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Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering. Upprop

2.

Ungdomsledarpriset 2014; utdelning

3.

Delårsrapport 2014:1

4.

Region Gotlands revisorers budget för 2015

5.

Strategisk plan och budget 2015-2017

6.

Arvodesregler; revidering

7.

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025

8.

Energi 2020 – energiplan för Region Gotland

9.

Region Gotlands översiktsplan ”Bygg Gotland 2010-2025”; aktualitetsprövning

10.

Internationell strategi för Region Gotland; revidering

11.

Aktieägarpolicy – Region Gotlands bolagsstyrning

12.

Ändrad bolagsordning för Gotlandshem Värme AB

13.

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten, Fårö Vinor 1:18

14.

Köpekontrakt för Visby Artilleriet 1:38

15.

Friköp av tomträtt Visby Sotaren 3

16.

Regelverk för serviceförvaltningen i Region Gotland

17.

Uppdatering av mål och riktlinjer för konstnärlig gestaltning vid uppförande av
offentliga byggnader och anläggningar inom Region Gotland

18.

Omfattning av patientnämndens uppdrag - skolhälsovård

19.

Medborgarförslag. Koppeltvång för hundar i motionsspåret vid Visborg (tillägg i
lokala ordningsföreskrifterna)

20.

Sociala hänsyn vid upphandlingar. Motion av Inger Olofsson (C) och Eva Nypelius (C)

21.

Tilläggsbelopp till elever i behov av extraordinära stödåtgärder. Motion av Anna
Andersson (C)

22.

Inför sortering av verksamhetsavfall. Motion av Jenny Guteäng (M)

23. Giftfri vardag, Motion av Lars Thomsson m.fl. (C)
24. Temasammanträde i regionfullmäktige om barn och unga.
Motion av Anna Andersson (C)
25. Årlig allmänpolitisk debatt; förstudie
26. Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Gotlandsmusiken
2013
27. Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Finsam Gotland
2013 (Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser)
28. Avsägelser och val av:
a)

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

(bordlagt från föregående sammanträde)

b) Tre ledamöter i styrelsen för Gotlandshem Värme AB. Fyllnadsval görs ej

p.g.a. ändrad bolagsordning, se ärende 11

c)
d)

En ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden t.o.m. 2014-12-31

(efter Karin Palmqvist, S, som avsagt sig uppdraget)

En revisor för regionens räkenskaper, AB Gotlandshem, Gotlandshem Värme
AB, Gotlands filmfond, Stiftelser som förvaltas av regionstyrelsen och Wisby
Ridklubb t.o.m. 2014-12-31 (efter Conny Broén. S, som avsagt sig uppdraget)

29.

Medborgarförslag; nyinkomna

30.

Medborgarförslag; beslutade

31.

Medborgarförslag; ej avgjorda

32.

Lennart Peterssons (S) interpellation till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson
(S) om tillgängligheten i flerbostadshus. (Bordlagd från föregående sammanträde)

33.

Mats Hedströms (M) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) om parkeringsproblem i Slite.

34.

Anna Hrdlickas (M) interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Janica
Sörestedt (S) om extrabeställningar för sporthallen.

35.

Eva Gahnströms (C) interpellation till byggnadsnämndens ordförande Bo Björkman
(S) om uppföljning av byggnadsordningen för Visby innerstad.

36.

Lena Celions (C) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell
(S) om gång- och cykelväg i Slite.

37.

Anna Hrdlickas (M) interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande
Janica Sörestedt (S) om Solbergabadets öppettider.

38.

Anna Hrdlickas (M) interpellationer om särskilda boendet Pjäsen i Visby samt
driftformer av äldreboenden bordläggs till nästa sammanträde .

39.

Eventuella frågor

40.

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 7 juni 2014
Björn Jansson
Ordförande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-06-16

Handlingar till

Ärende 2

Ungdomsledarpris 2014; utdelning
Innehåll
• Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-03 (handling föreligger vid sammanträdet)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-06-16

Handlingar till

Ärende 3

Delårsrapport 2014:1
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-05-26, § 140
• Ledningskontoret 2014-05-09

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-05-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-05--07, 09

Rs § 140
Au § 143

Delårsrapport 2014:1, regionövergripande
RS 2014/215

- Ledningskontoret 2014-04-24

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Nämndernas ekonomiska resultat ska vara positivt jämfört med budget vid årets
slut.

•

Nämnderna ska avsätta buffert för oförutsedda kostnadsökningar eller
intäktsminskningar. I delårsrapport 2 ska nämnderna redovisa hur buffertkravet
hanterats.

•

Regionstyrelsen/ledningskontoret ska löpande föra en dialog med hälso- och
sjukvårdsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om möjligheterna
att uppnå ekonomisk balans vid årets slut.

•

Regionstyrelsens förvaltningar får i uppdrag att återkomma till delårsrapport 2 med
förslag på hur beslutade besparingar genom effektivare lokalanvändning samt
effektivare fordonsanvändning ska verkställas.

Delårsrapporten omfattar perioden januari-mars och bygger i huvudsak på de prognoser
som nämnder och förvaltningar har gjort samt prognos i februari 2014 på skatter,
statsbidrag och övriga poster inom finansförvaltningen. I nämndernas/förvaltningarnas
delårsrapporter görs också en kort avstämning av samtliga perspektiv i respektive
nämnds styrkort.
I delårsrapporten prognostiseras ett positivt resultat vid årets slut på 3 miljoner kronor
vilket är lika som det budgeterade resultatet. Prognosen för nämndernas
nettokostnadsavvikelse mot budget uppgår till -3 miljoner kronor. Regionstyrelsens
förvaltningar, ledningskontoret och serviceförvaltningen, redovisar sammanlagt en
prognos på +8 miljoner kronor och hälso- och sjukvårdsnämnden har en negativ
prognos på -9 miljoner kronor. Övriga nämnder har små avvikelser.
Ledningskontoret anser att en grundförutsättning för en stabil ekonomi för regionen
som helhet är att nämnderna klarar sina uppdrag inom de ekonomiska ramar som
tilldelats. Årets första genomarbetade prognos pekar på ett underskott på 3 miljoner
kronor vilket är väldigt liten avvikelse då budgeten omfattar 4,4 miljarder kronor.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-05-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-05--07, 09

Rs § 140 forts.
Au § 143

Regionen kan för närvarande inte räkna med några stora engångsinbetalningar det här
året såsom de senaste årens återbetalning av försäkringspremier från AFA försäkring
eller stora reavinster. Det gör att vi inte förväntar oss några stora plusposter på
finansförvaltningen som väger upp ett svagt nämndsresultat. Det krävs därför en
fortsatt stor återhållsamhet och genomförande av strategiska och strukturella
förändringar för att regionen ska kunna bedriva sin verksamhet inom de ekonomiska
ramar som finns.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr. 2014/215

Ledningskontoret

Handlingstyp Delårsrapport 1

Ulrika Jansson

Datum 9 maj 2014

Delårsrapport 1/2014
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Nämndernas ekonomiska resultat ska vara positivt i jämförelse med budget vid
årets slut.

•

Nämnderna ska avsätta buffert för oförutsedda kostnadsökningar eller
intäktsminskningar.

•

Regionstyrelsen/ledningskontoret ska löpande föra en dialog med hälso- och
sjukvårdsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om möjligheterna
att uppnå ekonomisk balans vid årets slut.

•

Regionstyrelsens förvaltningar får i uppdrag att återkomma till delårsrapport 2 med
förslag på hur beslutade besparingar genom effektivare lokalanvändning samt
effektivare fordonsanvändning ska verkställas.

Bakgrund

Delårsrapporten omfattar perioden januari-mars och är i huvudsak inriktad på ekonomi.
Bedömningen av ekonomin bygger i huvudsak på de prognoser som nämnder/förvaltningar har gjort samt senaste prognos (februari 2014) på skatter, statsbidrag och
övriga poster inom finansförvaltningen. I nämndernas/förvaltningarnas delårsrapporter
görs också en kort avstämning av samtliga perspektiv i respektive nämnds styrkort.
Sammanfattning

I delårsrapporten prognostiseras ett positivt resultat vid årets slut på 3 mnkr vilket är lika
som det budgeterade resultatet.
Prognosen för nämndernas nettokostnadsavvikelse mot budget uppgår till -3 mnkr.
Regionstyrelsens förvaltningar redovisar sammanlagt en prognos på +8 mnkr och hälsooch sjukvårdsnämnden har en negativ prognos på -9 mnkr. Övriga nämnder har små
avvikelser.
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Ulrika Jansson

I nämndernas prognoser finns en viss osäkerhet, både socialnämnden och hälso- och
sjukvårdsnämnden är beroende av statliga stimulansmedel och bidrag för att klara sin
ekonomi.
I prognosen för finansförvaltningen finns upptagen en post på -6,5 mnkr för nedskrivning
av fastigheten Kilåkerns kvarvarande bokförda värde. Fastigheten såldes 2013 men i
samband med försäljningen reglerades inte de tillgångsvärden som fanns på fastigheten till
fullo. Det här borde ha reglerats i bokslutet men upptäcktes inte förrän de sista dagarna i
mars vilket ger en resultatpåverkan innevarande år på -6,5 mnkr.
I 2014 års budget finns besparingar beslutade på 5 mnkr för ett effektivare
fordonsutnyttjande och 5 mnkr för ett effektivare lokalutnyttjande. Genom en effektivare
användning av fordon och transporter beräknas regionen kunna spara 1 mnkr under året
vilket är inräknat i prognosen. På viket sätt besparingen på lokaler ska genomföras är ännu
inte beslutat och därför inte medräknat i den här prognosen.
Investeringsbudgeten inklusive kompletteringsbudget uppgår till 547 mnkr. Årsprognos för
investeringsutgifterna uppgår till ca 438 mnkr.
De fem senaste åren har investeringsutgifterna uppgått till i snitt 295 mnkr. Om prognosen
på 438 mnkr stämmer finns en oro för bland annat likviditeten. Ledningskontoret bedömer
i dagsläget att prognosen är för hög men följer naturligtvis utvecklingen.

Resultaträkning, mnkr
Resultat

Prognos

Budget

Bokslut

jan - mars

2014

2014

2013

926

3 976

4 100

4 362

-1 970

-8 123

-8 227

-8 052

-54

-217

-214

-237

-1 098

-4 364

-4 341

-3 927

1 094

4 375

4 377

4 182

1

16

16

22

Finansiella kostnader

-5

-24

-49

-100

Årets resultat

-8

3

3

177

Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Finansiella intäkter

Ledningskontorets bedömning

En grundförutsättning för en stabil ekonomi för regionen som helhet är att nämnderna
klarar sina uppdrag inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Årets första genomarbetade
prognos pekar på ett underskott på 3 mnkr vilket är väldigt liten avvikelse då budgeten är
4,4 miljarder.

Ledningskontoret
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Regionen kan för närvarande inte räkna med några stora engångsinbetalningar det här året
såsom de senaste årens återbetalning av försäkringspremier från AFA försäkring eller stora
reavinster. Det gör att vi inte förväntar oss några stora plusposter på finansförvaltningen
som väger upp ett svagt nämndsresultat.
Det krävs därför en fortsatt stor återhållsamhet och genomförande av strategiska och
strukturella förändringar för att regionen ska kunna bedriva sin verksamhet inom de
ekonomiska ramar som finns.

Sammanställning per nämnd, mnkr
Budget

Utfall

Avvikelse

jan- mars

jan-mars

jan-mars

Budget

Prognos

Helårs-

Bokslut

2014

2014

2014

2014

2014

avvikelse

2013

42

40

2

174

166

8

20,3

6
46
-10

6
45
-11

0
1
1

26
148
0

25
145
-4

1
3
4,0

0,7
12,9
6,7

Tekniska nämnden

45

60

-15

178

178

-1

24,4

varav
samhällsbyggnadsförvaltningen
teknikförvaltningen

43
2

38
22

5
-20

171
7

171
8

0
-1

6,8
17,6

Nämnd
Regionstyrelsen

varav
politikerorganisation
ledningskontoret
serviceförvaltningen

Byggnadsnämnden

5

5

0

21

21

0

0,3

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

3

0

3

13

12

1

1,7

Kultur- och fritidsnämnden

33

32

1

133

133

0

-0,9

268

267

1

1 109

1 110

-1

6,4

73

72

1

294

295

-1

-5,9

Socialnämnden

287

280

7

1 150

1 150

0

1,3

Hälso- och sjukvårdsnämnden

328

330

-2

1 290

1 299

-9

4,5

1 084

1 086

-2

4 362

4 365

-3

52,1

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Summa

Ledningskontoret
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Personal
Antalet anställda har ökat med totalt 55 personer första kvartalet 2014 jämfört med
årsskiftet, ökningen ligger helt och hållet på visstidsanställningar. Antal årsarbetare har
också ökat, 31 mars var det 5 744 årsarbetare jämfört med 5 687 vid årsskiftet, det är en
ökning på 57 årsarbetare. De största ökningarna finns inom barn- och
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Om man jämför antalet anställda med hur det såg ut 31 mars 2013 så har vi blivit 165
personer fler. Antalet årsarbetare har ökat med 129 eller 2,3 procent.
Personalkostnaderna har januari till mars 2014 ökat med 5,3 procent jämfört med samma
period förra året. Lönerevisionen motsvarar 3,0 procent. Övertagandet av äldreboendet
Pjäsen är den största förklaringen till att vi blivit så många fler och att personalkostnaderna
ökat med så mycket som drygt 5 procent. Den högsta personalkostnadsutvecklingen för
egen anställd personal finns inom hälso- och sjukvården som ökat med drygt 7 procent
jämfört med jan – mars föregående år. Nämnden skriver att man till viss del ersatt
hyrpersonal med egen anställd personal men att man även har löneglidning.
Sjuktalet ligger för perioden februari 2013 till februari 2014 på 4,45 procent. Män har en
sjukfrånvaro på 2,74 procent medan kvinnorna har en sjukfrånvaro på 4,97 procent. Vid
årsskiftet mättes sjukfrånvaron till 4,6 procent (3,0 procent för män och 5,1 procent för
kvinnor).
Jämförelse antal anställda och årsarbetare

Tillsvidare anställda
Visstidsanställda
Summa antal anställda
Årsarbetare

2013-03-31

2013-12-31

2014-03-31

Differens

5 523

5 582

5 582

(+99) (0)

494

505

560

(+66) (+55)

6 017

6 087

6 142

(+165) (+55)

5 615

5 687

5 744

(+129)(+57)

Ledningskontoret
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Trend antal anställda 2012-2014

6 200

6 142
6 017

6 000

6 087

5 953

5 800
5 600
5 400

5 501

5 582

5 582

5 523

Tillsvidare

5 200

Inkl. visstid
2014-03

2014-01

2013-11

2013-09

2013-07

2013-05

2013-03

2013-01

2012-11

2012-09

2012-07

2012-05

2012-03

2012-01

5 000

Under år 2012 beslutades om anställningsstopp som ett led i att hejda den då oroande
kostnadsutvecklingen. I ovanstående diagram syns skillnader i antalet visstidsanställningar
tydligt mellan 2012 och 2013.

Redovisning av nämndernas verksamheter och de åtgärder som
vidtagits för att få en ekonomi i balans
När månadsrapporten för februari behandlades i regionstyrelsen beslutades att

• Nämnderna ska fortsätta besparingsarbetet med inriktning att uppnå ett positivt
resultat vid årets slut.

• Vidtagna och planerade besparingsåtgärder för att uppnå positivt resultat 2014
redovisas i delårsrapport 1 2014.

Nedan följer en redovisning av väsentliga händelser i verksamheten och i de fall det finns
redovisat även vilka åtgärder nämnderna avser att genomföra för att nå en ekonomi i balans
vid årets slut.

Ledningskontoret
Ulrika Jansson

Regionstyrelsen, +8 mnkr
Ledningskontoret, +3,5 mnkr

Ledningskontorets årsbudget är 148,4 mnkr och årsprognosen beräknas uppgår till 144,9
mnkr. Den positiva avvikelsen beror på att bufferten på 0,7 mnkr troligen inte behöver
utnyttjas, det finns vakanta tjänster på kontoret samt att anslag för partistöd,
företagshälsovård och medlemsavgifter inte kommer att utnyttjas helt.
Investeringsbudgeten uppgår till 34 mnkr och prognosen beräknas till 27 mnkr.
Politikerorganisationen, +0,5 mnkr

Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för anslagen för
regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd, patientnämnd och valnämnd. Årsbudget är 26,2 mnkr och årsprognosen beräknas till 25,6 mnkr. Det väntade
överskottet hänförs i huvudsak till anslagen för regionstyrelsen inklusive anslaget för
utbildning av förtroendevalda. Valnämnden har ett anslag på 2,9 mnkr för att administrera
de två valen under året. En säkrare bedömning av genomarbetad prognos kan göras först
efter valet till EU-parlamentet i maj.
Serviceförvaltningen, +4 mnkr

Serviceförvaltningen är en resultatenhet vilket innebär att förvaltningen helt finansieras av
de kunder förvaltningen har. Den budgeterade omslutningen är 489 mnkr och prognosen
beräknas till 485 mnkr.
Innan sommaren förväntas beslut om nytt regelverk som syftar till att skapa tydligare
styrning av regionens interna tjänster levererade av serviceförvaltningen. I regelverket
framgår det vilka olika tjänstekategorier som ska finnas, vilka tjänster som ska ingå i
respektive kategori samt i vilken omfattning kunderna kan påverka innehållet i tjänsterna.
Processansvar, kunddefinition och förväntningar på konsultrollen beskrivs i regelverket.
Från den 1 april består serviceförvaltningen av fem avdelningar istället för som tidigare
fyra. Syftet är att skapa större fokus på de stora processerna ekonomi och personal. I
samband med detta slås även två enheter ihop.
Antal tillsvidareanställda uppgår till 491 och antalet tidsbegränsat anställda är 36. Jämfört
med förra året har antalet anställda minskat med 5 personer. Antalet tillsvidareanställda har
ökat och antalet visstidsanställda har minskat.
Investeringsbudgeten uppgår till 25,8 mnkr och prognosen beräknas till 25,8 mnkr.
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Tekniska nämnden, -0,6 mnkr
Samhällsbyggnadsförvaltningen, +0,3 mnkr

Samhällsbyggnadsförvaltningen beräknas totalt ha en verksamhet som ryms inom budget
2014. Underskott beräknas inom enheterna räddningstjänst -0,6 mkr och mark- och
stadsmiljö, parkeringsverksamheten med -0,5 mkr.
Räddningstjänsten har haft högre personalkostnader än beräknat i början av året till följd av
långtidssjukskriven personal och räknar därför med ett underskott i prognosen.
Räddningstjänsten har under perioden startat upp ett projekt för att förbereda införandet
av det beslutade handlingsprogrammet för lagen om skydd mot olyckor. En av aktiviteterna
som ska genomföras under året är att rekrytera personal. Under 2014 ska det anställas cirka
16 personer.
En ny VA plan har under perioden tagits fram för utbyggnad av vatten och avlopp 20142022.
Investeringsbudgeten uppgår till 116,8 mnkr och investeringsutgifterna beräknas uppgå till
97,8 mnkr. Investeringsutgifterna i perioden uppgår endast till 5,9 mnkr vilket beror på att
investeringsverksamheten är säsongsberoende.
Teknikförvaltningen, -0,9 mnkr

Teknikförvaltningen är till allra största delen en resultatenhet där uppdragen finansieras via
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Förvaltningen har skattefinansierade uppdrag på sammanlagt 6,7 mnkr. Det gäller skötsel
av offentliga toaletter, civilförsvarsanläggningar, strategiska vakanser i fastigheter och
hamnar. För de verksamheterna beräknas ett sammanlagt underskott på 3 mnkr. Åtgärder
för att få de verksamheterna i ekonomisk balans finns inte framtagna.
Underskott beräknas även i avfallsverksamheten på 2,4 mnkr. Underskottet hänförs till
deponiverksamheten 1 mnkr och för slaminhämtning med 1,4 mnkr.
Fastighetsförvaltningsavdelningen beräknas ge ett överskott med 3 mnkr.
Investeringsbudget inklusive kompletteringsbudget uppgår till 282,2 mnkr och årsprognosen beräknas uppgå till ca 200 mnkr. Investeringsutgifter i perioden uppgår till 23,6 mnkr.
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Byggnadsnämnden, +0,3 mnkr

Nämndens årsbudget är 20,9 mnkr och prognosen beräknas till 20,6 mnkr.
En uppföljning av bygglovärenden visar att de krav på handläggningstider som finns i PBL
inte klaras fullt ut. Beroende på ärendetyp så klaras mellan 70 och 89 procent inom tio
veckor men endast 44 procent av förhandsbeskeden. Sammanlagt handlar det om 18 beslut
om förhandsbesked första kvartalet så procentsiffran ska därför tolkas försiktigt. Förra året
klarades 60 procent inom 10 veckor vilket var 10 beslut.
Förändringar i taxan för att uppnå bättre kostnadstäckningsgrad genomfördes 2013 och
väntas få fullt genomslag 2014. Trots det var kostnadstäckningsgraden 48 procent i
perioden jämfört med målsättningen 75 procent.
Årsbudgeten för investeringar är 2 mnkr och investeringsutgifter uppgår i perioden till 15
tkr. Årsprognosen beräknas till 2 mnkr.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, +0,5 mnkr

Nämnden har en verksamhet som är i ekonomisk balans. Årsbudgeten är 12,7 mnkr och ett
överskott på 0,5 mnkr väntas.
Årsbudgeten för investeringar uppgår till 200 tkr och inga investeringsutgifter har bokförts
i perioden. Nämnden kommer inte att göra några investeringar under året.
Kultur- och fritidsnämnden, 0 mnkr

Nämnden har en verksamhet som för närvarande är i ekonomisk balans.
Investeringsbudgeten uppgår till 1,3 mnkr. Inga investeringsutgifter har bokförts i
perioden. Årsprognosen uppgår till 1,3 mnkr.
Barn- och utbildningsnämnden, -0,8 mnkr

Barn- och utbildningsnämnden har en årsbudget på 1 110 mnkr, dvs. drygt 1,1 miljard.
Nämndens helårsprognos pekar på ett underskott på 0,8 mnkr vilket måste betraktas som
att ekonomin är i balans. Ambitionen är redovisa minst ett nollresultat vid årets slut.
Det finns en viss oro för att skolskjutskostnaderna inte ska rymmas inom avsatt budget
men bedömningen i dagsläget är att budgeten kan hållas. Ett problem är skolområdenas
svårighet att klara grundskolan inom budget. Den sammantagna prognosen pekar just nu
på ett underskott på 2,6 mnkr vilket är i nivå med föregående års bokslut.
Behovet av förskoleplatser varierar över ön men efterfrågan är stor i Visby med omnejd.
Flertalet förskoleområden beskriver att man tagit emot fler barn än tidigare.
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Det råder en viss osäkerhet kring behörighetskraven för lärare eftersom regelverket ändrats
sedan reformen först beslutades vilket har inneburit att efterfrågan av
behörighetsutbildningar inom Lärarlyftet har mattats något. Grundskolor som deltar i
matematiklyftet, en omfattande fortbildningsinsats för lärare som undervisar i matematik
beskriver satsningen som positiv, utvecklande och krävande. Gotland deltar också i den
SKL-initierade matematiksatsningen där Gotland regelbundet möter sex andra kommuner i
ett pågående nätverksarbete med målsättningen att höja resultaten i matematik.
Antal tillsvidareanställda har ökat med 1 person sen årsskiftet och antalet visstidsanställda
har ökat med 25 personer. Mättillfällena härrör sig till samma läsår och det sker normalt
inga större personalförändringar från höst- till vårterminen. Troligen beror skillnaden i
visstidsanställningar på att de som varit anställda under höstterminen avslutat sin
anställning innan 31 december och därefter blivit återanställda i januari.
Investeringsbudgeten är 37 mnkr. Investeringsutgifterna i perioden uppgår till 5,3 mnkr
och årsprognosen beräknas till 37 mnkr.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, -0,6 mnkr

Nämndens helårsprognos pekar på ett underskott på 650 tkr.
I förra månadsrapporten prognostiserades ett underskott på drygt 4 mnkr. Den förbättrade
prognosen förklaras i huvudsak av en vakant stabschefstjänst, lägre IT kostnader, minskade
utbetalningar till fristående skolor och ett förbättrar resultat för gymnasieskolorna.
Den största avvikelsen jämfört med budget ligger hos gymnasieskolan. Programpengen
som motsvarar den budgeterade kostnaden en kommun har för att kunna genomföra utbildningen, täcker inte den totala kostnaden för en del gymnasieprogram och inriktningar.
Det hänger ihop med minskat antal elever tillsammans med ett brett utbud av
gymnasieutbildningar med i många fall för små undervisningsgrupper.
Nämnden har i år beslutat att inför läsåret 14/15 avveckla två inriktningar: det estetiska
programmets inriktning dans liksom inriktningen fastighetsteknik vid VVS och
fastighetsprogrammet. Nämnden har också beslutat om antagningsstopp för
djurinriktningen vid naturbruksprogrammet, inriktningen teater vid estetiska programmet
samt de särskilda estetiska varianterna i musik på samhälls- och
naturvetenskapsprogrammet. Sedan tidigare finns beslut på åtgärdsplan om att successivt
anpassa kostnaderna med 18 miljoner kronor fram till år 2016.
Nämnden beslutade i februari att finansiera ytterligare tio utbildningsplatser på allmänna
linjen vid Gotlands folkhögskola, som motsvarar studier på gymnasienivå och ger behörighet till högskolestudier. Pengarna tas ur det riktade ramtillskott på 1 mnkr som
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regionfullmäktige tilldelat nämnden speciellt för vuxenutbildning och åtgärder för att hjälpa
långtidsarbetslösa att komma i arbete.
Socialnämnden, -0 mnkr

Stor återhållsamhet och budgetdisciplin är ett måste för att nå en ekonomi i balans för
2014. Precis som förra året är nämnden beroende av statens stimulansmedel och
förväntade prestationsmedel för att klara årets verksamhet inom budget.
Kön till särskilt boende har ökat markant och periodvis legat på mellan 80 och 90 personer.
Under årets första månader har därför många patienter blivit liggande kvar på lasarettet
efter att ha bedömts som utskrivningsklara.
Kostnaderna för försörjningsstödet fortsätter att öka, utfallet 2013 var 69,2 mnkr, utfallet
för år 2014 beräknas till 73,5 mnkr.
Behovet av hemsjukvård ökar och omfattar betydligt mer arbete än vad som fanns med i
verksamhetens övertagande. Budgeten har sedan övertagandet från hälso- och
sjukvårdsförvaltningen utökats med 30 procent och ligger nu på knappt 40 mnkr.
Tillsammans med hälso- och sjukvården tydliggörs nu gränssnitt, uppdrag, processer och
ekonomi.
Barn- och ungdomsvården hade år 2013 en kostnad som låg 15 mnkr över budget och ska
under året särskilt genomlysas i syfte att lämna underlag till förslag som kan begränsa
kostnadsutvecklingen.
Investeringsbudgeten är totalt 6 mnkr, investeringsutgifter i perioden uppgår till 0,2 mnkr,
årsprognosen beräknas till 6 mnkr.
Hälso- och sjukvårdsnämnden, -9 mnkr

Hälso- och sjukvårdsnämnden beräknar ett underskott på 9 mnkr vid årets slut.
I december 2013 beslutade riksdagen att mervärdesskattebelägga anskaffning och underhåll
av flygplan och helikoptrar. Detta innebär för Gotlands del att kostnaden för flygande
transporter kommer att öka med 4,2 mnkr. Att kostnaden ökar för landstingen beror på att
ambulanssjukvård i likhet med all annan sjukvård är undantagen från mervärdesskatt och
kan således inte lyfta av den ingående momsen utan tvingas betala hela den ökade
kostnaden.
Den här kostnaden är inte budgeterad och en begäran om tilläggsanslag har lämnats.
Den ansträngda situationen inom psykiatrins heldygnsvård med många överbeläggningar
och öppnande av tillfälliga vårdplatser klaras inte inom befintlig budget. Ett överskridande
med 3,3 mnkr beräknas. Roma vårdcentral har svårt med bemanning vilket gör att man
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tvingas till dyra bemanningslösningar vilket innebär en kostnad som beräknas till 1,5 mnkr
över budget.
Den kostnadsutveckling som varit under januari – mars är för hög för att underskottet ska
stanna på 9 mnkr. Nämnden behöver vidta åtgärder för att underskottet inte ska växa.
Den strategi för ekonomi i balans som hälso- och sjukvården beslutade om under 2013
fortsätter även under 2014.
Strategin utgår från följande punkter
• Fortsätta nå målen för nationella satsningar, vilket ger externa intäkter.
• Minska kostnader för utomlänsvård
• Minska kostnader för läkemedel
• Minska kostnaderna för arbetskraft
Stort fokus har lagts på den strukturutredning, ”struktur 2015” som genomförs för att
uppnå långsiktig balans mellan uppdrag och ekonomi med samtidigt bibehållen medicinsk
kvalitet och trygghet i befolkningen. Slutrapporten ska presenteras för hälso- och
sjukvårdsnämnden i juni. Att genomföra tydliga åtgärder för en ekonomi i balans är svårt
samtidigt som utredningen pågår intensivt.
Årsbudget för investeringar är 37,8 mnkr, investeringsutgift i perioden är 2,4 mnkr och
årsprognosen är 37,8 mnkr.
Patientnämnden, 0 mnkr

Budgeten för nämnden är i balans 2014.
Överförmyndarnämnden, 0 mnkr

Budgeten för nämnden är i balans för 2014.
Effekterna av det kvalitetsarbete som genomförts under 2012 och 2013 och som fortsätter
har gett effekter som visat sig bland annat genom att fler anmält sitt intresse att bli god
man eller förvaltare. Även rekrytering av fler ställföreträdare har lyckats.
För att förbättra kvaliteten ska man under 2014 ta ett större grepp kring processen
”granskning av årsräkningar” Under våren har också handläggningstiderna setts över och
relevanta mätetal har tagits fram. Då flera rutiner förändrats i grunden var de tidigare
handläggningstiderna irrelevanta.
Under året kommer en metod för att jämföra handläggningskostnader med andra
överförmyndarnämnder tas fram.
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Region Gotlands revisorers budget för
2015
Innehåll
• Regionfullmäktiges presidium 2014-05-14
• Region Gotlands revisorer 2014-04-28

Ärendenr RS 2014/244

Regionfullmäktige

Datum

Regionfullmäktiges presidium

14 maj 2014

Regionfullmäktige

Revisorernas budget 2015
Enligt reglemente för Gotlands Kommuns revisorer, § 9 skall fullmäktiges
presidium bereda revisionens budget. Den 28 april 2014 inkom revisorerna med en
begäran om utökad ökad ram för 2015 med 250 000 kr.
Revisorernas motiverar sitt äskande enligt följande: ”Revisionsgruppen arbetar efter
en revisionsplanering som löper över de närmaste två åren. De behov av insatser vi
ser överstiger tillgängliga resurser. Utöver de granskningar som är obligatoriska
enligt kommunallagen baseras revisionsplanen på en väsentlighets- och riskanalys
och en prioritering av angelägna projekt. De obligatoriska granskningarna tar drygt
40 % av revisionsanslaget i anspråk vilket leder till att angelägna projekt flyttas
framåt i tiden.
Det är även angeläget att vi har möjlighet att återkommande granska verksamheten i
alla nämnder. Revisionen har dessutom i de senaste budgetäskanden pekat på det
ökade behovet inom angelägna tillkommande områden. Här ingår bland annat
nämndövergripande processer och regionstyrelsens koncernstyrning. Det är
angeläget att kunna följa upp det arbete och de processer som pågår inom dessa
delar av verksamheten”.
Revisorerna anför även att anslagen är låga i jämförelse med övriga kommuners där
riksgenomsnittet är 1,10 promille. 2010 var nivån 0,70 promille. Sedan 2010 har
anslaget ökat med 680 tkr. Idag är anslaget på 0,80 promille. En ökning med 250 tkr
skulle innebära att andelen ökar till 0,88 promille.
Fullmäktiges presidium anser att kommunrevisionen är en mycket viktig resurs att
granska årsredovisning och hur regionens verksamheter fungerar utifrån beslut,
reglemente och olika policies. Det handlar om att kunna följa upp den kommunala
verksamheten löpande på ett effektivt sätt. Används regionens resurser effektivt och
får vi ut bästa möjliga verksamhet för de resurser vi anslår till olika verksamheter.
Den revisionsplan som revisionen beslutat om rymmer angelägna projekt.
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att utöka ramen med 150 000 kr för år 2015.
REGIONFULLMÄKTIGES PRESIDIUM

Björn Jansson
Ordförande

Conny Kristensen Gahnström

1:e vice ordförande

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Hans Klintbom

2:e vice ordförande
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Regionfullmäktiges presidium

Revisorernas budget 2015
Ordföranden har revisionsgruppens uppdrag att redovisa för regionfullmäktiges presidium om behovet av utökat anslag och vill härmed äska en utökad
budgetram för 2015 med 250 000 kronor med motiveringar enligt nedan.
Bakgrunden är följande. Revisionsgruppen arbetar efter en revisionsplanering
som löper över de närmaste två åren. De behov av insatser vi ser överstiger
tillgängliga resurser. Utöver de granskningar som är obligatoriska enligt kommunallagen baseras revisionsplanen på en väsentlighets- och riskanalys och en
prioritering av angelägna projekt. De obligatoriska granskningarna tar dryg
40 % av revisionsanslaget i anspråk vilket leder till att angelägna projekt flyttas
framåt i tiden.
Det är även angeläget att vi har möjlighet att återkommande granska verksamheten i alla nämnder. Revisionen har dessutom i de senaste budgetäskanden
pekat på det ökade behovet inom angelägna tillkommande områden. Här ingår
bland annat nämndövergripande processer och regionstyrelsens koncernstyrning. Det är angeläget att kunna följa upp det arbete och de processer som
pågår inom dessa delar av verksamheten.
I syfte att belysa att revisionens uppdrag även omfattar landstingskommunal
verksamhet ställs budgetanslaget i relation till verksamhetens nettokostnader.
År 2010 uppgick revisionsanslaget till 0,70 promille av verksamhetens nettokostnader, att jämföra med riksgenomsnittet för kommuner som var 1,10 promille för samma år.

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

Org nr 212000-0803

C-post reglongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionens revisorer

Sedan 2010 och fram till år 2013 har fullmäktige medgivit en höjning av revisionsanslaget med ca 680 tkr. Nivån på anslaget 2014 motsvarar ca 0,80 promille av regionens budgeterade nettokostnader samma år. En höjning med
ytterligare 250 000 kronor i enlighet med detta äskande innebär att andelen
ökar till ca 0,88 promille. Även efter dessa till synes stora ökningar kommer vi
sannolikt att ligga långt under riksgenomsnittet.
För Region Gotlands revisorer

Stig Pettersson
Ordförande
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Strategisk plan och budget 2015-2017
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-05-26, § 141
• Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-05—07 och 2014-05-09, § 144
• Investeringssammanställning
• Ramberäkning 2015 per nämnd/förvaltning
• Plankalkyl 2015-2017
• Centrala samverkanskommitténs protokoll 2014-05-21
• Nämndernas underlag april 2014
• Beredningsunderlag april 2014

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-05-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-05--07, 09
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Rs § 141
Au § 144

Strategisk plan och budget 2015-2017
RS 2014/36

- Nämndernas förslag till strategisk plan och budget (nämndernas äskanden)
- Ledningskontorets beredningsunderlag 2014-04-25

Regionstyrelsen förslag till beslut i fullmäktige
•

Strategiskt plan och budget 2015-2017 enligt arbetsutskottets förslag fastställs.

Regionstyrelsens beslut
Uppdrag till nämnderna
•

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att, i samarbete med tekniska
nämnden, utreda lokalutnyttjande vid Västerhejde skola, omfattande både planerade
och existerande byggnader, utifrån de förutsättningar som ges i strategisk plan och
budget 2015-2017. Uppdraget återrapporteras till höstens budgetavstämning.

•

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att redovisa förslag till ökade intäkter för
sporthallen. Uppdraget återrapporteras till höstens budgetavstämning.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att sammanställa en fördjupad analys av årets
medborgarundersökning att återrapportera till höstens budgetavstämning.

•

Socialnämnden får i uppdrag att analysera vilka konsekvenser en utebliven
investering i nytt boende för ensamkommande flyktingbarn har för verksamheten.
Uppdraget återrapporteras till höstens budgetavstämning.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att ge fördjupad information om Lasarettets
reservvattentäkt till höstens budgetavstämning.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att lägga fram ett förslag till organisation för extern
finansiering (EU, regeringsinitiativ, nationella och internationella fonder etc.).
Organisationen ska ha startat sin verksamhet senast 2014-12-31.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att se över möjligheterna till ytterligare
lokaleffektivisering och minskade kostnader, i synnerhet gällande Visborg.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att föreslå åtgärder i syfte att åstadkomma effektiv
extern och intern kommunikation med medborgare, brukare, intressenter,
förtroendevalda och medarbetare. Uppdraget ska återrapportera till regionstyrelsen
senast 2014-12-31.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-05-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-05--07, 09
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Allmänt

Vid budgetberedningens inledning vid sammanträde 2014-05-05 presenterade
ekonomidirektör Åsa Högberg och ekonomistrateg Åke Wennerberg det ekonomiska
läget med samhällsekonomisk översikt för att ge regionstyrelsen en orientering om
förutsättningarna för strategisk plan och budget 2015-2017, med fokus på budgeten
2015. Som ett led i beredningen har budgetdialoger genomförts med företrädare för
samtliga nämnder.
Driftbudget – ramar

Ledningskontoret har sammanfattat nämndernas äskanden för 2015. Totalt äskar
nämnderna budgetmedel om 105,2 mnkr för år 2015, varav 69,2 mnkr avser nya behov
och 36 mnkr avser uppräkning av interna priser och externa avtal.
Majoritetens (S, MP och V) förslag presenterades av Åke Svensson (S).
Stefan Wramner (M), Lars Thomsson (C) och Mats-Ola Rödén (FP) presenterade förslag från
respektive parti.
Majoriteten föreslog preliminära ramar för 2015 med ett justerat resultatet om 12,5
mnkr.
Anmärkning: minustecken betyder en ökning av budgeten och plus betyder att budgeten
minskas.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-05-26
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Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-05--07, 09

Driftbudget 2015
A. Nya beslut personalkostnadskompensation
och resursfördelningsmodeller
Personalkostnadskompensation 2 %
Satsning jämställda löner 0,5 %
Resursfördelningsmodell BUF totalt
Resursfördelningsmodell GVF totalt
Resursfördelningsmodell HSF totalt
Resursfördelningsmodell SOF totalt
Delsumma
B. Externa avtal
RS/LK
Ledningskontor avgift SKL
TN/SBF Kompensation till TKF maskinhyror,
transporter
KFN
Bidrag institutioner uppräkning 2 %,
föreningsdrivna anläggningar
BUN
Fristående skolor
BUN
Skolskjutsar
GVN
Fristående skolor
SON
Avtal med externa utförare
HSN
Privata vårdgivare
HSN
Konsultavtal
Delsumma
C. Interna priser
RS/SF
Måltidsförsörjning
RS/SF
Prisförändringar
TN/TKF Internhyror 1 %
TN/SBF Ökade lönekostnader TKF
TN/SBF Ökad skötsel av parker TKF
TN/SBF Ökad drift gator och vägar
Delsumma
D. Förslag till ramtillskott
RS/Pol
Förändrade arvoden nämnder
RS
HBTQ
RS
Driftbidrag Inspiration Gotland
RS
Näringspolitiska satsningar
RS
Kommunikationssatsningar näringslivet
RS
Insatser Vision 2025, företagsklimat,
varumärke
(FP): Förändra i plan till 3 % 2016 och framåt, 78 mnkr.
(FP): Inom befintlig budget
3 (FP): Inom befintlig budget
1
2

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

M

C

(mnkr)
FP

S, M
och V
-52,0
-13,0
-5,1
3,9
-16,0
-11,8
-94,0

-52,0
-13,0
-5,1
3,9
-16,0
-11,8
-94,0

-52,0
-13,0
-5,1
3,9
-16,0
-11,8
-94,0

-52,0 1
-13,0
-5,1
3,9
-16,0
-11,8
-94,0

-0,2

-0,2

-0,2

-2

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

-0,5

-1,0

-0,5

-0,5

-2,9
-1,3
-0,8
-6,2
-3,8
-0,2
-16,2

-2,9
-1,3
-0,8
-6,2
-3,8
-0,2
-16,7

-2,9
-1,3
-0,8
-6,2
-3,8
-0,2
-16,2

-2,9
-1,3
-0,8
-6,2
-3,8
-0,2
16,0

-3,3
-4,0
-4,7
-0,6
-1,6
-0,3
-14,5

-3,3
-4,0
-4,7
-0,6
-1,6
-0,3
-14,5

-3,3
-4,0
-4,7
-0,6
-1,6
-0,3
-14,5

-3,3
-4,0
-4,7
-0,6
-1,6
-0,3
-14,5

-0,7
-0,1
-1,0
-

-0,7
-0,1
-1,0
-0,4
-0,3

-0,7
-0,1
-1,0
-

-0,7
-0,1
-3
-

-

-

-1,0

-

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-05-26
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S, M
och V
Alla
TN
TN

Minskad storlek på nämnderna
Räddningstjänst
Räddningstjänst inriktning mot
deltidsbrandmän
TN
Parker inklusive Botan
TN
Parker: Hällarna +0.5, Botan -0,5
TN
Fri parkering 2 t och vid
Kajsarportsparkeringen helt fri året runt
TN
Kollektivtrafik
TN
Kollektivtrafik, halvtimmestrafik
stomlinjer
TN
Kollektivtrafik, fri fr.o.m. 2015-07-01
TN
Städning stränder
TN
Avbryta införandet av naturreservatet på
Södra hällarna
TN
Ökad tillgänglighet stränder
KFN
Bergmancenter
KFN
Föreningsdrivna anläggningar och
samlingslokaler (enligt förslag i nämnd)
KFN
Aktivitets- och anläggningsstöd
KFN
Sporthall
KFN/GVN Filmsatsning
BUN
IT i skolan
BUN
Regionalt stöd till små skolor på
landsbygden
BUN
Lönetillägg små skolor på landsbygden
BUN/GVN Insatser mot psykisk ohälsa hos barn och
unga
GVN
Ungdomskraft
GVN
Flyktingmottagning
GVN
Arbetsmarknadsansvar
GVN
Livskraft
GVN
Naturbruksprogrammet Lövsta
SON
Placerade och socialt utsatta barns
skolgång - BarnSam
SON
Sommarjobb
HSN
Ambulans, Skandion och Flygmoms
HSN
Generellt ramtillskott
(C): Inom befintlig budget
(FP): Delårseffekt, ökas 2016
6 (C): Inom befintlig budget
7 (FP): Delårseffekt, ökas 2016
8 (C): Inom befintlig budget
9 (C): Inom befintlig budget
10 (C): avvakta strukturutredningen
11 (C): avvakta strukturutredningen
4
5

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

M

C

FP

-4,0

+0,5
-4,0

-

-6,0

-

-

-3,0

-

-0,5
-

-0,5
-

0

-0,5

-

-

-

-4,0

-1,5

0,0

-

-

-

-4,0

-3,0

-0,5

-0,5

-

-6,5
-0,5

-

+0,3

-

-

-0,4

-0,4

-0,4

-0,5
-0,4

-

-

-1,0

-

-5,0
-0,3
-1,0

-5,0
-0,3
-1,0

-5,0
-6
-1,0

-1,5
-5,0 5
-0,3
-1,0

-

-6,0

-

-

-

-1,5

-

-

-0,8

-

-

-1,5
-1,0
-0,7
-0,8
-1,5

-1,5
-1,0
-0,7
-0,8
-1,5

-1,5
-1,0
-0,7
-0,8
-1,5

-1,5
-1,0 7
-0,7
-0,8
-1,5

-1,5

-1,5

-8

-1,5

-1,0
-11,4
-10,0

-1,0
-11,4
-

-9
- 10
- 11

-1,0
-11,4
-

-

4
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S, M
och V
HSN
HSN
HSN

Geriatrik
Lättakut (Hemse)
Projekt Hälsovård/hälsocentral

M

C

FP

-

-2,8
-

-

-2,5
-1,5

-44,4

-43,9

-22,7

-53,4

-

-

-

+10,3

Summa justeringar (A+B+C+D+E)

-169,1

-169,1

-147,4

-167,6

Besparingar, intäkter befolkningsökning

-

-

+6,0

-

12,5

12,5

40,2

14,0

Delsumma
E. Konkurrensutsättning LSS + miljö- och
byggnämnd + Hällarna

Justerat resultat

Investeringar – ramar

Majoritetens (S, MP och V) förslag presenterades av Åke Svensson (S). Stefan Wramner (M)
och Lars Thomsson (C) ställer sig bakom majoritetens förslag till investeringsbudget. MatsOla Rödén (FP) instämmer i detta med undantag av 3,0 mnkr i investering rörande
röntgen- och analysutrustning till lätt-akut i Hemse.
Majoritetens förslag omfattar investeringar på 422,4 mnkr varav 78 mnkr avser
affärsdrivande verksamheter och 343,9 mnkr skattefinansierad verksamhet.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Investeringsbudget 2015 - 2016
Förslag S, MP och V samt M och C. FP separat 2015.

(mnkr)
2015

2015 (FP)

2016

Regionstyrelsen
Ledningskontoret
-

pott

-

IT-investeringar

0,1

0,1

0,1

16,0

16,0

20,0

Serviceförvaltningen
-

pott

2,0

2,0

2,0

-

lokalförsörjningsplan

2,9

2,9

8,0

Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsförvaltning
-

anslagsfinansierad verksamhet, inkl pott

30,0

30,0

30,6

-

affärsdrivande verksamhet

78,5

78,5

82,5

8,0

8,0

8,0

Teknikförvaltningen
-

pott

-

enligt lokalförsörjningsplan

35,0

35,0

40,0

-

hamnverksamhet

12,0

12,0

5,0

-

sporthall

21,0

21,0

2,0

2,0

2,0

0,2

0,2

0,2

1,0

1,0

1,0

Byggnadsnämnden
-

fast pott

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
-

pott

Kultur- och fritidsnämnden
-

pott

Barn- och utbildningsnämnden
-

pott

-

lokalförsörjningsplan

-

IT

7,0

7,0

7,0

20,7

20,7

25,0

3,0

3,0

3,0

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
-

pott

-

Sävehuset

-

IT

3,0

3,0

3,0

128,0

128,0

102,0

0,5

0,5

0,3

Socialnämnden
-

pott

3,0

3,0

6,0

-

lokalförsörjningsplan

4,5

4,5

9,0

Hälso- sjukvårdsnämnden
-

pott

15,0

15,0

18,5

-

lokalförsörjningsplan

23,0

23,0

12,0

-

datortomografi

6,0

6,0

-

MRT-kamera

-

Utrustning för lätt-akut Hemse (FP)

8,0

Investeringsbudget totalt
Justerande:

3,0
422,4

Utdragsbestyrkande:

425,4

393,2
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Yrkanden
•

Ordföranden Åke Svensson (S) tillstyrkte arbetsutskottets förslag, enligt ovan
presenterad sammanställning, förslag Au.

