste deponeras till havs.
Beträffande miljöfrågor hänvisas till utredningen "Klintehamns småbåtshamn - en studie av
strömförhållande, geokemi- och sedimentsprocesser inför en utbyggnad"; Göteborgs Universitet
2007.
Hoppas att denna utbyggnad kan komma till stånd och då tillföra Klintehamn och Region Gotland
renommé, ökade intakter och arbetstillfällen.

Britt Johaifsson
Klintehamn

Bilaga: l st ritning
Sändlista: Region Gotland
Hamnchef Mats Ericsson, f.k.
Hamnfogde Gösta Hammarberg, f.k.
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Protokoll

Tekniska nämnden 2013-11-27

TN §

288
AU §

Medborgarförslag om att införa parkeringsförbud på
Frejgatan och tillskapa nya parkeringsplatser på
allmänning
193

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås

Bakgrund

Ett medborgarförslag har inkommit till Region Gotland där förslagsställaren önskar att ett
parkeringsförbud införs på Frejgatan för att underlätta för snöröjningen längs gatan.
Förslagsställaren önskar även att parkeringsplatser tillskapas på en allmänning för att ersätta
de parkeringsplatser som försvinner om ett parkeringsförbud införs på Frejgatan.
Bedömning

Teknikförvaltningen, som genomför snöröjning på Frejgatan, upplever inte några större
problem med snöröjning längs gatan. Teknikförvaltningen anser inte att något permanent
parkeringsförbud behöver införas. Skulle det uppkomma tillfällen då snöröjningen inte
fungerar vid extremt snöfall så finns möjligheten att införa ett tillfälligt parkeringsförbud
längs gatan.
Bedömningen är att det inte finns något behov av att införa ett permanent
parkeringsförbud längs Frejgatan och därmed finns inte heller något behov av att tillskapa
nya parkeringsplatser på allmänningen.
Med anledning av ovanstående avslås medborgarförslaget.
___
Protokollsutdrag:
RS
Förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

Ett enkelt och billigt sätt att lösa parkeringsproblem
på Lännaplan i Visby, genom att öka antalet
P-platser, samt underlätta för t.ex. snöröjning.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Se bifogad skiss/karta.
Ta en bit "allmänning" och skapa flera p-platser och
inför P-förbud längs Frejgatan, så att bilar kan mötas
och så att snöröjning kommer fram till den smala
gränden.
Karta nr 1 befintlig situation
Karta 2 mitt förslag
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.

Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

20 12 - 03 - 06

Namnteckning
Namnförtydligande

Ann Ekstedt
Lännavägen 5
Postadress
621 45 Visby
E-postadress
annalottaekstedt@hotmail.com
Adress
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Lännaplan, Visby - Google Maps

Google

http://maps.google.se/

Pagel of 17

För att se all information som finns på
skärmen klickar du på länken Skriv ut bredvid
kartan.

2012-03-06

Lännaplan, Visby - Google Maps

Google

http://maps.google.se/

Page l of 17

För att se all information som finns på
skärmen klickar du på länken Skriv ut bredvid
kartan.

2012-03-06

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-02-20

Handlingar till

Ärende 26-30

Interpellationer
Innehåll
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Alexander
Janssons (C) interpellation om upphandlingar av entreprenader och
maskintjänster. RS 2013/818
• Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzlers (V) svar på
Magnus Jönssons (M) interpellation om barnomsorg på kvälls- och obekväm
arbetstid . RS 2013/814.
• Regionstyrelsens ordförande Åke Svenssons (S) svar på Lena Celions (M)
interpellation om regional digital agenda. RS 2013/815
• Kultur- och fritidsnämndens ordförande Janica Sörestedts (S) svar på Anna
Anderssons (C) interpellation om digitala biblioteksresurser. RS 2013/816
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Kerstin
Kalströms (C) interpellation om framtida planer för Fårösunds gamla
kommunhus. RS 2013/817