•

Stefan Wramner (M) yrkade på bifall till det egna förslaget. Årets resultat beräknas till
12,5 miljoner kronor. Förslag till drift- och investeringsbudget enligt ovan
presenterad sammanställning, förslag M.

•

Lars Thomsson (C) yrkade på bifall till det egna förslaget. Årets resultat beräknas till
40,2 miljoner kronor. Förslag till drift- och investeringsbudget enligt ovan
presenterad sammanställning, förslag C.

•

Mats-Ola Rödén (FP) yrkade på bifall till det egna förslaget. Årets resultat beräknas till
14,0 miljoner kronor. Förslag till drift- och investeringsbudget enligt ovan
presenterad sammanställning, förslag FP.

Ordförande ställde proposition på arbetsutskottets förslag, Mats-Ola Rödéns yrkande,
Stefan Wramners yrkande och Lars Thomssons yrkande och förklarade att
arbetsutskottets förslag vunnit bifall. Omröstning begärdes. Ordföranden förklarade att
arbetsutskottets förslag är huvudförslag.
Huvudomröstning. Följande propositionsordning beslutades: Stefan Wramners
yrkande, Lars Thomssons yrkande och Mats-Ola Rödéns yrkande ställs mot varandra
för att utse motförslag till huvudförslaget. JA-röst för arbetsutskottets förslag. NEJ-röst
för det förslag som utses som motförslag.
Motförslag i huvudomröstningen. Ordföranden ställde Mats-Ola Rödéns, Lena
Celions och Lars Thomsson yrkanden mot varandra och fann att Lars Thomssons
yrkande vunnit bifall.
Omröstningsresultat i huvudomröstningen. 8 Ja-röster: Hanna Westerén (S), Brittis
Benzler (V), Leif Dahlby (S), Stefaan De Maecker (MP), Meit Fohlin (S), Bo Björkman (S), Eric
Martell (S) och Åke Svensson (S). 3 Nej-röster: Eva Nypelius (C), Stefan Nypelius (C) och Lars
Thomsson (C). 4 Avstår: Stefan Wramner (M), Lena Celion (M), Mats-Ola Rödén (FP) och Rolf
Öström (M). Regionstyrelsen har således bifallit arbetsutskottets förslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-05--07, 09
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Au § 144

Strategisk plan och budget 2015-2017
RS 2014/36

- Nämndernas förslag till strategisk plan och budget (nämndernas äskanden)
- Ledningskontorets beredningsunderlag 2014-04-25

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Strategiskt plan och budget 2015-2017 fastställs. Stefan Wramner (M) och Lars
Thomsson (C) avstår att delta i beslutet. Mats-Ola Rödén (FP) ej närvarande.

Arbetsutskottets beslut
Uppdrag till nämnderna
•

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att, i samarbete med tekniska
nämnden, utreda lokalutnyttjande vid Västerhejde skola, omfattande både planerade
och existerande byggnader, utifrån de förutsättningar som ges i strategisk plan och
budget 2015-2017. Uppdraget återrapporteras till höstens budgetavstämning.

•

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att redovisa förslag till ökade intäkter för
sporthallen. Uppdraget återrapporteras till höstens budgetavstämning.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att sammanställa en fördjupad analys av årets
medborgarundersökning att återrapportera till höstens budgetavstämning.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att redogöra för process och funktion för
exploateringsplanen vid regionstyrelsen sammanträde 26 maj 2014.

•

Socialnämnden får i uppdrag att analysera vilka konsekvenser en utebliven
investering i nytt boende för ensamkommande flyktingbarn har för verksamheten.
Uppdraget återrapporteras till höstens budgetavstämning.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att till regionstyrelsen sammanträde 26 maj 2014
redogöra hur genomförandet av handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet
och räddningstjänst påverkar befintlig verksamhet och förutsättningar för
effektiviseringar enligt regionstyrelsens beslut 2013-11-21 § 347, framför allt punkt 2
och 3, under andra punktsatsen gällande deltidsbrandmannaupplägg.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att ge fördjupad information om Lasarettets
reservvattentäkt till höstens budgetavstämning.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Allmänt
Vid sammanträdet 2014-05-05 presenterade ekonomidirektör Åsa Högberg och
ekonomistrategen Åke Wennerberg det ekonomiska läget med samhällsekonomisk
översikt för att ge regionstyrelsen en orientering om förutsättningarna för strategisk plan
och budget 2015-2017, med fokus på budgeten 2015. Som ett led i beredningen har
budgetdialoger genomförts med företrädare för samtliga nämnder.
Driftbudget – ramar

Ledningskontoret har sammanfattat nämndernas äskanden för 2015. Totalt äskar
nämnderna budgetmedel om 105,2 mnkr för år 2015, varav 69,2 mnkr avser nya behov
och 36 mnkr avser uppräkning av interna priser och externa avtal.
Majoritetens (S, MP och V) förslag presenterades av Hanna Westerén (S).
Stefan Wramner (M), Lars Thomsson (C) och Mats-Ola Rödén (FP) kommer att presentera
förslag från respektive parti vid regionstyrelsens sammanträde 26 maj 2014.
Majoriteten föreslog preliminära ramar för 2015 med kompensation för
personalkostnadsökningar samt satsning på jämställda löner 65 mnkr totalt, justering
resursfördelningsmodell för BUN, GVN, HSN och SON på totalt 29,0 mnkr, externa
avtal och ökade interna priser 30,7 mnkr samt ramtillskott på 44,4 mnkr. Det justerade
resultatet blir då 12,5 mnkr.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll
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Driftsbudget 2015 - Förslag S, MP och V
A. Nya beslut personalkostnadskompensation
och resursfördelningsmodeller
Personalkostnadskompensation 2 %
Satsning jämställda löner 0,5 %
Resursfördelningsmodell BUF totalt
Resursfördelningsmodell GVF totalt
Resursfördelningsmodell HSF totalt
Resursfördelningsmodell SOF totalt
Delsumma
B. Externa avtal och interna prishöjningar
Externa avtal
Interna priser
Delsumma
C. Förslag till ramtillskott
RS/Pol
Förändrade arvoden nämnder
RS
HBTQ
RS
Driftbidrag Inspiration Gotland
TN
Räddningstjänst
TN
Parker inklusive Botan
TN
Kollektivtrafik
TN
Städning stränder
KFN
Bergmancenter
KFN
Sporthall
KFN/GVN Filmsatsning
BUN
IT i skolan
GVN
Ungdomskraft
GVN
Flyktingmottagning
GVN
Arbetsmarknadsansvar
GVN
Livskraft
GVN
Naturbruksprogrammet Lövsta
Placerade och socialt utsatta barns skolgång SON
BarnSam
SON
Sommarjobb
HSN
Ambulans, Skandion och Flygmoms
HSN
Strukturell underfinansiering

-52,0
-13,0
-5,1
3,9
-16,0
-11,8
-94,0

-16,2
-14,5
-30,7

-0,7
-0,1
-1,0
-4,0
-0,5
-1,5
-0,5
-0,4
-5,0
-0,3
-1,0
-1,5
-1,0
-0,7
-0,8
-1,5
-1,5
-1,0
-11,4
-10,0
-44,4

Delsumma
Summa justeringar (A+B+C)

-169,1

Justerat resultat
Justerare:

Förslag S, MP och V

12,5
Utdragsbestyrkande:

(mnkr)
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Investeringar – ramar

Majoritetens (S, MP och V) förslag presenterades av Hanna Westerén (S). Stefan Wramner
(M), Lars Thomsson (C) och Mats-Ola Rödén (FP) presenterar förslag från respektive parti
vid regionstyrelsens sammanträde 26 maj 2014.
Majoritetens förslag omfattar investeringar på 422,4 mnkr varav 78 mnkr avser
affärsdrivande verksamheter och 343,9 mnkr skattefinansierad verksamhet. Majoriteten
föreslår bl a följande under 2015 och 2016:
− Västerhejde skola, barn- och utbildningsnämndens äskande bifalles men
tyngdpunkten skjuts fram något och budgeterade medel föreslås bli för 2016
23 mnkr, 2017 44 mnkr och 2018 23 mnkr.
− Boende för ensamkommande flyktingbarn, socialnämndens äskande för
2016 om 9 mnkr avslås.
− Energieffektiviseringsprojekt EPC (Energy Performance Contracting),
tekniska nämndens äskande för 2015 på 13,5 mnkr justeras upp till 18,5
mnkr.
− Gruppboende Terra Nova, socialnämndens äskande om 9 mnkr bifalles.
− Förskolor A7/Sergeanten och i Tofta/Eskelhem, barn- och
utbildningsnämndens äskande på totalt 20,7 mnkr bifalles.
− Psykiatrins slutenvård, hälso- och sjukvårdsnämndens äskande om totalt
25 mnkr för 2015 och 2016 bifalles.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-05--07, 09

5 (5)

Investeringsbudget 2015 - Förslag S, MP och V

(mnkr)
2015

2016

Regionstyrelsen
Ledningskontoret
-

pott

-

IT-investeringar

0,1

0,1

16,0

20,0

Serviceförvaltningen
-

pott

2,0

2,0

-

lokalförsörjningsplan

2,9

8,0

Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsförvaltning
-

anslagsfinansierad verksamhet, inkl pott

30,0

30,6

-

affärsdrivande verksamhet

78,5

82,5

8,0

8,0

Teknikförvaltningen
-

pott

-

enligt lokalförsörjningsplan

35,0

40,0

-

hamnverksamhet

12,0

5,0

-

sporthall

21,0

Byggnadsnämnden
-

fast pott

2,0

2,0

0,2

0,2

1,0

1,0

7,0

7,0

20,7

25,0

3,0

3,0

3,0

3,0

128,0

102,0

0,5

0,3

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
-

pott

Kultur- och fritidsnämnden
-

pott

Barn- och utbildningsnämnden
-

pott

-

lokalförsörjningsplan

-

IT

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
-

pott

-

Sävehuset

-

IT

Socialnämnden
-

pott

3,0

6,0

-

lokalförsörjningsplan

4,5

9,0

Hälso- sjukvårdsnämnden
-

pott

15,0

18,5

-

lokalförsörjningsplan

23,0

12,0

-

datortomografi

-

MRT-kamera

6,0
8,0

Investeringsbudget totalt
Justerare:

422,4
Utdragsbestyrkande:

393,2

Nämndernas investeringar 2015-2019
Beslutsförslag 2015

Beslutsförslag 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

100

100

100

100

100

RS/Ledningskontoret
Pott

IT-investeringar
Reinvestering
Underhåll av IT-infrastruktur
PC- som tjänst

3 000
5 500

Pågående projekt
Ny IT plattform inom RG
Volymökning skolan
Rambudget 2016 och framåt
Summa IT

16 000

20 000
20 000

20 000
20 000

20 000
20 000

20 000
20 000

Summa RS/LK

16 100

20 100

20 100

20 100

20 100

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

4 500
3 000

RS/Serviceförvaltningen
Pott

Investeringar enligt
lokalförsörjningsplanen
pågående projekt
Västerhejde skolas kök
nya äskanden
Säveskolans kök
Stenkyrka skolas kök
Endre skolas kök
Havdhem skolas kök
CPG
Strandgärdet
TerraNovaskolan
Högbyskolan
Oasen, Hemse
Stånga skola
Öja skola
Gråbo ÄB

12 350
2 900
3 500
1 900
2 600
3 000
5 200
2 200
2 800
600
2 700
1 200
200

Investeringar 2015-2019

Beslutsförslag 2015

Beslutsförslag 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Vänge skola
Lärbro skola
Café Korpen
Södervärnskolan
Summa investeringar enl
lokalförsörjningsplanen

400
5 300

2 900

8 000

12 625

13 475

12 100

Summa RS/sf

4 900

10 000

14 625

15 475

14 100

600

600

600

600

600

0

0

0

0

275

275
1 700

Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Pott

Övriga byggnads- och
anläggningsinvesteringar
Mark- och stadsmiljö
Pågående projekt
Ospec gator o vägar
Beläggningsprogram
Enskilda vägar förbättrin
Trafiksäkerhetsåtg enl LTP
Enkelt avhjälpta hinder
Säkra skolvägar
Cykelplan Visby
Belysn åtgärdsprogram
Visborg infrastruktur park
Utveckling serviceorter
Upprustning parker ospec
Lekutrustning
Bad & besökpl uppr & förändr
Nya äskanden
Murgrönan Aktivitetspark
Summa Mark- och stadsmiljö

500
2 000
1 000
2 200
500
800
300
3 000
6 300
800
500
500
600
2 000
21 000

Investeringar 2015-2019

Kollektivtrafik
Pågående projekt
Hpl-stolpar landsb trafik
Busstation Visby
Summa Kollektivtrafik
Räddningstjänsten
Pågående projekt
Brand o räddnmateriel (pott)
Övningsplats
Nya äskanden
First responder
Summa Räddningstjänst
Summa mark o stadsmiljö, räddningstjänst,
kollektivtrafik
Summa SBF anslagsfinansierad vht

Beslutsförslag 2015

Beslutsförslag 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

500
4 000
4 500

0

0

0

0

1 400
3 900

0

0

0

0

30 000

30 000
30 600

30 000
30 600

30 000
30 600

30 000
30 600

2 000

2 000

2 000

2 000

5 000
1 000
2 000

5 000
2 000
2 000

3 000
1 000
1 500

5 000
2 000
2 500

2 000

2 000

1 500

2 500

10 000

3 000
2 000

3 000

10 000

10 000
2 500

1 000
1 500

Investeringar i affärsdrivande verksamhet
VA-verksamhet
Pågående projekt
Ledningsutb ospec
Ire By VA förproj
Sanering VA-ledn nät
Vatten regionala nätet
Ombyggnad vattenverk
F-sund omb vattenverk/pst
Omb Reningsverk, vitesförlägg
Herrvik VV Östergarn
Fårö-Sudersand ARV
Klintehamn avl ren verk
Nya äskanden
Fårö vattenförsörjning
Fårösunds avlreningsverk
Lärbro Slite vattenledning
Lickershamn vattenverk
Tingstäde-Visby vattenledning

2 000
5 000
5 000
2 000
2 000
7 000
2 000
4 000
1 000
12 000

500

3 500
500

Investeringar 2015-2019

Gotlands vattenförsörjning
Gnisvärd VA-utbyggnad
Roma kyrkby VA
Roma dagvatten
Katthammarsviks ARV
Kvarnåkershamn-Klintehamn VA-led
Burgsvik-Nisseviken VA-ledn
Visby Annelund avloppsp
Summa VA
Avfallshantering
Pågående projekt
Slite deponi
Återvinningscentraler
Avveckl spilloljedepå Gute
Nya äskanden
Roma avfallsanläggning
Rambudget 2015
Summa Avfall
Summa affärsdrivande verksamhet

Summa samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknikförvaltningen
Fordon och maskiner reinvesteringar (pott)

Beslutsförslag 2015

Beslutsförslag 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

4 000

13 000
2 000
5 000

20 000
3 500
5 000

45 000
5 000

45 000
5 000

61 000

67 000

2 500
5 000
15 500
4 000

5 000
14 000
1 000
1 500
77 500

78 000

4 000

2 000
1 000
1 000

2 000
1 000
2 000

1 000

1 000

5 000

5 000

5 000

5 000
5 000

5 000
5 000

78 500
108 500

82 500
113 100

83 000
113 600

66 000
96 600

72 000
102 600

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

40 000
40 000

40 000
40 000

40 000
40 000

40 000
40 000

73 500

9 000
12 000

Investeringar fastighetsägaransvar
OVK
Energibesparande åtgärder EPC
Upprustning skolgårdar
Reinvesteringar
Konvertering olja
Reinv biobränsleanläggning
Rambudget 2016 och framåt
Summa lokalförsörjningsplan

10 000
18 500
1 000
3 000
1 500
1 000
35 000

Övriga byggnads- och
anläggningsinvesteringar
Hamnverksamhet (affärsdrivande )

Investeringar 2015-2019

Pågående projekt
Förbättringsåtgärder Visby hamn
Summa investeringar Visby
Hamnverksamhet (anslagsfinansierad )
Muddring vändzon och inre hamn
Rep av kaj, ny spont 360 m (100'/m)
Summa investeringar Klintehamn

Beslutsförslag 2015

Beslutsförslag 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

0

3 000
3 000

2 000
2 000

2 000
2 000

2 000
2 000

15 000

44 000
44 000

0

12 000
12 000

0

15 000

0

0

0

0

2 000
2 000

1 000
1 000

2 000
2 000

2 000
2 000

Summa hamnverksamhet

12 000

5 000

18 000

48 000

4 000

Summa teknikförvaltningen

55 000

53 000

66 000

96 000

52 000

163 500

166 100

179 600

192 600

154 600

RoRo ramp och dykdalb
Apotekskajen
Summa investeringar Slite
Förbättringsåtgärder övriga hamnar
Summa investeringar Övrig hamnar

Summa tekniska nämnden
Tekniska nämnden pågående byggnation
Sporthall
Summa
Summa tn inkl byggnation

21 000
21 000

0

0

0

0

184 500

166 100

179 600

192 600

154 600

Byggnadsnämnden
Pott

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Summa byggnadsnämnden

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Pott

200

200

200

200

200

Summa miljö- och hälsoskyddsnämnden

200

200

200

200

200

Investeringar 2015-2019

Beslutsförslag 2015

Beslutsförslag 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Pott
Ljudnivån Almedalsbiblioteket

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Summa kultur- och fritidsnämnden

1 000

1 000

1 000

800
1 800

1 000

23 000

44 000
800

23 000
800

800

20 000
400
21 200

Kultur- och fritidsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden
Investeringar enligt
lokalförsörjningsplanen
Pågående projekt
Västerhejde skola
Västerhejde skola utrustning
Förskoleplatser
A7/Serganten förskola

10 900

Kulturskolan
Tofta förskola inkl tillfälliga lokaler Eskelhem

9 800

2 000
10 000

Nya äskanden
Alléskolan Humlegårdsskolan
Alléskolan Humlegårdsskolan utrustning
Summa lokalförsörjningsplan

20 700

25 000

54 800

10 000
400
34 200

IT-investeringar

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Summa IT investeringar

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Mindre verksamhetsanpassningar (pott)

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

30 700

35 000

64 800

44 200

31 200

IKT Strategi - ledning/administration
IKT Strategi - moderna digitala klassrum
IKT Strategi - bredband landsbygdsskolor
IKT Strategi - kringutrustning
IKT Strategi - reinv undervisning PC
IKT Strategi - lärplattor

Investeringar i maskiner, inventarier
Pott

Summa barn- och utbildningsnämnden

Investeringar 2015-2019

Beslutsförslag 2015

Beslutsförslag 2016

128 000

102 000

500

300

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

1 800
300

300

300

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Investeringar enligt
lokalförsörjningsplanen
Ombyggnad Sävehuset

IT-investeringar
Lärardatorer
Samtliga skolformer

Investeringar i maskiner, inventarier
Återanskaffning / Inventarier (pott)

Summa gvn

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

131 500

105 300

5 100

3 300

3 300

3 000

3 000

3 000

Socialnämnden
Investeringar enligt
lokalförsörjningsplanen
Gruppboende Terra Nova
till/ombyggnad IFO
Mindre verksamhetsanpassningar (pott)

9 000
2 500
2 000

3 000

Investeringar i maskiner, inventarier
Arbetsmiljöåtgärder mm (pott)

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Summa son

7 500

15 000

6 000

6 000

6 000

Investeringar 2015-2019

Beslutsförslag 2015

Beslutsförslag 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

5 000

5 000

5 000

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Investeringar enligt
lokalförsörjningsplanen
Mindre ombyggnader (pott)
Arbetsmiljöverket, slutenvård
Psykiatri slutenvård

10 000
13 000

12 000

Lokalförsörjningsplan 2015
Summa lokalförsörjningsplan

23 000

12 000

5 000

5 000

5 000

3 000

3 000
500

3 000

3 000

3 000

12 000
6 000

15 000

15 000

15 000
6 000

15 000

Mindre ombyggnader/ lokalanpassningar
IT-investeringar

Investeringar i maskiner, inventarier
Övrig medicinteknisk utrustning (pott)
Datortomografi utrustning
MRT-Kamera, rtg

8 000

Skelett undersökningsutrust, rtg

Summa hsn

10 000

44 000

38 500

33 000

29 000

23 000

Investeringsbudget totalt

422 400

393 200

326 425

314 675

255 500

varav affärsdrivande exkl hamn
varav anslagsfinansierat

78 500
343 900

82 500
310 700

83 000
243 425

66 000
248 675

72 000
183 500

Rambudget lokalförsörjning 2015

Investeringar 2015-2019

Sammanställning lokalförsörjning 2015-2019 exklusive Säve
Förslag 2015

Förslag 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

RS/Serviceförvaltningen
Investeringar enligt
lokalförsörjningsplanen
pågående projekt
Västerhejde skolas kök
nya äskanden
Säveskolans kök
Stenkyrka skolas kök
Endre skolas kök
Havdhem skolas kök
CPG
Strandgärdet
TerraNovaskolan
Högbyskolan
Oasen, Hemse
Stånga skola
Öja skola
Gråbo ÄB
Vänge skola
Lärbro skola
Café Korpen
Södervärnskolan
Lokalförsörjningsplan 2015
Summa investeringar enl
lokalförsörjningsplanen

12 350
2 900
3 500
1 900
2 600
3 000
5 200
2 200
2 800
600
2 700
1 200
200
400
5 300
275

275
1 700

2 900

8 000

12 625

13 475

12 100

23 000

44 000
800

23 000
800

800

Barn- och utbildningsnämnden
Investeringar enligt
lokalförsörjningsplanen
Pågående projekt
Romaskolan
Västerhejde skola
Västerhejde skola utrustning
Förskoleplatser

2 000

Förslag 2015
A7/Serganten förskola
Tofta förskola inkl tillfälliga lokaler Eskelhem
Skolgårdar - förskolans utelek

Förslag 2016

10 900
9 800

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

10 000
400

20 000
400

54 800

34 200

21 200

0

0

0

5 000

5 000

5 000

10 000

Nya äskanden
Tofta förskola utrustning
Alléskolan Humlegårdsskolan
Alléskolan Humlegårdsskolan utrustning
Lokalförsörjningsplan 2015
Summa lokalförsörjningsplan

20 700

25 000

Socialnämnden
Investeringar enligt
lokalförsörjningsplanen
till/ombyggnad IFO
Gruppboende Terra Nova
ensamkommande flyktingbarn boende
Lokalförsörjningsplan 2015
Summa lokalförsörjningsplan

2 500
9 000

2 500

9 000

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Investeringar enligt
lokalförsörjningsplanen
Mindre ombyggnader (pott)
Arbetsmiljöverket, slutenvård
Psykiatri slutenvård
Centralkassa och entré Korpen
HabRehab

10 000
13 000

12 000

Lokalförsörjningsplan 2015
Summa lokalförsörjningsplan

23 000

12 000

5 000

5 000

5 000

Totalt äskande 2015

49 100

54 000

72 425

52 675

38 300

Rambudget lokalförsörjning 2015

Potter
IT
FFA
Gata, park, kollektivtrafik, räddningstjänst
Hamnar
Lokalförsörjning
Säve
Sporthall
Övrigt
VA
Avfall
Summa
Skattefinansierad verksamhet
Affärsverksamhet

Beslutsförslag 2015

Beslutsförslag 2016

46 900

47 900

16 000

20 000

35 000

40 000

29 400

30 000

12 000

5 000

49 100

54 000

128 000

102 000

21 000
6 500

11 800

73 500

77 500

5 000

5 000

422 400

393 200

343 900

310 700

78 500

82 500

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Exploateringsinvesteringar

20 450

-2 500

-6 000

-6 000

-8 000

Utgifter
Inkomster

31 450
11 000

11 500
14 000

20 000
26 000

18 000
24 000

10 000
18 000

16 500
6 000

1 500
5 000

4 850

5 000

5 000
8 000

5 000
8 000

8 000

Projekt
Adjutanten
Utgifter
Inkomster
Sergeanten
Utgifter
Inkomster
Såpsjudaren
Utgifter
Inkomster
Löjtnanten/Maj
Utgifter
Inkomster
Skenet
Utgifter
Inkomster
Artilleriet 1:38
Utgifter
Inkomster
Järnvägen
Utgifter
Inkomster
Väduren/Torsken
Utgifter
Inkomster
Kaptenen
Utgifter
Inkomster
Östercentrum
Utgifter
Inkomster

600
2 500
1 000
1 500

2 000

1 500

8 000
3 500
500

5 000
5 000
2 000
4 000
3 000
4 000

3 000
4 000

10 000
10 000

10 000
10 000

10 000
10 000

Ramberäkning 2015 per nämnd/förvaltning,
REGION GOTLAND

Just budget
2014
se bilaga

beslutade av regionstyrelsen 140526
RamVerksamhets Personalkostntillskott förändring 2015
ökning 2015
se spec se bilaga
se spec
se spec

Justeringar ResursfördelIndex- Besparing
enligt plan ningsmodeller uppräkn*
2015

se spec

Regionstyrelsen
Politikerorganisation
Ledningskontor
Serviceförvaltning

-26 155
-148 438
0

2 900

Teknisk nämnd
Byggnadsnämnd
Miljö- o hälsoskyddsnämnd

-177 893
-20 920
-12 684

-4 000

Budget
2015

-200

-700
-1 100

130
-57 833

-23 825
-207 571
0

-2 800

-6 500

6 885

-184 308
-20 920
-12 684

Plan
2016
jmf -15

Plan
2017
jmf -15

100

100

Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Gymn & vuxenutbildnnämnd

-132 986
-1 109 503
-293 865

-5 100
3 879

-532
-4 200
-800

-5 550
-1 000
-5 650

1 459
12 523
6 102

-137 609
-1 107 280
-290 334

-4 000
-3 100
-1 664

-4 000
-8 600
-2 132

Socialnämnd
Hälso- och sjukvårdsnämnd

-1 149 509
-1 289 986

-11 772
-16 000

-6 200
-3 800

-2 500
-21 400

12 573
14 271

-1 157 408
-1 316 915

-13 700
-16 000

-27 800
-32 000

Summa nämnder/förvaltn

-4 361 939

-1 100

-28 993

-18 532

0

-44 400

-3 890

0

-4 458 854

-38 364

-74 432

Gemensamt/finansförv
Totalt inkl gemensamt

9 592
-4 352 347

5 000
3 900

-28 993

-12 000
-30 532

0

-44 400

3 890
0

-65 000
-65 000

-58 518
-4 517 372

-38 364

-74 432

* Kompensation sker för externa avtal samt för ökade internpriser. Ingen generell kompensation för övriga prisökningar.

Bilaga till ramberäkning 2015: justeringar av budget 2014 samt indexuppräkning
Justeringar
Budget 2014 Kap.kostn Ev övriga Just budget
budget 2014
just 131231 justeringar
2014

Indexuppräkning, tkr

RS
Politikerorg
LK
SF

-26 155
-148 438
0

-26 155
-148 438
0

RS
Politikerorg
LK
SF

TN
BN
MHN

-177 893
-20 920
-12 684

-177 893
-20 920
-12 684

TN
BN
MHN

KFN
BUN
GVN

-132 986
-1 109 503
-293 865

SON
HSN

-1 149 509
-1 289 986

-132 986
-1 109 503
-293 865
0
-1 149 509
-1 289 986

Summa

-4 361 939

0

0

-4 361 939

Gem/finans
Totalt

9 592
-4 352 347

0

0

9 592
-4 352 347

Summa
Gemensamt
ofördelat
Totalt

Lokalkostn

Internpriser
SF+TKF

Externa S:a indexavtal uppräkning

-200

-2 500

0
-200
0

-300

-2 800
0
0

KFN
BUN
GVN

-532
-4 200
-800

-532
-4 200
-800

SON
HSN

-6 200
-3 800

-6 200
-3 800

0

-2 500

-16 032

-18 532

-4 700
-4 700

-7 300
-9 800

0
-16 032

-12 000
-30 532

Ramberäkning 2015 per nämnd/förvaltning
Specifikation över förändringar som påverkar nämndernas ramar
Beslutade av regionstyrelsen 26 maj 2014

NÄMNDERNAS RAMAR 2014

-4 361 939

Ej fördelade poster upptagna under finansförvaltningen 2014 som påverkar nämnderna:

besparing transportorganisationen
lokaleffektivisering
ej utfördelade medel för personalkostnadskompensation

5 000
5 000
-408
Netto

INTEGRERAD BUDGET 2014 INKL GEM

9 592
-4 352 347

JUSTERINGAR 2015 ENLIGT FLERÅRSPLAN
Pol org: Valnämnden återföring engångsanslag
TN, tomhyra Solrosen
Effektivare lokalanvändning

2 900
-4 000
5 000

RESURSFÖRDELNINGSMODELL enl plan 2014-2016
BUN
- förskola
- fler elever grundskola
- färre barn på fritidshem
- pedagogisk omsorg

2 700
-7 000
-1 100
800

GVN
- färre elever kommunal gymnasieskola
- fristående skola
- interkommunal ersättning

8 655
-4 782
-6

HSN: resursfördelningsmodell medicinteknisk utveckling
SON: resursfördelningsmodell äldreomsorg
Netto
Justeringar resursfördelningsmodell jmf med plan
BUN
justering förskola
justering grundskola
justering fritidshem
GVN
- justering kommunala gymnasieskolan
SON
-äldreomsorg
Summa justering resursfördelningsmodell

-16 000
-11 900
-24 733

5 400
-5 600
-300

12

128
-360

INDEXUPPRÄKNING INTERNA PRISER & EXTERNA AVTAL
Externa avtal LK
Externa avtal TN
Externa avtal KFN
Externa avtal BUN
Externa avtal GVN
Externa avtal SON
Externa avtal HSN

-200
-300
-532
-4 200
-800
-6 200
-3 800

Indexuppräkning internhyror 1%

-4 700

Serviceförvaltningen
Måltidsförsörjning
Generell prisuppräkning
Netto SF

-3 400
-3 900
-7 300

Netto SBF

-600
-1 600
-300
-2 500

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ökade lönekostnader TKF
Ökad skötsel av parker TKF
Ökad drift gator och vägar TKF

Summa interna prisjusteringar och externa avtal

-30 532

RAMTILLSKOTT
RS/pol: förändrade arvoden nämndsordföranden
RS/LK: arbete med HBTQ frågor
engångsanslag
RS/LK: driftbidrag Inspiration Gotland
TN/SBF: räddningstjänst
TN/SBF: kollektivtrafik
TN/SBF: städning stränder
TN/SBF: skötsel parker, Botaniska trädgården
KFN: Bergmancenter
KFN: driftkostnader nya sporthallen
KFN: ungdomsgård Fårösund
BUN: IT i skolan
GVN: filmsatsning i Fårösund
GVN: permanenting av ungdomskraft
GVN: resursförstärkning till följd av utökat arbetsmarknadsuppdrag
GVN: förstärkning naturbruksutbildning Lövsta
GVN: Gotlands Folkhögskola/Livskraft
GVN: samordna flyktingmottagande
SON: BARNSAM, placerade och socialt utsatta barns skolgång
SON: sommarjobb
HSN: markbunden ambulans
HSN: avtal med Skandionkliniken
HSN: kompensation för moms flygande transporter
HSN: generellt ramtillskott

-700
-100
-1 000
-4 000
-1 500
-500
-500
-400
-5 000
-150
-1 000
-150
-1 500
-700
-1 500
-800
-1 000
-1 500
-1 000
-6 000
-1 200
-4 200
-10 000

Summa ramtillskott

-44 400

VERKSAMHETSFÖRÄNDRING
Effekt av ny prismodell för köp av tjänster från serviceförvaltningen i kategori 1
RS/LK
-57 833
RS/Pol
130
RS/SF
3 890
TN/SBF
3 457
TN/TKF
3 428
KFN
1 459
BUN
12 523
GVN
6 102
SON
12 573
HSN
14 271
Summa

0

PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING 2015
Personalkostnadsökningar 2%
Jämställdhetssatsning 0,5%

-52 000
-13 000

Summa

-65 000

RAM BUDGET 2015

-4 517 372

RAMJUSTERINGAR ÅREN 2016-2017 (jmf med budget 2015)
2016
-3 100
-1 164
-16 000
-13 700
-33 964

2017
-8 600
-1 632
-32 000
-27 800
-70 032

* Består av:
- förskola, BUN
- grundskola, BUN
- fritidshem, BUN

4 300
-6 400
-1 000

5 300
-11 800
-2 100

-färre elever kommunal gymnasieskola, GVN
-fristående skola, GVN
-interkommunal ersättning, GVN

1 165
-2 193
-136

946
-2 193
-385

Övrigt
RS/LK: engångsanslag HBTQ arbete
GVN: samordna flyktingmottagande
KFN: hyra nya sporthallen
Summa övrigt

100
-500
-4 000
-4 400

100
-500
-4 000
-4 400

-38 364

-74 432

BUN, resursfördelningsmodell*
GVN, resursfördelningsmodell*
HSN, resursfördelningsmodell
SON, resursfördelningsmodell
Summa

Total summa ramjusteringar 2016-2017

2014-05-26

Plankalkyl 2015-17, enligt beslut i regionstyrelsen maj 2014
(löpande priser, mkr)
Plan
2015

Kalkyl
2015

Kalkyl
2016

Kalkyl
2017

-4 244

-4 286

-4 446

-4 607

-4 392
339
-90
-36
-65

-4 455
339
-93
-12
-65

-4 493
339
-101
-48
-143

-4 529
339
-112
-84
-221

-219

-219

-224

-229

-4 463

-4 505

-4 670

-4 836

3 Skatteintäkter

3 407

3 434

3 583

3 727

4 Bidragsinkomster
därav
kommun
landsting
Övriga statsbidrag

1 125

1 116

1 147

1 173

611
390
124

605
393
118

622
403
122

638
409
126

16
-49

16
-48

16
-55

16
-65

0

0

0

0

7 Årets resultat
(förändring av eget kapital)

36

13

21

15

8 Nämndernas äskanden

-

(-69)

1 Verksamhetens
nettokostnader före
avskrivningar
därav
nämnderna
kapitalkostnader
finansförvaltningen
prisökningsreserv
personalkostnadsreserv
2 Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader

5 Finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
6 Besparing

I plankalkylen har planen 2015-17 reviderats enligt budgetberedningen i maj 2014,
skatteintäkter (aprilprognosen) och förändringar på finansförvaltningen.
Resursfördelningsmodellerna har beaktats samtliga år samt höjning av
personalkostnadsreserven till 3 procent fr o m 2016.

~Region

mf Gotland

SAMVERKANSPROTOKOLL

Centrala samverkanskommitten

2014-05-21

Närvarande
För arbetsgivaren

Elisabeth Borg ordf
Ake Wennerberg under § 1

För TCO

Therese Annas-Ljung

För SACO

Anna Sundin

För Kommunal

Tom Forsling

Huvudskyddsombud

Anders Larsson

Justerare

Elisabeth Borg
Therese Annas-Ljung
Anna Sundin
Tom Forsling
Anders Larsson

Sekreterare

Birgitta Tell

§1
Delårsrapport 2014 och budget 2015
Ekonomistrateg Ake Wennerberg föredrog ärendet. Material hade sänts ut före mötet.
Ärendet kommer att behandlas i regionstyrelsen den 26 maj.
I delårsrapporten, mars 2014, som är en ekonomirapport från hur det ser idag, visade
prognosen för hela regionen på +3 mnkr, prognos för nämnderna på -3 mnkr och budget
2013 på +3 mnkr. Investeringsprognosen till 438 mnkr (sporthallen, Säveprojektet). Budget
för 2014 inkl. kompletteringar uppgår till 526 mnkr.
Följande förslag till beslut har tagits fram för att förbättra resultate!:
•

Nämndernas ekonomiska resultat ska vara positivt i jämförelse med budget vid årets
slut

•

Nämnderna ska avsätta buffert för oförutsedda kostnadsökningar eller
intäktsminskningar

•

Regionstyrelsen/Ledningskontoret ska föra en löpande dialog med hälso- och
sjukvårdsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om möjligheterna
att uppnå ekonomisk balans vid årets slut

•

Regionstyrelsens förvaltningar får i uppdrag att återkomma till delårsrapport 2 med
förslag på hur beslutade besparingar genom effektivare lOkaianvändning och
effektivare fordonsanvändning kan verkställas.

I driftbudgeten för 2015 är utgångsläget ett resultat på 52 mnkr. Avsatt i planen fanns medel
för resursfördelnings modell, interna prisjusteringar och kompensation för indexhöjning av
externa avtal samt personalkostnadsökningar på sammanlagt ca 130 mnkr.
De större investeringsprojekten, enligt förSlag 2015, är följande:
•

IT-investeringar

16 mnkr

•

Investeringar i egna fastigheter 35 mnkr

•

Lokaler gymnasieskolan

128 mnkr

•

VA-utbyggnad inkl avfall

78,5 mnkr

De fackliga representanterna efterfrågade siffror till pensionsavsättning, avsätts det tillräckligt
med pengar till pension. Framfördes också att "utbyggnad av äldreomsorgen" saknades i
materialet.
Per Lindskog återkommer i den frågan .
Ake Wennerberg framförde att på grund av fastighetsförsäljningar har regionen nu kunnat
amortera på låneskulden som har halverats.
TCO lämnade en skrivelse som bilägges protokollet.
Därmed har samverkan skett avseende delårsrapport 2014 och budget 2015

§2
Genomgång av ärenden till regionstyrelsen den 26 maj

Följande ärenden till regionstyrelsens sammanträde den 26 maj kommenterades av de
fackliga representanterna och de framförde att de såg positivt på dessa ärenden .
Ärende nr 15 "Permanentning av projektet Ungdomskraft"
Ärende nr 16 "Rapport. Kartläggning av individers möjligheter till arbete över
förvaltningsgränser" .
Ärende nr 22 "Rapport. Region Gotlands arbete med rehabiliteringskedjan och arbetet med
den interna rörligheten".
§3
Informationsärenden

Ordföranden Elisabeth Borg informerade om följande :
•

Medarbetarenkätundersökning kommer att ske även i år 2014

•

Heltidsfrågan. En förstudie ska göras och en projektledare ska tillsätts efter
sommaren

•

Omplaceringsutredning . Vid omplaceringsutredning ska man titta på lediga tjänster
under en tid av 4 veckor

•

Från PA till HR. Från 1 juni ska titlarna på personalchefer och PA-konsulter ändras till
HR-chefer och HR-konsulter
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TCO förbunden i CSK

Visby 2014-04-25

Att fördela resurser är i grunden ett politiskt ställningstagande. Ett tydligt politiskt ställningstagande krävs
om Gotland ska nå framgång som region. De statligt riktade medlen måste hamna direkt i de verksamheter
de är ämnade för och regionen måste göra egna satsningar till de primära uppdrags verksamheterna, som
visar vilken väg man vill gå med Gotlands viktigaste samhällsbärande verksamheter.
Medarbetarna arbetar konstant för att hushålla med regionens resurser samtidigt som de förväntas leva upp
till de krav som samhället ställer på våra offentliga verksamheter. Den ekvationen kommer inte att kunna gå
ihop framöver. Vi ser att sjuktalen ökar bland våra medlemsgrupper, de upplever att de inte kan leva upp de
förväntningarna längre utan nu måste verkliga resurssatsningar göras, annars kommer kvaliteten på de
tjänster vi tillhandahåller försämras.
Regionen måste locka till sig och rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens och rätt kvalifikationer
samtidigt som det är viktigt att attrahera redan befintlig personal att vilja stalma kvar.
Under de senaste åren har fler och fler i offentlig sektor övervägt att sluta, samtidigt som allt farre
högskoleutbildade söker sig dit. Det viktigaste skälet i båda fallen är de relativt låga lönerna.
Med tanke på ovanstående och med vetskapen om de stora pensionsavgångar vi har framför oss anser vi att
personalpolitiska satsningar är av största vikt. Det är viktigt idag, i morgon och i framtiden .
Gotland behöver:
•
•
•

Mer resurser för att skapa bättre fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
Ökad satsning på kompetensutveckling.
Fortsatta satsningar på höjda löner för att rekrytera och behålla akademiskt utbildade medarbetare
och chefer.

TCO förbunden i regionens centrala samverkanskommitte
Lärarförbundet

Vårdförbundet

Vi sion

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-06-16

Handlingar till

Ärende 6

Arvodesregler för förtroendevalda;
revidering
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-05-26, § 148
• Reviderade arvodesregler
• Nu gällande arvodesregler

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-05-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-05--07, 09

Rs § 148
Au § 151

Förslag till ändrade årsarvoden för förtroendevalda fr.o.m. 2015
RS 2014/271

- Arvodeskommittén 2014-03-06

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige
•

Reviderade regler om ersättning till Region Gotlands förtroendevalda innefattande
ökad tjänstgöringsgrad fr.o.m. 2015 fastställs enligt förslag.

•

För uppräkning av årsarvoden fr.o.m. 2015 bibehålls principen med
riksdagsmannaarvoden med eftersläpning två år, med ingående nivå januari 2013.

Förslaget innebär ändrad tjänstgöringsgrad och därav uppräknade arvodesbelopp för
vissa ordförande och vice ordförande och ledamotsuppdrag i regionstyrelsen och dess
arbetsutskott. Förslag om förändrade tjänstgöringsnivåer innebär en kostnadsökning, att
fördela mellan olika nämnder, med ca 700 000 kronor utifrån dagens organisation.
Enligt Region Gotlands arvodesregler ska regionstyrelsens ordförandes arvode vara 100
procent av riksdagsmannaarvodet. Övriga arvoden i regionen baseras sedan på detta
arvode i fallande skala. Utifrån tagna besparingar uppgår arvodena år 2014 till ca 95
procent av riksdagsmannaarvodet (arvoden för 2014 baseras på riksdagsmannaarvodet i
januari 2012). Det samlade utfallet av arvoden låg 2013 på ca 12,0 miljoner kronor
(mnkr) för regionen varav ca 60 procent för regionfullmäktige och regionstyrelsen
(RF/RS). En återhämtning enligt grundregeln samt bedömning att riksdagsmannaarvodet höjs i vanlig ordning skulle innebära följande behov av ramtillskott (har tidigare
finansierats ur avsatta medel för löneökningar):
−

Om nivå januari 2013: 0,3 mnkr (RF/RS 0,2 mnkr, övriga nämnder 0,1)

−

Om nivå januari 2014: 0,6 mnkr (RF/RS 0,4 mnkr, övriga nämnder 0,2)

−

Om nivå januari 2015 (prognos): 0,9 mnkr (RF/RS 0,6 mnkr, övriga nämnder 0,3)

Arbetsutskottet överlämnade ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Y r k a n de
•

Leif Dahlby (S) yrkade att arvoden skulle ha två års eftersläpning som tidigare.

Ordföranden ställde proposition på yrkandet och fann att det hade bifallits.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Förslag till revidering av Reglerna om ersättning till Region Gotlands
förtroendevalda
Här är en konsoliderad form med uppdatering maa Regionbegreppet och med en reviderad
bilaga efter arvodeskommittens beslutsförslag 2014-03-06, § 13. Förslaget innebär ändrad
tjänstgöringsgrad och därav uppräknade arvodesbelopp för vissa ordförande och vice
ordförande och ledamotsuppdrag i regionstyrelsen och dess arbetsutskott.
§ 1 Tillämpningsområde
Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer för Region Gotlands räkenskaper och verksamhet
(förtroendevalda enligt 4 kap 1 § kommunallagen 1991:900).
Arvoden till regionråd utgår med fast månadsbelopp enligt bilaga.
§ 2 Ersättningsformer
Ersättning kan utgå i form av årsarvode, grundarvode, timarvode, förrättningsersättning,
restidsersättning, ersättning för förlorad arbetsförtjänst, resekostnadsersättning och traktamente. Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader, som föranletts av förtroendeuppdraget enligt de grunder som anges i §§ 12-14.
§ 3 Ersättningarnas storlek
Regionfullmäktige beslutar särskilt om ersättningarnas storlek när det gäller ersättning
enligt §§ 4-11.
§ 4 Årsarvoden
Årsarvoden utgår till Region Gotlands förtroendevalda, som anges i bilaga till dessa regler.
Avgår förtroendevald, som äger uppbära årsarvode, under tjänstgöringsperioden, upphör
arvodet vid tidpunkten för avgången.
§ 5 Sammanträden
Med sammanträde avses i dessa bestämmelser sammanträde med de organ som angetts i
§ 1, där protokollföringsskyldighet föreligger enligt kommunallagen eller där protokoll
föres i huvudsaklig överensstämmelse med kommunallagens bestämmelser.
§ 6 Sammanträdesarvoden
För sammanträde utgår dels grundarvode för förberedelser m.m, dels timarvode som
framgår av bilaga.
Anteckningar:
1. Grundarvode utgår endast en gång per dag och sammanträde.
2.

Maximala arvodesbeloppet per dag är grundarvode samt 8 gånger timarvodet.

3.

Till regionfullmäktiges ledamöter och ersättare utgår helt dagsarvode inkluderande
partigruppssammanträde.
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§ 7 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Förtroendevald har, i de fall timarvodet och restidsersättning för sammanträde ej täcker
förlorad arbetsförtjänst för den tid den förtroendevalda måste vara ledig från sitt arbete, rätt
att erhålla ersättning för den förlust hon/han gör, dock högst med det belopp fullmäktige
beslutar, se bilaga.
§ 8 Restidsersättning
Restidsersättning för resa till och från sammanträde utgår i form av kilometerersättning
med belopp per kilometer resväg tur och retur som anges i bilaga.
§ 9 Resekostnadsersättning och traktamente
Ersättning för resekostnader och traktamenten vid sammanträde inom och utom kommunen
utgår enligt de grunder, som fastställts för Region Gotlands arbetstagare i traktamentsavtal
(TRAKT 91) och bilersättningsavtal (BIL 91) med lokala tillämpningsbestämmelser.
§ 10 Förrättning
Med förrättning avses i dessa regler
1.
Deltagande, efter särskild kallelse, i sammanträde med regionfullmäktige eller
regionstyrelse eller annan nämnd.
2.
Studier av verksamheten i den egna förvaltningen.
3.
Besiktning eller inspektion.
4.
Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag
För nedanstående förrättningar utgår endast timarvode
5.

Protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts.

6.

Konferens, informationsmöte, kurs eller liknande i kommunal angelägenhet.

7.

Förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation.

8.

Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den
förtroendevalde själv tillhör.

9.

Sammankomst med kommunalt samrådsorgan.

10.

Överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala
organ den förtroendevalde själv tillhör.

11.

Överläggning med utomstående myndighet.

12.

Överläggning med ideella eller andra organisationer.

Anteckningar:
1.

För ersättning enligt punkterna 2-4 och 6-12 krävs särskilt uppdrag.

2

Beträffande ordförande med fast årsarvode ingår ersättningen för vissa förrättningar i
ordförandearvodet, se bilaga

2.

Till valförrättare utgår ersättning enligt bilaga.
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§ 11 Förrättningsersättning
Grundarvode, timarvode och resekostnadsersättning, samt vid förrättning inom kommunen,
restidsersättning, för deltagande i förrättning utgår enligt samma grunder som motsvarande
ersättning för deltagande i sammanträde med de undantag som anges i § 10.
§ 12 Barntillsynskostnader
Kostnader för barntillsyn, som föranletts av kommunalt uppdrag, ersättes med belopp per
tillsynstimme motsvarande gällande timlön enligt lokala dagbarnvårdaravtalet.
Om inte särskilda skäl föreligger utgår ersättning endast vid vård av barn, som under kalenderåret icke uppnått eller uppnår 10 års ålder.
Ersättning utgår icke för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende
och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.
§ 13 Vård av person med funktionsnedsättning handikappad
Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av person
med funktionsnedsättning handikappad eller svårt sjuk person som vistas i den
förtroendevaldes bostad. Ersättning utgår inte för tillsyn, som utföres av egen
familjemedlem eller av sammanboende.
§ 14 Handikappad fFörtroendevald med funktionsnedsättning
Ersättning utgår till handikappad förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda
kostnader som föranletts av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp
med inläsning av handlingar och liknande.
§ 15 Gemensamma bestämmelser för ersättning enligt §§ 7, 12-14
För att kunna få ersättning enligt §§ 7, 12-14 skall den förtroendevalda vid varje tillfälle då
ersättning begärs, anmäla detta till sekreteraren i vederbörande regionala kommunala
organ.
§ 16 Utbetalande av arvoden
Arvoden och övriga ersättningar utbetalas månadsvis. För utbetalning gäller
serviceförvaltningens anvisningar.
§ 17 Tolkning och tillämpning
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av regionstyrelsen.

3(3)

Bilaga
(Efter Arvodeskommittens beslutsförslag 2014-03-06, § 13)

(förslag till 2015 års arvoden beräknat efter principen om 2 års eftersläpning som RG tillämpat i 2014 års
budget)
Årsarvode utgår per månad till:
Månad

År

Regionstyrelsens ordförande (100 % tjänstgöring)

58 300

699 600
(2013-01-01)

Övriga regionråd
(beloppet gäller vid 100 % tjänstgöring, i annat fall
utgår ersättning i proportion till tjänstgöringsgraden)

52 470

629 640

Regionstyrelsens ordförande månadsarvode skall vara 100 % av riksdagsmannaarvodet. Övriga
regionråds månadsarvode skall vara 90 % av riksdagsmannaarvodet.
Förmåner under sjukdom, föräldraledighet och semesterdagstillägg regleras i enlighet med vad
som gäller för anställda i Region Gotland. Regionråden bör varje år beredas ledighet
motsvarande semester.
Bilersättning utgår för varje månad med en beräknad körsträcka av 240 km för regionråd med
100 % tjänstgöringsgrad och 120 km för regionråd med 50 % tjänstgöringsgrad.
Regionråd, oavsett tjänstgöringsgrad, har inte rätt till ersättning enligt § 6, 7, 8, 10, 11, 12 och
13. Undantag från detta gäller för Regionråd med lägre tjänstgöringsgrad, dock gäller särskild
begränsningsregel enligt p. 2 i nedanstående Anteckningar.
Årsarvode för 100 % tjänstgöring utgår till Regionstyrelsens ordförande och
övriga Regionråd enligt ovan
Ersättningen till nedanstående ordförande är beräknat med utgångspunkt från årsarvodet till
övriga regionrådsuppdrag som innefattar 100 % tjänstgöring. Vice ordförande erhåller 10
resp. 5 % av sin ordförandes arvode.
Årsarvode för 50 % tjänstgöring utgår
Ordf.
1:e vice ordf. 2:e vice ordf.
314 820
10 %
5%
till ordförande i:
Socialnämnden
314 820
31 482
15 741
Barn- och utbildningsnämnden
314 820
31 482
15 741
Hälso- och sjukvårdsnämnden
314 820
31 482
15 741
Årsarvode för 35 % tjänstgöring utgår
till ordförande i:
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ordf.
220 374
220 374
220 374
220 374
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1:e vice ordf. 2:e vice ordf.
10 %
5%
22 037
22 037
22 037

11 019
11 019
11 019

Årsarvode för 30 % tjänstgöring utgår
till ordförande i:
Miljö- och hälsovårdsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Ordf.
188 892

Årsarvode för 10 % tjänstgöring utgår
till ordförande i:
Socialnämndens individutskott

Ordf.

Överförmyndarnämnden
Regionens revisorer
Regionfullmäktige

188 892
188 892

62 964

62 964
62 964
62 964

Ordf.

Årsarvode för 1,4 % tjänstgöring utgår
till ordförande i:
Valnämnden

Ordf.

9 445
9 445

9 445

9 445

(för beredskapstjänstgöring utgår
extra tillägg med
7 500 kr)

(för beredskapstjänstgöring utgår
extra tillägg med
7 500 kr)

6 296
6 296
12 593

------------------------12 593

1:e vice ordf. 2:e vice ordf.

15 741
15 741
15 741

-------------------------------------

-------------------------------------

1:e vice ordf. 2:e vice ordf.
8 815

Årsarvode för ordförandens
tjänstgöring utgår med dubbelt
grundarvode samt dubblerat timarvode
i:
Patientnämnden
Av styrelser/nämnder utsedda kommittéer,
samarbetsorgan m.m.

18 889
18 889

1:e vice ordf. 2:e vice ordf.

(för
beredskapstjänstgöring utgår extra
tillägg med 15 000
kr)

Årsarvode för 2,5 % tjänstgöring utgår
till ordförande i:
Miljörådet
Tillgänglighetsrådet
Pensionärsrådet

1:e vice ordf. 2:e vice ordf.
10 %
5%

1 058

-------------

------------

------------

Årsarvode 4 % respektive 6 % till vissa övriga ledamöter:
4 % till ledamöter i regionstyrelsen (gäller ej regionråd)
25 186
6 % till ledamöter i regionstyrelsens arbetsutskott (gäller ej regionråd)
37 778
Anteckningar:
1. Regionråd som avgår med anledning av valresultatet efter allmänt val bibehåller arvodet året
ut.
2. För regionråd med 100 % tjänstgöringsgrad som är ordförande i nämnd/styrelse eller innehar
annat ordförandeuppdrag utgår ej särskilt ordförandearvode. För regionråd med lägre än 100 %
tjänstgöringsgrad som är ordförande i nämnd/styrelse eller innehar annat ordförandeuppdrag
utgår särskilt ordförandearvode enligt ovan, dock får sammanlagda arvodesersättningen inte
överstiga den ersättningsnivå som skulle utgått vid 100 % tjänstgöring.
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3. Där för ordförande angetts dubbelt grundarvode och timarvode innebär detta att ordföranden
utöver grundarvode och timarvode erhåller lika mycket i ordförandearvode. Det fasta
ordförandearvodet inkluderar ersättning för ordförandeskap i beredningsutskott.
4. Till vice ordförande, som inkallats att tjänstgöra som ordförande under ordinarie ordförandes
längre bortavaro i anledning av sjukdom etc. utgår under tjänstgöringstiden motsvarande
ersättning som till ordförande.
5. För ordförande eller annan förtroendevald med årsarvode, som på grund av sjukdom eller
annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under längre tid än en månad minskas arvodet i
motsvarande mån för tiden utöver en månad.
6. I det fasta arvodet som ordförande ingår
a. Arbete med förberedande och avslutande av sammanträdet (inbegriper protokollsjustering).
b. Företrädande av nämnd/styrelse vid kontakter med annan nämnd/styrelse och myndighet.
c. Överläggningar med tjänstemän underställda den egna nämnden/styrelsen/ utskottet.
d. Deltagande i förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation.
Vid utförande av uppdrag som faller under punkt 6 a-d äger dock ordförande uppbära rese- och
restidsersättning.
Restidsersättning utgår ej vid resa utanför Gotland samt ej till regionråd.
Endast sådan ordförande/vice ordförande som inte är regionråd äger uppbära, utöver det fasta
årsarvodet, sammanträdesersättning men bara vid deltagande i protokollfört sammanträde med
egen nämnd/styrelse eller vid förrättning vartill ordförande/vice ordförande erhållit uppdrag från
egen nämnd/ordförande att utföra.
Till regionfullmäktiges ordförande och vice ordförande utgår förrättningsarvode i form av
grundarvode och timarvode för företrädande av Region Gotland i olika sammanhang.
Sammanträdesarvoden
Grundarvode utgår med 0,88 % x månadsarvode ”Övriga regionråd” = 462 kronor.
Timarvode utgår med 0,34 % x månadsarvode ”Övriga regionråd” = 178 kronor för hel timme.
Timarvode för del av timme - utgår för varje påbörjad halvtimme med hälften av timarvodet.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Summan av timarvode, restidsersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst får maximalt
uppgå till 2 050 kr/dag.
Restidsersättning
Restidsersättning utgår med 0,34 % x månadsarvode ”Övriga regionråd” delat med 70 = 245 öre per
kilometer resväg.
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Vigselförrättare
Borgerlig vigselförrättare erhåller för genomförd vigsel ett arvode motsvarade timarvodet för hel
timme.
För vigselförrättarens eventuella resekostnader mellan bostad och regionens vigselrum medges
ersättning om så särskilt begärs.
Borgerliga vigselförrättare har fr.o.m. den 1 april 2010 rätt till restidsersättning enligt samma regler
som gäller för kommunens förtroendevalda.

Begravningsförrättare
Ersättning till kommunal begravningsförrättare utgår med ett dagarvode (= grundarvode + 8
x timarvodet) per förrättning utan samordning.
Röstmottagare
1. Till ordförande och vice ordförande som ersätter ordföranden i valdistrikt utgår fast ersättning
med 620 kr för valdagen och 300 kr per timme för fullgjord tid.
2. Till röstmottagare utgår fast ersättning med 340 kr för valdagen och 160 kr per timme, för
fullgjort tid.
3. För iordningsställande av vallokal utgår timarvode med 160 kr per timme.
4. Vid utbildning m.m. på icke valdag utgår timarvode 160 kr jämte resekostnadsersättning.
5. I övrigt utgår endast ersättning vid transporter för valnämndens räkning.
1. Bestämmelserna om förtroendevaldas arvoden utgår från gällande bestämmelser för ledamöter av
Sveriges Riksdag fastställda av Riksdagens arvodesnämnd. Riksdagens arvodesnämnd fastställer
riksdagsledamöternas arvoden en gång per år, den 1 november.
Region Gotlands arvoden uppräknas vid samma tidpunkt som Riksdagens. Från den 1 november
2010 är ersättningen till riksdagsledamot 56 000 kronor per månad. Årsarvodet till regionstyrelsens
ordförande är beräknat till 100 % av arvodet för riksdagsledamot. Övriga regionråd erhåller 90 % av
arvodet till riksdagsledamot. Övriga årsarvoden utgår i procent av det arvode som Övriga regionråd
får, dvs. 90 % av arvodet till riksdagsledamot.
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REGLER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

Antagna av kommunfullmäktige 1991-12-16. Ändringar 1994-12-12, 1998-12-14,
2002-12-16, 2006-11-27, 2010-02-22 och 2010-12-13 § 35.
§ 1 Tillämpningsområde
Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer för kommunens räkenskaper och verksamhet
(förtroendevalda enligt 4 kap 1 § kommunallagen 1991:900).
Arvoden till kommunalråd utgår med fast månadsbelopp enligt bilaga.
§ 2 Ersättningsformer
Ersättning kan utgå i form av årsarvode, grundarvode, timarvode, förrättningsersättning,
restidsersättning, ersättning för förlorad arbetsförtjänst, resekostnadsersättning och traktamente. Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader, som föranletts av förtroendeuppdraget enligt de grunder som anges i §§ 12-14.
§ 3 Ersättningarnas storlek
Kommunfullmäktige beslutar särskilt om ersättningarnas storlek när det gäller ersättning
enligt §§ 4-11.
§ 4 Årsarvoden
Årsarvoden utgår till kommunalt förtroendevalda, som anges i bilaga till dessa regler.
Avgår förtroendevald, som äger uppbära årsarvode, under tjänstgöringsperioden, upphör
arvodet vid tidpunkten för avgången.
§ 5 Sammanträden
Med sammanträde avses i dessa bestämmelser sammanträde med de organ som angetts i
§ 1, där protokollföringsskyldighet föreligger enligt kommunallagen eller där protokoll
föres i huvudsaklig överensstämmelse med kommunallagens bestämmelser.
§ 6 Sammanträdesarvoden
För sammanträde utgår dels grundarvode för förberedelser m.m, dels timarvode som
framgår av bilaga.
Anteckningar:
1. Grundarvode utgår endast en gång per dag och sammanträde.
2.

Maximala arvodesbeloppet per dag är grundarvode samt 8 gånger timarvodet.

3.

Till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utgår helt dagsarvode inkluderande
partigruppssammanträde.
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§ 7 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Förtroendevald har, i de fall timarvodet och restidsersättning för sammanträde ej täcker
förlorad arbetsförtjänst för den tid den förtroendevalda måste vara ledig från sitt arbete, rätt
att erhålla ersättning för den förlust hon/han gör, dock högst med det belopp fullmäktige
beslutar, se bilaga.
§ 8 Restidsersättning
Restidsersättning för resa till och från sammanträde utgår i form av kilometerersättning
med belopp per kilometer resväg tur och retur som anges i bilaga.
§ 9 Resekostnadsersättning och traktamente
Ersättning för resekostnader och traktamenten vid sammanträde inom och utom kommunen
utgår enligt de grunder, som fastställts för kommunens arbetstagare i traktamentsavtal
(TRAKT 91) och bilersättningsavtal (BIL 91) med lokala tillämpningsbestämmelser.
§ 10 Förrättning
Med förrättning avses i dessa regler
1.
Deltagande, efter särskild kallelse, i sammanträde med kommunfullmäktige
eller kommunstyrelse eller annan nämnd.
2.
Studier av verksamheten i den egna förvaltningen.
3.
Besiktning eller inspektion.
4.
Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag
För nedanstående förrättningar utgår endast timarvode
5.

Protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts.

6.

Konferens, informationsmöte, kurs eller liknande i kommunal angelägenhet.

7.

Förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation.

8.

Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den
förtroendevalde själv tillhör.

9.

Sammankomst med kommunalt samrådsorgan.

10.

Överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala
organ den förtroendevalde själv tillhör.

11.

Överläggning med utomstående myndighet.

12.

Överläggning med ideella eller andra organisationer.

Anteckningar:
1.

För ersättning enligt punkterna 2-4 och 6-12 krävs särskilt uppdrag.

2

Beträffande ordförande med fast årsarvode ingår ersättningen för vissa förrättningar i
ordförandearvodet, se bilaga

2.

Till valförrättare utgår ersättning enligt bilaga.

2(3)

Författningssamling för Gotlands kommun
Regler om ersättning till kommunalt förtroendevalda

§ 11 Förrättningsersättning
Grundarvode, timarvode och resekostnadsersättning, samt vid förrättning inom kommunen,
restidsersättning, för deltagande i förrättning utgår enligt samma grunder som motsvarande
ersättning för deltagande i sammanträde med de undantag som anges i § 10.
§ 12 Barntillsynskostnader
Kostnader för barntillsyn, som föranletts av kommunalt uppdrag, ersättes med belopp per
tillsynstimme motsvarande gällande timlön enligt lokala dagbarnvårdaravtalet.
Om inte särskilda skäl föreligger utgår ersättning endast vid vård av barn, som under kalenderåret icke uppnått eller uppnår 10 års ålder.
Ersättning utgår icke för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende
och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.
§ 13 Vård av handikappad
Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning utgår
inte för tillsyn, som utföres av egen familjemedlem eller av sammanboende.
§ 14 Handikappad förtroendevald
Ersättning utgår till handikappad förtroendevald för de särskilda kostnader som föranletts
av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och liknande.
§ 15 Gemensamma bestämmelser för ersättning enligt §§ 7, 12-14
För att kunna få ersättning enligt §§ 7, 12-14 skall den förtroendevalda vid varje tillfälle då
ersättning begärs, anmäla detta till sekreteraren i vederbörande kommunala organ.
§ 16 Utbetalande av arvoden
Arvoden och övriga ersättningar utbetalas månadsvis. För utbetalning gäller
serviceförvaltningens anvisningar.
§ 17 Tolkning och tillämpning
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen.
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Bilaga
Årsarvode utgår per månad till:
Kommunstyrelsens ordförande (100 % tjänstgöring)

Månad
56 000

Kronor/år
672 000

Övriga kommunalråd
(Beloppet gäller vid 100 % tjänstgöring, i annat fall
utgår ersättning i proportion till tjänstgöringsgraden)

50 400

604 800

Kommunstyrelsens ordförande månadsarvode skall vara 100 % av riksdagsmannaarvodet.
Övriga kommunalråds månadsarvode skall vara 90 % av riksdagsmannaarvodet.
Förmåner under sjukdom och föräldraledighet regleras i enlighet med vad som anställda i
kommunen. Kommunalråden bör varje år beredas ledighet motsvarande semester.
Bilersättning utgår för varje månad med en beräknad körsträcka av 240 km för kommunalråd
med 100 % tjänstgöringsgrad och 120 km för kommunalråd med 50 % tjänstgöringsgrad.
Kommunalråd, oavsett tjänstgöringsgrad, har inte rätt till ersättning enligt § 6, 7, 8, 10, 11, 12
och 13.
Ersättningen till nedanstående ordförande är beräknat med utgångspunkt från årsarvodet till
övriga kommunalrådsuppdrag som innefattar 100 % tjänstgöring. Vice ordförande erhåller
10 % resp. 5 % av sin ordförandes arvode.
Årsarvode för 30 %
Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
181 440
10 %
5%
tjänstgöring utgår till
ordförande i:
Kommunstyrelsen
Kommunalråd
Kommunalråd
Kommunalråd
Socialnämnden
181 440
18 144
9 072
Barn- och utbildningsnämnden
181 440
18 144
9 072
Hälso- och sjukvårdsnämnden
181 440
18 144
9 072
Årsarvode för 25 % tjänstgöring utgår till ordförande i:
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ordförande
151 200
151 200
151 200
151 200

Vice ordförande
10 %
15 120
15 120
15 120

Årsarvode för 20 % tjänstgöring utgår till ordförande i:
Miljö- och hälsovårdsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande
120 960
120 960
120 960

Vice ordförande
10 %
12 096
12 096
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Årsarvode för 10 %
tjänstgöring utgår till
ordförande i:
Socialnämndens individutskott
(utgår inte om uppdrag innehas
av nämndens ordförande)

Ordförande
60 480
60 480
(För beredskapstjänstgöring utgår
extra tillägg med
15 000 kr)

1:e vice ordf.
10 %
6 048
(För beredskapstjänstgöring utgår
extra tillägg med
7 500 kr)

2:e vice ordf.
5%
3 024
(För beredskapstjänstgöring utgår
extra tillägg med
3 750 kr)

Årsarvode för 5 % tjänstgöring utgår till ordförande i:
Kommunens revisorer
Överförmyndarnämnden

Ordförande
30 240
30 240
30 240

Vice ordförande
10 %
3 024
3 024

Årsarvode för ordförande som
inte anges ovan utgår till:
Kommunfullmäktige och dess
valberedning. (Inget arvode
utgår till valnämndens vice
ordförande)

Ordförande
60 480
60 480

1:e vice ordf.

2:e vice ordf.

12 096

12 096

Årsarvode för ordförande som
Ordförande
inte anges ovan utgår till:
Miljörådet
15 120
Valnämnden
8 467
Patientnämnden
Dubbelt grundarvode och timarvode = 888 kr.
resp. 342 kr
Av styrelser/nämnder utsedda
Dubbelt grundkommittéer, samarbetsorgan
arvode och timm.m.
arvode = 888 kr
resp. 342 kr

Vice ordförande
------------1 080
-------------

------------

Årsarvode till vissa övriga:
Ledamöter i kommunstyrelsen (gäller ej kommunalråd)
Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott (gäller ej kommunalråd)
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Anteckningar:
1. Avgående kommunalråd bibehåller arvodet under november och december valåret.
2. För kommunalråd med 100 % tjänstgöringsgrad som är ordförande i nämnd/styrelse eller
innehar annat ordförandeuppdrag utgår ej särskilt ordförandearvode. För kommunalråd med
50 % tjänstgöringsgrad som är ordförande i nämnd/styrelse eller innehar annat
ordförandeuppdrag utgår särskilt ordförandearvode enligt ovan.
3. Där för ordförande angetts dubbelt grundarvode och timarvode innebär detta att ordföranden
utöver grundarvode och timarvode erhåller lika mycket i ordförandearvode. Det fasta
ordförandearvodet inkluderar ersättning för ordförandeskap i beredningsutskott.
4. Till vice ordförande, som inkallats att tjänstgöra som ordförande under ordinarie ordförandes
längre bortavaro i anledning av semester, sjukdom etc. utgår under tjänstgöringstiden
motsvarande ersättning som till ordförande.
5. För ordförande eller annan förtroendevald med årsarvode, som på grund av sjukdom eller
annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under längre tid än en månad minskas arvodet i
motsvarande mån för tiden utöver en månad.
6. I det fasta arvodet som ordförande ingår
a. Arbete med förberedande och avslutande av sammanträdet (inbegriper protokollsjustering).
b. Företrädande av nämnd/styrelse vid kontakter med annan nämnd/styrelse och myndighet.
c. Överläggningar med tjänstemän underställda den egna nämnden/styrelsen/utskottet.
d. Deltagande i förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation.
Vid utförande av uppdrag som faller under punkt 6 a-d äger dock ordförande uppbära rese- och
restidsersättning.
Restidsersättning utgår ej vid resa utanför Gotland samt ej till kommunalråd.
Endast sådan ordförande/vice ordförande som inte är kommunalråd äger uppbära, utöver det
fasta årsarvodet, sammanträdesersättning men bara vid deltagande i protokollfört sammanträde
med egen nämnd/styrelse eller vid förrättning vartill ordförande/vice ordförande erhållit uppdrag
från egen nämnd/ordförande att utföra.
Till kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande utgår förrättningsarvode i form av
grundarvode och timarvode för företrädande av kommunen i olika sammanhang.
Sammanträdesarvoden
Grundarvode utgår med 0,88 % X månadsarvode ”Övriga kommunalråd” = 444 kronor.
(2010-11-15)
Timarvode utgår med 0,34 % X månadsarvode ”Övriga kommunalråd” = 171 kronor
för hel timme. (2010-11-15)
Timarvode för del av timme - utgår för varje påbörjad halvtimme med hälften av timarvodet.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Summan av timarvode, restidsersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst får maximalt
uppgå till 2 050 kr/dag.
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Restidsersättning
Restidsersättning utgår med 0,34 % X månadsarvode ”Övriga kommunalråd” delat med 70
= 245 öre per kilometer resväg. (2010-11-15)
Vigselförrättare
Borgerlig vigselförrättare erhåller för genomförd vigsel ett arvode motsvarade timarvodet för hel
timme.
För vigselförrättarens eventuella reskostnader mellan bostad och kommunens vigselrum medges
ersättning om så särskilt begärs.
Borgerlig vigselförrättare har fr.o.m. den 1 april 2010 rätt till restidsersättning enligt samma
regler som gäller för kommunens förtroendevalda.
Begravningsförrättare
Ersättning till kommunal begravningsförrättare utgår med ett dagarvode (= grundarvode + 8 x
timarvodet) per förrättning utan samordning.
Röstmottagare
1.
2.
3.
4.
5.

Till ordförande och vice ordförande som ersätter ordföranden i valdistrikt utgår fast
ersättning med 620 kr för valdagen och 300 kr per timme för fullgjord tid.
Tillröstmottagare utgår fast ersättning med 340 kr för valdagen och 160 kr per timme, för
fullgjort tid.
För iordningsställande av vallokal utgår timarvode med 160 kr per timmer.
Vid utbildning m.m. på icke valdag utgår timarvode 160 kr jämte resekostnadsersättning.
I övrigt utgår endast reseersättning vid transporter för valnämndens räkning.

1. Bestämmelserna om förtroendevaldas arvoden utgår från gällande bestämmelser för ledamöter
av Sveriges Riksdag fastställda av Riksdagens arvodesnämnd. Riksdagens arvodesnämnd
fastställer riksdagsledamöternas arvoden en gång per år, den 1 november. Gotlands kommuns
arvoden uppräknas vid samma tidpunkt som Riksdagens. Från den 1 november 2010 är
ersättningen till riksdagsledamot 56 000 kronor per månad. Årsarvodet till kommunstyrelsens
ordförande är beräknat till 100 % av arvodet för riksdagsledamot. Övriga kommunalråd erhåller
90 % av arvodet till riksdagsledamot. Övriga årsarvoden utgår i procent av det arvode som
Övriga kommunalråd får, dvs. 90% av arvodet till riksdagsledamot.
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Sammanträdesdag
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Handlingar till

Ärende 7

Länsplan för regional
transportinfrastruktur 2014-2025
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-05-26, § 165
• Ledningskontoret 2014-2014-04-23 med förslag till plan

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-05-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-12

Rs § 165
Au § 170

Fastställelse av länsplan för regional transportinfrastruktur
2014 – 2025
RS 2013/6

- Ledningskontoret 2014-04-23, reviderad 2014-05-07

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Länsplanen för regional transportinfrastruktur 2014 - 2025 fastställs.

Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 – 2025 godkändes av
regionstyrelsen 2013-12-11, § 380, och överlämnades enligt regeringens uppdrag, till
regeringen för beslut om ekonomiska ramar. Länsplanerna ska fastställas av länsplaneupprättarna senast två månader efter regeringens beslut.
Inom planerna kan infrastrukturåtgärder dels inom statens ansvarsområde och dels som
statlig medfinansiering till kommuner och kollektivtrafikmyndigheter genomföras.
Trafikverket ansvarar för de statliga åtgärderna i planen och för utbetalning av statlig
medfinansiering till regionala kollektivtrafikmyndigheter och kommuner.
De ekonomiska ramarna ska vara oförändrade (jämfört med nu gällande plan 2010 –
2021), för åren fram till och med 2021. Därefter, för perioden 2022 – 2025, har
regeringen bedömt att den genomsnittliga årliga nivån 2010 – 2021 ska fortsätt gälla för
de kommande fyra åren. För Gotlands del är ramen för hela perioden 207,4 miljoner
kronor (mot förslagets 205,2 mkr), ca 17 miljoner kronor per år, efter det att Trafikverket 2014-04-27 fattat beslut. Den beslutade ökningen på 2,2 mkr är endast en
justering av index (PLO).
I planförslaget ingår för de fyra första åren några större pågående objekt: cykelled
Västergarn – Klintehamn 2014, 2015, 2016, 2017 (28 milj.), under rubriken
cykelutveckling och cirkulationsplats m.m. väg 140, Högklint (9,4 milj. från länsplanen),
under rubriken trafiksäkerhet, etc. För de fyra första åren innebär det att 37,4 milj. är
intecknade. Återstår gör 22,6 milj. kr. Dessa föreslås i huvudsak användas som
medfinansiering till regionala satsningar enligt rubrikerna ovan med ungefärlig
medelsfördelning:
•

Kollektivtrafikutveckling och tillgänglighetsanpassning, 5 %, 3 milj. kronor.

•

Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighetsanpassning, 37 %, 22,3 milj. kronor.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-05-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-12

Rs § 165 forts.
Au § 170
•

Cykelutveckling, 50 %, 30,1 milj. kronor.

•

Stads- och tätortsutveckling 6 %, 3,4 milj. kronor.

•

Övriga åtgärder, t.ex. utredningar, förstudier, åtgärdsvalsstudier 2 %, 1,5 milj.
kronor. Häri ingår för, Trafikverket och Region Gotland att ta fram ett planeringunderlag/åtgärdsvalsstudie angående behov av åtgärder i tätorterna.

Åtgärdskategorierna skiljer sig åt från den nuvarande planen med undantag för cykelutveckling. Planförslaget innebär jämfört med intentionerna i den nuvarande planen,
(dock inte med utfallet som visar att större delen har använts för cykling; cykelleden
Lummelunda) en kraftig ökning av andelen för cykelutveckling, beroende på att en stor
del av anslaget går till en längre cykelled, samtidigt som satsningar måste kunna göras på
övriga cykelutvecklingsåtgärder. Åtgärden trafiksäkerhet återfinns även den i den
nuvarande planen men har i förslaget breddats till att inte enbart ta upp korsningar, utan
även satsningar längs gator och vägar. Jämfört med nuvarande plan har denna andel
därför ökats.
Arbetsutskottet har föreslagit att länsplanen för regional infrastruktur fastställs.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2013/6

Ledningskontoret
Lena Johansson

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 23 april 2014

Regionstyrelsen

Fastställelse av länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 – 2025
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa länsplanen för regional transportinfrastruktur 2014 - 2025.
Bakgrund
Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 – 2025 godkändes av regionstyrelsen 2013-12-11, § 380, och överlämnades enligt regeringens uppdrag, till regeringen för beslut om ekonomiska ramar. Länsplanerna ska fastställas av länsplaneupprättarna senast två månader efter regeringens beslut.

Regeringen beslutade 2014-04-03 om definitiva ekonomiska ramar för länsplanerna.
De överensstämmer med de preliminära ramar som angavs i regeringens uppdrag i
december 2012 till länen om att ta fram förslag till länsplaner. Dock gavs länen reviderade ramar våren 2013 som beräknades efter det faktiska utfallet av pågående planperiod från 2010 till våren 2013. Utifrån de reviderade ramarna är länens planer gjorda.
Det innebär att regeringens beslut om definitiva ekonomiska ramar inte överensstämmer med de som länen använt sig av.
Representant för länen har kontakter med ansvarigt departement och Trafikverket,
som nu meddelar att länen ska fastställa planerna enligt de ramar som är justerade
efter utfallet 2010 – 2013. Det ska i princip innebära att det är de ramar som användes
av länen i de förslag som lämnades till regeringen i december. Trafikverket kommer
dock att göra en översyn av utfallet för 2013 och inom kort återkomma med en uträkning om exakt fördelning. Då tidplanen för fastsällelse är kort måste fastställelseprocessen påbörjas innan det beskedet kommer.

Per Lindskog
Tf regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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1. Inledning
Regeringen gav i december 2012 länen i uppdrag att ta fram förslag till trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för perioden 2014 – 2025. Länsplanerna, remitterade och sammanställda, skulle lämnas till regeringen i december 2013.
Därefter skulle regeringen besluta om vilka definitiva ramar som tilldelas respektive länsplan. Senast två månader efter regeringens beslut om ramar skulle länsplaneupprättarna
fastställa länsplanerna.
Gotlands länsplan godkändes av regionstyrelsen 2013-12-11, § 380, och lämnades till regeringen. Regeringen beslutade 2014-04-03 om defintiva ekonomiska ramar för länsplanerna.
Inom planerna kan infrastrukturåtgärder dels inom statens ansvarsområde och dels som
statlig medfinansiering till kommuner och kollektivtrafikmyndigheter genomföras. Trafikverket ansvarar för de statliga åtgärderna i planen och för utbetalning av statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikmyndigheter och kommuner.

2. Bakgrund
Regeringens uppdrag utgår från den infrastrukturproposition som beslutades av riksdagen
i december 20121. Innehållet i länsplanerna regleras genom förordningen (1997:263)2
om länsplaner för regional transportinfrastruktur. Planerna kan omfatta:
-

investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet,
åtgärder i sådana anläggningar m.m. för vilka statlig medfinansiering kan beviljas
enligt 2 § förordningen (2009:237)3 om statlig medfinansiering till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar m.m.,
åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur,
åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för det regionala transportsystemet som bör redovisas i planen, och
från år 2012 driftbidrag till icke-statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt
viktiga för regionen.

Enligt 2 § förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar kan medfinansiering bl.a. ges till kollektivtrafikåtgärder och åtgärder
för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på kommunala vägar och gator.
De ekonomiska ramarna ska vara oförändrade (jämfört med nu gällande plan 2010 –
2021), för åren fram till och med 2021. Därefter, för perioden 2022 – 2025, har regeringen bedömt att den genomsnittliga årliga nivån 2010 – 2021 ska fortsätt gälla för de kom1

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Investeringar-for-ettstarkt-o_H00325/?text=true
2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19970263.HTM
3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090237.HTM
2

mande fyra åren. För Gotlands del är den preliminära ramen för hela perioden 205 miljoner, ca 17 miljoner per år.

3. Utgångspunkter
3.1 Nationella mål
De nationella transportpolitiska målen hör till utgångspunkterna för länsplanen. Det övergripande nationella målet är:
• att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.
För att bidra till att uppfylla det övergripande målet finns två mål, ett funktionsmål för
tillgänglighet och ett hänsynsmål för säkerhet, miljö och hälsa. Funktionsmålet för tillgänglighet:
• Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge
alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs.
likvärdigt svara mot kvinnors och mäns transportbehov.
Hänsynsmålet för säkerhet, miljö och hälsa:
• Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås
och till ökad hälsa.
För båda målen finns preciseringar. För att uppfylla funktionsmålet för tillgänglighet finns
följande preciseringar:
- Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.
- Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella
konkurrenskraften.
- Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och
andra länder.
- Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar
till ett jämställt samhälle.
- Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning.
- Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer ökar.
- Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.
För att uppfylla hänsynsmålet för säkerhet, miljö och hälsa finns preciseringar om minskat
antal svårt skadade och omkomna i de olika trafikslagen:
3

-

-

Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020.
Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstraﬁken minskar fortlöpande
och antalet allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020.
Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransportområdet och luftfartsområdet minskar fortlöpande.
Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås
genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet fossilberoende. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila
bränslen.
Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa.
Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveckling är av
stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål.

3.2 Regionala mål
Gotlands regionala utvecklingsprogram, Vision Gotland 2025 4 är styrande för det regionala utvecklingsarbetet och behandlar fyra centrala utvecklingsområden för Gotland: bo och
leva, tillväxt och sysselsättning, energiförsörjning och kommunikationer. De övergripande
målen är:
•
•
•
•
•

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

Det regionala utvecklingsprogrammet liksom övrigt övergripande utvecklingsarbete är
grunden för de framtida prioriterade tillväxtområden från 2014 som på uppdrag5 redovisades till regeringen 2011/2012. Inom fem huvudområden: samhällsutveckling, tillgänglighet, näringsliv och sysselsättning, kompetens och utbildning samt miljö och klimat prioriteras särskilt: ökad inflyttning, färjetrafiken, fiberutbyggnad, företagsklimat, sysselsättning och arbetskraftförsörjning, högskolan och energiomställning och effektivisering.
Delområdet Tillgänglighet inom tillväxtprioriteringarna syftar till en förbättrad tillgänglighet och avser såväl infrastrukturen som trafiken. Häri ingår färjetrafiken, flygtrafiken och
en förbättrad intermodalitet (kopplingar, byten, övergångar mellan olika trafikslag) vad
gäller kommunikationer till och från Gotland och på Gotland.

4

Vision Gotland 2025 http://www.gotland.se/38064
Regeringsbeslut N2011/3416/RT. Uppdrag att identifiera och redovisa prioriteringar avseende länets framtida regionala tillväxtarbete fr.o.m. 2014
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Gotlands läge gör tillgängligheten till en nyckelfråga och kommunikationerna med omvärlden är avgörande för utvecklingen. Sambanden mellan kommunikationsfrågor och
andra utvecklingsfrågor är mycket starka. En god tillgänglighet, i tid och kostnad för resor
och transporter och genom en anpassad turtäthet är grundläggande för en positiv regional utveckling och en stärkt konkurrenskraft. En förbättrad tillgänglighet till och från fastlandet skulle tillsammans med bättre kopplingar till fastlandstrafiken bl.a. kunna medföra
att Gotland i viss mån kan ta del i den pågående regionförstoringen – Gotland kommer
”närmare” fastlandet. Ett väl fungerande trafiksystem förutsätter också en väl anpassad
infrastruktur. Färjetrafiken fungerar som infrastrukturen, och måste ses som en del av
den nationella infrastrukturen, se vidare avsnitt 4.1. Gotlands läge gör flygtrafiken extra
betydelsefull.
I det regionala utvecklingsprogrammet ingår mål och strategier för trafiken till och från
Gotland och på Gotland. För trafiken till och från Gotland är målen att:
- Öka tillgängligheten till Gotland genom att tid och kostnad för resor och transporter minskar.
- Stärka Gotlands koppling till nationella och internationella trafiksystem.
- Öka Gotlands förbindelser med omvärlden genom fler flyg- och färjedestinationer,
särskilt södra och östra Östersjöregionen för utökad färjetrafik.
- Verka för ett långsiktigt hållbart kommunikationssystem; ekonomiskt, socialt och
ekologiskt.
- Hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn ska ha full kapacitet för sina uppdrag gällande färjetrafik, gods, fritids- och kryssningstrafik.
- Säkra och trygga utvecklingen av flygplatskapacitet.
Målen för resande på Gotland är:
-

Alla människor på Gotland ska ha möjlighet att effektivt, säkert och på miljömässigt hållbart vis förflytta sig mellan bostad, arbete, skola och fritidsaktiviteter.
De lokala transportsystemen ska vara säkra och tillgängliga för alla. Cykelåkandet
ska öka med 30 % över en 15-års-period.
Genom att 140-vägarna utvecklas till snabba och säkra matarvägar och kollektivtrafikens stomlinjer byggs ut, krymps avstånden på Gotland.

För kollektivtrafiken anges i det regionala utvecklingsprogrammet att för att den ska bli
ett verkligt alternativ till privat bilåkande, krävs att den upplevs som prisvärd med hög
turtäthet, tillgänglighet och bekvämlighet. Det krävs också en medveten satsning på säkerhet kring kollektivtrafiken, framför allt vid av- och påstigning. Skolbusstrafiken måste
särskilt beaktas ur säkerhetssynpunkt. Bilberoendet på landsbygden och i de mindre tätorterna kommer till stor del att bestå på grund av det spridda boendemönstret. Det är en
viktig miljöaspekt att beakta, vilket gör att det är angeläget att kunna använda förnyelsebara fordonsbränslen.
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I Visby finns risk att biltrafiken ökar i takt med att nya handelsområden etableras utanför
stadskärnan. Utbyggnad av kollektivtrafiken och vägnätet kan underlätta för gång- och
cykeltrafikanter att ta sig tryggt och säkert till och från dessa områden.
Gång- och cykeltrafiken är tätt följd av kollektivtrafiken de trafikslag som bör prioriteras i
arbetet för en hållbar utveckling på Gotland.
Tillgängliga, trygga och väl upplysta cykelvägar är ett sätt att underlätta för gång- och cykeltrafik. På Gotland, framför allt i Visby, ska arbetet med att säkra gång- och cykeltrafiken till och från arbetsplatser, skolor och affärscentra prioriteras. Gångvägar i anslutning
till busshållplatser bör särskilt beaktas ur trygg- och säkerhetssynpunkt, det gäller både
för landsbygd och tätort.

3.3 Koppling till andra planer och utvecklingsarbete
Länsplanen har också nära samband med och koppling till framför allt den fysiska planeringen med Gotlands översiktsplan och den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet,
det regionala trafikförsörjningsprogrammet, energiplaneringen och det näringspolitiska
programmet 6. Även den nationella planen för transportsystemet 2014 – 2021 berör Gotland, liksom särskilt länsplanerna för Stockholms län och för Kalmar län där Gotlands
största fastlandsanknytningar finns. Nära samman med länsplanen hör även det mer
”storregionala” samarbeten som finns, t.ex. med Smålandslänen med kommande strukturfondsprogram och inom En bättre sits med länen i östra Mellansverige.

Översiktsplan - Bygg Gotland
Bygg Gotland Översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025 7 antogs av fullmäktige i juni
2010. Översiktsplanen visar på regionens intentioner om hur mark och vattenområden
bör användas för att stödja regionens målsättningar. Vad gäller trafiken på Gotland tas i
infrastrukturavsnittet bl.a. hamnar, vägar, gator och cykelvägar upp.
Gotlands hamnar
I planen anges att det är angeläget att Gotlands hamnars verksamheter renodlas. För att
stärka besöksnäringens utveckling i Visby bör godshanteringen i den inre hamnen flyttas
till Klintehamn och Slite hamn där de företag som idag använder Visby hamn har sin bas
och där också den mer direkta närheten till råvarorna finns. För Visby hamn ses möjligheterna att skapa ett resecentrum (se vidare avsnitt 4.3) och att få till stånd en kryssningskaj
samt att skapa säkrare och tillgängligare trafikmiljöer i, till och från hamnområde. För
Slite hamn ses, förutom godshanteringen, möjligheterna till en reservhamn, vilket idag
6
7

Näringspolitiskt program 2012 – 2015 http://www.gotland.se/62939
Översiktsplan Bygg Gotland http://www.gotland.se/ByggGotland
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saknas, och till en port mot öster för passagerartrafik under de turismintensiva perioderna.
Visby hamn
Inriktningen för Visby hamn är att den ska användas till linjetrafik, oljehantering, kryssningstrafik och gästhamnsverksamhet. Visby hamn är av riksintresse för sjöfarten och
yrkesfisket.
Slite hamn
Inriktningen för Slite hamn är att den ska användas som godshamn och servicestation för
Kustbevakningens verksamhet. Dessutom ska hamnen utvecklas till reservhamn för färjetrafiken och som ny destination för passagerartrafik.
Klintehamns hamn
Inriktningen för Klintehamns hamn är att den ska utvecklas som godshamn.
Vägar och gator
Enligt Vision Gotland 2025 ska det övergripande vägnätet utvecklas så att goda förbindelser till och från tätorterna, för pendling till arbete och utbildning, långsiktigt säkerställs.
Det innebär att de större länsvägarna ska utvecklas till effektiva och trafiksäkra transportsträckor både för persontrafik och för godshantering över ön. Det preciseras i
översiktsplanen:
- Vägnätet ska utvecklas så att effektiva och trafiksäkra tranportsträckor både för
persontrafik och godshantering säkerställs.
- Det enskilda vägnätets långsiktiga underhåll ska säkerställas genom aktiva samfällighetsföreningar.
- För enskilda vägar som har särskilt stor betydelse som genomfartsvägar mellan
statliga vägar bör förslag om statligt övertagande övervägas.
- För att höja trafiksäkerheten och att undvika ytterligare hastighetssänkningar ska
nödvändiga breddningar och uträtningar av länsvägar prioriteras.
- För att höja trafiksäkerheten ska även satsningar på säkra korsningar där det är
som mest angeläget prioriteras.
- Enskilda vägar som är viktiga för turismnäringen bör utvecklas och prioriteras när
frågan om statsbidrag prövas.
Cykelvägar
Cykeltrafiken är tillsammans med gångtrafiken de trafikslag som enligt det regionala utvecklingsprogrammet bör prioriteras högst i arbetet för en hållbar utveckling på Gotland.
Målsättningen är att cykelåkandet ska öka med 30 procent över en 15-årsperiod.
För att öka andelen cykeltrafik måste investeringar i infrastruktur göras som ökar trafiksäkerheten och tillgängligheten, samtidigt som aspekter som trygghet, miljö, hälsa och
snabbhet måste vägas in. Gena cykelförbindelser mellan viktiga målpunkter i såväl Visby
som de större tätorterna behövs. Av översiktsplanen framgår att:
7
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-

-

Planeringen av cykeltrafiken ska präglas av ett strukturtänkande med utgångspunkt från cyklandets egna behov, egna förutsättningar och egenvärde, där tillgänglighet, trygghet, miljö, hälsa och den kortaste vägen mellan två målpunkter
har avgörande betydelse.
Framtagande av cykelplaner bör prioriteras i följande ordning:
1. cykelplan för Visby inklusive plan för arbetspendling med cykel, längs
länsvägarna, ca 1 mil ut och in från Visby.
2. cykelplan för arbetspendling med cykel kring de större tätorterna.
3. cykelplan för arbetspendling med cykel kring de mindre tätorterna.
En cykelled av hög internationell klass, för cykelturismens utveckling på Gotland
bör planeras och förverkligas.

Kollektivtrafik
Utveckling av kollektivtrafiken är, enligt Gotlands regionala utvecklingsprogram, Vision
Gotland 2025, en av de viktigaste faktorerna för att hela det gotländska samhället ska
kunna utvecklas hållbart. Kollektivtrafiken ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ till
bilen.
En utbyggd kollektivtrafik är en grundpelare när det gäller socialt hållbar utveckling. Kollektivtrafiken knyter samman landsbygd och tätort och underlättar transporter i människors vardag, arbete och på fritiden. Att få fler gotlänningar att välja bussen framför bilen
handlar inte bara om biljettpriset utan i grunden om en beteendeförändring. Gotlands
kommun kan genom en väl planerad infrastruktur underlätta till en sådan beteendeförändring.
- Den fysiska planeringen ska medverka till att kollektivtrafiken blir ett realistiskt alternativ till enskilt bilåkande.
- Det är angeläget att utveckla möjligheter att snabbt och enkelt kunna växla mellan
olika trafikslag, s.k. intermodala lösningar.
- Stomlinjetrafiken ska ha en enkel, rak och snabb linjesträckning som kompletteras
med landsbygdstrafik för speciella behov. Där resandeantalet är lågt införs
anropsstyrd trafik.
- Samordning av bebyggelse och kollektivtrafikplaneringen ska prioriteras.
- Ett antal hållplatser ska årligen byggas om till säkra, trygga och tillgängliga platser
för av och påstigning.