Interpellation
Till
Tommy Gardell, ordförande tekniska nämnden

Angående upphandlingar av entreprenader och maskintjänster
Inom regionen görs ett stort antal upphandlingar, många är offentliga upphandlingar
och öppna för aktörerna att lämna bud. Men inom området som gäller användandet av
maskintjänster och entreprenader sker upphandling i stor utsträckning genom direkt
upphandlingar och ramavtal.
Nu hörs det oro inom branschen om att det inte alltid är en rättvis fördelning av
upphandlingarna och det missgynnar nystartade unga entreprenörer.
Med anledning av detta frågar jag följande:
1. Hur ser fördelningen ut med upphandlingar inom entreprenader och maskintjänster,
direktupphandling, ramavtal och offentlig upphandling?
2. Vad gör man för att fördela upphandlingar jämt mellan nystartade och etablerade
företag?
3. Har man en plan för att göra upphandlingar mer öppna?

Alexander Jansson (c)
2013-12-16

Visby 2013-12-16
Interpellation: Barnomsorg på kvälls- och obekväm arbetstid
Till: Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Brittis Bentzler
Idag finns en möjlighet att lämna barn till barnomsorg på kvälls- och obekväm arbetstid.
Jag har varit i kontakt med Barn- och utbildningsförvaltningen och fått till svar att, för
att kunna göra måste det också ske med en viss regelbundenhet.

Det finns föräldrar som via skifts- och oregelbundna arbetstider behöver ha någon form
av barnomsorg också vid varierande tidpunkter efter ordinarie arbetstid. Vilka
möjligheter erbjuder Region Gotland dessa föräldrar att få sina behov tillgodosedda och
inom vilka ramar fungerar det idag?

Magnus Jönsson (M)

Interpellation: Regional digital agenda
Till: Regionstyrelsens ordförande, Åke Svensson

Visby 2013-12-16

För ungefär två år sedan presenterades den Nationella digitala agendan av regeringen.
Den ska vara grunden för en samlad politik på området, ett övergripande ramverk, bidra
till att de gemensamma resurserna utnyttjas effektivare och bl a bidra till ökad
informationssäkerhet, e-tjänster mm.
I den har också regionerna i Sverige ett uppdrag att ta fram egna sådana, så att Sveriges
regioner gemensamt kan gå i täten för vi ska befinna sig bland de bästa nationerna i
världen
Många regioner har idag egna Regionala digitala agendor, såsom Örebro, Jönköping,
Östergötland samt Västragötalands regionen.
Därför undrar jag

Hur ser det ut på Gotland, hur långt har vi kommit med denna handlingsplan nu?

Lena Celion (M)

Interpellation till ordföranden i Kultur- och Fritidsnämnden

Ang. Digitala biblioteksresurser
I delårsrapport 2:2013 står det på sidan 19: "Biblioteken visar ingen större skillnad i
antal utlånade media från förra året. Den lilla skillnad som ändå finns beror till största
del på en förflyttning i utlåning från fysiska lån till digitala lån"
I Region Gotland har man under hösten delat ut iPads till samtliga elever i år 7-9 på
landsbygdsskolorna. Under våren kommer även Visbyskolornas elever att förses med
iPad. Detta innebär ändrade arbetssätt och stora möjligheter, till exempel att kunna
låna och läsa böcker digitalt.
I dagsläget finns en begränsning av antalet digitala lån, som gör att man till exempel
inte skulle kunna låna samma bok digitalt i en hel klass, för gemensam läsning.
Kvoten skulle snart bli full.
Med anledning av ovanstående undrar jag:
- Vilken plan har man för att möta det ökande behovet av digitala lån?

Levide 2013-11-25

Anna Andersson
Centerpartiet

Interpellation
Till Tekniska nämndens ordf Tommy Gardell

Ang. Fårösunds gamla kommunhus
Vad händer med det gamla kommunhuset i Fårösund?
Det står tomt och blir ytterligare en kapitalförstöring om det får stå
och förfalla.

Fårö den 14 dec 2013

Kerstin Kalström (c)
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Information
Innehåll
• Socialnämndens beslut 2013-12-06, § 140, om individrapportering – inte
verkställda beslut per den 30 september 2013.