8

Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 – Hela Visby
Planen är ett planeringsunderlag för Visbys framtida utveckling 8. I planen ingår (bland
mycket annat): biltrafik, kollektivtrafik, cykling, gående, gators utformning och parkering.
Biltrafiken
Målet för den framtida utvecklingen är ett hållbart samhälle där också traﬁkplaneringen
ska ta sitt ansvar. De traﬁkprognoser som ﬁnns om traﬁkutvecklingen i Visby visar på en
ökad traﬁk främst på några huvudgator som t ex Solbergaleden, Söderväg och Allégatan,
med framkomlighetsproblem, ökat buller och miljöstörningar. Inom Visby ﬁnns ett antal
korsningar som behöver utredas, förbättras och eventuellt göras om till cirkulationsplatser. Cirkulationsplatser ökar ofta säkerheten och framkomligheten samt minskar buller
och miljöpåverkan. För att Visby ska kunna växa på ett sätt som gynnar fördelarna med
den ”nära” staden, med bl a ökat cyklande som följd, måste Visbyledens barriäreffekt
tonas ner. Karaktären bör vara mer av en stadsgata och en del av stadens huvudvägnät.
Leden måste användas mer och avlasta ytterstadstraﬁken i ﬂera punkter. Med ﬂera anslutningspunkter minskar sannolikt barriäreffekten och en silning av traﬁken underlättas.
Kollektivtrafik
Fungerande kollektivtraﬁk är en viktig del i begreppet att ”hela” staden. Bussen ska vara
det naturliga komplementet till att cykla och gå. Kollektivtraﬁken kan bidra till en långsiktigt hållbar stadsutveckling genom att vara ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen. Det
måste ﬁnnas förbindelser mellan stadens nyckelfunktioner och bussturer bör också ha en
acceptabel turtäthet på kvällar och nätter
Många som arbetar i Visby har sitt boende på landsbygden och vice versa. Bra
kollektivtraﬁk, behövs både när det gäller turtäthet och linjesträckning och även när det
gäller miljön (trygghet, säkerhet, tillgänglighet, estetik etc) kring bussterminal och busskurer.
Kollektivtraﬁken ska:
- Erbjuda ﬂer grupper en ökad tillgänglighet till stadens olika delar och så långt möjligt vara ett förstahandsalternativ för personer med olika funktionshinder. En större del av de samhällsbetalda resorna ska kunna ske inom ramen för de allmänna
kommunikationsmedlen.
- Främja en positiv regional utveckling genom att erbjuda arbetspendlare hög turtäthet och pålitlig framkomlighet till busstationen och större koncentrationer av
arbetsplatser.
- Koordinera stads- och landsbygdslinjerna för att erbjuda goda omstigningsmöjligheter.
8

Hela Visby http://www.gotland.se/43400
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-

Utveckla hållplatser för en bättre anpassning till alla resenärer.
Eftersträva samordning med andra transportmedel.
Ge trygghet och säkerhet.

Cykelstaden
Målsättningen är att skapa ett sammanhängande huvudnät av cykelvägar för att öka andelen cyklande av den totala fordonstraﬁken fram till år 2025. Cykelvägnätet ska utvecklas till en fungerande attraktiv, säker och trygg helhet.
En gynnsam topograﬁ (med undantag av innerstaden) och korta avstånd gör att Visby har
mycket goda förutsättningar för cykling. Visbys cykelvägnät ska byggas ut och kompletteras så att cykeln kan bli ett attraktivt och konkurrenskraftigt transportmedel gentemot
bilen. En utbyggnad ska framförallt gynna arbetspendling och skolcykling, men även andra
viktiga målpunkter med samhällsservice ska prioriteras.

Regionalt trafikförsörjningsprogram
Ett förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram kommer att vara utsänt på remiss ungefärligen samtidigt som denna länsplan. Programförslaget bygger på den strategi, Strategi
för utveckling av kollektivtrafiken på Gotland 2009 – 2012 som Tekniska nämnden tidigare
antagit. Programmet innehåller mål, strategier och prioriteringar och kan sammanfattas i
en utveckling genom utbyggt och tillgängligt stomlinjenät och förbättrade restider.

Näringspolitiskt program 2012 - 2015
I Gotlands näringspolitiska program är infrastruktur ett av utvecklingsområdena.
Gotlands fysiska kommunikationer med omvärlden och tillgång till bostäder är avgörande
för ett fungerande näringsliv och attraktivitet för inflyttning och etablering. Färjetrafiken
har sedan länge utvecklats positivt, något som även gäller flyget. Goda möjligheter till
resande är också en förutsättning för en regionförstoring. Arbetet med att söka extern
finansiering för att möjliggöra en ny kryssningskaj ska fortsätta. När det gäller kommunikationer på Gotland behöver även intermodala lösningar utvecklas, det vill säga smidig
samordning mellan olika kommunikationsslag. Särskild hänsyn bör då tas till att öka tillgängligheten för personer med funktionshinder. Region Gotland kan också stödja utvecklingen och implementering av nya transportsätt. Utbyggda cykelleder gynnar miljövänlig
turism och Region Gotland ska främja utbyggnaden och infrastrukturen kring dessa.
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Nationell plan för transportsystemet 2014 -2025
I Trafikverkets förslag till nationell plan prioriteras väg- och järnvägsstråk för godstransporter, möjligheterna till arbetspendling, kollektivtrafik, gång och cykel samt ökade möjligheter till trafikslagsövergripande användning av transportsystemet. Internationella
stråk ingår i förslaget och en grundläggande tillgänglighet i hela landet har enligt Trafikverket eftersträvats. Avsikten är att planen ska bidra till ett samhällsekonomiskt effektivt,
internationellt konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart transportsystem, samt verka för
att de transportpolitiska målen nås.
Planförslaget väntas leda till att vägar, järnvägar och farleder förbättras så att resor och
transporter ska kunna göras smidigt, grönt och tryggt. Infrastrukturen väntas bättre kunna hantera störningar. Förslaget ska bidra till det övergripande transportpolitiska målet
genom att tillgängligheten förbättras. Åtgärder för ökad tillgänglighet inom och mellan
regioner ska leda till bättre fungerande och större arbetsmarknadsområden och därmed
ökad tillväxt. Förbättringar för godstrafiken bedöms leda till ökad effektivitet och minskade kostnader. Förslaget till plan bedöms öka trafiksäkerheten. Genom åtgärder för att
minska bullerstörningar och åtgärder ska minskade koldioxidutsläpp uppnås. Samtidigt
ingår åtgärder som ökar trafiken vilket ger motsatt effekt. Planförslaget har både positiva
och negativa effekter för omgivande landskap, natur- och kulturmiljön. Lokalt förbättras
luftkvaliteten och åtgärder som gynnar ökad gång- och cykeltrafik har positiva hälsoeffekter. För planeringsperioden 2014 -2025 har riksdagen beslutat att den ekonomiska ramen
för åtgärder i den statliga infrastrukturen ska uppgå till 522 miljarder kronor. Medlen
fördelas på:
•
•
•

Drift, underhåll och reinvestering av statliga järnvägar. 86 miljarder kr.
Drift och underhåll av statliga vägrar inklusive bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion av vägar samt statlig medfinansiering av enskilda vägar. 155 miljarder kr.
Utveckling av transportsystemet. 281 miljarder kr.

Gotland har ett mycket litet ”eget” utrymme i planen, men har naturligtvis del i allmänna
anslag som för drift och underhåll och satsningar som görs i andra regioner. Under planeringsperioden finns Klintehamns hamn med genom muddring av farleden (se vidare avsnitt 4.3).
I den nationella planen ingår en pott för s.k. riktade fysiska miljöåtgärder för att avhjälpa
brister i det befintliga transportsystemet. Denna pott innehåller bl.a. åtgärder för att
minska bullerstörningar, åtgärder för att minska risker för förorening av vattenförekomster samt åtgärder för att skydda och utveckla natur- och kulturvärden i landskapet. På
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Gotland pågår för närvarande bl.a. ett arbete med att åtgärda alléer och milstenar, och
utredning avseende behov av skydd av vattentäkter.
3.4 Nuvarande länsplan för regional transportinfrastruktur 2010 – 2021
Den nuvarande länsplanen för regional transportinfrastruktur fastställdes av Gotlands
kommunfullmäktige i juni 2010. Ramen omfattar 205 milj. kronor för hela perioden. Planen är indelad i fyra åtgärdsområden och för dessa är den ekonomiska ramen fördelad i
delarna:
• Övergripande kommunikationsfrågor: Åtgärder på grund av hastighetsöversyner.
18 %.
• Tillväxt och utveckling: Åtgärder/insatser i hamnarna, för turismen, på länsvägarna
och förstudie kring en fast förbindelse till Fårö. 22 %.
• Tillgänglighet och trygghet: Insatser i tätorterna, säkra skolvägar, cykelvägar, kollektivtrafik och belysning. 42 %. Drygt hälften avser cykelåtgärder.
• Trafiksäkerhet: Korsningar. 18 %.
Inom planen har följande större åtgärder genomförts:
• Hastighetsöversynen, åtgärder för förbättrad säkerhet, t.ex. siktröjning och
mitträfflor.
• Fast förbindelse Fårö, förstudie.
Inom länsplanen pågår följande större åtgärder:
• Väg 149 Gång- och cykelväg Visby – Lummelunda. Delvis finansiering genom
länsplanen. Avslutas 2013.
• Väg 140 Gång- och cykelväg Västergarn – Klintehamn. Förstudie 2012. Fysisk
planläggningsprocess 2014 - 2015. Produktion 2016 – 2017.
• Väg 140/627 Cirkulationsplats ”Högklint”. Korsningen väg 140/627 blir cirkulationsplats. Utbyggnad av gång- och cykelvägen från Kneippbyn till Kusevägen.
Belysning. Planering 2013 – 2014. Produktion 2014 – 2015.
• Väg 148. Cirkulationsplats Stenhuggaren. Delvis finansierad inom länsplanen.
Produktion 2013 – 2014.
Under perioden 2010 – 2014 har utfallet av länsplanen varit:
• Övergripande kommunikationsfrågor: Åtgärder på grund av hastighetsöversyner. 4
%.
• Tillväxt och utveckling: Åtgärder/insatser i hamnarna, för turismen, på länsvägarna
och förstudie kring en fast förbindelse till Fårö. 4 %.
• Tillgänglighet och trygghet: Insatser i tätorterna, säkra skolvägar, cykelvägar, kollektivtrafik och belysning. 90 %. Större delen av detta är cykelvägar.
• Trafiksäkerhet: Korsningar. 2 %.
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Utanför länsplanen (som inte är finansierade genom länsplanen) har följande större åtgärder genomförts:
• Hamnserviceterminal Visby hamn. Finansierat genom EU:s strukturfonder och
Region Gotland.
Utanför länsplanen pågår följande större åtgärder:
• Resecentrum (finansiering EU:s strukturfonder och Region Gotland):
o Trafiksäkerhets och tillgänglighets- och trygghetsåtgärder i Visby hamn,
området utanför färjeterminalen och anslutningar till inre hamnen och
Färjeleden.
o Flyttning av godstrafiken från Visby hamn till Klintehamns hamn. I
Klintehamn ny kaj.
o Visby hamn. Rörlig landgång och väderskyddad landgång.
• Väg 148. Cirkulationsplats Stenhuggaren. Större delen finansierad utanför
länsplanen. Se ovan.

4. Utvecklingsområden – kommunikationer och infrastruktur
Gotlands läge gör förbindelserna med omvärlden till en nyckelfråga och kommunikationerna till och från Gotland är grundläggande för utvecklingen. Ö-läget är både en tillgång
och en möjlighet. För att kunna utnyttja läget och stärka och utveckla Gotlands konkurrenskraft krävs en mycket god tillgänglighet – i pris, turtäthet och res- och transporttid.
Även på Gotland måste goda förutsättningar finnas för transporter, för resor med olika
trafikslag och för att gå eller cykla. I avsnittet beskrivs större kommunikations- och infrastrukturfrågor även om åtgärder inom samtliga områden inte är möjliga att stödja inom
länsplanen så är de viktiga för helheten.

4.1 Färjetrafiken
Färjetrafiken går mellan Visby-Nynäshamn och Visby-Oskarshamn. Färjorna är höghastighetsfartyg och restiden på linjerna är drygt 3 timmar. Nynäshamn trafikeras med i princip
två dubbelturer per dag och Oskarshamn med en dubbeltur per dag. Under för-, sommaroch eftersäsong är antalet dubbelturer per dag betydligt fler. Den senaste tioårsperioden
har sett kraftiga ökningar i färjetrafiken, både av antalet passagerare och transporterat
gods. Likaså har antalet turer ökat. Föregående år reste drygt 1,5 miljoner passagerare
med färjorna och drygt 700 000 längdmeter gods transporterades.
År 2009 ändrades den förordning som reglerar linjesjöfarten till och från Gotland, så att
krav på att angöra Gotland minst fem dagar per vecka året runt togs bort. Genom det
öppnades möjligheterna att driva trafik till Gotland under kortare eller längre perioder,
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utöver den trafik som upphandlas. Planer finns för sommarfärjetrafik mellan Västervik
och Visby.
Färjetrafiken upphandlas av Trafikverket. En anbudsinbjudan är ute för upphandling av
trafik för den trafikperiod som startar 2017 9. Anbudstiden går ut i slutet av oktober.
Sedan upphandlingsarbetet påbörjades har det från Gotlands sida setts som viktigt att få
genomslag för en trafik som även fortsatt kan bidra till en positiv utveckling av Gotland,
då risken för försämringar upplevs som stor. Bland annat har Gotländska ståndpunkter
tagits fram, en redovisning om hur Gotland vill att trafiken mellan Gotland och fastlandet,
färjor och flyg, ska fungera. Bakom ståndpunkterna står Trafikrådet, som består av representanter från det gotländska näringslivet, transportörer, transportköpare, infrastrukturansvariga, statliga myndigheter och Region Gotland 10.
I början av året presenterade Trafikverket ett förslag till trafiklösning. Region Gotland
menar i sitt remissvar att försämringar av trafiken inte kan accepteras, att trafiken måste
utgå från Gotlands behov och kunna bidra till att utveckla det gotländska näringslivet och
samhället.
En viktig förutsättning för detta är att trafiken till och från Gotland ingår och ses som en
del i den nationella infrastrukturen. Färjetrafiken är det enda alternativet för godstransporter och för större delen av de resande till och från Gotland. Det är Gotlands landsväg
till fastlandet och måste ses som en del i den nationella infrastrukturen och infrastrukturplaneringen. Denna synpunkt har vid många tillfällen tidigare framförts, t.ex. i samband
med den nationella infrastrukturplaneringen.
Synsättet har ett starkt stöd genom Trafikanalys rapport Användning och styrning av anslaget till trafikavtal, Rapport 2012:5, som gjorts på regeringens uppdrag. Trafikanalys
föreslår att Gotlandstrafiken ”bör ses som en ersättning för en fast förbindelse och metodmässigt hanteras som andra infrastrukturfrågor”. Man menar att färjetrafiken ger möjlighet att resa med bil och är förutsättningen för effektiva godstransporter. Trafikanalys
anser att Gotlandstrafiken bör ”behandlas i linje med övriga insatser för att stärka Sveriges infrastruktur, i den meningen att Gotlandstrafiken fungerar som en ersättning för en
broförbindelse”. Som en konsekvens föreslår man att anslaget flyttas från upphandlad
trafik, för att hanteras mer som andra infrastrukturfrågor. Man föreslår att anslaget förs
över till anslaget 1.1 Väghållning, då anslaget också är betydligt större och skulle kunna
hantera eventuella kostnadsförändringar i Gotlandstrafiken.
I samhället i stort eftersträvas kortare res- och transporttider. Även till och från Gotland
måste det vara möjligt med snabba överfarter året runt. Det medger inte Trafikverkets
9

Trafikverket upphandling av Gotlandstrafiken
http://www.trafikverket.se/Aktuellt/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv2/Nationellt/2013-05/Nu-startarupphandlingen-av-Gotlandstrafiken/
10
Gotländska ståndpunkter http://www.gotland.se/3427
14

förfrågningsunderlag. Snabba överfarter är förutsättningen för att upprätthålla tillgängligheten till Gotland. Hastigheten styr turtätheten, avgångs- och ankomsttiderna och kapaciteten. Det ger förutsättningarna för godstransporterna till och från Gotland. En hög
hastighet är nödvändig för en så stor produktion som möjligt på Gotland och för passning
till de nationella logistiksystemen. För personresandet är snabba hastigheter särskilt viktigt för rimliga ankomst- och avgångstider, för att göra det möjligt med dagsresor och för
kapaciteten. De negativa miljökonsekvenser trafiken kan medföra måste så långt möjligt
uppvägas. Möjligheten att använda miljövänliga bränslen och material måste påskyndas.
Hänsyn till teknikutveckling måste kunna tas inom upphandlingen.
Det förfrågningsunderlag som Trafikverket presenterade i maj innehåller jämfört med det
tidigare förslaget till trafiklösning inga större förändringar.
I anknytning till upphandlingen av färjetrafiken gav näringsdepartementet i juli i år i uppdrag till Trafikverket att förbereda en upphandling av statligt tonnage för färjetrafiken.
Om pågående upphandling inte leder till ett avtal med en operatör, ska Trafikverket återkomma till regeringen med förslag om tonnagets utformning och organisatoriska placering.

4.2 Flygtrafiken
Flygförbindelserna till och från Gotland är på grund av ö-läget av central betydelse för
tillgängligheten till Gotland. Det gäller i särskilt hög grad för näringslivet med besöksnäringen men också för Gotlands invånare.
Gotland har reguljär flygtrafik året runt och dagligen till Bromma och Arlanda, och kontinuerligt under året till Göteborg, Malmö och Ängelholm. Chartertrafik finns under delar
av året. Under sommarsäsongerna ökar antalet destinationer och flygbolag kraftigt.
Antalet flygpassagerare har under den senaste tioårsperioden varierat kring drygt 300
000 personer, år 2012, 327 255 personer.
Flygets betydelse för Gotland gör att Visby flygplats har en strategisk roll. Gotlands läge
gör det också nödvändigt att flygplatsen har en beredskap dygnet om för kris- och nödsituationer.
Flygplasten ägs och drivs av Swedavia och ingår i det nationella basutbudet av flygplatser.
Såväl anläggningar inom flygplatsen som anslutningar till och från flygplasten ses över för
verksamhetens utveckling.
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Trafikverket har tagit fram rapporten Riksintresseprecisering Visby flygplats. 11 Materialet
är för närvarande sänt på remiss. Efter remissen och behandling av inkomna synpunkter
kommer Trafikverket färdigställa riksintressepreciseringen och överlämna riksintresseanspråket till Länsstyrelsen i Gotlands län.

4.3 Gotlands hamnar
De gotländska hamnarna är i ett nationellt perspektiv var för sig att betrakta som relativt
små. Därför finns ett behov av att hamnarna i Visby, Klintehamn och Slite ses som en helhet med funktionsseparering mellan person- och godstrafik. Ingen av hamnarna har heller
var för sig kapacitet att klara samtliga de funktioner som krävs.
I Gotlands regionala utvecklingsprogram är ett av målen att hamnarna i Visby, Slite och
Klintehamn ska ha full kapacitet för sina uppdrag gällande färjetrafik, gods, fritids- och
kryssningstrafik. Prioriterade områden i näringslivs- och tillväxtarbetet på Gotland är bl.a.
den areella/livsmedelssektorn och besöksnäringen. Båda dessa är i hög grad rese- och
transportberoende.
Gotlands hamnar är också särskilt viktiga för några av de övriga målen, som de om starkare koppling till nationella och internationella trafiksystem och om trafik till fler destinationer.
Mot bakgrund av en specialisering och utveckling av hamnarna, för att stärka besöksnäringens utveckling i Visby och för att förbättra tillgängligheten i Visby hamnområde drivs
projektet Resecentrum. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Tillväxtverket och Region Gotland. Visby inre hamnområde är ett av de mest besöka områdena med bl.a. kajpromenadstråk, kongresshall, högskola, bibliotek och Almedalen.
Området är också en huvudentré mot världsarvet Visby innerstad. I projektet flyttas
godshanteringen från inre hamnen till Klintehamns hamn. I projektet ingår att skapa säkrare och tillgängligare trafikmiljöer i inre hamnområdet, i färjeterminalområdet, förbindelserna för alla slags trafikanter och trafikslag till/från inre hamnområdet och till Färjeleden samt förbättrade anslutningar (rörlig landgång och väderskyddad landgång) till färjorna. Projektet planeras vara avslutat 2013. 12
För Klintehamns hamns del har inom projektet Resecentrum, kajplan och kaj färdigställts.
Därutöver har muddring vid den nya kajen genomförts. Ytterligare insatser måste dock
genomföras i Klintehamn, främst breddning och fördjupning av inseglingsrännan samt
muddring för vändplats och vid kaj för att nytt tonnage ska kunna använda hamnen. I Trafikverkets förslag till nationell plan, under redovisningsrubrikerna Urval av brister och
11

http://www.trafikverket.se/PageFiles/60468/rapport_riksintresseprecisering_visby_flygplats_remissversion
_20130628.pdf
12
http://www.gotland.se/resecentrum
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Urval av åtgärder under planeringsperioden, finns Klintehamns hamn med, dock utan mer
precis tidsangivelse. Det är viktigt att bl.a. innehåll och tidsaspekt i det fortsatta arbetet
inom kort kan tydliggöras. För att få investeringarna så optimala som möjligt bör arbetena
ske utifrån en mellan Trafikverket och Region Gotland gemensam tidsplan. En sådan process har nyligen inletts. Målet bör vara att hamnområdet och inseglingsrännan är klara
samtidigt.
Visby är ett populärt besöksmål för kryssningstrafiken i Östersjöområdet. Antalet anlöp
har dock de senaste åren minskat kraftigt, då hamnen inte har djupgående och manöverutrymme för de allt större fartygen. Dessa tvingas i Visby att ligga på redden och väderleksförhållandena påverkar då möjligheterna att med tenderbåtar få iland passagerarna.
Den osäkerheten gör att Visby i många fall väljs bort som anlöp. För närvarande utreds
förutsättningarna att få till stånd en kryssningskaj i Visby.
För färjetrafiken har tidigare Kappelshamn fungerat som reservhamn men dagens stora
färjor har inte kunnat använda hamnen. I nuvarande avtal finns inte något krav på att
reservhamn ska finnas. En reservhamn är högst angelägen, kanske inte så mycket för svåra väderförhållanden, som för eventualiteter som oljeutsläpp och haverier som kan inträffa i Visby hamnområde. Avbrott i trafiken skulle mycket snabbt leda till svåra komplikationer inte minst för näringslivet och godstransporterna till och från Gotland. Till exempel
livsmedelsförsörjningen bygger i hög grad på just in time leveranser och stora lager finns
inte. Slite hamn har byggts om för användning av Nord Stream, anpassningar skulle kunna
göras så att färjetrafiken skulle kunna använda Slite hamn som reservhamn.
På längre sikt är frågor som anpassningen av Visby hamn vid ev. förändrat tonnage genom
kommande upphandlingar, bränslehanteringen till färjorna och större åtgärder för att
förbättra miljön i hamnarna några viktiga frågor. Möjligheten att elansluta linjetrafiken i
färjeläge 5, 6 och 7 ska enligt miljödom vara klart till januari 2018. Elanslutningen av tonnaget som ingår i linjetrafiken kommer att markant minska utsläppen av gaser och partiklar under den period på året när fartygen ligger längre än 1 timme vid kaj. För elanslutningen kan konventionell teknik eller teknik baserad på förnyelsebara energislag komma
ifråga och detta är under utredning. Drivmedel för kommande tonnage är också en viktig
detalj inför beslut om teknik.

4.4 Visborgsområdet
Visborgsområdet är ett före detta regementsområde i södra Visby. Det sista regementet
lades ned 2005 och därefter drivs ett utvecklingsarbete. Området ingår i den fördjupade
översiktsplanen för Visby. Inriktningen är att området ska utvecklas till en stadsdel i Visby
som tydligt knyter an till staden, och att utbyggnaden påbörjas som en utveckling av staden söderut och som en förtätning av redan bebyggda delar.
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Visborgsområdet är Gotlands hittills största exploateringsprojekt och kommer att sträcka
sig över flera decennier. Området omfattar ca. 450 hektar och planeras för ca. 3 500 bostäder, näringsliv, offentliga verksamheter, idrott och rekreation etc. Investeringsbehovet
för att bygga nödvändig infrastruktur (trafik, VA, m.m.) för hela Visborg är omfattande.

Den framtida stadsdelen är indelad i fem områden:
1.

Norra området – i anslutning till Färjeleden.

2.

Regementsområdet – i anslutning till kasernområdet.

3.

Villastaden – söder om planerad tvärförbindelse.

4.

Hällarna – Ca 130 hektar väster om Toftavägen.

5.

Idrotts- och rekreationsområde.

Utgångspunkten för utvecklingen av Visborgsområdet är att hålla en hög miljöproﬁl, med
en infrastruktur som gynnar hållbar utveckling, bland annat genom god tillgänglighet till
miljöanpassade transportsystem, tillgång till attraktiva grönområden och bevarandet av
värdefulla naturområden.
Kopplingen mellan Visborg och Södra Hällarna kommer att bli viktig för boende i Visborg.
Därmed kommer trafiksäkerheten vid väg 140 behöva belysas när Visborg utvecklas.
En utbyggnad enligt nuvarande planer kommer att medföra en ökad traﬁkbelastning på
Toftavägen. Det kan avhjälpas med minst två nya huvudgator inom stadsdelen. En huvudgata i nord-sydlig riktning med en ny anslutning till Färjeleden samt en väst-östlig huvudgata mellan en ny cirkulationsplats vid Toftavägen/väg 627 och en anslutning till Visbyleden. Denna lösning innebär att traﬁkmängderna är hanterbara såväl tekniskt som miljömässigt. För att ytterligare stärka sambandet med övriga Visby norrut föreslås en gångoch cykelbro över Färjeleden till det norra området.
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4.5 Fast förbindelse till Fårö
Inom ramen för Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur 2010 – 2021 har
Trafikverket tagit fram förstudien Fast förbindelse Fårö 13. Region Gotland har lämnat synpunkter på förstudien.
Förstudien har bl.a. tagit fram tänkbara åtgärder enligt fyrstegsprincipen. Som steg 1 åtgärder tar förstudien upp lokalisering av nya verksamheter, bredbandsutbyggnad, utökad
bemanning på räddningshelikoptrar och utökad kollektivtrafik. Steg 2 åtgärder är digital
skyltning och utökad turtäthet med befintliga färjor. Inom steg 3 tas förändrad färjedrift
upp, att genom modernisering av färjeläget och färjorna öka tillgängligheten. Som steg 4
åtgärder har Trafikverket sett på tre olika lokaliseringsalternativ för en fast förbindelse
och olika typer av förbindelser. Enligt Trafikverket är Läge 1; Fårsösund – Broa, det enda
läget som är förenligt med projektmålen. Båda broalternativen (fast eller öppningsbar)
har en hög lönsamhet enligt kostnadsuppskattningen.
Trafikverkets föreslagna läge är också det läge som anges i regionens översiktsplan, liksom i förslaget till fördjupad översiktsplan för Fårö.
Genom Region Gotlands översiktsplan Bygg Gotland, som antogs av fullmäktige 2010,
finns strategin/riktlinjen att regionen är positiv till att färjetrafiken mellan Fårösunds
samhälle och Broa på Fårö ersätts med en fast förbindelse. Bakgrunden är ambitionen att
dels förbättra förutsättningarna för fastboendet på Fårö, dels att stärka det lokala näringslivet och den lokala arbetsmarknaden både på Fårö och i Fårösund. Fårösunds samhälle ska vara och upplevas som Fårös naturliga tätort. Mycket talar därför, enligt översiktsplanen, för att de naturliga förbindelsepunkterna för en fast förbindelse är i närheten
av nuvarande färjelägen i Fårösund på Gotlandssidan och Broa på Fårösidan.
Arbete med en fördjupad översiktsplan för Fårö pågår, under våren har utställningen
genomförts och planens beräknas behandlas av regionfullmäktige i slutet av året. Utställningsförslaget utvecklar de övergripande målen i det regionala utvecklingsprogrammet,
främst om hållbar utveckling och befolkningsökning, och inriktningen i Bygg Gotland. FÖParbetets viktigaste utgångspunkt är att hitta möjligheter till att bryta den negativa trenden med minskad befolkning och minskat serviceunderlag. För att motverka denna negativa utveckling poängterar planen bland annat vikten av en förbättrad infrastruktur med
bättre kommunikationer. En fast förbindelse ses som en central framgångsfaktor för utvecklingsplaneringen på Fårö. Samtidigt måste hänsyn tas till många andra aspekter, som
t.ex. natur- och kulturvärden. I utställningsversionen av den fördjupade översiktsplanen
är riktlinjerna:
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-

-

Regionen förordar en fast förbindelse mellan Fårö och huvudön som bör ansluta i
närheten av nuvarande färjelägen i Fårösund på Gotlandssidan och vid Broa på Fårösidan.
Funktionsmässigt ska den fasta förbindelsen ha kapacitet att klara både biltrafik
och cykel - och gångtrafik.

4.6 Kollektivtrafikutveckling och tillgänglighetsanpassning
Utveckling av kollektivtrafiken är, enligt Gotlands regionala utvecklingsprogram, en av de
viktigaste faktorerna för att hela det gotländska samhället ska kunna utvecklas hållbart.
Kollektivtrafiken ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen. För att kollektivtrafiken ska bli ett verkligt alternativ till det privata bilåkandet krävs att den upplevs som prisvärd med hög turtäthet, tillgänglighet och bekvämlighet. En väl fungerande kollektivtrafik
är betydelsefull för regionsförstoringen, att krympa avstånden, på Gotland. Viktigt är också en satsning på säkerhet kring kollektivtrafiken framförallt vid anslutning till skolbusstrafiken med säkra skolvägar.
Gotlands spridda boendestruktur gör att bilberoendet fortsatt kommer att vara högt. Ett
inslag för att öka kollektivtrafikresandet för bland annat denna grupp är att utveckla intermodala lösningar det vill säga att snabbt och enkelt kunna växla mellan olika trafikslag.
I det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025 finns målet att kollektivtrafikresandet ska öka med minst 2 % per år. För att öka kollektivtrafikresandet är strategin att
utveckla stomlinjenätet, skolskjutsen och den anropsstyrda trafiken.
Ett förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram kommer att vara utsänt på remiss ungefär samtidigt som länsplanen. Programförslaget bygger på den av tekniska nämnden tidigare antagna strategin för kollektivtrafiken. Programmet innehåller mål, strategier och
prioriteringar och kan sammanfattas i en utveckling genom utbyggt och tillgängligt stomlinjenät och förbättrade restider.
Inom Region Gotland pågår just nu ett arbete med att utreda hur kollektivtrafiken ska
kunna samordnas mer effektivt. I dagsläget upphandlar och planerar Samhällsbyggnadsförvaltningen kollektivtrafiken och Barn- och ungdomsförvaltningen upphandlar och planerar skolskjutstrafiken. En mer samordnad trafik kan antas leda till bättre utbud och
minskade kostnader. Våren 2012 togs ett politiskt beslut om att tillåta allmänheten att få
åka med skolskjutsen.
Syftet med utredningen är att titta på hur skolskjuts och den allmänna kollektivtrafiken
kan samordnas med hänsyn till utbudet, linjenätet, planeringen av trafiken, organisation
och behov av särskilt planeringssystem.

20

I utredningen beskrivs olika principer för att samordna kollektivtrafik och skolskjutsen.
Den grundläggande principen är att skapa ett stomnät med god turtäthet som annan trafik kan mata till. Stomnätet bör bestå av ett fåtal linjer med ett turutbud på minst 15
dagsturer per vardag. Stomnätet kännetecknas av att linjerna har gena körvägar längs
huvudvägarna och en ny styv tidtabell med avgångstider som återkommer på samma
minuttal under hela dagen. Med samma minuttal över hela dagen blir det enkelt för resenären att lära sig när bussen går även utan tillgång till tabell. För att inte tappa resandeunderlaget förutsätts det ske matning från de omgivande områdena till särskilda bytespunkter belägna i de större tätorterna. Dessa bytespunkter bör placeras utmed de större
vägarna genom tätorterna där stomlinjen går så att en effektiv trafikföring uppnås. I de
fall där bytespunkten sammanfaller med skolans placering underlättas ett smidigt byte
mellan skolskjuts och stomlinje. I andra fall förutsätts skolturerna passera bytespunkten
antingen innan eller efter avlämning eller upphämtning av skolelever. För att få med även
övriga resor på Gotland förutsätts övriga linjer, skolskjutsar och plustrafiken mata till bytespunkterna för att där erbjuda en fortsatt snabb och bekväm resa till Visby. Genom att
bygga upp en matningstrafik med kortare körvägar istället för att likt idag köra flera linjer
hela vägen in till Visby öppnar sig möjligheter att erbjuda fler turer på matarlinjerna.
Utredningen kommer att behandlas av Tekniska nämnden under hösten.
Följande typ av åtgärder ingår i länsplanen.
• Åtgärder på linjesträckningar med stort resandeunderlag.
• Åtgärder för samordnat nät med stomlinjer, skolskjutstrafik och anropsstyrd
trafik.
• Åtgärder för en kollektivtrafik som lockar bilister.
• Åtgärder som främjar stomlinjer med en god turtäthet och med restider som
är konkurrenskraftiga gentemot bilens restid.
• Åtgärder som gör kollektivtrafiken mer tydlig.
• Åtgärder som gör kollektivtrafiken mer tillgänglig.
• Åtgärder för att öka intermodaliteten (snabbt och enkelt kunna växla mellan
olika trafikslag).
Kollektivtrafiken på Gotland är en viktig del i omställningen till ett hållbart samhälle. I regionens förslag till energiplan ingår kollektivtrafiken. Målet är att kollektivtrafiken på Gotland till 100 % drivs av förnybar energi år 2020. Samhällsbetalda resor och upphandlade
transporter som t.ex. färdtjänst och avfallsinsamling ska i huvudsak ske med fordon som
drivs med förnybara drivmedel. I förslaget till energiplan finns en särskild biogasstrategi.
Genom det biogasavtal som Region Gotland tecknat om leveranser av fordonsgas från
biogas har en nödvändig marknad skapats för att biogasen ska kunna ta plats i omställningen till hållbara transporter på Gotland. Genom förtida köp av gas ges ekonomiska
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förutsättningar för den utbyggnad av tankställen som är en nödvändig förutsättning för
att antalet gasfordon ska kunna växa, både inom privat och inom offentlig sektor.
Fram till år 2019 är regionens fokus att aktivt arbeta för att uppfylla sin del av avtalet och
på så vis fortsätta att bidra till en ökad marknad för biogas på Gotland, med målet att
marknaden år 2020 skall vara stor nog att bära flera biogasanläggningar på Gotland. Potentialen är med dagens prisbild 250 GWh/år, målet till år 2020 är 30 GWh fordonsgas i
det gotländska transportsystemet, med sikte mot 300 GWh år 2030.

4.7 Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighetsanpassning
Transportsystemet ska medverka till att alla ska ha en grundläggande tillgänglighet och
vara jämställt, att likvärdigt kunna svara mot mäns och kvinnors transportbehov. Det ska
vara utformat så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning och så att
barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vara i trafikmiljöer ska öka. Det ska också anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt
och bidra till ökad hälsa. Transportsystemet ska i och med det möjliggöra tillgänglighet
och vara användbart för individer oavsett ålder, kön och funktionsnedsättning.
Riksdagen beslutade 1997 att Nollvisionen ska utgöra grund för trafiksäkerhetsarbetet i
Sverige 14. Det innebär att det långsiktiga målet är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor. Vägtransportsystemets utformning och funktion ska anpassas
till de krav som följer av detta.
I juni 2009 beslutade riksdagen om ett nytt etappmål för trafiksäkerheten som innebär att
antalet dödade i trafiken bör halveras mellan år 2007 och år 2020. Det motsvarar högst
220 dödade år 2020. Regeringen föreslår också att målet om antalet allvarligt skadade i
trafiken reduceras med en fjärdedel. Målen presenterades i regeringens proposition
2008/09:93. Det finns också ett mål på EU-nivå som säger att antalet dödade bör minska
med hälften mellan 2010 och 2020.
För att uppnå trafiksäkerhetsmålen tillämpas så kallad målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet. Det innebär att det finns mål att följa upp för ett antal indikatorer och att trafiksäkerhetsutvecklingen och måluppfyllelsen utvärderas vid årliga resultatkonferenser. Syftet
med indikatorerna är att skapa långsiktighet och systematik i trafiksäkerhetsarbetet. Uppföljningen av indikatorerna är central i målstyrningen. Var och en av indikatorerna har ett
målvärde som ska uppnås till 2020. Dessa mål motsvarar tillsammans ett samlat mål för
trafiksäkerhetsutvecklingen. För närvarande följer staten upp följande indikatorer inom
ramen för målstyrningsarbetet:
• Hastighetsefterlevnad, statligt vägnät
• Hastighetsefterlevnad, kommunalt vägnät
14
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•
•
•

•
•
•
•
•

Nykter trafik
Bältesanvändning
Hjälmanvändning
- Cykelhjälm
- Mopedhjälm
Säkra personbilar
Säkra motorcyklar (ABS)
Säkra statliga vägar
Säkra gång-, cykel- och mopedpassager
Underhåll av gång- och cykelvägar

Länsplanen ska omfatta de områden ovan som kräver fysiska åtgärder och påverkansåtgärder i det kommunla, regionala och statliga vägnätet.
Om man tittar på medelvärdet av antalet polisrapporterade döda och svårt skadade i trafiken på Gotland 15 för basår 2004-2008 så är medelvärdet att antalet dödade i trafiken var
3,2 personer per år, för antalet allvarligt skadade var siffran 32,4 personer per år. Tittar
man på medelvärdet för åren 2008-2012 så är antalet dödade i trafiken 2,8 personer per
år och antalet allvarligt skadade 29,8 personer per år. Anledningen att man tittar på femårsperioder är för att antalet kan variera mycket per år varför ett medelvärde är säkrare
att utvärdera.
Tittar man på polisrapporterade antalet dödade och svårt skadade i trafikolyckor på Gotland så ses att etappmålet för Nollvisionen inför år 2020 inte är uppnått. Ska målet uppnås ska medelvärdet av antalet dödade i trafiken per år inte överskrida 1,6 personer per
år och antalet allvarligt skadade inte överskrida 24,3 personer per år.
Det är helt klart att åtgärder måste genomföras för att förbättra trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter. Infrastrukturen och hastigheten måste anpassas så att den uppfyller fordonstrafikanters samt oskyddade trafikanters behov.
Åtgärder som ingår i länsplanen är följande:
• Barns säkra skolvägar, till exempel hastighetsdämpande åtgärder.
• Åtgärder som ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, till exempel att
bygga säkra gång- och cykelpassager.
• Korsningsåtgärder, som förbättrar trafiksäkerheten för samtliga trafikanter. Detta
kan till exempel innebära att en korsning byggs om till en cirkulationsplats.
• Separering av oskyddade trafikanter och biltrafik längs länsvägarna, till exempel
anläggande av en ny gångväg.
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I alla åtgärder som genomförs som rör trafiksäkerhet ska alltid hänsyn tas till trygghet
samt tillgänglighet. Alla nya investeringar ska upplevas trygga samt vara tillgänglighetsanpassade.
Region Gotland kommer framöver genomföra en ny inventering av trafiksäkerhetsläget
på Gotland för att kunna använda detta som underlag för den framtida planeringen av
trafiksäkerhetsåtgärder.

4.8 Cykelutveckling
Cykeltrafiken är tillsammans med gångtrafiken de trafikslag som enligt det regionala utvecklingsprogrammet bör prioriteras högst i arbetet för en hållbar utveckling på Gotland.
Målsättningen är att cykelåkandet ska öka med 30 % över en 15-årsperiod.
Ökad cykling bidrar till att uppfylla många mål. Ökat cyklande har stora möjligheter att
kraftfullt bidra till ett hållbart transportssystem, det handlar om nästan uteslutande positiva effekter i form av förbättrad folkhälsa och bättre miljö. Enligt det regionala utvecklingsprogrammet är tillgängliga, trygga och väl upplysta cykelvägar ett sätt att underlägga
för gång- och cykeltrafik. På Gotland, framförallt i Visby, prioriteras arbetet med säkra
gång- och cykelvägar till och från arbetsplatser, skolor och affärscentra. Gångvägar i anslutning till busshållplatser bör särskilt beaktas ur trygghets- och säkerhetssynpunkt, det
gäller både för landsbygd och för tätort.
I förslaget till fördjupad översiktsplan för Visby finns början till en cykelplan för Visby. I
den redovisas ett huvudnät för cykelvägar i Visby. Förslaget omfattar cirka 20 kilometer
nya cykelvägar. Genom en utbyggnad av cykelvägnätet erhålls en sammanhängande
struktur som erbjuder säkra skolvägar och bra möjlighet till arbetspendling. För att utveckla arbetspendlingen föreslås att cykelvägar ska finnas på de större vägarna till och
från Visby. I en krans runt Visby på cirka 10 kilometer bör cykelvägnätet utmed länsvägarna utvecklas och säkras.
Sedan länge är cykling också en viktig del i turismen på Gotland. På många under sommaren högtrafikerade sträckor trängs både cyklister och bilister på smala vägar. Den cykelled
som anlagts mellan Visby och norr om Västergarn har dock förbättrat säkerheten och tillgängligheten radikalt, såväl för pendlare som för turister. Även den snart färdigställa cykelleden längs Lummerlunds väg till Lummerlundagrottorna väntas få samma positiva
effekter och det samma gäller den kommande gång- och cykelvägen mellan Västergarn
och Klintehamn.
En förutsättning för ökat cyklande är att villkoren för cykling förbättras genom utbyggnader av cykelinfrastrukturen, förbättring av befintlig infrastruktur samt förbättrat underhåll. Samordning mellan Trafikverket och Region Gotland är en framgångsfaktor.
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Inventeringar visar att bristerna i cykelinfrastrukturen är stor. För att cykelinfrastrukturen
i Viby ska vara fullt utbyggt behöver 20 kilometer ny infrastruktur tillskapas. Utöver detta
måste befintlig infrastruktur göras säkrare och gång- och cykelpassager måste hastighetssäkras.
Vid planering av cykelvägar ska olika alternativ för att få mer cykelväg för investerade
medel studeras. Alternativ att se på kan vara breddning av vägar för att oskyddade trafikanter får plats samt olika typer av drift- och underhållsåtgärder. Eventuella alternativ ska
dock inte innebära ökade säkerhetsrisker för oskyddade trafikanter.
En mer detaljerad cykelplan än den som finns i den fördjupade översiktsplanen för Visby
ska tas fram och även inkludera cykelplan för arbetspendling med cykel, längs länsvägarna, cirka 1 mil in och ut från Visby. Efter detta ska en cykelplan för arbetspendling i och
kring de större tätorterna och sist en cykelplan för arbetspendling i och kring de mindre
orterna.
Åtgärder som ingår i länsplanen är följande.
• Felande länkar som identifierats i början till cykelplan i fördjupade översiktsplanen
för Visby.
• Förbättringsåtgärder i och längs befintliga stråk för att öka trafiksäkerheten och
framkomligheten.
• Felande länkar som identifierats i större tätorter.
• Felande länkar som identifierats i mindre tätorter.
• Utbyggnad av cykelstråk läng länsvägar.
• Trafiksäkerhetsåtgärder vid gång- och cykelpassager.
4.9 Stads- och tätortsutveckling
I tätorterna behövs åtgärder för att öka tillgängligheten, tryggheten och trafiksäkerheten.
Exempel på åtgärder som ökar tillgängligheten är att förbättra trafikmiljön i tätorterna
eller bygga gång- och cykelbanor för att säkra barns skolvägar och underlätta för arbetspendling med cykel eller kollektivtrafik. Andra viktiga tillgänglighetsåtgärder är att anpassa busshållplatser för funktionshindrade.
Kommunala gator kan göras trafiksäkrare och mer tillgängliga genom hastighetsreducerade gång- och cykelpassager eller hastighetsreducerande sträckor, lägre hastighetsgränser
vid blandtrafik och separerade gång- och cykelvägar. Korsningar kan ges en säkrare utformning för fordonstrafikanter.
Åtgärder som ingår i länsplanen är följande.
• Åtgärder i större tätorter.
• Åtgärder enligt fördjupade översiktsplaner.
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•

Åtgärder enligt planprogram och detaljplaner.

5. Förslag till åtgärder inom länsplanen
De åtgärder som föreslås i länsplanen utgår från förordningar, direktiv, nationella mål,
från regionens målsättningar och behov av att åtgärder. Ytterligare en utgångspunkt är
den nuvarande länsplanen (se avsnitt 3.4). I denna finns en sammanställning över behov
som behöver åtgärdas. Denna sammanställning har reviderats (se bilaga 2 Sammanställning av behov av större åtgärder efter 2017), de åtgärder som genomförts har strukits och
en bedömning av behovet av nya mer omfattande åtgärder har gjorts. Dessa ryms inte de
närmaste åren i planen. Gotlands länsplan har en mycket begränsad ekonomisk ram, om
t.ex. mer omfattande åtgärder ska kunna genomföras, t.ex. trafiksäkerhetshöjande åtgärder som kräver ombyggnader av 140-vägar, krävs en betydligt högre ram.
I länsplanen finns två finansieringsmodeller, dels statliga investeringar som gäller åtgärder
för det statliga vägnätet och dels statlig medfinansiering. Statlig medfinansiering kan ges
för upp till 50 % av kostnaderna för trafiksäkerhets-, miljö- och kollektivtrafikåtgärder på
det kommunala vägnätet. Det är Trafikverket Region Stockholm som beviljar statlig medfinansiering till Region Gotland. Exakt vilka enskilda projekt som beviljas statlig medfinansiering beslutas löpande av Trafikverket, där Region Gotland årligen ansöker om medel.
I länsplanen ska större projekt (över 25 milj. kronor) namnges. Mindre åtgärder (under 25
milj. kronor) redovisas i s.k. åtgärdspaket inom olika temaområden.
Åtgärder inom samtliga steg inom fyrstegsprincipen kan genomföras. Fyrstegsprincipen är
en steg för steg analys av hur ett trafikproblem bäst kan lösas med syftet att hushålla med
resurser och minska miljöpåverkan av transporter. I steg 1 genom att påverka behovet av
transporter och val av transportsätt, steg 2 effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur och fordon, steg 3 begränsade ombyggnadsåtgärder och steg 4 nya investeringar och
större ombyggnadsåtgärder.
Gotlands preliminära ram var i utgångsläget ca. 18 milj. kronor per år. Ramarna reviderades under våren och för de fyra första åren är ramen preliminärt 60 miljoner kroner, fördelat årsvis:
•
•
•
•

2014, 10 milj. kronor
2015, 11 milj. kronor
2016, 19,5 mij. kronor
2017, 19,8 mij. kronor

Peridoden 2018 – 2021 är ramen preliminärt drygt 72 milj. kronor liksom för perioden
2022 – 2025.
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De belopp som står angivna i planen är planbelopp och kan skilja sig från de faktiska medel som Trafikverkets regioner och län årligen tilldelas från riksdag och regering i budgetprocessen.
Inriktningen för förslaget till länsplan är effektiva, tillgängliga, trygga och säkra gator,
vägar, korsningar och gång- och cykelvägar, med anslutande infrastruktur. För kollektivtrafiken är inriktningen att den i högre grad ska kunna bli ett alternativ till bilåkande, ombyggnad av hållplatser för ökad tillgänglighet och samordning av fysisk planering och kollektivtrafikplanering. Skillnader i mäns och kvinnors, flickors och pojkars, olika åldersgruppers och personer med funktionsnedsättning, olika användning av transportsystemen
och olika utnyttjande av trafikmiljöerna ska ingå vid bedömning av vilka av åtgärder som
genomförs.
De åtgärder som föreslås inom planen är indelade under fem rubriker/åtgärdspaket:
• Kollektivtrafik och tillgänglighetsanpassning
• Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighetsanpassning
• Cykelutveckling
• Stads- och tätortsutveckling
• Övriga åtgärder: förstudier etc. och små och snabbt genomförbara åtgärder på det
statliga vägnätet.
I planförslaget ingår för de fyra första åren några större pågående objekt: cykelled Västergarn – Klintehamn 2014, 2015, 2016, 2017 (28 milj.), under rubriken cykelutveckling
och cirkulationsplats m.m. väg 140, Högklint (9,4 milj. från länsplanen), under rubriken
trafiksäkerhet, etc. För de fyra första åren innebär det att 37,4 milj. är intecknade. Återstår gör 22,6 milj. kr. Dessa föreslås i huvudsak användas som medfinansiering till regionala satsningar enligt rubrikerna ovan med ungefärlig medelsfördelning:
• Kollektivtrafikutveckling och tillgänglighetsanpassning, 5 %, 3 milj. kronor.
• Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighetsanpassning, 37 %, 22,3 milj. kronor.
• Cykelutveckling, 50 %, 30,1 milj. kronor.
• Stads- och tätortsutveckling 6 %, 3,4 milj. kronor.
• Övriga åtgärder, t.ex. utredningar, förstudier, åtgärdsvalsstudier 2 %, 1,5 milj. kronor. Häri ingår att gemenensamt, Trafikverket och Region Gotland ta fram ett planeringunderlag/åtgärdsvalsstudie angående behov av åtgärder i tätorterna.
Åtgärdskategorierna skiljer sig åt från den nuvarande planen med undantag för cykelutveckling. Planförslaget innebär jämfört med intentionerna i den nuvarande planen, (dock
inte med utfallet som visar att större delen har använts för cykling; cykelleden Lummelunda) en kraftig ökning av andelen för cykelutveckling, beroende på att en stor del av
anslaget går till en längre cykelled, samtidigt som satsningar måste kunna göras på övriga
cykelutvecklingsåtgärder. Åtgärden trafiksäkerhet återfinns även den i den nuvarande
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planen men har i förslaget breddats till att inte enbart ta upp korsningar, utan även satsningar längs gator och vägar. Jämfört med nuvarande plan har denna andel därför ökats.
Planens sammantagna miljökonsekvenser bedöms som små (se miljökonsekvensbeskrivningen). Påverkan på klimatet har generellt bedömts som små, men åtgärder som innebär
att cykling ges bättre möjligheter ses som positiva. Detsamma gäller åtgärder som stimulerar till ökat kollektivtrafikåkande på bekostnad av bilresor. För människors hälsa finns
flera åtgärder i planen med troligtvis positiva effekter, bl.a. trafiksäkerhetsåtgärder. Generellt bedöms åtgärder som underlättar för ökad cykling som positiva för människors
hälsa. Planens åtgärder bedöms ha mycket små konsekvenser för landskapet, inklusive
byggd miljö.
I förslaget till plan föreslås för tiden efter 2017, en fördelning på åtgärdsområden enligt
ovan och en uppdelning mellan statlig medfinansiering på ca 40 % och statliga investeringar på ca 60 %. Inför 2018 bör dock fördelningen ses över.
Ett tydligare samband mellan länsplanen, regionens planering och medfinansieringsmöjligheterna efterstävas. Det görs genom att planeringsmässigt utgå från Region Gotlands/tekniska nämndens strategiska plan och budget.
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Sammanställning förslag till länsplan 2014 - 2025
Åtgärder
Kollektivtrafikutveckling och tillgänglighet
•

Statlig medfinansiering

Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighet
•

Rondell, cykelväg, belysning. Väg
140/Kneippbyn

•

Hastighetsöversyn, åtgärder som
t.ex. förbättringar av sidoområden

•

Statlig medfinansiering

Cykelutveckling
•

Cykelled Västergarn – Klintehamn

•

Statlig medfinansiering

Stads och tätortsutveckling

2014-2017

3,0

22,3

2022-2025

Total

5%

3,6

3,6

10,2

37 %

26,9

26,6

75,8

50 %

36,5

6%

4,4

4,3

12,1

2%

1,5

1,5

4,5

9,4
2
10,9
30,1

36 102,6

28
2,1
3,4
3,4

Övriga åtgärder, t.ex. förstudier, åtgärdsvalsstudier och små och snabbt genomförbara åtgärder på det statliga vägnätet

1,5

Totalt

2018-2021

3,0

Statlig medfinansiering

•

%

60,3

72,9

72 205,2

I bilaga visas tabellen även med årlig fördelning av pågående och planerade åtgärder över
de fyra första åren och översiktligt för perioderna 2018 – 2021 och 2022 – 2025.
Cykelled Västergarn – Klintehamn
En cykelled Västergarn – Klintehamn är påbörjad inom nuvarande regionala transportinfrastrukturplan, genom den förstudie som tagits fram av Trafikverket, och är ett s.k. större
projekt med en kostnad över 25 milj. kronor. Trafikverket beskriver nuläge och brister i
sin objektsbeskrivning:
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”Nuläge och brister: Gång- och cykelväg saknas på hela sträckan. Fotgängare och
cyklister tvingas ut i blandtrafik längs hela den aktuella sträckan längs Väg 140 vilket
innebär en otrygghet. Det finns ett relativt stort flöde av fotgängare och cyklister på
hela sträckan. Farliga omkörningar förekommer i dagsläget på sträckan. Stor utbyggnad av antalet bostäder längs sträckan alstrar såväl mer bilar som mer fotgängare
och cyklister.” En gång- och cykelbana längs med väg 140 mellan Västergarn och Klintehamn syftar, enligt objektsbeskrivningen, till att förbättra trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter. Kostnaden beräknas till ca 28 milj. kronor.
I den fortsatta processen är det viktigt att tillvarata intresset för delaktighet framför
allt från de som bor och verkar i området.

6. Genomförande
Region Gotland ansvarar för att ta fram en länsplan för regional transportinfrastruktur.
Trafikverket ansvarar för genomförandet av de statliga åtgärderna i planen och för utbetalning av statlig medfinansiering. I vilken omfattning planerna kan genomföras beror på
storleken på de medel som dels regeringen och riksdagen årligen anvisar i statsbudgeten,
dels på Region Gotlands budget.
Ett tydligare samband mellan länsplanen, regionens planering och de medfinansieringsmöjligheter som finns efterstävas. Det görs genom att planeringsmässigt utgå från Region
Gotlands/tekniska nämndens strategiska plan och budget. Av den framgår vilka specifika
objekt som avses prioriteras under de kommande upp till fem åren, om ekonomiska för-
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utsättningar finns. Regionens årliga budget fastställs i november varje år för kommande
år, samtidigt upprättas den strategiska planen för de därefter två följande åren.
Vid planering och genomförande av åtgärder i länsplanen är det viktigt med samverkan
mellan regionens verksamheter, särskilt när det gäller barns, ungas, äldres och personer
med funktionsnedsättnings (fysiska, psykiska och neuropsykiatriska) behov. Skillnader i
mäns och kvinnors, flickors och pojkars, olika åldersgruppers och personer med funktionsnedsättning, olika användning av transportsystemen och olika utnyttjande av trafikmiljöerna ska ingå vid bedömning av vilka av åtgärder som genomförs.
En modell för den årliga genomförandeprocessen är:
•
•
•
•

•

Ansökan om medfinansiering till Trafikverket oktober år 1. Ansökningar utgår från
tekniska nämndens budget.
Besked från Trafikverket om godkänd medfinansiering lämnas under vårvintern år
2 och då kan projekt genomföras under året.
Kontinuerliga avstämningsmöten Trafikverket och Region Gotland som följer upp
läget för genomförandet och medfinansieringsprojekten. Anpassning efter budget.
Samordningsmöten Trafikverket och Region Gotland för genomgång av läget för
aktuella större projekt, ca. tre - fyra gånger per år. Återrapporteras till tekniska
nämnden.
Årlig rapportering och uppföljning till regionstyrelsen.

Trafikverket ska årligen redovisa för Region Gotland hur den fasställda planen genomförts. Redovisningen ska omfatta uppgifter om genomförda åtgärder, framdriften av pågående objekt samt kostnader och anslagsförbrukning.
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Bilagor
Bilaga 1 Allmän Gotlandsbeskrivning
Gotland har 57 204 invånare (andra kvartalet 2013). Invånarantalet har varierat kring 57
000 sedan 1990-talet. Utvecklingen kan för de senaste 25 åren ses som svag, en 2 %ig
ökning, relativt rikets drygt 12 %. Befolkningen ökar i Visby, och särskilt dels i flera områden längs med kusten och dels på mellersta Gotland med pendlingsavstånd till Visby.
Gotland har lägre andelar barn under 10 år och kvinnor och män mellan 25-35 år än riksgenomsnittet. Andelen kvinnor och män i åldrarna 50-84 år är på Gotland högre än riksgenomsnittet. Andelen utrikesfödda män och kvinnor ligger på Gotland betydligt under
riksgenomsnittet.
Rörligheten är hög bland ungdomar som flyttar både till och från Gotland. Flyttningsnettot är negativt i de rörligaste yngre åldersgrupperna men positivt i många övriga. Kvinnorna flyttar i högre grad än männen.
Stockholm/Mälardalen är den dominerande målpunkten/utgångspunkten för flyttningarna.
Boende/bebyggelsestrukturen skiljer sig från övriga delar av landet på så sätt att bara lite
drygt hälften av invånarna bor i tätort och att de som bor på landsbygden i hög grad bor
glest och utspritt. Visby är den dominerande tätorten med drygt 20 000 invånare. Hemse,
Slite, Vibble och Klintehamn är de tre största med mellan 1300 till 1700 invånare. Knappt
ett tiotal mindre tätorter finns med mellan 200 till 900 invånare: Roma, Fårösund, Lärbro,
Tingstäde, Väskinde, Ljugarn, Stånga, Havdhem och Burgsvik.
Gotland är ett attraktivt besöksmål. Andelen fritidshus är hög, många ägs av sommargotlänningar som har sitt ordinarie boende i Stockholmsområdet. Den tid som tillbringas i
fritidshusen tenderar att öka. Därtill finns många andra som besöker Gotland under kortare eller längre perioder, och som efterfrågar möjligheter att resa såväl till boenden som
till olika besöksmål.
På Gotland finns ca. 27 000 arbetstillfällen. Under 2000-talet har sysselsättningen minskat framför allt inom den areella sektorn, tillverkningsindustrin och inom försvaret. Försvarsnedläggningen kompenserades delvis genom utlokalisering av statliga verksamheter.
Sysselsättningen har ökat inom bygg, handels-, hotell - restaurangsektorerna och också
inom företagstjänstesektorn. Även efter denna strukturomvandling skiljer sig näringsstukturen på Gotland från rikets. Gotland har fortsatt en hög andel sysselsatta inom den offentliga sektorn och jordbruket/livsmedelsindustrin, besöksnäringen sysselsätter en stor
del av arbetskraften, medan exempelvis tillverkningsindustrin är förhållandevis liten.
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Gotland är ett starkt företagarlän med många, huvudsakligen små företag, en stor del
inom jord- och skogsbruket.
Närheten till stora marknader; Stockholm, Mälardalen och hela Östersjöregionen är en
styrka. För att till fullo utnyttja dessa möjligheter krävs väl fungerande transportsystem
och en väl anpassad infrastruktur.
Arbetsplatser, service, utbildningar etc är koncentrerade till Visby. Huvuddelen av de som
bor i Visby arbetar också där. Många pendlar också till Visby, och pendlingsnettot är positivt, dvs fler reser till Visby för att arbeta än tvärtom. Av tätorterna har Slite, Roma, Klintehamn och Hemse positiva pendlingsnetton. Antalsmässigt pendlar också flest från de
större tätorterna.
Även pendling till och från andra regioner förekommer. Till Gotland pendlar drygt 900
personer, och från Gotland ca 1 700 personer.
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Bilaga 2 Sammanställning av behov av större åtgärder efter 2017
Sammanställningen i nuvarande länsplan 2010 – 2021 plan har reviderats, genomförda
och pågående åtgärder redovisas i avsnitt 3.4 och en bedömning av större nya behov har
gjorts. Här redovisas behov av större åtgärder som inte ryms de närmaste åren i planen.
Genomförandet är i flera fall inte möjligt inom länsplanens anslag.

Sammanställning:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Väg 142 Isums – Träkumla. Kurvor, rätning, breddning.
Väg 148 Bro – Tingstäde. Kurvor, rätning, breddning.
Fast förbindelse till Fårö (fortsatt planeringsarbete förutsätts startas i närtid).
Rast- och informationsplatser.
Kollektivtrafiken: Hållplatser, tillgänglighetsanpassning, pendlarparkeringar, etc
(även med i planförslaget).
Cykling: inom tätorterna och för närpendling/resor. (även i med i planförslaget).
Cykling: cykelleder. I nuvarande plan namnges väg 699 och 702 Broa – Sudersand
– Ekeviken, väg 148 Visby – Tingstäde, Väg 148 Rute – Fårösund, väg 140 Klintehamn – Sandhamn, väg 144/548 Lugarna – Lye, Lau och väg 149 och 685 Klinner –
Lummelunda kyrka, Gotlandsled (cykelleder finns även med i planförslaget).
Tätorter: säkerhet, trygghet, tillgänglighet (även i med i planförslaget).
Korsningar (även i med i planförslaget):
o Entré Visborg
o Förbifart Visby
o Stora Banne, korsning mot Slite, väg 148 och 147
o Hangarvägen/Lummelundsväg, Hangarvägen/Broväg, Broväg/Visbyleden
o Västra Törnekvior/Follingboväg
o Broväg/Norra Hansegatan
o Sundströms hörna
o Artellerigatan/Solbergaleden
Gotlands hamnar. Anpassning för framtida användning.
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Bilaga 3 Sammanställning förslag till länsplan 2014 – 2025
Se följande sida.

Miljökonsekvensbeskrivning
Se följande sidor.
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Länsplan Gotland Bilaga 3 Sammanställning Länsplan 2014-2025
ÅTGÄRDER

Finans

Kollektivtrafikutveckling och tillgänglighet
Hållplatser, stolpar
Busstrafikutveckling
Stadstrafik
Serviceorter

Statlig medfinansiering
Statlig medfinansiering
Statlig medfinansiering
Statlig medfinansiering

Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighet
Cirkulationsplats Norrgatt
Säkra skolvägar
Cirkulationsplats väg 140/Kneippbyn. Cykelväg. Belysning.*
Hastighetsöversyn
Trafiksäkerhet
Enkelt avhjälpta hinder

Statlig medfinansiering
Statlig medfinansiering
LTP
LTP
Statlig medfinansiering
Statlig medfinansiering

Cykelutveckling
Felande länkar Cykelplan Visby
Gång- och cykelväg Rävhagen
Visborg gång- och cykel
Cykelled Västergarn - Klintehamn

Statlig medfinansiering
Statlig medfinansiering
Statlig medfinansiering
LTP

Stads och tätortsutveckling
Utveckling serviceorter
Österport
Östercentrum

Statlig medfinansiering
Statlig medfinansiering
Statlig medfinansiering

Övriga åtgärder
Förstudier etc.

LTP

Summa
Kostnaderna redovisas i prisnivå juni 2013
* 3 milj kronor tillkommer, nationell finansiering

2014

2015

2016

2017

2018-2021

2022-2025

Summa

0,5
0,5

1
0,5
0,5

1

0,5

3,6

3,6

0,5
0,5

0,5

10,2
1
0,5
0,5
1

3,5

3,5

4

26,9

26,6

0,8

0,8

0,8

0,5
2,2

0,5
2,2

0,5
2,2
0,5

75,8
1
2,8
9,4
2
6,6
0,5

3,3
0,3

10,3
0,3

15,3
0,3

36,5

36

3

10

15

102,6
1,2
0,6
0,3
28

0

0,8
0,8

1,8
0,8
0,5
0,5

0,8
0,8

4,4

4,3

12,1
2,4
0,5
0,5

0,5
0,5

0

0,5
0,5

0,5
0,5

1,5

1,5

4,5

13,5

8,6

17,1

21,1

72,9

72

205,2

11,3
1
0,4
9,4
0,5

1,2
0,3
0,6
0,3

Miljökonsekvensbeskrivning.
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Sammanfattning
För infrastrukturplaner ska en miljöbedömning göras. I miljöbedömningen ingår en
miljökonsekvensbeskrivning, vilken ska beskriva den betydande miljöpåverkan som planen kan ge
upphov till.
Avgränsning av miljöaspekter som har betydelse vid beskrivningen av miljökonsekvenserna har
genomförts dels genom en analys utifrån Trafikverkets metodbeskrivning och dels genom ett
samråd med länsstyrelsen.
Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller en kortfattad nulägesbeskrivning av för planen relevanta
förhållanden i miljön. Här behandlas klimatpåverkan, hälsa samt landskap.
I förslaget till plan för 2014 – 2025 är den preliminära ramen i stort sett oförändrad från nuvarande
planperiod. Den föreslås fördelas på åtgärder inom dessa områden:
•
Kollektivtrafikutveckling och tillgänglighetsanpassning. Åtgärder vid hållplatser samt
utvecklingsinsatser, till exempel för ett ökat resande i serviceorterna och i stadstrafiken.
•
Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighetsanpassning. Åtgärder i korsningar och
anläggande av cirkulationsplatser samt åtgärder längs gator, vägar och större leder. I åtgärdspaketet
ingår också åtgärder för att göra skolvägar säkrare.
•
Cykelutveckling. Åtgärder som till exempel nya gång- och cykelvägar samt cykelleder och
trafiksäkerhetsåtgärder vid cykelpassager.
•
Stads- och tätortsutveckling. Åtgärder i större geografiska områden, till exempel Visborg
och Östercentrum samt i övriga tätorter på Gotland.
•
Övriga åtgärder. Till exempel utredningar och förstudier.
I miljökonsekvensbeskrivningen behandlas även ett jämförelsealternativ (nollalternativ).
Nollalternativet utgår från att nuvarande plan fortsätter, med nuvarande inriktning.
Planens sammantagna miljökonsekvenser bedöms som små. Påverkan på klimatet har generellt
bedömts som små, men åtgärder som innebär att cykling ges bättre möjligheter är ändå positiva.
Detsamma gäller åtgärder som stimulerar till ökat kollektivtrafikåkande på bekostnad av bilresor.
För människors hälsa finns flera åtgärder i planen med troligtvis positiva effekter, bl a
trafiksäkerhetsåtgärder. Generellt bedöms också åtgärder som underlättar för ökad cykling som
positiva för människors hälsa.
Planens åtgärder har mycket små konsekvenser för landskapet, inklusive byggd miljö.
Uppföljning av effekter av genomförda åtgärder kommer att göras för en årlig redovisning och
samlat för arbetet med nästa periods plan. Uppföljning av enskilda åtgärder kan också bli aktuellt i
samband med miljöbedömningar på detaljerad nivå.
Efter att planen har fastställts av regionfullmäktige kommer en särskild sammanställning att göras
och vara tillgänglig på regionens hemsida.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund och syfte med miljöbedömningen
I miljöbalken finns krav på att om planer eller program kan antas medföra betydande miljöpåverkan
ska en miljöbedömning genomföras. För vissa typer av planer utgår lagstiftaren från att
genomförandet alltid innebär betydande miljöpåverkan och att det därför alltid ska göras en
miljöbedömning. Denna länsplan är en sådan plan.
Miljöbedömningen följer en process som bl a innebär att regionen samråder med länsstyrelsen om
hur miljöaspekter ska behandlas i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som är
miljöbedömningens beskrivande dokument.
Miljökonsekvensbeskrivningen ska möjliggöra en samlad bedömning av planens miljöpåverkan,
den ska beskriva planens betydande miljöpåverkan, hur miljömål beaktas och även om åtgärder kan
vidtas som minskar eller eliminerar betydande miljöpåverkan.

1.2 Regler och riktlinjer för miljöbedömningen
Miljöbedömningen utgår från ett antal styrande dokument. Utöver miljöbalken och förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningars regler finns ett regeringsbeslut, 2012-12-20, om uppdrag att
upprätta förslag till trafikslagsövergripande länsplaner för regional infrastruktur. De preliminära
ekonomiska ramarna är i nuläget i stort oförändrade till och med 2025.
Det finns flera relevanta publikationer om miljöbedömning, t ex naturvårdsverkets handbok med
allmänna råd om miljöbedömning av planer och program och trafikverkets Metod för
miljöbedömning av planer och program inom transportsystemet samt förslag till
bedömningsgrunder för olika relevanta aspekter.
Trafikverket har en strategi som kallas fyrstegsprincipen som innebär att i steg ett (tänk om) ska
övervägas åtgärder som kan påverka behovet av transporter samt valet av transportsätt, steg två
(optimera) innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av befintlig
infrastruktur, steg tre (bygg om) innebär att vid behov genomföra begränsade ombyggnader, samt
steg fyra (bygg nytt) innebär att genomföra nyinvesteringar eller större ombyggnader, om behovet
inte kan tillgodoses inom steg 1 – 3.
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Länsplanen och dess sammanhang

Enligt regeringens uppdrag ska länsplaneupprättarna redovisa förslag till trafikslagsövergripande
länsplaner 2014 – 2025 till Regeringskansliet senast den 16 december 2013. Förslagen ska vara
remitterade och sammanställda. Därefter, under inledningen av 2014, fattas beslut om definitiva
ekonomiska ramar till länen. Senast två månader efter regeringens beslut ska länsplaneupprättarna
fastställa länsplanerna.
En nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet 2014 – 2025 tas fram
av Trafikverket. Den är ute på remiss fram till den 1 oktober. Den nationella planen fastställs av
regeringen samtidigt som ramarna till länen beslutas.
Länsplanen kan omfatta:
•
Investeringar på statliga regionala vägar.
•
Statlig medfinansiering till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
•
Statlig medfinansiering till åtgärder för trafiksäkerhet, förbättrad miljö och
cykelinfrastruktur på kommunala vägar och gator.
•
Åtgärder som kan påverka efterfrågan på transporter, val av färdmedel och effektivare
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användning av befintlig infrastruktur.
•
Medfinansiering av insatser i den nationella planen.
Utgångspunkterna för prioritering av insatser i länsplanen är, utöver de nationella målen och
direktiven, det regionala utvecklingsprogrammets mål om resande på Gotland, se vidare 4.1
Till detta läggs de närmare preciseringar som bland annat finns i översiktsplanen Bygg Gotland och
den fördjupade översiktsplanen Hela Visby.
Faktorer som kan påverka genomförandet av planen
Genomförandet av åtgärderna är beroende på medelstillgången. I vilken omfattning planen kan
genomföras beror på storleken på de medel som anvisas årligen av riksdag och regering, liksom där
statlig medfinansiering ingår, på regionens möjligheter till investeringar. Möjligheter att finansiera
delar av denna typ av åtgärder har varit möjlig inom strukturfonderna, för Gotland inom Mål 2. I
Visby hamn har bland annat trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder genomförts inom ramen för
projektet Resecentrum. Det är tveksamt om sådana möjligheter kommer att finnas i nästa
strukturfondsperiod från 2014.

2.1 Alternativa inriktningar och strategiska val
Först och främst har den nuvarande länsplanen legat som grund för förslaget till ny plan. De
strategiska val som gjorts inom arbetet med förslaget till ny länsplan bygger på mål och strategier i
flera befintliga planer. Länsplanen har således en stark koppling till Gotlands översiktsplan
(ByggGotland) och den fördjupade översiktsplanen för Visby, det regionala trafikförsörjningsprogrammet, energiplanen och det näringspolitiska programmet.
De övergripande strategierna för planförslaget har hämtats från det regionala
utvecklingsprogrammet och kan formuleras enligt följande:
•
Alla människor på Gotland ska ha möjlighet att effektivt, säkert och på miljömässigt hållbart
vis förflytta sig mellan bostad, arbete, skola och fritidsaktiviteter.
•
De lokala transportsystemen ska vara säkra och tillgängliga för alla. Cykelåkandet ska öka
med 30 % över en 15-års-period.
•
Genom att 140-vägarna utvecklas till snabba och säkra matarvägar och kollektivtrafikens
stomlinjer byggs ut, krymps avstånden på Gotland.
Gotlands länsplan är till medel och omfattning liten. Med detta följer att det kan vara svårt att
avgränsa alternativ där skillnader i konsekvenser är märkbara. Av denna anledning ställs endast
nollalternativet mot planförslaget.

2.2 Nollalternativ
Miljökonsekvensbeskrivningen ska enligt miljöbalken innehålla en beskrivning av
miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs.
Beskrivningen är ett s.k. nollalternativ, en referens, som andra alternativ ska kunna jämföras med
för att se respektive alternativs konsekvenser.
Nollalternativet har i denna MKB definierats som att inriktningen i nuvarande plan 2010 – 2021
fortsätter. Det innebär att den fördelning mellan åtgärdsområden som beslutades när planen antogs
fortsätter att gälla. Förslagen är indelade i:
•
•

Övergripande kommunikationsfrågor: Åtgärder som föranleds av hastighetsöversyn (18 %),
Tillväxt och utveckling: Åtgärder/insatser i hamnarna, för turismen, på länsvägarna och
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förstudie kring en fast förbindelse till Fårö (22 %),
•
Tillgänglighet och trygghet: Insatser i tätorterna, säkra skolvägar, cykelvägar, kollektivtrafik
och belysning (42 %, drygt hälften för cykelåtgärder),
•
Trafiksäkerhet: Korsningar (18 %).
Siffror inom parentes anger andel av den totala planeringsramen som fördelats på respektive rubrik.
Totalt för hela planperioden är planeringsramen 205 milj. kronor.

2.3 Planförslag
I förslaget till plan för 2014 – 2025 är den preliminära ramen i stort sett oförändrad. De två första
åren av perioden är anslaget lägre. Den föreslås fördelas på åtgärder inom dessa områden:
•
Kollektivtrafikutveckling och tillgänglighetsanpassning. Åtgärder vid hållplatser samt
utvecklingsinsatser, till exempel för ett ökat resande i serviceorterna och i stadstrafiken.
•
Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighetsanpassning. Åtgärder i korsningar och
anläggande av cirkulationsplatser samt åtgärder längs gator, vägar och större leder. I åtgärdspaketet
ingår också åtgärder för att göra skolvägar säkrare.
•
Cykelutveckling. Åtgärder som till exempel nya gång- och cykelvägar samt cykelleder och
trafiksäkerhetsåtgärder vid cykelpassager.
•
Stads- och tätortsutveckling. Åtgärder i större geografiska områden, till exempel Visborg
och Östercentrum samt i övriga tätorter på Gotland.
•
Övriga åtgärder. Till exempel utredningar och förstudier.
I planförslaget ingår för de fyra första åren några större pågående/påbörjade objekt: cykelled
Västergarn – Klintehamn 2014, 2015, 2016, 2017 (28 milj.) och cirkulationsplats m.m. väg 140,
Högklint (9,4 milj. från länsplanen). Räknat med den preliminära ramen under de fyra första åren,
60 milj. kr. innebär det att 37,4 milj. är intecknade. Återstår gör 22,6 milj. kr.
Dessa föreslås i huvudsak användas som medfinansiering till regionala satsningar enligt rubrikerna
ovan. Det skulle då innebära i ungefärlig medelsfördelning:
•
Kollektivtrafikutveckling och tillgänglighetsanpassning, 5 %
•
Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighetsanpassning, 37 %
•
Cykelutveckling, 50 %
•
Stads- och tätortsutveckling 6 %.
•
Åtgärdsvalsstudier, etc. 2 %.

2.4 Nollalternativ jämfört med planförslag
Åtgärdskategorierna i planförslaget skiljer sig åt från den nuvarande planen med undantag för
cykelutveckling. Planförslaget innebär en kraftig ökning av andelen för cykelutveckling, beroende
på att en stor del av anslaget går till en längre cykelled, samtidigt som satsningar måste kunna göras
på övriga cykelutvecklingsåtgärder.
Åtgärden trafiksäkerhet återfinns även den i den nuvarande planen men har i förslaget breddats till
att inte enbart ta upp korsningar, utan även satsningar längs gator och vägar. Jämfört med nuvarande
plan har denna andel därför ökats, från 17 % till 37 %.
Till skillnad mot nuvarande plan, ingår i mindre omfattning vägåtgärder på 140-vägarna som
mitträfflor och siktröjning som genomförs på grund av hastighetsöversynen. Den återstående delen
fördelas mellan de fyra åtgärdsområdena ovan. Det innebär en något större andel medel till den
typen av åtgärder än i nu gällande plan.
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Nollalternativet har definierats som en fortsättning av den nuvarande planen. Det innebär att
miljöpåverkan av föreslagen plan ska jämföras med nuvarande plan.

3 Bedömningsgrunder och avgränsningar
Vilka miljöaspekter som ska beaktas i en miljökonsekvensbeskrivning anges i miljöbalken. Dessa
aspekter kan var och en inordnas under de tre focusområden som används av Trafikverket, nämligen
klimat, hälsa och landskap. Länsplanen och miljöbedömningen utgår från dessa tre focusområden
som kan anses innefatta aspekter som påverkas av transportsystemen.
Miljöaspekterna ovan kan betraktas som intresseområden, vilka vart och ett på ofta mångskiftande
sätt, utsätts för påverkan vid genomförandet av planen (planens åtgärder).
Att identifiera påverkan, beskriva och bedöma vilka konsekvenser detta får för focusområden är vad
miljökonsekvensbeskrivningen handlar om. Dessutom ska i miljöbedömningen analyseras om
åtgärderna bidrar till att miljömålen kan uppnås. Bedömningsgrunder används för att bedöma
påverkan och om det handlar om betydande påverkan.
De av riksdagen antagna miljökvalitetsmålen anger det tillstånd i miljön som ska uppnås inom en
viss tidsperiod. De är viktiga för uppställningen av bedömningsgrunder både på övergripande nivå
och på den detaljerade nivån.
Miljöaspekter som enligt miljöbalken ska beaktas i en MKB är Biologisk mångfald, befolkning,
människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap,
bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan
dessa miljöaspekter.
Dessa miljöaspekter som enligt miljöbalken ska behandlas, om åtgärder kan innebära betydande
miljöpåverkan för aspekten, kan samtliga inordnas under ovan nämnda focusområden.
Detaljutformningen av enskilda projekt har ibland stor betydelse för hur miljön eller människor
påverkas. En del av de åtgärder som föreslås i planen kommer i ett senare skede att miljöbedömas
på en mer detaljerad nivå.
Miljökvalitetsmålen
Det finns sexton nationella miljökvalitetsmål som beskriver önskvärda miljötillstånd för skilda slags
miljöer, både naturmiljö och den urbana miljön. Alla sexton miljökvalitetsmål är inte relevanta för
denna plan. För Gotlands del, utifrån planens åtgärdsområden som är kollektivtrafikutveckling och
tillgänglighetsanpassning, trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighetsanpassning, cykelutveckling
samt stads- och tätortsutveckling, har det bedömts att följande miljökvalitetsmål är mest relevanta.
•
•
•
•
•

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning (främst påverkan av utsläpp av kväveoxider)
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

3.1 Hur relevanta mål beaktas i planen
En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt miljöbalken bl a innehålla beskrivning av hur relevanta
miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn har beaktats i planen. Vilka miljöhänsyn, förutom
miljökvalitetsmål, som ska redovisas är inte angivet.
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3.1.1 Miljökvalitetsmål
De miljömål som anses relevanta beaktas genom att de ingår i grunderna för bedömning i planen. I
kapitlet om miljökonsekvenser framgår också miljömålens roll.
Möjligheterna att bidra till måluppfyllelse har inte förändrats genom planförslaget i förhållande till
nuvarande plan.

3.1.2 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna ska styra miljöns utveckling mot miljökvalitetsmålen. Normerna är
föreskrifter som ska säkerställa en lägsta nivå för skydd av hälsa och miljö, inom ett geografiskt
område.
Trafiken är den dominerande påverkansfaktorn för luftkvaliten i nästan alla tätorter. Den största
påverkan på förutsättningarna att klara miljökvalitetsnormerna för partiklar (PM10) som är partiklar
mindre än 0,01 mm och kväveoxider, är vägtrafiken. Hälsovådliga ämnen i luften finns framförallt
vid hårt trafikerade gator där slitage från däck, bromsar, vägbana och sand samt återuppvirvlingen
ger höga halter av partiklar.
För Gotland (Visby) har det visats vid mätningar 2003 att PM10-halterna varierar kraftigt. Vädret
och om det är torrt eller fuktigt väglag spelar stor roll för uppvirvling av partiklar och således för
partikelhalten i luften.
Kväveoxidutsläppen från biltrafik bedöms ha ökat under senare år på grund av ökad andel
dieseldrivna bilar. Sedan mätningar av halterna började har dock kvävehalterna minskat med
närmare 50 %.
Åtgärderna i planen bedöms inte påverka halterna så att några miljökvalitetsnormer överskrids.

3.1.3 Transportpolitiska mål
Det övergripande nationella målet för transportpolitiken är:
•
att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
för medborgarna och näringslivet i hela landet.
För att bidra till att uppfylla det övergripande målet finns två mål, ett funktionsmål för tillgänglighet
och ett för säkerhet, miljö och hälsa.
Funktionsmålet för tillgänglighet:
•
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i
hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors och mäns
transportbehov.
Hänsynsmålet för säkerhet, miljö och hälsa:
•
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.
För att uppfylla funktionsmålet för säkerhet, miljö och hälsa finns bl.a. preciseringarna:
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•
Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en
stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet fossilberoende. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.
•
Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa. Prioritet
ges till de miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål.

3.1.4 Regionala miljömål och strategier
Gotlands regionala utvecklingsprogram Vision 2025 har fem övergripande mål. Ett av dessa är att
Gotland ska bli en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor. Utvecklingsprogrammet lägger
därför stor vikt vid hållbarhetsfrågorna, speciellt de kring energi och vatten.
För att nå de visionära målen behövs konkreta åtgärder på en mängd områden. De åtgärder som är
politiskt beslutade finns samlade i Miljöprogram för Ekokommun Gotland, som innehåller mål både
för Gotland som helhet och för Region Gotland interna miljöarbete. För att följa utvecklingen
sammanställs varje år ett antal nyckeltal. I juni 2013 fattade regionfullmäktige beslut om att ta fram
ett nytt miljöprogram. Ett viktigt underlag kommer att bli den utvärdering som för närvarande görs
av 2008–2012 års program.
Länsplanen har nära samband med den fysiska planeringen, översiktsplanen Bygg Gotland och den
fördjupade översiktsplanen för Visby, Hela Visby. I planerna preciseras de övergripande
målsättningarna och planerna omfattar bland mycket annat vägar, gator, cykeltrafik, kollektivtrafik
och biltrafik.

3.2 Målkonflikter
Inga allvarliga målkonflikter har identifierats mellan de föreslagna åtgärdsområdena.I konkreta
åtgärdsprojekt kan sådana kanske uppkomma.

3.3 Avgränsningar
Regionen har samrått med länsstyrelsen den 30 augusti 2013 om avgränsningar för
miljökonsekvensbeskrivningen.
Miljökonsekvensbeskrivningen ska avgränsas beträffande innehåll och detaljeringsgrad. Detta görs
för att fokusera på de frågeställningar som är mest relevanta och där miljöpåverkan kan vara
betydande.
Miljöbedömningen har avgränsats till områdena klimat, påverkan på hälsa samt påverkan på
landskapet. Detta är i enlighet med trafikverkens miljömålsområden för transportsektorn och som
man anser vara särskilt viktiga att behandla på en strategisk nivå.
Miljöbedömningen avgränsas geografiskt till Region Gotland.
Bedömningar om miljöpåverkan i denna miljökonsekvensbeskrivning gäller i första hand det korta
perspektivet, fram till 2015. Så långt möjligt bör även de mer långsiktiga konsekvenserna av olika
åtgärder bedömas. Detta är dock ett mycket osäkert moment där osäkerheten ökar med tidshorisonten.
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Bedömningarna gäller i varierande grad även det medellånga tidsperspektivet, fram till 2030, medan
bedömningar för period fram till 2050 får anses mycket osäkra.

4 Nuläge och prognos
Nuläge
Gotlands läge gör att färjetrafiken till och från fastlandet är av avgörande betydelse för
utvecklingen. Av stor betydelse är därför hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn. Även
flygförbindelserna till och från Gotland är på grund av ö-läget av central betydelse för
tillgängligheten till Gotland. Flygets betydelse för Gotland gör att Visby flygplats har en strategisk
roll.
Dagens rikt förgrenade vägnät kan till stora delar härledas hundratals år bakåt i tiden, i vissa fall
ända till medeltiden. Få genomgripande förändringar har skett sedan 1600-talet. Det statliga
vägnätet på Gotland omfattar 150 mil, ungefär lika långt som det kommunala och enskilda vägnätet
tillsammans. De enskilda vägarna utgör således en stor andel av det totala vägnätet och utnyttjas
ofta lika mycket som en del allmänna vägar.
Alla vägar innebär på något sätt att landskapet delas upp och att vissa växt- och djurpopulationer
också kan delas upp i mindre delpopulationer, vilkas utbyte av individer/gener sinsemellan kan
begränsas. Vägarnas fragmenterande inverkan på Gotlands natur kan beskrivas som generellt
relativt begränsad.
Vägkanterna på Gotland har sedan gammalt ett rykte att ha ett rikt växtliv och sköts med en sådan
inriktning. Gotland har också många växt- och djurarter och svampar, vilka på sikt är hotade till sin
existens (rödlistade). Detta måste beaktas vid förslag om nyanläggningar redan på en strategisk
nivå.
Framförallt vid nyanläggningar behöver barriäreffekter, både för människor och djur, särskilt
beaktas och hanteras så att sådana effekter minimeras.
Vägtrafikbuller är ett problem. Trafikbuller från landsvägarna på Gotland kan beröra upp till 2000
hushåll, utifrån att de har en ljudnivå som överstiger 55 dBA som ekvivalentnivå utomhus vid fasad.
Dåvarande Vägverket åtgärdade under 2006 – 2007 över 200 fastigheter som var utsatta för höga
trafikbullernivåer, så att bullerstörningarna minskade inomhus. Även inom tätorterna finns problem
med höga ljudnivåer från vägtrafiken. Antalet hushåll i tätorter med trafikljudnivåer över riktvärden
är osäkert.
Utsläppen av koldioxid var på Gotland 1900 00 ton år 2000, inkl processutsläpp, en ökning med
400 000 ton/år från 1993. Om processutsläppen räknas bort (och de utgör hälften) motsvarar
utsläppen 17 ton per invånare. Om man inte räknar med utsläppen från Cementa motsvarar
utsläppen 5,4 ton/år och invånare.
Prognos
I översiktsplanen ”ByggGotland” är en utbyggnadsstrategi att ny bebyggelse ska ske mer samlat.
Kan detta slå igenom i den praktiska hanteringen av enskilda bygglov innebär det kanske på lång
sikt litet bidrag till möjlighet att minska utsläppen av växthusgaser från transporter.
I den fördjupade översiktsplanen för Visby föreslås förändringar, som kommer att ändra
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trafikströmningarna i Visby. Detta är bl a föranlett av den planerade utbyggnaden av Visborg. I
övrigt kommer en fortsatt ökning av trafikmängderna på vissa gator och vägar att medföra ökade
ljudnivåer vid bostäder.
Halterna av luftföroreningar har generellt sjunkit på Gotland sedan 70-talet, framför allt har detta
gällt svaveldioxid men även halterna av kvävedioxid har minskat med närmare 50 %. För halterna
av kvävedioxid finns under senare år en svagt sjunkande trend. Halterna i Visby är dubbelt så höga
som vid Hoburgen.

5 Miljökonsekvenser
Miljökonsekvenserna vid genomförandet av åtgärderna i den föreslagna planen ska jämföras med
referensalternativet, vilket är nuvarande plan. Åtgärdskategorierna i planförslaget skiljer sig åt från
den nuvarande planen med undantag för cykelutveckling. En direkt jämförelse är då inte möjlig.
Bedömningen om det innebär en positiv eller negativ miljöpåverka att genomföra åtgärderna i
planen bedöms sammantaget för focusområdena klimat, hälsa samt landskap.
I värderingen av konsekvenser en jämförelse med nollalternativet. De symboler som används vid
redovisningen framgår av nedanstående figur.
Bedömningssymbol

Betydelse

+, ++

Åtgärden bedöms i ökande grad ge positiv miljöpåverkan

-,--

Åtgärden bedöms i ökande grad ge negativ miljöpåverkan

+/-

Åtgärden bedöms ge obetydlig miljöpåverkan

?

Åtgärdens påverkan är osäker

5.1 Samlad konsekvensbedömning
Klimat
Vid en analys av ingående åtgärdsförslag i planen kan i ett övergripande perspektiv samtliga
cyklingsfrämjande åtgärder bedömas som positiva ur klimatsynpunkt. Samma sak gäller åtgärder
för att kollektivtrafik ska bli ett alternativ till bilåkande. I huvudsak positiva ur klimatsynpunkt är
även föreslagna åtgärder för trafiksäkerhet, vilka till stor del är åtgärder behandlade i arbetet med
den fördjupade översiktsplanen för Visby, bl a cirkulationsplatser. Sammantaget är det inte frågan
om betydande påverkan.
Även referensalternativet, nuvarande plan, bedöms som positivt ur klimataspekten och utan
betydande miljöpåverkan.
Hälsa
Samtliga cyklingsfrämjande åtgärder kan översiktligt och generellt bedömas ge en positiv
miljöpåverkan ur hälsosynpunkt. Ett antal föreslagna cirkulationsplatser, kan ge upphov till minskat
buller. Även åtgärder som handlar om trafiksäkerhet och trygghet, men också anpassningar för ökad
tillgänglighet har generellt en positiv påverkan på focusområdet hälsa.
Nuvarande plan har flera projekt och åtgärder som ska främja cyklande och som har likartad positiv
påverkan på hälsa.
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Sammantaget bedöms båda alternativen ha positiv, men inte betydande, miljöpåverkan.
Landskap
I samband med arbetet för en fördjupad översiktsplan för Visbyområdet har trafikutredningar gjorts
för att klargöra nödvändiga förändringar i trafikstrukturen, inte minst för den framtida utbyggnaden
av Visborgsområdet.
Flertalet åtgärdet bedöms ha begränsad påverkan på landskapet, i detta fall stads- och tätortsmiljöer.
Flertalet åtgärder miljöbedöms på detaljnivå, t ex i samband med detaljplanering.
Inte heller referensalternativet, nuvarande plan, bedöms ge någon större miljöpåverkan på
landskapet.
Nedan visar en översikt över bedömningarna som gjorts för planförslaget och referensalternativet
(nollalternativet).
Focusområde

Miljöaspekter enligt
miljöbalken

Faktorer att beakta

Plan

Nollalter
nativ

Klimat

klimatfaktorer

Utsläpp av växthusgaser

+/-

+/-

Hälsa

befolkning

Trafiksäkerhet, tillgänglighet,

+

+

människors hälsa

Bättre hälsa, bullerstörningar,
luftföroreningar, trafiksäkerhet,
ökad livskvalitet

+

+

vatten

Påverkan på vattenkvalitet

+/-

+/-

mark

Markförorening

+/-

+/-

materiella tillgångar

Kollektivtrafiken

+

+

luft

Utsläpp av luftföroreningar,
luftkvalitet

+/-

+/-

Biologisk mångfald,
djurliv, växtliv

Hotade arter, livsmiljöer,
barriäreffekter

?

+/-

landskap

Landskapet, stadsmiljön

+/-

+/-

bebyggelse, forn- och
kulturlämningar och
annat kulturarv

Kulturelement

+/-

+/-

Landskap

5.2 Indirekta eller kumulativa effekter
Att en plan får kumulativa effekter betyder att flera åtgärder kan samverka och tillsammans ge
effekter som är större än de som var och en av åtgärderna ger. I många fall är det svårt att ange
kumulativa effekter. Det är nämligen inte bara två eller flera åtgärder i planen som kan samverka på
något/olika sätt. Planåtgärder kan ofta samverka, både positivt eller negativt, med andra
samhällsåtgärder. De kan också ge indirekta effekter.
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Planens inriktning ger anledning att anta att det uppstår framförallt positiva kumulativa effekter.

5.3 Planens miljökonsekvenser
I förslaget till länsplan finns fyra åtgärdsområden, vilkas miljöpåverkan ska beskrivas och bedömas.
Ett femte åtgärdsområde, övriga åtgärder, kan innebära utredningar, förstudier och liknande och för
det har ingen bedömning gjorts.
För varje åtgärdsområde finns en tabell som innehåller en bedömning om åtgärden väntas ge positva
eller negativa konsekvenser för de tre focusområdena klimat, hälsa och landskap.
Värderingen av konsekvenser utgår från en jämförelse med nollalternativet. De symboler som
används vid redovisningen framgår av nedanstående figur,
Bedömningssymbol
Betydelse
+, ++

Åtgärden bedöms i ökande grad ge positiv miljöpåverkan

-,--

Åtgärden bedöms i ökande grad ge negativ miljöpåverkan

+/-

Åtgärden bedöms ge obetydlig miljöpåverkan

?

Åtgärdens påverkan är osäker

5.3.1 Kollektivtrafikutveckling och tillgänglighetsanpassning
Utveckling av kollektivtrafiken är, enligt Gotlands regionala utvecklingsprogram en av de viktigaste
faktorerna för att hela det gotländska samhället ska kunna utvecklas hållbart.
En utbyggd kollektivtrafik är en grundpelare när det gäller socialt hållbar utveckling. Kollektivtrafiken knyter samman landsbygd och tätort och underlättar transporter i människors vardag, arbete
och på fritiden. Att få fler att välja bussen framför bilen handlar i grunden om en beteendeförändring. En väl planerad infrastruktur underlättar en sådan förändring.
Åtgärder i planen innebär utvecklingsinsatser, t.ex. för ökat resande, i serviceorterna och i
stadstrafiken. Ett antal hållplatser ska årligen byggas om till säkra, trygga och tillgängliga platser
för av och påstigning. Den fysiska planeringen ska samordnas med kollektivtrafikplaneringen.
Kollektivtrafikutveckling och tillgänglighetsanpassning.
Focusområde

Miljöpåverkan

Kommentar

Klimat

+

En liten men ändå positiv påverkan bedöms kunna uppkomma.

Hälsa

+/-

Satsningar på säkerheten är positivt, men innebär ändå en
marginell påverkan

Landskap

+/.

Eventuella fysiska förändringar, t ex vid hållplatser,
bedöms få en marginell påverkan totalt sett.

För kollektivtrafiken anges i det regionala utvecklingsprogrammet att för att den ska bli ett verkligt
alternativ till privat bilåkande, krävs att den upplevs som prisvärd med hög turtäthet, tillgänglighet
och bekvämlighet. Det krävs också en medveten satsning på säkerhet kring kollektivtrafiken,
framför allt vid av- och påstigning. Skolbusstrafiken måste särskilt beaktas ur säkerhetssynpunkt.
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Bilberoendet på landsbygden och i de mindre tätorterna kommer till stor del att bestå på grund av
det spridda boendemönstret. Det är en viktig miljöaspekt att beakta, vilket gör att det är angeläget
att hitta förnyelsebara fordonsbränslen.
Tekniska nämnden har sedan 2010 en strategi för utvecklingen av kollektivtrafiken på Gotland.
Syftet med strategin är att tydliggöra hur kollektivtrafiken på Gotland ska utvecklas mot de mål som
finns i det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025 samt att resandet ska öka med
minst 2 % per år. Strategin består av ett utvecklat stomlinjenät, landsbygdstrafik och anropsstyrd
trafik. Vidare samordnas bebyggelse- och kollektivtrafikplaneringen, miljökrav ställs vid utveckling
av trafiken samt utökad uppföljning av mål. Stomlinjetrafiken ska ha en enkel, rak och snabb
linjesträckning som kompletteras med landsbygdstrafik för speciella behov. Där resandeantalet är
lågt införs anropsstyrd trafik. Strategin ingår i det förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram
som kommer att behandlas under hösten.

5.3.2 Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighetsanpassning
Åtgärder i detta åtgärdspaket innebär ombyggnationer av korsningar, anläggande av
cirkulationsplatser och åtgärder längs gator, vägar och större leder. I åtgärdspaketet ingår också
åtgärder för att göra skolvägar säkrare. Åtgärderna hamnar därmed i huvudsak inom
fyrstegsprincipens steg 3 och 4.

Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighetsanpassning.
Focusområde

Miljöpåverkan

Kommentar

Klimat

+/-

Påverkan bedöms som marginell.

Hälsa

+

Påverkan bedöms som liten men klart positiv.

Landskap

+/-

Påverkan bedöms som liten, men rondeller och liknande
ska även bedömas på en detaljerad planeringsnivå.

5.3.3 Cykelutveckling
Målsättningen är att cykelåkandet ska öka med 30 procent över en 15-årsperiod.
Detta åtgärdspaket består av åtgärder som till exempel nya gång- och cykelvägar samt cykelleder
och trafiksäkerhetsåtgärder vid cykelpassager.
Cykeltveckling
Focusområde

Miljöpåverkan

Kommentar

Klimat

+/-

Utsläppsminskningar beror av i vilken utsträckning cykel
ersätter bil. En liten positiv påverkan.

Hälsa

+

All ökning av cykelåkande är positiv ur hälsoaspekter,
men kräver att det kan ske på ett säkert sätt.

Landskap

+/-

Små fysiska förändringar som ger liten påverkan.

Cykeltrafiken är tillsammans med gångtrafiken de trafikslag som enligt det regionala
13

utvecklingsprogrammet bör prioriteras högst i arbetet för en hållbar utveckling på Gotland.
För att öka andelen cykeltrafik måste investeringar i infrastruktur göras som ökar trafiksäkerheten
och tillgängligheten, samtidigt som aspekter som trygghet, miljö, hälsa och snabbhet måste vägas
in. Gena cykelförbindelser mellan viktiga målpunkter i såväl Visby som de större tätorterna behövs.
Av översiktsplanen framgår bl a att planeringen av cykeltrafiken ska präglas av ett strukturtänkande
med utgångspunkt från cyklandets egna behov, egna förutsättningar och egenvärde, där tillgänglighet, trygghet, miljö, hälsa och den kortaste vägen mellan två målpunkter har avgörande betydelse.
Tillgängliga, trygga och väl upplysta cykelvägar är ett sätt att underlätta för gång- och cykeltrafik.
På Gotland, framför allt i Visby, prioriteras arbetet med att säkra gång- och cykeltrafiken till och
från arbetsplatser, skolor och affärscentra. Gångvägar i anslutning till busshållplatser bör särskilt
beaktas ur trygg- och säkerhetssynpunkt, det gäller både för landsbygd och tätort.
Åtgärderna inom åtgärdsområdet handlar om planering, optimering av trafiksäkerhet och
tillgänglighet och om begränsade ombyggnader. Detta innebär steg 1-3 i trafikverkets
fyrstegsprincip.

5.3.4 Stads- och tätortsutveckling
Detta åtgärdspaket innebär åtgärder i större geografiska områden, till exempel Visborg och
Östercentrum samt i övriga tätorter på Gotland.
Visborgsområdet är Gotlands hittills största exploateringsprojekt och kommer att sträcka sig över
flera decennier. Området omfattar ca. 450 hektar och planeras för ca. 3 500 bostäder, näringsliv,
offentliga verksamheter, idrott och rekreation etc.
En utbyggnad enligt nuvarande planer kommer att medföra en ökad traﬁkbelastning på Toftavägen.
Det kan avhjälpas med minst två nya huvudgator inom stadsdelen. En huvudgata i nord-sydlig
riktning med en ny anslutning till Färjeleden samt en väst-östlig huvudgata mellan en ny
cirkulationsplats vid Toftavägen/väg 627 och en anslutning till Visbyleden. Denna lösning innebär
att traﬁkmängderna är hanterbara såväl tekniskt som miljömässigt. För att ytterligare stärka
sambandet med övriga Visby norrut föreslås en gång- och cykelbro över Färjeleden till det norra
området.
Åtgärderna inom åtgärdsområdet handlar om planering, trafiksäkerhet och tillgänglighet, om
begränsade ombyggnader och omfattande nybyggnad. 1-4 i trafikverkets fyrstegsprincip.

Stads- och tätortsutveckling.
Focusområde

Miljöpåverkan

Kommentar

Klimat

+/-

Då nybyggnation kan ge en jämnare trafikrytm innebär
det mindre utsläpp av växthusgaser. Påverkan på
focusområdet torde dock vara begränsad.

Hälsa

+/-

Åtgärdernas påverkan på focusområdet är svårbedömd,
men är troligen inte betydande.

Landskap

?

Nyanläggningar påverkar alltid landskap eller stadsmiljö.
Konsekvenserna för focusområdet är osäkra, kanske
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särskilt för aspekten växt- och djurliv. Miljöbedömning
kommer troligen att ske på detaljnivå.

6 Uppföljning av planens miljöpåverkan
Finns det risk för betydande miljöpåverkan ska detta följas upp och övervakas.
Miljökonsekvensbeskrivningen har översiktligt bedömt att sådan betydande påverkan inte
uppkommer som resultat av föreslagna åtgärder, eller i vissa fall att åtgärdens konsekvenser är
osäkra.
Uppföljning av enskilda åtgärder kommer även att aktualiseras i samband med miljöbedömningar
på detaljerad nivå. Det är emellertid av intresse att mer systematiskt följa upp förändringar som kan
kopplas till genomförda åtgärder. Uppföljningen kan lämpligen vara en del av den redovisning av
plangenomförandet som varje år ska göras till regionstyrelsen. Dessa ligger sedan som ett av
grundmaterialen för arbetet med planen i nästa planperiod.
Uppföljning som särskilt har ansetts bör ske är mätningar av cykeltrafiken på ett urval av vägar över
hela ön samt uppföljning av hur cyklister upplever trafiksäkerheten, mm. Detta senare kan ske
genom enkäter och uppföljning av olycksstatistiken för cyklister.
Dessutom bör resandet med kollektivtrafiken ingå i denna uppföljning.
Hur planens åtgärder och förändringar utanför planen inverkar på utsläppen av växthusgaser följs
upp på nationell nivå. För övriga miljökvalitetsmål sker uppföljning på länsnivå.

7 Översiktlig redovisning av osäkerheter och brister i processen
Som framgår av beskrivningarna i MKB finns osäkerheter i vilka åtgärder som kan genomföras, bl a
beroende på resurstilldelning. Generellt kan även pekas på svårigheterna att bedöma den påverkan
som mindre åtgärder har på större skeenden eller miljöns förändring. I denna plan har det inte varit
möjligt att särskilt detaljerat bedöma konsekvenserna.
Det finns brister i planens miljöbedömningsprocess som bör förändras till kommande planer.
Miljöbedömningen behöver integreras i plandiskussionerna på ett bättre sätt och i ett tidigare skede,
än vad som nu skett.

8 Källor
Direktiv till trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur 2012-12-20,
Regeringsbeslut.
Miljöbalken
Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Metod för miljöbedömning av planer och program inom transportsystemet. Trafikverket 2011:134
Trafikverkets bedömningsgrunder för miljöbedömning av planer och program inom
transportområdet 2012-09-10.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-06-16

Handlingar till

Ärende 8

Energi 2020 – energiplan för Region
Gotland
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-05-26, § 173
• Ledningskontoret 2014-04-07 med förslag till plan

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-05-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-12

Rs § 173
Au § 179

Energi 2020 - energiplan för region Gotland
KS 2011/710

- Ledningskontoret 2014-04-07

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Förslaget till ny energiplan, Energi 2020 - energiplan för Region Gotland, antas.

Tidigare energiplan, Energi 2010, låg till grund för energimålen i Vision Gotland 2025.
Grunden för energiplanen är lagen om kommunal energiplanering, vilken anger att varje
kommun ska ha en aktuell energiplan.
Ett förslag till energiplan remissbehandlades våren 2013, efter att ärendet initierats redan
2011. Remissen omfattade regionens alla nämnder och bolag, alla politiska partier i
regionfullmäktige, miljörådets ideella organisationer samt de femton största
energiaktörerna inom öns näringsliv. 23 svar inkom. När planförslaget omarbetats efter
remissinstanserna synpunkter vägts samman, så vann det inte gehör hos regionstyrelsen.
Då frågan om energiplanen var uppe i regionstyrelsen 2013-11-21, utsågs en politisk
referensgrupp med uppdraget att ärendet skulle återkomma till regionstyrelsen våren
2014.
Referensgruppen har arbetat under februari – april och deras arbete har lett till en del
ändringar. Referensgruppen föreslår att regionfullmäktige efter energiplanens antagande
ger ett särskilt uppdrag till nämnder och bolag att i kommande budgetarbete integrera
åtgärder enligt energiplanen.
Ledningskontoret har föreslagit att energiplanen antas.
Arbetsutskottet har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att energiplanen antas.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr KS 2011/710

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Helena Andersson

Datum 7 april 2014

Regionstyrelsen

Energi 2020 - energiplan för region Gotland

Förslag till beslut

•

Förslaget till ny energiplan Energi 2020 - energiplan för Region Gotland
energiplan lämnas till regionfullmäktige för antagande.

_________________________________________________
Bakgrund

Ett förslag till energiplan remissbehandlades våren 2013, efter att ärendet initierats redan 2011. Remissen omfattade regionens alla nämnder och bolag, alla
politiska partier i regionfullmäktige, miljörådets ideella organisationer samt de
femton största energiaktörerna inom öns näringsliv. 23 svar inkom. När planförslaget omarbetats efter remissinstanserna synpunkter vägts samman, så vann
det inte gehör hos regionstyrelsen. Då frågan om energiplanen var uppe i regionstyrelsen 21 november, 2013, utsågs en politisk referensgrupp med uppdraget att ärendet skulle återkomma till regionstyrelsen våren 2014.
Referensgruppen har arbetat under februari – april och deras arbete har lett till
följande planförslag. Referensgruppen föreslår att regionfullmäktige efter energiplanens antagande ger ett särskilt uppdrag till nämnder och bolag att i kommandebudgetarbete integrerar åtgärder enligt energiplanen.
_________________________________________________
Bilagd sammanfattning redovisar förändringar i dokumentet i förhållande till remissversionen.

För sammanfattande redovisning remissvaren samt av ändringar i dokumentet efter inkomna synpunkter under remisstiden, se Ledningskontorets skrivelse till regionstyrelsen i ärendet, från maj 2013.
Ledningskontoret

Per Lindskog
Tf regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Förvaltning

KS 2011/710

2 (3)

Region Gotland

Bilaga1

Sammanfattning av förändringar i planförslaget

1. Planförslagets första 11 sidor är helt omarbetade jämfört med planförslagets
remissutgåva. En ny inledning anger den politiska viljeinriktningen med energiplanen.
2. Referensgruppen var överens om att planens övergripande mål måste vara
tydliga och komma tidigt i dokumentet. De ska ha tydlig koppling till EU:s
energi och klimatmål till år 2020 och nationella mål, men formuleras som egna
mål utifrån gotländska förutsättningar. Planens övergripande mål bryts ner i
delmål i avsnitt 4.1
2. Referensgruppen har enats om övergripande mål. Dessa tydliggörs visuellt i
texten (färgrutor). Målen kan läsas i en följd som en sammanfattning av planen.
Remissversionens kap. 2 har delvis utgått, delvis flyttat till kapitel 4 & 6.
Kap 2.2 visualisering av målbilden är reviderad med ny graf, men med samma
innebörd.
3. Remissversionens strategi är utbytt mot fyra strategiska områden enligt förlag från referensgruppen. Energiplanens syfte och avgränsningar har fått en
tydligare beskrivning i avsnitt 3, efter strategin.
4.1 Delmål följer efter strategin, indelade enligt strategins huvudrubriker:
1.bostäder och lokaler, 2. Transporter och resor, 3. Mer förnybar energi, 4. Varor – konsumtion – kretslopp. Avsnitt 4.1 motsvaras i remissversionen av kap
2.3.
4.2 Tabellen med aktiviteter, från remissversionen kap. 2.5, är uppdaterad och
utgör nu inledningen på handlingsplanen. Den tabellen behöver vara ett levande dokument som revideras per budgetår.
5. Avsnitt som hör till en energiplan enligt mallen för Borgmästaravtal och Islepact.
6. Bakgrund till mål och strategier i kap 4 Kapitlet är reviderat i förhållande till
de nya rubrikerna på utvalda strategiska områden.
Behov fanns av att göra dokumentet mer kortfattat och tydligt. Planen har därför fått två delar nu: Del 1 utgör själva planen med övergripande mål och inriktning. Del 2, från och med kapitel 5 innehåller bakgrundsinformation, mer
detaljer inom olika sakområden samt uppgifter som kan behöva aktualiseras i
varje årlig uppföljning ifråga om uppnådda resultat inom olika områden och
ifråga om omvärldsbevakning.

Förvaltning

KS 2011/710

Region Gotland

Remissutgåvans sid 5, 6,12,13,16, 18-25,28, 29, 39, 40, 42,44-49 och 54 + halva
sid 55 har utgått.
Scenarier och bedömningar för utvecklingen inom näringslivet läggs i en egenbilaga, vilket underlättar uppföljning och uppdatering.
En tidigare idé att låta energiplanen innehålla strategier för de största områden
för tillförsel av förnybar energi på Gotland har också utgått.
Biogasstrategin blir ett eget dokument tillsammans med handlingsplan biogas
Luftkvalitetsmålen har utgått ur energiplanen (finns i miljömålsarbetet) och
istället har konsumtions- och kretsloppsmål infogats.
Kapitel 5 innehåller större delen av de avsnitt som ingår i planen enligt Borgmästaravtal (CoM) och Islepact, reviderat avsnitt från SEAP 1 godkänd av RS
2012 i Islepact- projektet. Sammanfattningen som fanns i remissversionens
inledning är en del av mallen för en energiplan enligt Borgmästaravtalet (CoM)
och Islepact. Den utgör nu kap. 5.5.

1

SEAP – ”Sustainable Energy Action Plan” = handlingsplan för hållbar energi, RS 18 december 2012
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Ledningskontoret
Helena Andersson

Bedömning av konsekvenser

för barn och ungdomar

Energi 2020 - energiplan för Region Gotland

Ärendenummer

KS 2011/710

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

 Nej, motivera

Ingen som läser rapporter om pågående klimatförändringar kan undgå att inse att de
är av central betydelse för unga och kommande generationer.
Om du svarat ja, besvara följande frågor:
2. Vilka flickor och pojkars berörs av denna fråga/ärende?

Berör alla unga och kommande generationers välfärd
3. Hur sätts flickor och pojkars bästa i främsta rummet? Exempelvis när det gäller
följande rättigheter;
- sociala
- ekonomiska
- kulturella
- -miljömässigt hållbar utveckling
- säkerhet

Genom att planens intentioner målmedvetet fullföljs
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.

”Erfarenhetsinhämtning” inte relevant, men som ett av underlagen till planen kunde
vi samlat in barns och ungdomars tankar och funderingar kring energi och klimat.
Energi och klimat är frågor som väcker tankar, funderingar och oro hos många barn
och unga.
Om flickor och pojkar tillfrågats ska en återkoppling/uppföljning göras.
6. Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och avvägningar som gjorts.

På mycket konkret nivå finns exempel på intressekonflikter mellan ekonomi på kort
sikt och miljö längre sikt, exempel som direkt rör barn och ungdomar finns t ex i
utförande av skolskjutsar, föräldrars val att skjutsa barn i bil till skolan, regionens
skolskjutsar som ännu inte drivs förnybart.

Besöksadress Visborgsallén 19

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

Webbplats www.gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Org. nr. 212000-0803

KS 2011-710 Bilaga 2

Tidplan för beredning av Energi 2020
Senast reviderad januari 2014

PBK – info

15 / 3 2011, Klart!

RS godkänna planförslag för remiss
18/11 2011 Klart!
Inarbeta kompletterande förslag efter RS
delvis klart se nedan. ang biogas
Invänta Lst:s klimat och energimål, vår 2012 preciseringar nat. Miljömål höst 2012
Klart!
Inarbeta kompletteringar fr RS gällande skapare mål för biogas bl a … ej i mål
Remisstid

28 jan 2013 – 10 april 2013

Bearbetning inkomna remissvar

10 april-20 april

Deadline RSAU
inlämning
22 maj
Sammanställning inkomna remissvar, redogörelse för hur remissinstansernas synpunkter
inarbetats i planförslaget
RSAU

5/6 Återremiss!

RSAU
7/11- Återremiss!
Politisk referensgrupp är utsedd av regionstyrelsen i december, RS § 410
Genomfört fyra referensgruppsmöten feb- april 2014
Deadline inlämning
senast 7 april
RSAU
12 maj
RS
26 maj
Denna inplanering utgår från regionstyrelsens beslut från november - ärendet ska
återkomma våren 2014.
KONSTATERANDE. Ärendet kommer med denna planering att behandlas av RF samtidigt
med budgeten.
RF

16/6 2014

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-06-16

Handlingar till

Ärende 9

Region Gotlands översiktsplan ”Bygg
Gotland 2010-2025”; aktualitetsprövning
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-05-26, § 163
• Ledningskontoret 2014-04-11 med uppföljningsrapport
• Länsstyrelsen Gotland 2013-10-16

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-05-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-12

Rs § 163
Au § 168

Aktualitetsprövning av Region Gotlands översiktsplan ”Bygg
Gotland 2010-2025”
RS 2014/664

- Länsstyrelsen Gotlands län 2013-10-16
- Ledningskontoret 2014-04-11
- Ledningskontoret 2014-04-15

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Region Gotlands översiktsplan ”Bygg Gotland 2010-2025” bedöms vara aktuell. I
planen ingår även fördjupad översiktplan (FÖP) Hela Visby 2009 (inkl FÖP Norra
Visby 1995, FÖP A7-området 1996, FÖP Skrubbsområdet 1989, FÖP Visby Flygplats
1991, FÖP Visby Hamn 1995), FÖP Storsudret och Burgsvik 2013, FÖP Fårö 2014,
FÖP Östergarnslandet 1995, FÖP Fårösund 2004, FÖP Dalhem samhälle 1996 och
FÖP Ronehamns samhälle 1995.

Regionens översiktsplan ”Bygg Gotland 2010-2025” antogs av dåvarande kommunfullmäktige 2010-06-14, § 79. Översiktsplanens intentioner och inriktning utgår från det
regionala utvecklingsprogrammet ”Vision Gotland 2025” (antagen av kommunfullmäktige i juni 2008, § 73) där den övergripande målsättningen är att utifrån ett markoch vattenanvändningsperspektiv bidra till en långsiktig hållbar utveckling av Gotland.
Fördjupade översiktsplaner (FÖP) finns för Visbyområdet (Norra Visby 1995, A7området 1996, Skrubbsområdet 1989, Visby Flygplats 1991, Visby Hamn 1995), Fårö,
Storsudret/Burgsvik, Östergarnslandet, Fårösund, Dalhem samt för Ronehamn. Dessa
ingår också i regionens översiktplan.
De översiktsplaner som ovan upptas (en del av äldre datum) äger fortfarande aktualitet
och ska fortsatt beaktas i planarbetet.
Regionfullmäktige ska minst en gång under varje mandatperiod ta ställning till,
aktualitetspröva, översiktsplanens aktualitet. I uppdraget ingår även fördjupningar av
översiktsplanen.
En del förutsättningar för den fysiska planeringen har förändrats sedan översiktsplanen
antogs. Så har t ex en ny plan- och bygglag trätt i kraft. En annan nyhet är att
strandskyddslagstiftningen har förändrats genom att kommunerna fått möjlighet att
peka ut så kallade landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen (LIS).
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-05-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-12

Rs § 163 forts.
Au § 168

Länsstyrelsen har lämnat en aktualitetsredogörelse över översiktsplanen där de statliga
och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet
beskrivs.
Sammanfattningsvis bedömer länsstyrelsen att översiktsplanens strategier och
inriktningar till stora delar följts och därmed kan översiktsplanen anses vara aktuell.
Ledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen delar länsstyrelsens uppfattning att
översiktsplanens intentioner och strategier fortfarande är aktuella.
Ytterligare motiv för denna bedömning är det uppdrag ledningskontoret fick av
regionstyrelsens arbetsutskott under § 22/2013 att genomföra en förstudie med temat
landsbygdsutveckling där bland annat serviceorternas betydelse och funktioner skall
belysas. Utredningen kommer att vara ett mycket viktigt planeringsunderlag inför
framtagandet av den nya översiktsplanen och beräknas vara klar tidigast vintern 2015.
Mot bakgrund av ovan sagda föreslår ledningskontoret att översiktsplanen aktualiseras i
sitt nuvarande skick.
Föredragande i ärendet på arbetsutskottet var Jan von Wachenfeldt planeringsstrateg på
ledningskontoret, Frida Brunner projektledare och Jenny Sandberg samhällsplanerare,
båda på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Arbetsutskottet har, i enlighet med ledningskontoret, bedömt att översiktsplanen bedöms
vara aktuell.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2013/664

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Frida Brunner
Jan von Wachenfeldt

Datum 11 april 2014

Regionstyrelsen

Aktualitetsprövning av Region Gotlands översiktsplan
”Bygg Gotland 2010-2025”
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att Region Gotlands
översiktsplan ”Bygg Gotland 2010-2025”, i vilken även FÖP Hela Visby 2009
(inkl FÖP Norra Visby 1995, FÖP A7-området 1996, FÖP Skrubbsområdet 1989,
FÖP Visby Flygplats 1991, FÖP Visby Hamn 1995), FÖP Storsudret och
Burgsvik 2013, FÖP Fårö 2014, FÖP Östergarnslandet 1995, FÖP Fårösund
2004, FÖP Dalhem samhälle 1996 och FÖP Ronehamns samhälle 1995 ingår,
bedöms vara aktuell.
Bakgrund

Regionens översiktsplan ”Bygg Gotland 2010-2025” antogs av dåvarande
kommunfullmäktige 2010-06-14, § 79. Översiktsplanens intentioner och
inriktning utgår från det regionala utvecklingsprogrammet ”Vision Gotland
2025” (antagen av kommunfullmäktige i juni 2008, § 73) där den övergripande
målsättningen är att utifrån ett mark- och vattenanvändningsperspektiv bidra
till en långsiktig hållbar utveckling av Gotland.
Det finns även fördjupade översiktsplaner (FÖP) för Visbyområdet (Norra
Visby 1995, A7-området 1996, Skrubbsområdet 1989, Visby Flygplats 1991,
Visby Hamn 1995), Fårö, Storsudret/Burgsvik, Östergarnslandet, Fårösund,
Dalhem samt för Ronehamn. Dessa ingår också i regionens översiktplan.
Regionfullmäktige ska minst en gång under varje mandatperiod ta ställning till,
aktualitetspröva, översiktsplanens aktualitet. I uppdraget ingår även
fördjupningar av översiktsplanen. Bedömningen ska göras utifrån plan- och
bygglagens krav på vad som ska framgå av en översiktsplan –
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•
•
•
•

•

hur det är tänkt att mark- och vattenområdena ska användas
regionens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och
bevaras
hur regionen avser att tillgodose riksintressen och följa miljökvalitetsnormerna
hur regionen i den fysiska planeringen ska ta hänsyn till och samordna
översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och
program av betydelse för en hållbar utveckling inom regionen
redovisning av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
enligt miljöbalken.

Om regionfullmäktige finner att översiktsplanen är inaktuell, ska en översyn
göras eftersom varje kommun är skyldig att ha en aktuell översiktsplan. När
regionen beslutat om översiktsplanens aktualitet ska bedömningen skickas till
länsstyrelsen, Boverket samt berörda kommuner och regionplaneorgan (Plan
och byggförordningen 2011:338 2:7).
En del förutsättningar för den fysiska planeringen har förändrats sedan översiktsplanen antogs. Så har t ex en ny plan- och bygglag trätt i kraft. En annan
nyhet är att strandskyddslagstiftningen har förändrats genom att kommunerna
fått möjlighet att peka ut så kallade landsbygdsutvecklingsområden i strandnära
lägen (LIS).
Länsstyrelsen har lämnat en aktualitetsredogörelse över översiktsplanen där de
statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet beskrivs. Sammanfattningsvis bedömer länsstyrelsen att
översiktsplanens strategier och inriktningar till stora delar följts och därmed
kan översiktsplanen anses vara aktuell. Övriga framförda synpunkter och
påpekanden av nya planeringsförutsättningar/behov bör enligt länsstyrelsen
utgöra underlag för arbetet med en ny översiktsplan.
Bedömning

En uppföljningsrapport i vilken översiktsplanens förslag och strategier följts
upp har tagits fram och bifogas denna tjänsteskrivelse. Sammanfattningsvis
delar ledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen länsstyrelsens
uppfattning att översiktsplanens intentioner och strategier fortfarande är
aktuella. Det finns därför inte något överhängande motiv idag att revidera den
nuvarande översiktsplanen.
Ytterligare motiv för denna bedömning är det uppdrag ledningskontoret fick
av regionstyrelsens arbetsutskott under § 22/2013 att genomföra en förstudie
med temat landsbygdsutveckling där bland annat serviceorternas betydelse och
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funktioner skall belysas. I uppdraget ingår också att se över ett antal områden
som är viktiga för landsbygdsutvecklingen som kollektivtrafik, bredbandsutveckling, utveckling av LIS-områden, detaljplanelagd mark för småindustri
eller industri, samordning av resurser för företagsutveckling etc. Utredningen
kommer att vara ett mycket viktigt planeringsunderlag inför framtagandet av
den nya översiktsplanen. Utredningen beräknas inte vara klar förrän tidigast
om ett år, vintern 2015.
Mot bakgrund av ovan sagda föreslås att översiktsplanen aktualiseras i sitt
nuvarande skick. Arbetet med en ny översiktsplan påbörjas lämpligen i
samband med regionens styrkortsarbete och den revidering av Vision 2025 –
Regionala utvecklingsstrategin (RUS) – som sannolikt kommer att bli aktuell
inom det närmaste året.
Ledningskontoret
Per Lindskog
T f regiondirektör
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Regionstyrelsen
Region Gotland
621 81 VISBY

Aktualitetsredogörelse Bygg Gotland Översiktsplan för Gotlands kommun
2010-2025 enligt 4 kap 28§ PBL
Bakgrund
Enligt Plan- och bygglagen (3 kap 28 §) ska länsstyrelsen minst en gång under
mandatperioden redovisa sina synpunkter i fråga om statliga (och mellankommunala) intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Synpunkterna
ska redovisas i en sammanfattande redogörelse till kommunen. Länsstyrelsen ska
lämna en sådan redogörelse till kommunen också när kommunen begär det.
För Gotland gäller översiktsplanen Bygg Gotland, översiktsplan för Gotlands
kommun 1 2010-2025, antagen av kommunfullmäktige 2 2010-06-14 § 79, laga
kraft 2010-07-15.

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen anser att den största delen av översiktsplanens intentioner följs vad
gäller strategier och åtgärdsarbete. De förändringar som skett för riksintressen och
andra frågor som Länsstyrelsen arbetar med redovisas i redogörelsen. I redogörelsen har Länsstyrelsen även valt att lyfta vissa delar som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet som inte lyftes till antagandet av nuvarande översiktsplan.

Nationella miljömål
Sedan översiktsplanen antogs har förändringar skett i uppföljning av miljömålsarbetet. Miljömålen utgår nu från en ny bedömningsgrund och målstrukturen utgörs
av generationsmål, miljökvalitetsmål och etappmål med preciseringar. Vissa
tillägg har även gjorts till miljömålen. Vid prövningen av översiktsplanen bör förändringarna och Region Gotlands nuvarande arbete för att uppnå miljömålen
framgå.

Energi och fysisk planering
Energifrågor och energieffektivisering kommer att bli alltmer viktigt att beakta i
fysisk planering framöver. Vid prövning av översiktsplanen skulle Region Got1
2
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land kunna överväga om detta skulle vara något att behandla mer i dokumentet.
Kopplingar och hänvisningar kan även göras till Region Gotlands övriga strategiska dokument inom området.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
I Plan- och Bygglagen (2010:900) ingår nu en paragraf om landsbygdsutveckling i
strandnära lägen, 3 kap 5 § 5 p. I miljöbalken behandlas LIS-områden i 7 kap. 18e
§ första stycket. Region Gotland har sedan översiktsplanen antogs pekat ut LISområden i fördjupade översiktsplaner. När översiktsplanen antogs fanns även förslag på att göra ett tematiskt tillägg med LIS-områden till gällande översiktsplan,
Bygg Gotland 2010-2025. Detta skulle kunna göras i samband med kommande
aktualitetsprövning.

Vindbruk
Energimyndigheten reviderar för närvarande landets riksintresseområden för
vindbruk. En första remissomgång besvarades av både Region Gotland och av
Länsstyrelsen under våren 2013. Ytterligare en remissomgång följer under hösten
och Energimyndigheten väntar sig kunna besluta om nya riksintresseområden i
slutet av 2013. I och med de nya riksintressena kan ändringar komma att ske för
Gotlands del och nya ställningstaganden kan komma att bli nödvändiga och beaktas vid prövningen av översiktsplanen. Fram tills dess att nya områden beslutats
gäller tidigare riksintresseområden.
Vad gäller översiktlig planering av vindbruk i övrigt står Länsstyrelsen fast vid
sitt granskningsyttrande angående betydelsen av en samlad vindkraftsutbyggnad i
större grupper. Detta för att riksintresset enligt 4 kap 2 § MB inte påtagligt ska
skadas. För att säkerställa detta underströk Länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande av Bygg Gotland 2025 att stor restriktivitet ska gälla för etablering av vindkraftverk utanför områden som anges i planen.

Försvarsmaktens riksintressen
Försvarsmakten har i dagarna presenterat uppdatering av sina riksintresseområden. Inga större förändringar har skett. Länsstyrelsen avser att separat stämma av
de förändringar som kan ha inverkan på fysisk planering med Region Gotland i ett
möte innan aktualitetsprövningen.

Infrastruktur
En riksintresseprecisering för Visby flygplats har under året arbetats fram av Trafikverket i samverkan med Region Gotland, Länsstyrelsen m.fl. Riksintressepreciseringen är ännu ute på samråd, men är viktig att beakta vid tid för aktualitetsprövningen.
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Sedan översiktsplanen antogs har även en ny upphandling av färjetrafiken påbörjats. Detta bör även Region Gotland beakta vid aktualitetsprövningen. Även andra
infrastrukturplaner kan ha bäring på den översiktliga planeringen.
När Översiktsplanen antogs var frågan uppe om en fast förbindelse till Fårö. Frågan utreds nu av Trafikverket och en förstudie har varit på samråd. Vid aktualitetsprövningen bör ett stycke om detta tillföras.
I översiktsplanen står det att” samverkan mellan Vägverket (nu Trafikverket) och
kommunen (nu Region Gotland) är viktig för att skapa säkra, trygga och trevliga
gatumiljöer i de gotländska tätorterna” på sida 108. Länsstyrelsen anser att säkerhet och trygghet kan förbättras på många platser för både gång- och cykeltrafiken.
Exempel vad gäller osäkra cykelvägar vid korsande utfarter samt dåligt underhållna övergångsställen. I Trafikverkets nya arbetsmetoder används fyrstegsprincipen.
I många av dessa osäkra trafiksituationer skulle steg1 och steg 2-åtgärder vara
användbara.
En ökad satsning bör enligt Länsstyrelsen ske på kollektivtrafiken för att översiktsplanen ska följas. På sida 58 står ”En utveckling av kollektivtrafiken är enligt
VISION GOTLAND 2025 en av de viktigaste faktorerna för att hela det gotländska samhället ska kunna utvecklas hållbart.” En utbyggd kollektivtrafik är också
ett viktigt steg för Gotland för att kunna klassa sig som ekokommun. På sida 109
finns strategier som Region Gotland anser är av betydelse för att utveckla kollektivtrafiken och dessa bör Region Gotland hålla sig till framöver för att kollektivtrafiken ska utvecklas enligt intentionerna.
På sida 109 står ”Målsättningen är att cykelåkandet ska öka med 30 procent över
en 15-årsperiod (…) I energiplan för ekokommun Gotland framhålls att energieffektiva transportlösningar ska eftersträvas.” Här anges även strategier för att utveckla möjligheterna med cykling på ön. Länsstyrelsen anser att utvecklingen inte
sker i den takt som skulle behövas om målet ska nås, men att detta är en mycket
viktig aspekt av hållbar utveckling för Gotland.

Grön infrastruktur
Betydelsen av grön infrastruktur har lyfts på en nationell nivå sedan översiktsplanen antogs. Regeringen gav Naturvårdsverket uppdrag 2012 att ”utarbeta en landskapsanalys och analyser relevanta styrmedel för att utveckla den gröna infrastrukturen” (M2012/722Nm). Utifrån uppdraget har Naturvårdsverket föreslagit
en handlingsplan för grön infrastruktur på regional nivå och det anses viktigt att
arbetet med grön infrastruktur integreras med andra processer som påverkar den. I
Gotlands nuvarande översiktsplan lyfts landskapets värde och naturvärden fram.
En koppling skulle kunna göras till Naturvårdsverkets uppdrag vid prövningen
och vad detta kan innebära för den översiktliga planeringen på Gotland.
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Riksintresse dricksvattenförsörjning
Länsstyrelsen har under 2013 haft ett uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten
att föreslå områden för riksintresse för dricksvattenförsörjning. Länsstyrelsen har,
i samarbete med Region Gotland, föreslagit att följande områden skall vara område av riksintresse: överföringsledningarna mellan Tingstädeträsk – Visby – Tofta
samt anläggningarna Tingstäde vattenverk, Bingeby vattenverk, Langeshage distributionsanläggning och reservoaren vid Tofta södra. Beslut om riksintresse för
vattenförsörjning väntas under 2014.

Miljökvalitetsnormer (MKN)
Av översiktsplanen ska enligt 4 kap. 1 § PBL framgå hur kommunen (Region
Gotland) avser att följa gällande miljökvalitetsnormer. Vid planering, planläggning och tillståndsprövning ska kommuner och myndigheter iaktta gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 3 § miljöbalken.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Enligt PBL 2 kap. 2 § ska miljökvalitetsnormer följas vid planläggning. Vattenmyndigheten för södra Östersjöns vattendistrikt har fastställt miljökvalitetsnormer
i form av kvalitetskrav för ytvattenförekomster, grundvattenförekomster och
skyddade områden i december 2009 (Länsstyrelsen Kalmar län, Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt, föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet, 08 FS 2009:81.)
Under 2013-2014 kommer en översyn göras av gällande miljökvalitetsnormer och
beslut om reviderade MKN tas i december 2015.

Havsplanering
I Bygg Gotland 2025 är redovisningen begränsad för hur Region Gotland avser att
använda havsområdet inom sitt geografiska område. En tydlig vägledning för planering anses som viktig för att säkerställa ett långsiktigt hållbart nyttjande av havet. Länsstyrelsen har varit i kontakt med Region Gotland kring förberedelser för
fysisk planering av havet, samt kring underlag för den nationella havsplanering
som är att vänta. Enligt den utredning som ligger till grund för havsplaneringen
regleras kommunalt, statligt och överlappande planeringsansvar för olika delar av
havet. Det kommunala planeringsansvaret sträcker sig då från strandlinjen ut till
12 nautiska mil från baslinjen. Den största delen av detta område överlappas av
statligt planeringsansvar, vilket löper från en nautisk mil utanför baslinjen ut till
ekonomisk zon. Kommunala intressen i havet är på så vis av betydelse för de föreslagna statliga havsplanerna. Reglerande lagstiftning för havsplaneringen inväntas, men i det fortsatta arbetet med planering av havet är det angeläget att Region
Gotland vidareutvecklar pågående och planerad vattenanvändning i översiktlig
planering.
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Klimatförändringar
Klimatförändringar berör samhällets samtliga delar och dagens fysiska planering
lägger strukturen för det framtida samhälle som möter dessa förändringar. Region
Gotland bedömer livslängden hos ny bebyggelse till minst 100 år. Långsiktiga
investeringar som görs idag i mark- och vattenanvändning bör därför utgå från de
effekter ett förändrat klimat kan leda till. ÖP – bygg Gotland 2025 beskriver problematiken kring klimatförändringar översiktligt och väl. Viss hänsyn tas även i planeringen kring stigande havsnivåer, vilket är positivt. I översiktsplanen kan dock åtgärder för anpassning till andra klimatförändringar lyftas.
Länsstyrelserna har tagit fram ett vägledningsdokument för klimatanpassningsåtgärder i fysisk planering. Dokumentet beskriver vad som ska, bör och kan tas hänsyn till vad gäller klimatanpassning i och efter planprocessens olika skeden. Rapporten bifogas.
De klimatförändringar som leder till ett behov av anpassning på Gotland handlar
om direkta och indirekta effekter av förändrade nederbördsmängder, högre temperaturer och förhöjda havsnivåer.
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked ska bebyggelse
och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn
till flera aspekter. De flesta av dessa påverkas tydligt av ett förändrat klimat. Däribland ingår hänvisning till människors hälsa och säkerhet, vattenförsörjning och
avlopp, översvämningar, olyckor och erosion (2 kap 5§ PBL).
I översiktsplanen bör det redovisas hur nutida och framtida förutsättningar styr
den långsiktiga planeringen. Vad gäller klimatrelaterade förutsättningar anses
översvämningsrisk (orsakat av så väl skyfall, höga flöden i vattendrag, sjöar eller
höga havsvattenstånd), riskområden för erosion, samt förutsättningar för dricks-,
dag- och grundvatten som särskilt viktiga.
I tillägg till den plushöjd som beslutats för nybyggnation i kustområden bör denna
även tydligt omfatta tekniska försörjningsystem. Skyddsåtgärder för befintlig bebyggelse bör även föreslås och upphävanden eller ändringar för detaljplaner med
outnyttjade byggrätter i lågt belägna områden kan genomföras.
För samhällsviktiga funktioner såsom sjukhus, tekniska försörjningssystem, infrastruktur och samhällsviktig verksamhet bör skyddsåtgärder planeras för att säkra
verksamheternas funktion. Vid planering av ny samhällsviktig verksamhet ska
sådan lokaliseras till lågriskområden.
Även grundvattennivåer och förutsättningar för vattenförsörjning förändras i och
med ett förändrat klimat. I sydöstra delarna av Sverige, Gotland inräknat har
scenarier tagits fram om framtida klimatförändringar. Scenarierna visar att dagens
situation med liten grundvattenbildning och låg grundvattentillgång under sensommaren kommer att förstärkas. Fram till nästa sekelskifte kan delar av mellersta

LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN

AKTUALITETSREDOGÖRELSE

2013-10-16

401-3278-13
6

och östra Götaland samt östra Svealand ha minskad grundvattenbildning med upp
till drygt 20 %. Kvaliteten på grundvattnet kan komma att förändras med ökade
humushalter och ökad förorening av mikroorganismer (d.v.s. bakterier). Risken är
också större vid torrperioder för att grundvattenuttag i kustområden och områden
med relikt salt kan ge höga salthalter i brunnsvattnet.
Scenarier visar också att mönster för nederbörd kommer att förändras. Ökad nederbörd och översvämningsrisk förväntas ske resten av året, vilket ökar risken för
grundvattenföroreningar av vattenburen mikrobiologisk smitta. Ändrade förhållanden kan också mobilisera markföroreningar eller påverka tekniska system och
anläggningar vilket kan medföra grundvattenpåverkan. Exempel på det senare kan
vara att enskilda avloppsanläggningar översvämmas vid förhöjd grundvattenyta.

Underlag för Klimatförändringar
SMHI - Klimatanalyser för Gotland
http://www.smhi.se/klimatdata/klimatscenarier/klimatanalyser/Sveriges-lansframtida-klimat-2.1115?emsc=a2b2&distrikt=9&target=data&indx=t&tid=ar
Länkar Erosion
SGI (2006) - Översiktlig sårbarhetsanalys för översvämning, skred, ras och erosion i bebyggd miljö i ett framtida klimat
http://www.swedgeo.se/upload/Publikationer/%C3%96vrigt/pdf/SGIDelrapport%20S%C3%A5rbarhetsanalys.pdf
Kartfiler för erosion bifogas separat.
Länkar Grundvatten
SGU - Klimatets påverkan på koncentrationer av kemiska ämnen i grundvatten –
2012 http://www.sgu.se/dokument/service_sgu_publ/SGU-rapport_2012-27.pdf
SGU - Grundvattennivåer och vattenförsörjning vid ett förändrat klimat – 2010
http://www.sgu.se/dokument/service_sgu_publ/SGU-rapport_2010-12.pdf
SGU - Så påverkar klimatförändringarna grundvattnet
http://www.sgu.se/sgu/sv/samhalle/energi-klimat/klimatforandringar/sa-paverkarklimatforandringarna-grundvattnet.html
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Naturvård
Översyn av strandskyddet
I samband med den förändrade strandskyddslagstiftning som trädde i kraft 2009
(prop. 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden) beslutade
regeringen att länsstyrelserna ska se över de utvidgade strandskyddsområdena.
Arbetet ska vara slutfört innan slutet av 2014. Den nuvarande översynen görs bl.a.
eftersom utvidgning av strandskydd inte alltid motiverats. Det generella strandskyddet gäller för land- och vattenområdet inom 100 meter från strandkanten.
Länsstyrelserna har möjlighet att utvidga strandskyddet upp till 300 meter om det
behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. Dagens utvidgade
strandskydd kommer att gälla tills vidare, dock längst t.o.m. 2014.
I översynen ska Länsstyrelsen fatta nya beslut om utvidgat strandskydd och motivering ska framgå. Under arbetet med översyn av strandskyddet har Länsstyrelsen
hittills fattat beslut om översyn av strandskyddet på Storsudret och Fårö. För närvarande pågår översyn av strandskyddet på Östergarnslandet. Därefter kommer
arbetet med översyn av den södra halvan av Gotland inledas. Arbetet avslutas med
den norra halvan av Gotland.
För kännedom, men inte av betydelse för denna prövning av översiktsplanen är att
regeringen i början av 2013 inrättade en strandskyddsdelegation. Anledningen är
att det finns indikationer på att de nya reglerna om strandskydd som infördes 2009
och 2010, som bl.a. skulle göra det lättare att bygga strandnära i glesbygdsområden, inte haft den effekt som det var tänkt. Delegationen ska fungera som en arena
för erfarenhetsutbyte och dialog när det gäller tillämpningen av strandskyddsreglerna. Uppdraget ska vara slutfört i december 2015.
Översyn av riksintresse för friluftslivet
I propositionen Framtidens friluftsliv (2009/10:238) anges att nuvarande riksintresseområden för friluftsliv ska ses över. Ny kunskap finns om friluftslivets betydelse och det anses viktigt att utpekade riksintresseområden har god aktualitet och
nya bedömningar kan tillföras. Utpekandet av ett riksintresseområde bör bedömas
utifrån att det har betydelse för ett stort antal människors friluftsliv. Många riksintresseområden för friluftsliv ligger på avstånd från tätorter och i uppdraget anges
att särskild hänsyn ska tas till de långsiktiga behoven av tätortsnära natur. Länsstyrelsen ser för närvarande över riksintresseområden för friluftsliv och uppdraget
ska redovisas till Naturvårdsverket senast den 31 december 2013. Länsstyrelserna
har dock begärt förlängd svarstid t.o.m. mars 2014 och inväntar svar angående
detta.

Kulturmiljö
I det översiktliga planeringsarbetet är det viktigt att kulturmiljöfrågor lyfts fram.
Kulturmiljön är, förutom en viktig aspekt av fysisk planering, även en viktig fak-
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tor för bl.a. regional utveckling och besöksnäring och i nuvarande översiktsplan
står det ”det rika kulturarvet är en tillväxtfaktor som bidrar till kommunens attraktionskraft som besöksmål och boendemiljö” (s 77).
Förutsättningar för att integrera kulturmiljön i planeringssammanhang hänger
samman med att det finns användbart planeringsunderlag och andra strategiska
dokument. Ett sådant dokument är KMP (kulturmiljöprogrammet) som är under
framtagande. Programmet skulle vara färdigt i år, men beräknas inte bli färdigt
inom angiven tid. Framtagandet av ett kulturmiljöprogram har ansetts som betydelsefullt och Länsstyrelsen anser att färdigställandet bör prioriteras då det kommer ha funktion som underlag till strategiska planeringsdokument inom det gotländska utvecklingsarbetet.
På sida 77 i översiktsplanen finns ett avsnitt om en studie av vilka kyrkomiljöer
som ska prioriteras för skyddsåtgärder. I kulturmiljöprogrammet som nu är under
framtagande görs en karaktärisering av kyrkomiljöer med beskrivningar av kulturhistoriska värden. Dessa kan eventuellt kopplas ihop senare med riksintressebeskrivningarna.
Utifrån beskrivningen i översiktsplanen ”det rika kulturarvet är en tillväxtfaktor
som bidrar till kommunens attraktionskraft som besöksmål och boendemiljö”
(s77) skulle det kunna framgå att kulturmiljöns betydelse kan lyftas i fler sammanhang, samt att konsekvensanalyser för kulturmiljön göras oftare.
Det har inte gjorts några områdesbestämmelser för fiskelägen som det står om i
nuvarande översiktsplan. Men, ett förslag på riktlinjer för fiskelägen är nyligen
inlämnade från Länsstyrelsen till Region Gotland i ett remissförfarande.
På sida 79 anges Hejnumdalen som en lämplig plats för ett pilotprojekt för områdesbestämmelser för kulturlandskap. Länsstyrelsen känner inte till om detta är
utfört.

Mänskliga rättigheter och social planering
Länsstyrelsen ser positivt på att de sociala aspekterna är beaktade i översiktsplanen.
Jämställdhet
På sida 59 står att ” Det pågår ett arbete med att öka jämställdhetsintegreringen
inom kommunens samtliga förvaltningar och nämnder”. Länsstyrelsen vet att ett
sådant arbete pågår, vilket är väldigt bra. Vid prövningen skulle det kunna framgå
vad som görs för att lyfta jämställdhetsaspekten i den fysiska planeringen och hur
arbetet fortsätter.
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Social planering
Sociotopskarteringarna som föreslogs i översiktsplanen är ett instrument som Region Gotland använder sig av. Länsstyrelsen ställer sig mycket positiv till detta.
Demografisk och könsuppdelad statistik anges användas som underlag för planeringsinsatser för serviceorter på sida 52. Länsstyrelsen har fått information om att
könsuppdelad statistik varit det som använts hitintills. Region Gotland skulle även
ha stor användning av att använda annan typ av demografisk statistik. Utifrån sådan statistik kan befolkningsprognoser göras, vilket underlättar Region Gotlands
framtida planering.
På sida 60 står det” Det är av stor vikt att barnfamiljer väljer att flytta till Gotland
eller att stanna kvar. Det är avgörande att båda föräldrarna hittar ett attraktivt
arbete.” Länsstyrelsen anser att det vid en aktualitetsprövning skulle kunna framgå vad Region Gotland gör idag för att få barnfamiljer att flytta till ön om detta
fortfarande är en av Region Gotlands prioriteringar.
Sedan översiktsplanen antogs har Högskolan på Gotland och Uppsala Universitet
slagits samman och det förväntas flytta fler studenter till ön. På sida 62 i översiktsplanen anges studenter viktiga för en god befolkningssammansättning. I
prövningen av planen bör en ökning av antal studenter behandlas både vad gäller
bostadsutveckling, men även andra sociala aspekter av studentnärvaron på ön.
Hemlöshet
Michael Anefur har utsetts som nationell hemlöshetssamordnare av regeringen.
Mellan 2012 och 2013 besöker han och ämneskunnig Maria Boustedt Hedvall
många kommuner runt om i Sverige för att kartlägga strategier för att motverka
hemlöshet samt för att ge råd och stöd hur kommuner ska arbeta för att förhindra
utestängning från bostadsmarknaden. Uppdraget kommer sedan att förvaltas av
länsstyrelserna. Anefur och Boustedt Hedvall har besökt Region Gotland två tillfällen.
Hemlöshet är en viktig fråga inom bostadsfrågor och fysisk planering. Länsstyrelsen har tidigare inte haft synpunkter på att hemlöshet inte behandlats i översiktsplanen, men anser att ett stycke kan tillföras om Region Gotlands strategier för att
motverka hemlöshet i och med regeringens satsning på att motverka hemlöshet.
Integration
I gällande översiktsplan är integration inte behandlat, men skulle kunna lyftas vid
aktualitetsprövningen. Integration är en viktig aspekt för regional tillväxt och möjlighet för integration är starkt kopplat till bostadsmarknaden. Dessutom anses
bristen på bostäder vara ett av de främsta hindren för mottagande av nyanlända på
Gotland.
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Tillgänglighet
Det är viktigt att säkerställa möjligheten för tillgänglighet för dem med funktionsnedsättning i den fysiska planeringen. I aktualitetsprövningen skulle tillgänglighetsaspekten kunna bli mer framträdande då dokumentet ska ligga till grund för
Region Gotlands övriga fysiska planering. Region Gotland har redan idag en samverkan med handikappsorganisationer, bl.a. vad gäller tillgänglighetsfrågor i fysisk planering och den samverkan som finns skulle kunna framhållas mer i översiktsplanen.
Barnperspektivet
Barnperspektivet är tillgodosett i vissa delar av nuvarande översiktsplan, såsom
vad gäller trygghetsaspekter och utbildning. Länsstyrelsen hade inga synpunkter
på barnperspektivet vid antagandet av översiktsplanen, men 2010-03-29 fattade
dåvarande kommunfullmäktige, numer regionfullmäktige beslut att en barnchecklista ska användas som underlag för beslut i nämnder som rör barn under 18 år.
Detta beslut togs samtidigt som nu gällande översiktsplan skulle antas. Barnperspektivet skulle utifrån denna checklista kunna få mer utrymme i en prövning av
planen, även om dokumentet endast ska vara vägledande. Exempelvis skulle ett
stycke kunna läggas till om Region Gotlands intentioner för att stärka barns plats i
det offentliga utrymmet.
Folkhälsa
I översiktsplanen koncentreras social hållbarhet till fyra perspektiv – trygghet,
jämställdhet, tillgänglighet och delaktighet. Folkhälsa utgör också en del av den
sociala dimensionen i begreppet hållbar utveckling och insatser för att främja och
förbättra folkhälsan är av stor betydelse för hållbar utveckling.
Samhällsplaneringens möjligheter är stora när det gäller att påverka människors
livsmiljö och därmed också folkhälsan. Översiktsplanen har möjlighet att påverka
människors livsmiljö och folkhälsa genom att skapa miljöer som stödjer fysisk
aktivitet. Fysisk aktivitet kan bidra till att minska folksjukdomar såsom hjärt- och
kärlsjukdomar samt diabetes.
En god bebyggd miljö som stödjer fysisk aktivitet i vardagen bidrar också till ett
myllrande stadsliv, minskar otryggheten och ökar rörelsefriheten för sårbara grupper. En byggd miljö som stödjer fysisk aktivitet skapar attraktiva städer och orter.
I översiktsplanen bör det nationella folkhälsomålet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen (prop.
2007/08:110) beaktas.
Boverket hade 2011 ett regeringsuppdrag att ansvara för ett samverkansprojekt
som går ut på att samordna och utveckla arbetet kring samhällsplanering och bebyggelseutveckling för en miljö som möjliggör och stimulerar till fysisk aktivitet i
vardagen, bl.a. avseende tillgänglighet till grönområden och tätortsnära frilufts-
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områden samt säkra, trygga och attraktiva gång och cykelbanor. Utifrån detta
uppdrag har Boverket tagit fram en vägledning - Planera för rörelse! – en vägledning om byggd miljö som stimulerar till fysisk aktivitet i vardagen. Boverket.
2013, vilken kan vara ett stöd när folkhälsa kopplas till fysisk planering.

Lantbruk
Vissa siffror under rubriken ”näringslivsutveckling: areella näringar” på sid 65
bör uppdateras. Enligt jordbruksstatistisk årsbok 2010 är medelarealen 69,6 ha för
en lantbruksfastighet, antal företag 1574 samt total åkerareal 86125 ha.

Regional tillväxt
Det råder idag brist på olika typer av bostäder på Gotland, vilket är av stor betydelse för regional tillväxt. Byggandet av bostäder underlättar även inflyttning och
mottagande av nyanlända och studenters boendemöjligheter. Genom hopslagningen av Gotlands Högskola och Uppsala Universitet förväntas antalet studenter på
Gotland öka. Denna förväntade ökning bör tas upp vid prövningen av översiktsplanen. Fler studenter kan öka Gotlands attraktionskraft för boende, företag och
andra verksamheter, vilket stärker den regionala tillväxten.
Nya mål för tillväxt har tillkommit sedan översiktsplanen antogs i Näringspolitiskt
program för Gotland 2012-2015. Många delar av det näringslivspolitiska programmet har inverkan på samhällsplaneringen och Region Gotland bör vid prövning av översiktsplanen beakta om några av dessa mål kan vara av betydelse för
översiktsplanens aktualitet. Även handlingsplaner för att förenkla för företag har
tagits fram och beslutats av Region Gotland och Länsstyrelsen sedan översiktsplanen antogs.
I budgetpropositionen för 2013 säger regeringen att samspelet mellan fysisk planering och det regionala tillväxtarbetet kan utvecklas. Boverket har fått i uppdrag
att tillsammans med Tillväxtverket utforma och genomföra ett program för att
stärka förutsättningar till samspel mellan lokalt och fysiskt planeringsarbete med
lokalt och regionalt arbete för näringslivsutveckling samt hållbar tillväxt under
åren 2013-2015. Länsstyrelserna har fått i uppdrag att bidra med underlag, vilket
ska lämnas till Boverket senast den 30 november 2013.
Regeringen har påbörjat arbetet med att formulera en ny nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft för perioden 2014 till 2020. Region Gotland
och Länsstyrelsen kommer i det arbetet att ha möjlighet att lämna synpunkter och
underlag.
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Handläggning
Beslut i detta ärende har fattats av länsråd Peter Molin efter föredragning för
Länsstyrelsens ledningsgrupp av samhällsplanerare Lisa Palmér. Handläggningen
har skett tvärsektoriellt med representanter från enheten för samhälle och kulturmiljö, landsbygdsenheten, naturvårdsenheten samt miljö- och vattenenheten.

Peter Molin
Lisa Palmér

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-06-16

Handlingar till

Ärende 10

Internationell strategi för Region
Gotland; revidering
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-04-22, § 129
• Ledningskontoret 2014-04-15 med förslag till strategi

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-04-22
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-04-15

Rs § 129
Au § 132

Revidering av Internationell strategi för Region Gotland,
utvärdering av handlingsplan för 2013 samt handlingsplan för
2014
RS 2014/137

- Ledningskontoret 2014-03-03, reviderad 2014-04-15

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Förslag till reviderad internationell strategi för Region Gotland antas.

Regionstyrelsens beslut
•

Förslag till handlingsplan för kommunövergripande internationellt samarbete 2014
antas.

•

Utvärdering av handlingsplan för kommunövergripande internationellt samarbete
2013 godkänns och läggs till handlingarna.

Ledningskontoret har på uppdrag av regiondirektören genomfört en revidering av den
internationella strategin. Arbetet har genomförts med hjälp av regionala och interna
nätverk. Fokus har lagts på att uppdatera dokumentet utifrån nuläget och bedömd
framtidsbild. Viktigt har också varit att införliva förvaltningarnas internationella arbete i
de fall där flera förvaltningar samverkar. Förvaltningarna har redovisat sina internationella kontakter och bedömningar har genomförts utifrån detta. Ö-samarbetet inom
de europeiska öarna har fått ökat fokus medan andra delar som vänortssamarbete tonats
ner. Arbetet har haft som ingång att strategin skall vara kommunövergripande och att
samtliga förvaltningar skall vara förtrogna med arbetet i stort.
Handlingsplan för kommunövergripande internationellt samarbete 2013 har stämts av
och det kan konstateras att de prioriterade områdena och aktiviteterna har genomförts
under året.
Ett förslag till handlingsplan för 2014 har arbetats fram med den reviderade strategin
som bas. De prioriterade områdena och aktiviteterna under 2014 har rangordnats och
målbild samt ansvar har förtydligats. En begreppsförklaring bifogas planen för att göra
den lättare att förstå.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-04-22
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-04-15

Rs § 129 forts.
AU § 132

Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen antar reviderat förslag till internationell
strategi för beslut i fullmäktige, samt antar förslag till handlingsplan för kommunövergripande internationellt samarbete 2014 och godkänner utvärdering av samma
handlingsplan gällande 2013.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget efter förtydligande i handlingsplan gällande
prioriterade områden och aktiviteter under 2014.
På regionstyrelsens sammanträde föredrogs ledningskontorets reviderade skrivelse.
Stefan Wramner M) fick antecknat till protokollet att handlingsplan för internationell
strategi 2014 blev presenterad först i april 204.
Expedieras: (RS beslut)

Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/137

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsenheten
Bertil Klintbom

Datum 2014-04-15

Regionstyrelsen

Förslag till revidering av Internationell strategi för
Region Gotland, utvärdering av handlingsplan för 2013
samt handlingsplan för 2014
Förslag till beslut

Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Förslag till reviderad internationell strategi för Region Gotland antas.

Förslag till regionstyrelsens beslut
•

Förslag till handlingsplan för kommunövergripande internationellt
samarbete 2014 antas.

•

Utvärdering av handlingsplan för kommunövergripande internationellt
samarbete 2013 godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Den internationella strategin
Ledningskontoret har på uppdrag av regiondirektören genomfört en revidering
av den internationella strategin. Arbetet har genomförts med hjälp av de
regionala och interna nätverken. Fokus har lagts på att uppdatera dokumentet
utifrån nuläget och bedömd framtidsbild. Viktigt har också varit att införliva
förvaltningarnas internationella arbete i de fall där flera förvaltningar
samverkar. Förvaltningarna har redovisat sina internationella kontakter och
bedömningar har genomförts utifrån detta. Ö-samarbetet inom de europeiska
öarna har fått ökat fokus medan andra delar som vänortssamarbete tonats ner.
Arbetet har haft som ingång att strategin skall vara ”hela koncernens” och att
samtliga förvaltningar skall vara förtrogna med arbetet i stort.
Arbetet med Östersjöinitiativet och B7 bör förtydligas mot bakgrund av
förändringar bland deltagande aktörer.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/137

Region Gotland

Utvärdering av handlingsplanen för 2013
Planen har stämts av och det kan konstateras att de prioriterade områdena och
aktiviteterna har genomförts under året. En viss otydlighet finns i uppdragen
när det gäller EU- och östersjöarbetet . Frågan om regionens engagemang och
ledningskontorets uppdrag bör förtydligas av politiken.
Uppdraget inom Hansan har under 2013 utökats i förhållande till
handlingsplanen. Deltagandet i Hansans Herbst Kommission samt
förberedelser inför hansedagarna i Lübeck 2014 medförde ökad insats från
regionens sida.
Vänortssamarbetet har tonats ner till förmån för de kommunala partnerskapen.
En ansökan om ett projekt i Ukraina, Gammalsvenskby, lämnades under
hösten in till ICLD men avslogs. En ny ansökan kommer sannolikt att lämnas
in under 2014.
Handlingsplan för 2014
Ett förslag till handlingsplan för 2014 har arbetats fram med den reviderade
strategin som bas. De prioriterade områdena och aktiviteterna under 2014 har
rangordnats och målbild samt ansvar har förtydligats. En begreppsförklaring
bifogas planen för att göra den lättare att förstå.
Remissförfarande
De personer som arbetat med revideringen av strategin samt 2014 års
handlingsplan har utsetts av respektive förvaltningsledning och har därigenom
haft mandat under arbetets gång. Resultatet av arbetet har förankrats i
förvaltningarna genom respektive förvaltnings representant i gruppen.
Bedömning

Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen godkänner reviderat förslag till
internationell strategi, utvärdering av handlingsplanen 2013 samt förslag till
handlingsplan 2014
Ledningskontoret

Per Lindskog
Tf Regiondirektör
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INTERNATIONELL STRATEGI FÖR REGION GOTLAND
Ny eller reviderad text
Syftet med Region Gotlands internationella strategi är att vara ett verktyg för förtroendevalda och
anställda inom regionen samt att fungera som stöd och riktlinjer för övriga aktörer på den
internationella arenan inom och utom regionen. På grundval av strategin antar regionstyrelsen årliga
handlingsplaner.

Inledning
Sedan Gotlands kommuns interregionala strategi antogs första gången 2007 har förutsättningarna
för det internationella arbetet på flera sätt ändrats.
•
•
•
•
•
•
•

Gotland blev 1 januari 2011 egen region
Ett nytt regionalt utvecklingsprogram, Vision 2025 har antagits
Region Gotland har gått med i Stockholmsregionens Europaförening och har därmed tillgång
till ett Brysselkontor
EU:s strukturfondsperiod 2014 -2020 startar
Flera institutioner med internationellt uppdrag har etablerats på Gotland
Högskolan på Gotland har gått samman med Uppsala Universitet
EU antog under 2009 en strategi för Östersjöområdet

Samtidigt har internationaliseringen fortgått. Ekonomiska konjunkturer påverkar världsekonomin och
fortsatta klimateffekter har påmint oss om att vi inte kan leva opåverkade av omvärlden. Den
föreliggande strategin för Region Gotlands internationella arbete är avsedd att ge oss ett verktyg i
denna nya och föränderliga situation.
I samband med en utvärdering av 2011 års strategi har synpunkter och inspiration inför den
kommande strategin inhämtats från olika fokusgrupper inom regionen samt det internationella
regionala nätverket. 1. Synpunkter har även inhämtats från andra aktörer såsom internationellt
verksamma institutioner på Gotland och andra kommuner/regioner. Några punkter har återkommit
eller betonats särskilt i dessa kontakter. Mer fokus på samverkan mellan näringsliv och det offentliga
har efterfrågats liksom tydlig koppling till Vision 2025. En kort och tydlig strategi förordas.
Traditionellt vänortsarbete bör i högre grad ersättas av konkreta samarbetsprojekt.

1

Region, länsstyrelse, Uppsala Universitet Campus Gotland samt representanter för näringslivet
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Regionstyrelsen har fastlagt följande ledstjärnor för den nya internationella strategin:
•
•
•
•
•
•

förankring, såväl inom som utanför den egna organisationen
koncentration, både i fråga om geografi och i fråga om valet av samverkansaktörer
långsiktig uthållighet, som gör att utfört arbete kontinuerligt följs upp och att kunskaper
sprids i organisationen
kompetensutveckling inom organisationen, främst avseende EU
samarbete utanför Europa i den mån det kan antas leda till särskild nytta för regionen eller
dess medborgare
Ett barn- och ungdomsperspektiv ska finnas med vid internationella kontakter och projekt för
att se möjligheter till och skapa förutsättningar för kontakt mellan barn och ungdomar samt
kring barn- och ungdomsfrågor i olika länder och regioner.

Vägval inför det internationella samarbetet
I en värld av många möjligheter är vägval nödvändiga för att bäst utnyttja tillgängliga resurser och
sträva mot uppsatta mål. Region Gotland har valt att grunda sin strategi på framförallt följande
dokument.

1 EU:s strategi för Östersjöområdet
Strategin, som antogs av europeiska rådet hösten 2009, utgår från fyra utmaningar:
•
•
•
•

en miljömässigt hållbar region
en region i tillväxt
en tillgänglig och attraktiv region
en trygg och säker region

Den aktionsplan som tillhör strategin innehåller totalt ett 80-tal åtgärder inom 15 prioriterade
områden. I strategin talas om så kallat flernivåstyre avseende ”samordnade instanser från EU,
medlemsstaterna, regionala och lokala myndigheter i syfte att genomföra EU:s politik”. 2 Ingen
svensk region har starkare skäl att engagera sig i Östersjöfrågor än Gotland.

2 Regionalt utvecklingsprogram för Gotland
Det regionala utvecklingsprogrammet ”Vision 2025” som antogs av kommunfullmäktige 2008 är det
övergripande programmet för Gotland och skall utgöra basen för andra planer och program med
bäring på utveckling av regionen. Den sammanfattande visionen lyder:
”Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt
och fylld av livslust.”
2
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De övergripande målen i programmet är:
•
•
•
•
•

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

3 Gemensam plattform för det offentliga Gotland
Länsstyrelsen, Uppsala Universitet Campus Gotland och regionstyrelsen har gemensamt utarbetat en
plattform för det offentliga Gotlands internationella samarbete. 3 Genom gemensamma
prioriteringar och ett mer enhetligt uppträdande kan hela regionens samlade resurser ge bättre
resultat. Enligt plattformen ska de offentliga organisationerna hålla varandra informerade om
internationella samarbeten och kontakter av betydelse samt samverka där så är möjligt och lämpligt.

Geografiska prioriteringar
Gotlands internationella arbete kan beskrivas som aktiviteter på huvudsakligen tre nivåer eller
arenor: Östersjöområdet, EU samt övriga världen.

Östersjöområdet 4
Bakgrund
Gotland är starkt beroende av Östersjöområdets miljö, ekonomiska utveckling, tillgänglighet och
säkerhet. Samarbetet runt Östersjöns stränder har historiska rötter långt tillbaka i tiden.
Samarbeten
EU:s strategi för Östersjöområdet (se föregående avsnitt) och EU:s regionalpolitik (se nästa avsnitt)
kommer att stå i fokus för de närmaste årens samarbete.
Gotland bidrog aktivt till bildandet av Baltic Sea Commission 1995 5 och stod för dess sekretariat
2007-10. Bland andra organisationer inom Östersjöområdet som Gotland har deltagit i eller
samarbetat med kan nämnas Baltic Islands Network (B7), Union of the Baltic Cities (UBC),
Hansenätverket, Council of the Baltic Sea States (CBSS) och Nordiskt Nätverk för Vuxnas lärande
(NVL).
3

http://www.gotland.se/imcms/57322
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Härmed avses i detta sammanhang Östersjön, Skagerack och Kattegatt med tillrinningsområden
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Ingår i organisationen för perifera kustregioner CPMR (Conference for Peripheral Maritime Regions)
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Det geografiska läget gör att Östersjöns miljö är av särskild vikt för Gotland. Även om merparten av
de nödvändiga åtgärderna måste vidtas på en annan nivå kan lokala åtgärder såväl som
påverkansarbete spela en viktig roll.

Finansiering
Delar av Östersjösamarbetet, framförallt projekt, kan finansieras externt. Sådan medfinansiering bör
sökas där så är möjligt.
Östersjöområdet har högsta prioritet för det internationella arbetet inom Region Gotland

Europeiska unionen
Bakgrund
EU:s regionalpolitik eller sammanhållningspolitik som den också kallas syftar till att stärka den
ekonomiska, sociala och geografiska sammanhållningen genom att minska skillnaderna i utveckling
mellan EU:s länder och regioner och på så vis bidra till en bättre ekonomisk utveckling i hela EU. I den
femte sammanhållningsrapporten som presenterades 10 november 2010 konstaterades att politiken
haft sådan effekt och att alla regioner gynnats men att de sammanhållningspolitiska investeringarna i
framtiden måste knytas närmare till EU:s strategiska tillväxtmål. I rapporten förelås också strängare
bidragsvillkor samt fler incitament för att medlen ska utnyttjas maximalt.
Samarbeten
Redan innan det svenska EU-medlemskapet var ett faktum hade Gotland etablerade kontakter med
EU-relaterade organisationer. Region Gotland är medlem i intresseorganisationen CPMR,
konferensen för maritima kustregioner i Europa, för att därigenom ha tillgång till såväl information
som inflytande. Som tjänstemannaorganisation under CPMR har nätverket Islenet bildats och verkat.
Islenet är under rekonstruktion och regionen har tagit del och styrt rekonstruktionsarbetet. Region
Gotland ingår i Stockholmsregionens Europaförening och har tillgång till bevakning av sakfrågor och
”lobby” verksamhet. Nätverk mellan andra svenska kommuner och regioner är viktiga för
jämförelser och kunskapsspridning.
Finansiering
Gotland omfattas under programperioden 2014-2020 av EU:s regionala utvecklingsstöd, de så kallade
strukturfonderna:
Gotland och Smålandslänen tillhör samma region, Småland och öarna, när det gäller EU:s regionala
utvecklingsmedel inom Sverige. De två programmen är:
1. Europeiska regionala strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning –
ERUF eller Regionalfonden. Målet med programmet är att stärka den regionala konkurrenskraften
för att uppnå hållbar tillväxt och på så sätt bidra till fler arbetstillfällen och företag. Programmets
insatsområden är forskning och innovation, ökad tillgänglighet och användning av informations- och
kommunikationsteknik, företagens konkurrenskraft samt övergång till koldioxidsnål ekonomi.
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2. Europeiska socialfonden – ESF eller Socialfonden har som mål att uppnå ökat tillväxt genom god
kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud. De syftar till ökade möjligheter till utveckling och
omställning i arbetslivet med fokus på redan sysselsatta och nya möjligheter till arbete med fokus på
personer som står långt från arbetsmarknaden.
EU:s regionala utvecklingsstöd finansierar även programmen för territoriellt samarbete, Interreg,
som syftar till att utveckla gränsöverskridande samarbete med våra närmsta grannar kring Östersjön.
Gotland tillhör tillsammans med delar av svenska fastlandet, Åland, Finland, Estland och Lettland
Central Baltic-programmet men kan även ta del av vissa andra Interregprogram som omfattar större
geografiska upptagningsområden.
EU:s nya handlingsplan EU 2020 kommer, liksom Östersjöstrategin, att påverka strukturfondernas
utformning från 2014 och framåt. Detta kommer att vara prioriterade EU-frågor för Gotland under de
närmaste åren .

EU har hög prioritet för det internationella arbetet inom Region Gotland

Övriga världen
Bakgrund
Under 2000-talet har Gotland varit engagerat i flera kommunala partnerskap och samarbeten bland
annat inom utbildningsområdet. Gotlands kommun var 2008 med och startade det internationella
centret för lokal demokrati, ICLD, som 2009 etablerade sin verksamhet i Visby. ICLD, som på Sidas
uppdrag arbetar för att främja lokal demokrati i prioriterade utvecklingsländer, har tre
huvuduppgifter: stödja och finansiera kommunala partnerskap, bygga upp, vidmakthålla och utveckla
ett kunskapscentrum och ansvara för utbildningsprogram.
Samarbeten
För de utomeuropeiska samarbetena är nätverk inom ICLD och Sveriges kommuner och landsting
viktiga. Som medlem i ICLD med plats i styrelsen har Gotland ett särskilt ansvar att följa utvecklingen
vilket bland annat sker genom deltagande i egna partnerskap.
Finansiering
Kommunala partnerskap finansieras av Sida via ICLD. Andra aktiviteter bör om möjligt delfinansieras
externt.
För att utomeuropeiska samarbeten ska komma till stånd måste de kunna antas leda till särskild
nytta för regionen eller dess invånare. Exempel på sådan nytta kan vara kompetensutveckling,
möjlighet till produkt- och/eller metodutveckling eller fördjupad kunskap om andra kulturer som
bedöms gagna regionens myndigheter, näringsliv eller organisationer . Det kan också gälla att ta
ansvar i viktiga globala frågor, som demokratibistånd eller klimatåtgärder.
Samarbete utanför Europa är prioriterat i det internationella arbetet inom Region Gotland i
den mån det kan antas leda till särskild nytta
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Prioriteringar och mål
Här sammanfattas de prioriteringar och mål som ska gälla för Gotlands internationella arbete.
Insatsområdena utvecklas vidare i nästa avsnitt.
Prioriterade samarbeten
Långsiktiga samarbeten ska prioriteras. Följande organisationer och samarbeten prioriteras på
regionledningsnivå:
•
•
•
•
•
•

Nätverk med bas inom Sveriges kommuner och landsting
Nätverket Islenet
Konferensen för perifera kustregioner - CPMR, dess Östersjö- och ö-kommissioner samt det
svenska CPMR-nätverket
Utveckling av näringslivssamarbetet, främst avseende turism, kulturaktiviteter t.ex. inom
Hansan m.fl. nätverk
Sida-finansierade kommunala partnerskap via Internationella centret för lokal demokrati
Vänorter efter avtal om speciella samarbetsområden

Prioriterade arenor, se föregående avsnitt
•
•
•

Östersjöområdet har högsta prioritet för det internationella arbetet inom Region Gotland
EU har hög prioritet för det internationella arbetet inom Region Gotland
Samarbete utanför Europa är prioriterat i det internationella arbetet inom Region Gotland i
den mån det kan antas leda till särskild nytta

Insatsområden - Mål
•
•
•
•

Tillväxtmål: ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt och ökad sysselsättning på
Gotland
Miljö- och energimål: en förbättrad miljö framförallt i vårt närområde och ett långsiktigt
hållbart samhälle
Kulturmål: ett kontinuerligt internationellt utbyte där Gotland är den naturliga mötesplatsen i
Östersjön
Demokratimål: kontakter och förståelse över politiska och kulturella gränser

Insatsområden
Insatsområde – Tillväxt
Vision Gotland 2025 har flera övergripande mål med tydlig koppling till tillväxt:
– Minst 65 000 invånare bor på Gotland
– Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet
– Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen
Som nedbrutna målbilder för dessa övergipande mål gäller följande:
6
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- Klimatet för företagande ska vara tillåtande och uppmuntrande
- Gotland ska vara ledande när det gäller idéutveckling, entreprenörskap och nyföretagande
- Gotländska produkter ska marknadsföras och säljas i olika delar av världen
- Gotland ska vara ett etablerat resmål, såväl nationellt som internationellt, året runt
- Gotland ska vara en känd, erkänd och efterfrågad samverkansaktör mitt i Östersjöregionen
Begreppet ”hållbar” innebär att tillväxten ska vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar. 6
Mål: hållbar tillväxt och ökad sysselsättning på Gotland
Strategier:
*att verka för att nya internationella trafiklinjer etableras
*att delta i marknadsföring av Gotland som besöksmål på utvalda internationella marknader
*att understödja internationalisering av gotländska företag genom bland annat exportstöd
*att verka för att internationella företag etablerar sig på Gotland
*att verka för att Gotland nyttjar extern finansiering från framförallt EU i utvecklingsskeden
*att verka för att Gotland i nästa strukturfondsperiod 2014-2020 har möjlighet att ta del av
finansiering från EU

Insatsområde – Miljö och energi
Ett övergripande mål i Vision Gotland 2025 är att Gotlands ska vara en världsledande ö-region i miljöoch klimatfrågor. Miljöprogrammet för Ekokommun Gotland 2008-2012 (under revidering)har
målsättningen att Gotland ska vara ett ekologiskt hållbart samhälle år 2025.
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.

Enligt planen ska målet uppnås genom att
minska spridning och nyanvändning av material som hämtas ur jordskorpan
minska miljöpåverkande utsläpp från samhällets produktion och energianvändning
bevara naturens produktionskapacitet och värna mångfalden i naturen
utveckla ett samhälle med god och effektiv resursanvändning som bidrar till att uppfylla alla
människors grundläggande behov
Fyra fokusområden utpekas under perioden:
kunskap och utbildning
energi
vatten
livsmiljö

Miljön känner inga administrativa gränser. För att uppnå de mål som fastlagts krävs samarbete
utanför såväl regionen som landet. Gotland har en lång historia av projekt inom miljöområdet, vilket
också bidragit och bidrar till besök och möten på ön. Östersjöns miljö är en prioriterad fråga.
Insatser kan ske genom informationsinsamling och -spridning, deltagande i gränsöverskridande
projekt samt remissyttranden och andra positionsyttringar. Extern delfinansiering av konkreta
insatser bör om möjligt sökas.
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Mål: En förbättrad miljö, framförallt i vårt närområde, och ett långsiktigt hållbart samhälle på Gotland
år 2025
Strategier:
*omvärldsbevakning och kunskapsinhämtande
*att söka och aktivt delta i internationella samarbetsprojekt inom ramen för nätverken tex Islenet
*aktiv påverkan av relevanta beslutsfattare

Insatsområde – Kultur
Enligt det kulturpolitiska programmet för Gotland, antaget 2009, liksom i ”Kulturplan 2014-2016”, är
ett mål att bidra till att den gotländska kulturen synliggörs i ett både nationellt och internationellt
perspektiv. Gotland ska följa och stödja utvecklingen inom kulturområdet lokalt, nationellt och
internationellt och verka för Gotland som en naturlig mötesplats i Östersjöregionen genom att stödja
och utveckla internationella kontakter på kulturområdet. I en avsiktsförklaring till Statens kulturråd
har till detta lagts en ambition att verka för att ge fristad åt förföljda och/eller hotade författare.
Ungdomar ska vara en prioriterad grupp i kulturverksamheten.
Enligt tillväxtverkets definition 7 inbegrips även turism och besöksnäring, som är en gotländsk
huvudnäring, i begreppet kulturella och kreativa näringar. Se även ”Insatsområde Tillväxt” ovan.
På Gotland finns idag tre uttalat internationella kulturcentra etablerade: Baltic Art Center, Visby
Internationella tonsättarcentrum och Östersjöns- författar- och översättarcentrum. Många
återkommande och tillfälliga gotländska kulturaktiviteter har en delvis internationell målgrupp.
Mål: ett kontinuerligt internationellt kulturutbyte med Gotland som den naturliga mötesplatsen i
Östersjön
Strategier:
*att delta i internationella nätverk och utbytesprogram med tonvikt på ungdomsutbyte
* stöd till residensverksamhet
*att delta i internationella samarbetsprojekt *aktiv marknadsföring av mötesplatsen Gotland
Insatsområde - Demokrati
Det internationella arbetet på Gotland ska bidra till en fredlig och stabil utveckling, framförallt i
Östersjöområdet. Flera instanser med internationella uppdrag har sin verksamhet förlagd till
Gotland. I vår globaliserade värld är det också ett värde att skapa kontakter och samla erfarenheter
från andra länder, inte minst för unga medborgare. Våra ungdomar kommer i framtiden i betydligt
högre utsträckning än tidigare generationer att finnas på en internationell arbetsmarknad med stor
rörlighet över gränserna och behöver rustas för detta.
Kommunala partnerskap kring avgränsade uppgifter skapar mervärde för alla ingående parter.

7
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Mål: kontakter och förståelse över politiska och kulturella gränser
Strategier:
*långsiktiga internationella kontakter, samarbeten och ungdomsutbyten
*medlemskap i Internationellt centrum för lokal demokrati, ICLD
* kommunala partnerskap i Sidas programländer via ICLD
*värdskap med tonvikt på långsiktiga utbyten och utbildningssatsningar

9

Ärendenr.

Bertil Klintbom
Ledningskontoret
Samhällsbyggnadsenheten

RS 2014/137

Handlingstyp Handlingsplan
Datum 2014-03-03

HANDLINGSPLAN FÖR
KOMMUNÖVERGRIPANDE INTERNATIONELLT
SAMARBETE 2014
Enligt Region Gotlands internationella strategi ska följande prioriteringar
och mål gälla för Gotlands internationella arbete.
Prioriterade samarbeten
Långsiktiga samarbeten ska prioriteras. Följande organisationer och
samarbeten prioriteras på regionledningsnivå:
• Nätverk med bas inom Sveriges kommuner och landsting
• Konferensen för perifera kustregioner - CPMR, dess Östersjö- och ökommissioner samt det svenska CPMR-nätverket
• Nätverket Islenet
• Utveckling av näringslivssamarbetet, främst avseende turism, inom
Hansan
• Sidafinansierade kommunala partnerskap via Internationella centret
för lokal demokrati
• Vänorter efter avtal om speciella samarbetsområden
Prioriterade arenor
• Östersjöområdet har hög prioritet för det internationella arbetet
inom Region Gotland
• EU har hög prioritet för det internationella arbetet inom Region
Gotland
• Samarbete utanför Europa är prioriterat i det internationella
arbetet inom Region Gotland i den mån det kan antas leda till
särskild nytta
Insatsområden - Mål
• 1. Tillväxtmål: ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt och
ökad sysselsättning på Gotland
• 2. Miljö- och energimål: en förbättrad miljö framförallt i vårt
närområde och ett långsiktigt hållbart samhälle

Besöksadress Visborgsallén 19
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•
•

3. Kulturmål: ett kontinuerligt internationellt utbyte där Gotland är
den naturliga mötesplatsen i Östersjön
4. Demokratimål: kontakter och förståelse över politiska och
kulturella gränser

2014
Strategiskt arbete
EU: s strategi för Östersjö området kommer att vara fortsatt viktigt för
Gotland.
Arbetet inom B7-öarna (Bornholm deltar inte längre i samarbetet) har
enligt beslut på årsmötet 2013 tonats ner men fortsätter i mindre skala
under Hiiumas ordförandeskap.
Omorganisationen av nätverket Islenet kommer att vara en viktig punkt
under 2014.
Projekt
Projektet ”SMILEGOV” (Enhancing effective implementation of sustainable
energy action plans in European islands through reinforcement of smart
multilevel governance) som fortsätter under 2014.
Regionen deltar i projektet Effesus (Energy Efficiency for EU Historic
Districts’ Sustainability)
Tidigare beslutade åtagande skall fullföljas. (Islepact, CoM)
Kommunalt partnerskapsprojekt med Tanzania
Prioriterade områden och aktiviteter under 2014
Insatsområdena har rangordnats och relaterats till målen i den
Internationella strategin.

Insatsområde

CPMR: Deltagande i CPMR´s arbete på både
politisk- och tjänstemannanivå.
Islenet
Fortsatt aktivt deltagande i arbetet i ISLENET
och nätverkets omstrukturering.
Baltic Sea Commission
Bevakning och deltagande i för Gotland
viktiga frågor.
Energi & miljö: projekt Smilegov, Effesus
Tidigare projekt: Islenet, CoM
EU: s Östersjöstrategi och östersjöinitiativet:
Svenska nätverk och rapporter, projekt.
EU-kontakter: Bevakning av nya ramprogram
inom EU och samverkan med befintliga och
nya nätverk samt SEF
UBC (United Baltic Cities)
Bevakning och samordning av aktiviteterna
inom förvaltningarna
Hansan/kulturaktiviteter
Deltagande i årets möten samt

Mål

Ansvar

Fullfölja
åtagande
Aktivt
deltagande
Bevakning

LK/TKF

LK
Aktivt
deltagande
Rekonstruktion LK
och nystart
under 2014
LK
Bevakning

LK

LK
sammanhållande
Samordna RG,s LK
verksamhet
inom UBC
LK/SBF
Deltagande
Insp Gotl
samt ny

Region Gotland
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Ledningskontoret

Hansedagarna i Lübeck.
Kulturaktiviteter inom Folkhögskolans
område m.fl.
ICLD styrelsearbete, besök, utbildningar och
konferenser.
B7: Deltagande samt bevakning av
utvecklingen.
Kommunala partnerskap/vänorter: projekt
pågår i Kibaha, Tanzania. Kontakter med
vänorter, gemensamma möten m.m.
Gotland som internationell mötesplats: Stöd
vid besök och möten med helt eller delvis
internationell målgrupp, framtidskonferens
tillsammans med Östersjöenheten,
länsstyrelsen och universitetet.
Världsarvet: delta och samarbete i olika
organisationer som berör världsarvet
SEF: yttranden, handlingsplan med SEF samt
fördjupning av samarbetet.
Regionalt nätverk 4-5 möten
Kommunalt nätverk: möten med deltagande
av samtliga förvaltningar.

Bertil Klintbom
Internationell strateg

strategi för
2015

GVF/KFF

Aktivt
deltagande
Bevakning av
utvecklingen
Ny ansökan
Ukraina
Bevakning
vänorter
Bevakning,
deltagande där
så erfordras

LK

Deltagande i
seminarier
m.m.
Aktivt
deltagande i
möte m.m.
Breddat
deltagande
4-5 möten

SBF

LK
LK/TKF/
SBF/KFF/
BUF
LK med
hjälp av
förvaltn.

LK

LK
LK

Region Gotland
Ledningskontoret

Förkortningar och förklaringar
CPMR

Conference of Peripherial Maritime Regions

BSC

Bactic Sea Commission – underavdelning till CPMR

Islenet

Islands network, tjänstemannaorganisation under CPMR

ICLD

Internationellt Centrum för Lokal demokrati, finansieras av
Sida

B7

Baltic Islands Network

SMILEGOV

Enhancing effective implementation of sustainable energy
action plans in European islands through reinforcement
of smart multilevel governance. EU-projekt energiplanering

EFFESUS

Energy efficiency of European historic urban districts,
EU-projekt, energi

UBC

Union of the Baltic Cities

SEF

Stockholms regionens Europa Förening

CBSS

Council of the Baltic Sea States

BSSSC

The Baltic Sea States Subregional Cooperation

NVL

Nordiskt nätverk för Vuxnas Lärande
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-06-16

Handlingar till

Ärende 11

Aktieägarpolicy – Region Gotlands
bolagsstyrning
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-04-22, § 131
• Ledningskontoret 2014-03-28

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-04-22
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-04-15

Rs § 131
Au § 134

Aktieägarpolicy - Region Gotlands bolagsstyrning
RS 2013/153

- Ledningskontoret PM 2014-02-25
- Ledningskontoret 2014-03-28

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Aktieägarpolicy för Region Gotland antas.

I kommunallagen har sedan 1 januari 2013 införts nya skyldigheter för kommunala
bolag.
Ledningskontoret har nu i enlighet med reglerna för bolagsstyrning tagit fram ett förslag till
aktieägarpolicy. I en särskild promemoria redogörs närmare för skyldigheter.
Ledningskontoret har bedömt att regionstyrelsens uppsiktsplikt behöver förtydligas och
vilket även är infört i den föreslagna policyn. Denna policy gäller endast för Region
Gotlands egna aktiebolag. Verktyg för uppsikt i andra sammanhang kan också behöva
utvecklas, men av tidsmässiga skäl läggs detta förslag fram nu.
Arbetsutskottet har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att aktieägarpolicyn
antas.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ledningskontoret

RS 2013/153
Tjänsteskrivelse

Patrik Pettersson

28 mars 2014

Regionstyrelsen

Rapport – Region Gotlands bolagsstyrning
Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anta Region Gotlands
aktieägarpolicy (bifogas).
Bakgrund

2. Sedan 1 januari 2013 följer av ändringar i kommunallagen nya skyldigheter
för regionen rörande dess bolag.
3. I en promemoria den 25 mars 2014 (bifogas) görs en uppställning av
regionens olika skyldigheter.
Bedömning

4. Arbetet med regionstyrelsens uppsiktsplikt behöver förtydligas. Föreslagen
policy avser att förtydliga rollerna för samtliga aktörer. Policyn gäller enbart
aktiebolagen. Verktygen för uppsikt i andra sammanhang kan också behöva
utvecklas men av tidmässiga skäl läggs detta förslag fram nu.
Ledningskontoret

Per Lindskog
regiondirektör
Bilaga
Region Gotlands aktieägarpolicy
PM den 25 mars 2014

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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REGION GOTLANDS AKTIEÄGARPOLICY

Bakgrund
1. Kommunallagen ställer krav på Region Gotlands inflytande och kontroll över all
regionens verksamhet, även den som ägs och bedrivs i privaträttslig form såsom
aktiebolag. Regionens ägda bolag representerar stora tillgångar som
regionfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för, vilket fordrar en
löpande uppsikt över bolagens utveckling, resultat och ställning.
2. Det är viktigt att skapa likartade och goda förutsättningar för de verksamheter som
Region Gotland äger och förvaltar oavsett om de bedrivs i bolags- eller
förvaltningsform. Därför bör en klar och tydlig bild om syftet med ägarskapet
kommuniceras, samt vilken utveckling som är önskvärd i bolagen.
3. Genom att använda och utveckla de formella styrinstrumenten, såsom
bolagsordningar, denna policy och ägardirektiv, i dialog med bolagens ledning, kan
grunden läggas för en kultur som gör det möjligt att styra och följa upp att
verksamheten i bolagen utvecklas i önskad riktning. I delägda bolag kan även
överenskommelser med de andra ägarna, konsortialavtal, räknas som en del av
styrinstrumenten.

Syfte och avgränsning
4. Syftet med denna policy är dels att förtydliga det gemensamma regelverket för att
utveckla Region Gotlands verksamhet, dels att tydliggöra rollfördelningen mellan
regionen som ägare och dess bolag, dels att tydliggöra styrelsens roll och ansvar i
bolagen. Syftet är även att utveckla gemensamma förhållningssätt i bolagen och
regionen.
5. Denna policy gäller endast för indirekt eller direkt hel- eller delägda aktiebolag till
vilka regionfullmäktige beslutat att överlämna vården av en kommunal
angelägenhet. Utanför faller således ägande som tillkommit på annat sätt såsom
medelsplaceringar eller följder av borgensinfrianden.

Allmänna utgångspunkter
6. Bolagsformen bör begränsas till verksamheter som har en klar intäktssida som kan
förväntas finansiera bolagets verksamhet eller där regionen genom samägande kan
uppnå påvisbara fördelar. Ägande huvudsakligen syftande till att ikläda regionen
ansvar för frivillig verksamhet som är bidragsberoende bör undvikas. Ägande endast
syftande till samråd bör inte heller eftersträvas.
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7. Verksamhet i förvaltningsform är underkastad stora krav på förändring som inte
sällan resulterar i omorganisationer. Bolagsformen är inte fredad från dessa krav.
Utöver lagens krav på kommunala bolag bör lämpligheten av fortsatt bolagsform
omprövas med jämna mellan rum.
8. Verksamhet som bedrivs i bolagsform skall som utgångspunkt vara föremål för
samma styrningsprocess som verksamhet i förvaltningsform.

Ägarroll
Regionfullmäktige

9. Regionfullmäktige är Region Gotlands högsta beslutande organ och fungerar som
ägare av regionens bolag. Ägaren utövar formellt sin roll gentemot bolagen genom
att:
 Fastställa det kommunala ändamålet
 Besluta i fråga bolagsordning
 Formulera ägardirektiv
 Utse styrelseledamöter
 Utse revisorer
 Utse ombud att företräda regionen på bolagsstämman
 Ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan
beslut fattas i bolaget
 Behandla interpellation eller fråga som överlämnats till av fullmäktige vald ledamot i
bolaget
10. Därutöver har regionen fastställt övergripande direktiv och riktlinjer i olika policys
som gäller generellt för regionens verksamheter. Bolagen skall känna till dessa samt
verka för att dess intentioner i tillämpliga delar följs och inarbetas i bolagens egna
direktiv och riktlinjer.
Regionstyrelsen

11. Regionstyrelsens uppgifter är att:
 Ha löpande uppsikt över regionens bolag
 För varje aktiebolag enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen årligen pröva och fatta
beslut om bolagets verksamhet utifrån uppsikten
 Föreslå fullmäktige nödvändiga åtgärder enligt 6 kap. 1 a och b §§ kommunallagen
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 Erbjuda beredning åt valda styrelseledamöter och ombud inför möten och stämma
 Se till att fullmäktiges beslut om nödvändiga åtgärder verkställs
 Årligen upprätta en plan för möten mellan ägaren och bolagsledningen
 Ha en aktiv dialog med bolagens styrelser
 Säkerställa att det finns ett förtroende mellan ägaren och av denne utsedda styrelsen
12. Viktiga inslag i ägarstyrningen är ett aktivt styrelsearbete och förtroende mellan
ägaren och av denne utsedda styrelsen. Bolagens ledning skall fortlöpande på
regionstyrelsens begäran informera om dess ekonomiska och verksamhetsmässiga
utveckling. Informationen kan lämnas vid sammanträden till vilka regionstyrelsen
kallar bolagens företrädare eller skriftligt om så krävs. Bolagen skall även löpande
informera regionstyrelsen om verksamhetens väsentliga händelser eller händelser av
strategisk och principiell betydelse för regionens gemensamma utveckling.

Formella styrdokument
Bolagsordning

13. Bolagsordningen lägger grunden för bolagets existens. I den anges vad bolaget skall
ägna sig åt, det vill säga föremålet för bolagets verksamhet, det kommunala
ändamålet och ett antal grundläggande regler för aktiekapital,
styrelsesammansättning, räkenskapsår och vilka ärenden som skall förekomma på
ordinarie stämma.
14. I helägda bolag skall i bolagsordningen anges:
 Det fastställda kommunala ändamålet
 De kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten
 Att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas
15. I delägda bolag skall fullmäktige:
 Se till att bolaget blir bunden av de villkor som avses i p. 9 och 14. ovan i en
omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art
och omständigheterna i övrigt
 Verka för att allmänheten skall ha rätt att ta del av handlingar hos bolag – som inte
omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) – enligt de
grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap.
tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.
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Direktiv

16. Direktiv som beslutas på bolagets stämma är bindande för bolaget och dess ledning.
Denna policy och ägardirektiv, vilka är antagna av regionfullmäktige, överlämnas via
ombud till stämman för fastställande på stämman. Ägardirektiven, vilka är
individuella, anger riktning, ramar och mål för det specifika bolaget med
utgångspunkt från det kommunala ändamålet. Syftet med ägardirektiven är att ge
övergripande strategiska riktlinjer till bolagets ledning. Ägardirektiven skall vara
strukturerade på likartat sätt för samtliga bolag.
17. Ägardirektivens struktur och innehåll:
 Samordnings- och konkreta verksamhetsdirektiv
Anger direktiv för hur bolaget förväntas verka och utvecklas, exempelvis
målsättning för miljö, kvalitet och marknad.
 Ekonomiska direktiv
Anger vilken lönsamhet och självfinansieringsgrad bolaget förväntas ha utifrån
ägarens krav och förväntningar på bolaget.
 Informationsdirektiv
Anger vilka frågor som skall vara föremål för fullmäktiges ställningstagande.
18. Ägardirektiven skall vara enkla och tydliga. Direktiven skall dessutom upprättas i
samråd med bolagen för att dessa skall kunna ta ansvar för de uppgifter som i
samförstånd lagts på dem.
19. Ägardirektiven för respektive bolag antas av regionfullmäktige och fastställs därefter
på extra eller ordinarie stämma. Regionstyrelsen svarar för aktualiteten hos
bolagsordning, direktiv och denna policy och föreslår eventuella förändringar för
beslut i regionfullmäktige. Bolaget kan på förekommen anledning också väcka
frågan hos regionstyrelsen om ändringar av sagda styrdokument.
20. Bolaget skall i sin förvaltningsberättelse redogöra för hur bolaget utvecklas i
förhållande till ägarens intentioner.

Delägda bolag
21. För bolag som ägs eller där inflytande utövas tillsammans med andra, är det
eftersträvansvärt att liknande direktiv ges till bolagets ledning ifrån ägarna i en
omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållanden, verksamhetens art och
omständigheter i övrigt. Detta bör regleras i konsortial- eller aktieägaravtal. Som
moderbolag i aktiebolagsrättslig koncern svarar bolaget för att direktiv som gäller
moderbolag även gäller för dotterbolag.
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Bolagsstyrelsens roll och arbete
22. Det är ägarens ansvar att tillsätta en styrelse med förutsättningar att rätt tillvarata
bolagets och ägarens intressen samt att ge styrelsen mandat att aktivt verka inom
givna ramar. Regionfullmäktige kan välja ledamöter med representanter från de
politiska partierna eller ledamöter som tillför branschkompetens eller annan
fackkompetens. En jämn fördelning mellan kvinnor och män med olika
erfarenheter och bakgrund skall eftersträvas i styrelsen.
23. Styrelserna i aktiebolagen skall årligen upprätta en skriftlig arbetsordning för sitt
arbete i enlighet med aktiebolagslagen. Häri innefattas bland annat att fastställa
arbetsformer för styrelsen och att utforma ett årligt program för styrelsearbetet.
Styrelsen skall också upprätta skriftliga instruktioner som anger arbetsfördelningen
mellan styrelsen och verkställande direktör, s.k. VD-instruktion, samt lämna
skriftliga instruktioner för hur rapportering till styrelsen skall ske för att styrelsen
fortlöpande skall kunna bedöma bolagets ekonomiska situation.
24. Styrelsen skall se till att det finns en fungerande intern kontroll.
25. Styrelsen skall i sin planering beakta regionens tidplan för rapportering av bokslut,
delårsrapport och övrig information som skall lämnas till ägaren och
förekommande moderbolag. Styrelsen bör inte ha några operativa funktioner i
bolaget. Det är bolaget som betalar ersättningar till bolagets styrelseledamöter.
Arvoden och andra ersättningar till de enskilda styrelseledamöterna skall redovisas i
not i årsredovisningen.
26. Alla frågor som rör verkställande direktörens anställningsförhållande beslutas av
styrelsen. Innan nya avtal eller beslut om större förändring av gällande avtal fattas,
skall samråd med regionens personaldirektör ske. Vid tillsättande av ny
verkställande direktör skall samråd med ägaren hållas.
27. Bolaget skall i årsredovisningens förvaltningsberättelse uttryckligen uttala sig i
frågan om bolagets verksamhet har varit förenlig med vad bolagsordningen
föreskriver om det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna.
Denna redogörelse utgör underlag för regionens uppsikt och uppföljning av
ägardirektiven.

Utsedd styrelseledamot
28. Av fullmäktige utsedda ledmöter förväntas att lojalt och självständigt verka för att
bolaget följer bolagsordning och direktiv.
29. I de fall där särskild vägledning kan behövas svarar ledamoten för att, så snart
frågan blivit känd, kontakta regionstyrelsen för närmare instruktioner.
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Utsett ombud
30. Ombudet röstar för ägaren på bolagets stämma. Uppdraget som ombud är
personligt. Ombudet kan inte sätta annan i sitt ställe, om det inte uttryckligen
framgår av fullmäktiges beslut att så är fallet.
31. Till ombud kan även ledande tjänstemän utses.
32. I de fall där särskild vägledning kan behövas svarar ombudet, så snart frågan blivit
känd, för att kontakta regionstyrelsen för närmare instruktioner.

Bolagets revisorer
33. Bolagets revisorer inklusive lekmannarevisorerna förväntas att till stöd för ägarens
uppsikt i revisionsberättelsen uttala om huruvida bolaget verksamhet har varit
förenlig med vad bolagsordningen föreskriver om det kommunala ändamålet och de
kommunala befogenheterna. När så är lämpligt bör även lämnas förslag på
nödvändiga åtgärder för ägaren att vidta.
34. Revisorerna arvoderas av bolaget.

Tvister
35. Vid regioninterna avtal får inte skiljedomsklausuler användas. Parterna skall istället i
avtalen komma överens om att en eventuell framtida tvist skall hänskjutas till
regionstyrelsen för särskilt förlikningsförfarande.
36. Vid tvister mellan regionens förvaltning och regionens bolag eller mellan bolagen
inbördes, skall parterna genom förhandlingar söka för en överenskommelse. Om
samförstånd inte uppnås, skall parterna utan onödigt dröjsmål hänskjuta frågan till
regionstyrelsen för särskilt förlikningsförfarande.

Ledningskontoret
Patrik Pettersson

RS 2013/153
Promemoria
25 februari 2014

Uppsiktsplikt – bolagsstyrning
Föremålet för regionstyrelsens årliga beslut enligt 6 kap. 1 a §
kommunallagen (KL)

Gäller bara direkt eller indirekt hel- eller delägt aktiebolag och inte andra
juridiska personer. Inte heller alla aktiebolag, utan bara aktiebolag till vilket
vården av en kommunal angelägenhet överlämnats enligt 3 kap. 16 KL.
Möjligen kan därmed passivt ägande eller placerat kapital anses falla utanför.
Regionstyrelsens skyldighet enligt 6 kap. 1 b § KL att vidta
nödvändiga åtgärder för helägda aktiebolag

För direkt eller indirekt helägt aktiebolag gäller enligt 3 kap. 17 § KL att
fullmäktige skall

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala
befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen
(det räcker alltså inte med ägardirektiv).
3. utse samtliga styrelseledamöter,
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt fattas
5. utse minst en lekmannarevisor
Regionstyrelsens uppgift är således att sätta fullmäktige i läge genom förslag till
fullmäktige och säkerställande av att fullmäktiges beslut verkställs.
Regionstyrelsens skyldighet enligt 6 kap. 1 b § KL att vidta
nödvändiga åtgärder för delägda aktiebolag

För direkt eller indirekt delägt aktiebolag gäller enligt 3 kap. 18 § KL att
fullmäktige skall

1. se till att den juridiska personen blir bunden av de villkor som avses i 17
§ i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena,
verksamhetens art och omständigheterna i övrigt och
2. verka för att allmänheten skall ha rätt att ta del av handlingar hos bolag
– som inte omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:4009 – enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars
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Ledningskontoret

RS 2013/

Patrik Pettersson

offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och
sekretesslagen.
Regionstyrelsens uppgift är således att sätta fullmäktige i läge genom förslag
till fullmäktige och säkerställande av att fullmäktiges beslut verkställs.
Innehållet i regionstyrelsens årliga beslut enligt 6 kap. 1 a § KL

Regionstyrelsens skall
1. i årliga beslut
2. för varje sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL
3. pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående
kalenderår har
a. varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
b. utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
4. Om styrelsen finner att så inte är fallet, skall den lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Regionstyrelsen skall alltså sätta sig i läge för en sådan bedömning.
Det gäller således för regionstyrelsen att skaffa underlag. Underlag kan
utgöras av årsredovisningen, bolagsstyrelsens egna uttalanden i t.ex.
redovisningen, revisorernas berättelse eller andra revisorsuttalanden om den
interna kontrollen. Frågan är om det därutöver krävs någon egen
faktainhämtning. Hantering av inkomna synpunkter på verksamheten (även
whistle blowers). Skälighetsbedömningar för inflytandet i delägda bolag.
Enligt SKL föreligger inte hinder på grund av jäv att ledamot i
regionstyrelsen uttalar sig i dessa frågor över bolag i vars styrelse ledamoten
även sitter.
En företagspolicy

En företagspolicy ersätter inte verkligt arbete med prövningen av bolagens
verksamhet men kan tydliggöra roller och förväntningar. Den kan därmed
antas underlätta arbetet med den löpande uppsikten. Att betona
gemenskapen och likheten med övrig kommunal verksamhet i stället för att
framhålla och odla skillnaderna kan också antas underlätta arbetet.
Företagspolicyn kan även tänkas ge svar på när bolagsengagemang kan vara
aktuellt i främsta syfte att enkelt kunna avfärda allehanda propåer.
Utestående frågor

Beredning i regionstyrelsen av styrelse- och ägarfrågor i bolagen.
Instruktioner till ombud och ledamöter.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-06-16

Handlingar till

Ärende 12

Ändring av bolagsordning för
Gotlandshem Värme AB
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-05-26, § 175
• Ledningskontoret 2014-05-07
• Gotlandshem 2014-05-06

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-05-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-12

Rs § 175
Au § 181

Ändring av bolagsordning för Gotlandshem Värme AB
RS 2014/225

- AB Gotlandshem 2014-05-06
- Ledningskontoret 2014-05-07

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Ändrad bolagsordning för Gotlandshem Värme AB antas enligt ledningskontorets
förslag.

AB Gotlandshem har föreslagit ändringar i bolagsordningen för sitt dotterbolag
Gotlandhem värme AB. Förslagna ändringar innebär färre ledamöter och ändrad
lagstiftning.
Ledningskontoret har efter överläggningar med Gotlandshem lagt fram förslag till ändring
av bolagsordnig för Gotlandshem värme AB. Kontoret har bedömt att de föreslagna
ändringarna tillgodoser kraven i kommunallagen.
Arbetsutskottet har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att ändringen i
bolagsordningen antas.
Slutligen föreslås att paragrafen omedelbart justeras, vilket har betydelse för
registreringen hos bolagsverket.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ledningskontoret

RS 2014/225
Tjänsteskrivelse

Patrik Pettersson

7 maj 2014

Regionstyrelsen

Ändring av bolagsordning för GotlandsHem Värme AB
helägt dotterbolag till AB GotlandsHem
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anta ändrad bolagsordning för
GotlandsHem Värme AB, org.nr. 556807-3646, (bilaga). Beslutet får
verkställas omedelbart (paragrafen förklaras omedelbart justerad).
Bakgrund

För ett direkt eller indirekt helägt aktiebolag gäller enligt 3 kap. 17 §
kommunallagen att fullmäktige skall
1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala
befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,
3. utse samtliga styrelseledamöter, och
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt fattas.
Fullmäktige ska också utse minst en lekmannarevisor i aktiebolag där
regionen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier.
AB Gotlandshem har föreslagit ändringar – färre styrelseledamöter och
anpassning till lagkrav – i bolagsordningen för dotterbolaget GotlandsHem
Värme AB. Vidare har bolaget hemställt om omedelbar justering.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att bolagets förslag den 6 maj 2014 till ändrad
bolagsordning tillgodoser kraven i kommunallagen. Det kommunala
ändamålet får även anses behandlat och fastställt genom antagandet av den
ändrade bolagsordningen. Att beslutet får verkställas omedelbart har
betydelse för registreringen hos Bolagsverket.
Ledningskontoret

Per Lindskog
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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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/225

Patrik Pettersson

BILAGA – Ändrad bolagsordning för GotlandsHem Värme AB, org.nr. 556807-3646

Bolagsordning för GotlandsHem Värme AB
§ 1 Firma
Bolagets firma är GotlandsHem Värme AB.

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Region Gotland, Gotlands län.
§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget ska idka produktion och försäljning av energi och därmed jämförlig
verksamhet.
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är att producera miljövänlig och prisvärd fjärrvärme med
egna pelletspannor till moderbolaget AB GotlandsHem med iakttagande av
kommunallagens lokaliseringsprincip.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Likvideras bolaget ska dess behållning tillfalla AB GotlandsHem.
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda Regionfullmäktige i Region Gotland möjlighet att ta
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse
eller annars av större vikt fattas.
§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 1 000 000 kronor.
§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 500 aktier och högst 1 000 aktier.
§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 4 ledamöter med 0 suppleanter.
Styrelseledamöter och suppleanter utses av Regionfullmäktige i Region
Gotland för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter
val till regionfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer
efter nästa val till regionfullmäktige.
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.
§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman
en revisor och en revisorssuppleant.
Revisorns och – i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till
slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter
revisorsvalet.
§ 10 Lekmannarevisor
Bolaget ska ha en lekmannarevisor och en lekmannarevisorsuppleant som
utses av Regionfullmäktige i Region Gotland för tiden från den ordinarie
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/225

Patrik Pettersson

bolagsstämma som följer närmast efter val till regionfullmäktige förrättats
intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till regionfullmäktige.
§ 11 Kallelse till årsstämma
Kallelse till årsstämma ska ske genom brev med posten, telefax eller e-post
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
§ 12 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.
1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Val av en eller två protokollsjusterare
5 Godkännande av dagordning
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Föredragning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och
lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall,
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8 Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall,
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, när
sådant förekommer
9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med
suppleanter;
10 Val av revisor och revisorssuppleant
11 I förekommande fall anmälan av utsedda styrelseledamöter och
suppleanter samt utsedd lekmannarevisor
12 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen
Vid årsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom
ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.
§ 13 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.
§ 14 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i
förening.
§ 15 Inspektionsrätt
Regionstyrelsen i Region Gotland och regionens revisorer äger rätt att när
som helst granska bolagets verksamhet och räkenskaper.
§ 16 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Regionfullmäktige
i Region Gotland
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Bolagsordning för GotlandsHem Värme AB
§ 1 Firma
Bolagets firma är GotlandsHem Värme AB.
§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Region Gotland, Gotlands län.
§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget ska idka produktion och försäljning av energi och därmed jämförlig verksamhet.
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är att producera miljövänlig och prisvärd fjärrvärme med egna pelletspannor
till moderbolaget AB GotlandsHem med iaktagande av kommunallagens lokaliseringsprincip.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer
Likvideras bolaget ska dess behållning tillfalla AB GotlandsHem
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda Regionfullmäktige i Region Gotland möjlighet att ta ställning innan sådana
beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.
§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 1 000 000 kronor.
§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 500 aktier och högst 1 000 aktier.
§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 4 ledamöter med 0 suppleanter.
Styrelseledamöter och suppleanter utses av Regionfullmäktige i Region Gotland för tiden från
den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter val till regionfullmäktige förrättats intill
slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till regionfullmäktige.
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.
§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en
revisorssuppleant.
Revisorns och – i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den
årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor
Bolaget ska ha en lekmannarevisor och en lekmannarevisorsuppleant som utses av
Regionfullmäktige i Region Gotland för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer
närmast efter val till regionfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter
nästa val till regionfullmäktige.
§ 11 Kallelse till årsstämma
Kallelse till årsstämma ska ske genom brev med posten, telefax eller e-post tidigast sex
veckor och senast två veckor före stämman.
§ 12 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.
1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Val av en eller två protokollsjusterare
5 Godkännande av dagordning
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Föredragning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns
granskningsrapport samt i förekommande fall, koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse
8 Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall,
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådant
förekommer
9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
10 Val av revisor och revisorssuppleant
11 I förekommande fall anmälan av utsedda styrelseledamöter och suppleanter samt utsedd
lekmannarevisor
12 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen
Vid årsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda
aktier, utan begränsning i röstetalet.
§ 13 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.
§ 14 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma.
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.
§ 15 Inspektionsrätt
Regionstyrelsen i Region Gotland och regionens revisorer äger rätt att när som helst granska
bolagets verksamhet och räkenskaper.
§ 16 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Regionfullmäktige i Region Gotland

Bolagsordning för GotlandsHem Värme AB
§ 1 Firma
Bolagets firma är GotlandsHem Värme AB.
§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Region Gotland, Gotlands län.
§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget ska idka produktion och försäljning av energi och därmed jämförlig verksamhet.
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är att producera miljövänlig och prisvärd fjärrvärme med egna pelletspannor
till moderbolaget AB GotlandsHem med iaktagande av kommunallagens lokaliseringsprincip.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer
Likvideras bolaget ska dess behållning tillfalla AB GotlandsHem
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda Regionfullmäktige i Region Gotland möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.
§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 1 000 000 kronor.
§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 500 aktier och högst 1 000 aktier.
§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 4 ledamöter med 0 suppleanter.
Styrelseledamöter och suppleanter utses av Regionfullmäktige i Region Gotland för tiden från
den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter val till regionfullmäktige förrättats intill
slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till regionfullmäktige.
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.
§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en
revisorssuppleant.
Revisorns och – i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den
årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor
Bolaget ska ha en lekmannarevisor och en lekmannarevisorsuppleant som utses av
Regionfullmäktige i Region Gotland för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer
närmast efter val till regionfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter
nästa val till regionfullmäktige.
§ 11 Kallelse till årsstämma
Kallelse till årsstämma ska ske genom brev med posten, telefax eller e-post tidigast sex
veckor och senast två veckor före stämman.
§ 12 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.
1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Val av en eller två protokollsjusterare
5 Godkännande av dagordning
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Föredragning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns
granskningsrapport samt i förekommande fall, koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse
8 Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall,
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådant
förekommer
9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
10 Val av revisor och revisorssuppleant
11 I förekommande fall anmälan av utsedda styrelseledamöter och suppleanter samt utsedd
lekmannarevisor
12 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen
Vid årsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda
aktier, utan begränsning i röstetalet.
§ 13 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.
§ 14 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma.
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.
§ 15 Inspektionsrätt
Regionstyrelsen i Region Gotland och regionens revisorer äger rätt att när som helst granska
bolagets verksamhet och räkenskaper.
§ 16 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Regionfullmäktige i Region Gotland

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-06-16

Handlingar till

Ärende 13

Utökning av verksamhetsområde för
vatten och spillvatten, Fårö Vinor 1:18
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-04-22, § 116
• Ledningskontoret 2014-03-12
• Tekniska nämnden 2014-02-26, § 42

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-04-22
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-04-03

Rs § 116
Au § 117

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten, Fårö
Vinor 1:18
RS 2014/142

- Tekniska nämnden 2014-02-26, § 42
- Ledningskontoret 2014-03-12

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten på fastigheten Fårö Vinor 1:18
fastställs i enlighet med tekniska nämndens förslag.

Tekniska nämnden har 2014-02-26, § 42 föreslagit att fastigheten Fårö Vinor 1:18 skall
ingå i befintligt verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Bakgrunden till förslaget
är den dom Statens va-nämnd tog i målet Va 139/11 om att fastigheten skall få möjlighet att koppla in sig på det befintliga kommunala VA-nätet.
Ledningskontoret har inget att erinra mot förslaget.
Regionstyrelsen har föreslagit att verksamhetsområdet fasställs i enlighet med tekniska
nämndens förslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ledningskontoret
Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Ärendenr. RS 2014/142
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum Den 12 mars 2014

Regionstyrelsen

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten,
Fårö Vinor 1:18
Förslag till beslut

Regionstyrelsen tillstyrker förslaget och överlämnar ärendet till regionfullmäktige för fastställande av den nya avgränsningen av verksamhetsområdet.
Bakgrund

Tekniska nämnden har i beslut 42/2014 föreslagit att fastigheten Fårö Vinor
1:18 skall ingå i befintligt verksamhetsområde. Bakgrunden till beslutet är
den dom Statens VA-nämnd tog i målet VA 139/11 om att fastigheten skall
få möjlighet att koppla in sig på det befintliga kommunala VA-nätet.
Bedömning

Ledningskontoret har inget att erinra mot förslaget.
LEDNINGSKONTORET

Per Lindskog
T f regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

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

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Protokoll

Tekniska nämnden 2014-02-26

TN §

42

AU §

25

Utökning av verksamhetsområde vatten och
spillvatten, Fårö Vinor 1:18

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget på utökning av verksamhetsområde för
vatten och spillvatten, Fårö Vinor 1:18
Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige att fastställa den nya begränsningen av
verksamhetsområdet
Beslut och karta vidarebefordras till länsstyrelsen

•
•
•

Sammanfattning
Utökningen omfattar en fastighet, Fårö Vinor 1:18 inom verksamhetsområdet
Bakgrund
Enligt domen i Statens VA-nämnd, mål VA 139/11 med beslut i december 2013 skall
berörd fastighet få ingå i verksamhetsområde och därmed få koppla in på anläggningen.
Bedömning
Ledningsnät finns utbyggt till fastigheten sedan tidigare och anslutning skall kunna ske
utan åtgärd från förvaltningens sida.
Ekonomisk analys
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
___
Protokollsutdrag:
RS/RF+handlingar
LS+handlingar

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-06-16

Handlingar till

Ärende 14

Köpekontrakt för Visby Artilleriet 1:38,
del av
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-05-26, § 164
• Ledningskontoret 2014-04-10

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-05-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-12

Rs § 164
Au § 169

Exploateringsavtal och köpekontrakt för Visby Artilleriet 1:38,
del av
RS 2014/172

- Ledningskontoret 2014-04-10

Regionstyrelsens beslut
•

Upprättat exploateringsavtal, med Gotland Visby Lagern 12 AB för del av
fastigheten Visby Artilleriet, godkänns.

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige
•

Upprättat köpekontrakt, med Gotland Visby Lagern 12 AB för del av fastigheten
Visby Artilleriet 1:38 om 5 500 000 kronor, godkänns.

Förslag till exploateringsavtal och köpekontakt (bilaga 1 och 2) för del av fastigheten
Visby Artilleriet 1:38 har upprättats med Gotland Visby Lagern 12 AB. Till grund för
exploateringsavtal och köpekontrakt ligger markanvisningsavtal godkänt av
regionstyrelsen 2013-10-31. Området omfattas av en detaljplan antagen 2009-07-17.
Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak följande:
- Detaljplanen möjliggör bl.a. byggnation av bostäder. Parterna har överenskommit om
att del av de uppförda bostäderna ska utgöras av bostäder för ensamhushåll, t ex
studenter.
- Som ett villkor för affären har parterna överenskommit om att minst hälften av den
totala bostadsyta som produceras inom ramen för exploateringsavtalet ska bestå av
hyreslägenheter.
- För att uppnå en för bostadsmarknaden rimlig hyresnivå har parterna
överenskommit om att hyresnivån för producerade lägenheter ska understiga 1 700
kr/kvm (kvadratmeter) och år för lägenheter mindre än 22 kvm respektive 1600
kr/kvm och år för lägenheter mellan 22-35 kvm.
- Exploatören utför och bekostar nödvändiga anläggningar avseende vatten, avlopp,
dagvatten, gator och grönområden.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-05-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-12

Rs § 164 forts.
Au § 169

- Exploatören betalar (erlägger)anslutningsavgifter för VA i enlighet med gällande taxa.
- Regionen ansöker om fastighetsbildning och exploatören bekostar
fastighetsbildningen.
Köpekontraktet reglerar i tillägg till ovan i huvudsak följande:
- Exploatören förvärvar i enlighet med upprättat köpekontrakt del av fastigheten Visby
Artilleriet 1:38. Den exakta omfattningen av det aktuella markområdet ska fastställas
vid kommande fastighetsbildningen.
- Anvisat markområde ger enligt gällande detaljplan en byggrätt på ca 4 000 kvm,
inklusive byggnadsyta för befintliga byggnader.
- Exploatören betalar (erlägger) 5 500 000 kronor i köpeskilling.
- Köparen får tillträda fastigheten 1 juli 2014 under förutsättning att köpeskilling
erlagts.
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat
exploateringsavtal, med Gotland Visby Lagern 12 AB för del av fastigheten Visby
Artilleriet 1:38och att upprättat köpekontrakt, om 5 500 000 kronor, godkänns för
vidare hantering i regionfullmäktige.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Anm: Regionstyrelsen kan fatta beslut om köp av fastigheter upp till 4 miljoner kronor.
Exp:

Ledningskontoret Samhällsbyggnad (Rs beslut om exploateringsavtal)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/172

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 10 april 2014

Regionstyrelsen

Exploateringsavtal och köpekontrakt för
Visby Artilleriet 1:38, del av
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner upprättat exploateringsavtal med Gotland Visby
Lagern 12 AB för del av fastigheten Visby Artilleriet 1:38 och godkänner
upprättat köpekontrakt om 5 500 000 kronor för vidare hantering i
regionfullmäktige.

Förslag till exploateringsavtal och köpekontakt (bilaga 1 och 2) för del av
fastigheten Visby Artilleriet 1:38 har upprättats med Gotland Visby Lagern 12
AB. Till grund för exploateringsavtal och köpekontrakt ligger
markanvisningsavtal godkänt av regionstyrelsen 2013-10-31. Området omfattas
av en detaljplan antagen 2009-07-17.

Exploateringsområdet

Allegatan

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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Ärendenr RS 2014/172

Ledningskontoret
Region Gotland

Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak följande:
-

Detaljplanen möjliggör bl a byggnation av bostäder. Parterna har
överenskommit om att del av de uppförda bostäderna ska utgöras av
bostäder för ensamhushåll, t ex studenter.

-

Som ett villkor för affären har parterna överenskommit om att minst
hälften av den totala bostadsyta som produceras inom ramen för
exploateringsavtalet ska bestå av hyreslägenheter.

-

För att uppnå en för bostadsmarknaden rimlig hyresnivå har parterna
överenskommit om att hyresnivån för producerade lägenheter ska
understiga 1700 kr/kvm*år för lägenheter mindre än 22 kvm respektive
1600 kr/kvm*år för lägenheter mellan 22-35 kvm.

-

Exploatören utför och bekostar nödvändiga anläggningar avseende
vatten, avlopp, dagvatten, gator och grönområden.

-

Exploatören erlägger anslutningsavgifter för VA i enlighet med
gällande taxa.

-

Regionen ansöker om fastighetsbildning och exploatören bekostar
fastighetsbildningen.

Köpekontraktet reglerar i tillägg till ovan i huvudsak följande:
-

Exploatören förvärvar i enlighet med upprättat köpekontrakt del av
fastigheten Visby Artilleriet 1:38 enligt kartskiss. Den exakta
omfattningen av det aktuella markområdet ska fastställas vid
kommande fastighetsbildningen.

-

Anvisat markområde ger enligt gällande detaljplan en byggrätt på ca
4 000 kvm, inklusive byggnadsyta för befintliga byggnader.

-

Exploatören erlägger 5 500 000 kronor i köpeskilling.

-

Köparen får tillträda fastigheten 1 juli 2014 under förutsättning att
köpeskilling erlagts.

Bedömning

Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat
exploateringsavtal och att godkänna upprättat köpekontrakt för vidare
hantering i regionfullmäktige.
LEDNINGSKONTORET

Per Lindskog

t.f. Regiondirektör
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EXPLOATERINGSAVTAL
Mellan Region Gotland, nedan kallad Regionen, och och Gotland Visby Lagern 12 AB, org.nr
556709-5632, Box 1296, 621 23 VISBY, nedan benämnd Exploatören, har följande avtal träffats

§1
Bakgrund

Till grund för avtalet ligger detaljplan för Visby Kolgården m.fl. och
dess planbestämmelser, genomförandebeskrivning och detaljplanekarta samt markanvisningsavtal och regionstyrelsens beslut §
174, 2013-06-19. Exploateringsområdet motsvarar inringat område
på bifogad karta.

§2
Avtalets giltighet

Detta avtal gäller under förutsättning att Region Gotland godkänner
detsamma liksom försäljning av berörd del av fastigheten Gotland
Visby Artilleriet 1:38. Om dessa förutsättningar inte uppfylls är detta
avtal förfallet, varvid vardera parten skall bära sina egna kostnader,
om inte annat överenskommes.

§3
Målsättning

Området ska exploateras för permanentbostadsbebyggelse, inklusive
därtill hörande anläggningar (vatten- och avlopp, kvartersgator m m)
enligt planförslaget och dess intentioner. Genom exploatörens försorg
ska exploateringsområdet omvandlas till ett väl fungerande bostadsområde. Exploatören är i den mån detta avtal inte anger annat ensam ansvarig för utförandet och därtill hörande kostnader för samtliga arbeten
som erfordras för att nå detta mål.

§4
Överlåtelse av
mark och
byggnader

Regionen överlåter till exploatören del av fastigheten Gotland Visby
Artilleriet 1:38, exklusive VA-anslutning, för en köpeskilling om
5 500 000 kronor. Med det överlåtna markområdet följer de två på
markområdet belägna byggnaderna vilka inrymmer kontor/klubblokal
respektive skola. Gällande hyresavtal finns för båda byggnaderna.
Hyresavtalet avseende kontor/klubblokal (Visby Basket) är uppsagt.
Hyresavtalet avseende Region Gotlands gymnasieutbildning löper till
2016-12-31 och övertas av Exploatören.
Anvisat markområde ger enligt gällande detaljplan en byggrätt om
4 000 kvm, inklusive byggnadsytan för befintliga byggnader. Priset
ligger fast t o m två år räknat från regionstyrelsens beslut, 2013-10-31,
om markanvisning. Därefter räknas priset upp i enlighet med utvecklingen för konsumentprisindex med oktoberindex för 2013 som basmånad.
Regionen upprättar köpekontrakt avseende Exploatörens förvärv av
markområdet inkluderande de två byggnaderna. Köpeskillingens erläggande ska ske kontant och betalas på den i köpekontraktet angivna
tillträdesdagen.
Exploatören skall utan ersättning upplåta utrymme för ledningar
genom servitut inom fastigheten där så är nödvändigt.

Regionen ansöker om den fastighetsbildning som erfordras för
§5
Fastighetsbildning genomförandet av överlåtelsen enligt ovan. Exploatören betalar
kostnaden för fastighetsbildningen.

Exploateringsavtal del av Visby Artilleriet 1:38

§6
Bebyggelse på
kvartersmark

Detaljplanen möjliggör bl.a. nybyggnation av bostäder. Som ett
villkor för affären har parterna överenskommit om att minst hälften
av den totala bostadsyta som produceras inom ramen för
exploateringsavtalet ska bestå av hyreslägenheter. Hyresnivån ska
understiga 1 700 kr/kvm och år för lägenheter mindre än 22 kvm,
samt understiga 1 600 kr/kvm och år för lägenheter med en yta om 22
kvm - 35 kvm. I hyran ska ingå sedvanliga drift- och
underhållskostnader exklusive hushållsel. De uppförda byggnaderna
ska genom låg energiförbrukning medverka till en lägre
kostnadsutveckling för att ge hyresgästerna en lägre hyresutveckling.
Dessutom ska antagna riktlinjer för basutformning av bostäder
”Bättre för alla” (KF 2005-02-14) användas när så tillämpligt
(www.gotland.se/imcms/34852).

§7
Tillträde

Den fastighet som blir resultatet av överlåtelsen i § 4 tillträds formellt
av exploatören på den i särskild upprättad överlåtelsehandling angiven tillträdesdag eller då fastighetsbildningen registrerats om detta
datum infaller efter det i överlåtelsehandlingen angivna datumet.
Exploatören betalar samtliga inskrivnings- och lagfartskostnader.

§8
Undersökningar

Byggherren ansvarar för att utföra och bekosta eventuella arkeologiska
undersökningar och utgrävningar samt eventuella geotekniska undersökningar och markundersökningar. Exploatören svarar även för andra
eventuella undersökningar nödvändiga för exploateringens genomförande. Regionen ansvarar för att utföra och bekosta eventuell nödvändig marksanering.

§9
Kvarters-/gårdsgator o dyl inom det blivande kvarteret utförs och
Anläggningsarbeten bekostas av exploatören. Anslutning till lokalgatan, som utförs och
bekostas av exploatören, ska anläggas enligt gällande normer i MarkAMA med sektioner enligt detaljplanen och i övrigt enligt de krav som
Region Gotland ställer.
Regionen utför och anvisar förbindelsepunkt för VA. Exploatören
projekterar, utför och bekostar anläggande av VA-ledningar inom det
blivande kvarteret fram till anvisad förbindelsepunkt. VA-ledningarna
skall dimensioneras enligt gällande regler. Exploatören svarar för att
med en godkänd lösning omhänderta dag- och dräneringsvattnet så att
kvarteret och bebyggelsen blir tillfredsställande avvattnat och att dagvattnet avleds och ansluts till det kommunala dagvattenledningsnätet.
Före projektering o dyl av anläggningsarbetena ska Exploatören
stämma av de krav och normer som ska gälla för anslutning av gata
och VA-nät. Avstämningen för precisering av de krav och normer som
ska gälla ska ske med Samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten för
mark och stadsmiljö respektive enheten för vatten och avfall.
Handlingar avseende de anläggningar som enligt § 9 ska utföras av
§10
Programhandlingar Exploatören ska upprättas av densamme. Ett exemplar av dessa

handlingar ska Exploatören skicka till Region Gotland, samhällsbyggnadsförvaltningen, för granskning så snart de är slutgiltigt upprättade. Alla arbetsritningar ska vara granskade och godkända av
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Region Gotland innan anläggningsarbetet påbörjas. Region Gotland
skall ha 14 dagar för att granska handlingarna. Under projekteringsarbetet skall samråd ske med samhällsbyggnadsförvaltningen för att
uppnå samordning av anläggningsarbetena.
Det åligger exploatören att även samråda med andra såsom Gotlands
Energi AB angående framdragande av erforderliga elektriska ledningar
och Telia mfl ledningshavare.
Vad som avtalas i denna paragraf gäller anläggningar som exploatören
skall utföra enligt § 9.

§11
Kontroll och
besiktning

Regionen äger rätt att gentemot exploatören utöva den kontroll över
anläggningsarbetena avseende VA- och gatuanslutningen som enligt
Byggandets Kontraktkommittés allmänna bestämmelser tillkommer
beställaren.
Sedan anläggningsarbetena färdigställts i sådan omfattning att de av
regionen kan godkännas för besiktning, skall de av exploatören anmälas för slutbesiktning, varom regionen har att bestämma. Slutbesiktning ska utföras av en av exploatören utsedd besiktningsman.
De brister och fel som tagits upp i utlåtande i samband med slut- och
garantibesiktning eller som uppkommer under garantitiden ska exploatören utan dröjsmål avhjälpa. För garantibesiktning ska gälla motsvarande bestämmelser som för slutbesiktning. I de fall exploatören
inte fullgör de arbeten som det åligger densamme att ombesörja enligt
8 §, äger regionen utföra vad som brister, varvid exploatören skall
svara för åtgärdskostnaderna samt de merkostnader som regionen
härigenom åsamkas.

§12
Utbyggnad

Exploateringen skall ske i etapper. Exploatören anlägger tomt/grönområde, kvarets-/gårdsgator och VA-anläggningar i den omfattning
som krävs för att området skall kunna fungera självständigt.
Exploatörens anläggningsarbeten ska utföras i sådan takt att anläggningarna kan betjäna den nya bebyggelsen i området.

§13
Ersättningar och
tillstånd

Brukningsavgifter för VA utgår i enlighet med gällande VA-taxa för
Region Gotland. Alla för genomförandet av exploateringen nödvändiga
tillstånd, vad det än må vara, exempelvis bygglov o dyl ansöks och
bekostas av exploatören.

§14
Tidplan

På begäran från regionen ska exploatören upprätta en tidsplan för
arbetenas bedrivande. Exploatören avropar upprättande av förbindelsepunkt senast tre månader före önskad VA-anslutning.

§15
Garanterad
byggrätt

Enligt plan- och bygglagen (PBL) har fastighetsägaren en garanterad
byggrätt under genomförandetiden i enlighet med detaljplanen. Efter
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men fastighetsägaren har ingen garanterad rätt att erhålla bygglov, rivnings- eller
marklov. Regionen kan, i enlighet med PBL, efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan att fastighetsägaren får någon ersättning. Med anledning av att exploateringsavtalet är kopplat till ifrågavarande lagakraftvunna detaljplan upphör
avtalet att gälla i de delar som omfattas av en ändring eller ett upp-
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hävande. Ersättning utgår då inte i sådana fall för t ex utebliven
byggrätt eller projekteringskostnader o dyl eller i övrigt nedlagda
kostnader för de delar som då ännu inte har exploaterats.

§16
Genomförande

Exploatören avser att under 2014 påbörja byggnationen av första
etappen som omfattar ett drygt 50-tal bostäder för ensamhushåll i
hyresrättsform.

§17
Överlåtelse

Detta avtal får av exploatören inte överlåtas på annan utan regionens
godkännande. Om så ändå sker har regionen rätt att av exploatören
utkräva de merkostnader som regionen åsamkas vid ett genomförande
av detaljplanen.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Visby den

/

2014

För Visby Lagern AB

……………………………………
Johan Gate

Visby den / 2014
För Region Gotland

……………………………………

………………………………….
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Exploateringsområdet
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KÖPEKONTRAKT
Mellan Region Gotland, org.nr. 212000-0803, nedan kallad Regionen, och
Gotland Visby Lagern 12 AB, org.nr 556709-5632, Box 1296, 621 23 VISBY,
kallad Köparen, träffas härmed följande avtal.
§1
Överlåtelse/
köpeskilling

Kommunen överlåter och försäljer till Köparen del av fastigheten Gotland Visby Artilleriet 1:38, enligt kartskiss - bilaga 1,
för en köpeskilling av FEMMILJONERFEMHUNDRA TUSEN/
5 500 000/ KRONOR.
Anvisat markområde ger enligt gällande detaljplan en
byggrätt om 4 000 kvm, inklusive byggnadsytan för befintliga
byggnader.

§2
Tillträde

Del av Gotland Visby Artilleriet 1:38 överlåtes i befintligt skick
med formellt tillträde den dag då fastighetsbildningen vunnit
laga kraft. Köparens rätt till tillträde till fastigheten förutsätter
att köpeskillingen i sin helhet har erlagts.
Parterna är överens om att Köparen äger tillträde fr.o.m. 1 juli
2014 till det område som köpet avser för påbörjande av
markarbeten o dyl och för byggande av bostäder.

§3
Köpeskillingens Köpeskillingen erläggs kontant senast på tillträdesdagen.
erläggande
Köpeskillingen betalas till Region Gotland, bankgiro 3398328, med angivande av vad köpeskillingen avser. I det fall
Köparen inte betalar köpeskillingen på tillträdesdagen har
regionen rätt att häva köpet.
§4
Köpebrev och
lagfart

Så snart köpeskillingen har betalats överlämnar Regionen
köpebrev samt övriga erforderliga handlingar för att Köparen
ska erhålla lagfart. Lagfart får inte sökas förrän köpebrev upprättats.
De med köpet förenade lagfarts-, inskrivnings- och inteckningskostnaderna betalas av Köparen. Fastigheten överlåtes
gravationsfri.

§5
Tillträde till
lokalerna

Med det överlåtna markområdet följer de två på markområdet belägna byggnaderna vilka inrymmer kontor/klubblokal
respektive skola. Gällande hyresavtal finns för båda byggnaderna. Hyresavtalet avseende kontor/klubblokal (Visby
Basket) är uppsagt. Hyresavtalet avseende Region Gotlands
gymnasieutbildning löper till 2016-12-31 och övertas av
Köparen.
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§6
Abonnemang,
avgifter o dyl

Abonnemang för el, sophämtning, uppvärmning m m övertas
av Köparen på tillträdesdagen. Regionen ansvarar för att
abonnemangen överföres på Köparen.
Byggnaderna är ansluten till regionens vatten- och avloppsnät. Anläggningsavgift för va-anslutningen för dessa byggnader är betalda. Köparen erlägger de avgifter enligt VAtaxan som eventuellt tillkommer vid nybyggnad/ombyggnad
på fastigheten.
Skatter, avgifter och andra skyldigheter vilka belastar berörd
del av fastigheten betalas av Regionen för tiden fram till tillträdesdagen och av Köparen för tiden därefter. Motsvarande
fördelning skall gälla eventuella inkomster från berörd del av
fastigheten.

§7
Försäkring

§8
Fastighetens
skick

Regionen förbinder sig att hålla berörd del av fastigheten
försäkrad enligt fullvärdesprincipen intill tillträdesdagen.
Skulle ersättningsgill skada drabba berörd del av fastigheten
före tillträdesdagen skall detta avtal ändå fullföljas, mot att
Köparen får skadeersättningen. Eventuell självrisk betalas av
Regionen. Faran för fastigheten övergår på Köparen om
berörd del av fastigheten inte har tillträtts på grund av
Köparens dröjsmål.

Köparen har tagit del av den beskrivning över berörd del av
fastigheten, inkl. byggnader, som har upprättats i samband
med upprättad värdering. Köparen har noga besiktigat berörd
del av fastigheten, inklusive byggnader och godtar dess skick
och avstår härmed, med bindande verkan, från alla anspråk
mot kommunen på grund av fel eller brister på fastigheten,
även om dessa skulle vara att anse som dolda fel enligt 4 kap
19 § jordabalken.
Köparen ansvarar för att utföra och bekosta eventuella arkeologiska undersökningar och utgrävningar samt eventuella
geotekniska undersökningar och markundersökningar. Köparen svarar även för andra eventuella undersökningar nödvändiga för exploateringens genomförande. Regionen ansvarar
för att utföra och bekosta eventuell nödvändig marksanering.

§9
Detaljplanebestämmelser

§ 10
Fastighetsbildning

Köparen har tagit del av de bestämmelser som gäller för
byggande inom berörd del av fastigheten jämte disposition av
densamma. Berörd del av fastigheten omfattas av detaljplan,
laga kraftvunnen 2009-07-17.

Regionen ansöker om den fastighetsbildning som erfordras för genomförandet av överlåtelsen enligt ovan. Köparen
betalar kostnaden för fastighetsbildningen
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§ 11
Upplåtelser/
Enligt vad som är känt för Regionen omfattas inte berörd
inskrivningsrätt del av fastigheten av andra inskrivna rättigheter o dyl än vad
som framgår av det officiella fastighetsregistret.
Köparen medger Gotlands Energiverk AB (GEAB) och Telia
rätt att inom fastigheten bibehålla, underhålla och förnya fjärrvärme-, el- och teleledningar. Dessa rättigheter får
säkerställas genom ledningsrätt vid lantmäteriförrättning
alternativt genom inskrivning i fastigheten såsom servitut till
förmån för de fastigheter som GEAB och Telia anger i de avtal
som upprättas mellan parterna.
§ 12
Villkor

Enligt markanvisningsavtal och enligt förutsättningarna i
regionstyrelsens beslut § 174, 2013-06-19 för direktanvisning
ska området bebyggas med bostäder. I övrigt ska exploateringen ske enligt upprättat exploateringsavtal.
Detta avtal gäller endast under förutsättning att Region
Gotland godkänner detta liksom tillhörande
exploateringsavtal.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Visby den

/

2014

För Gotland Visby Lagern 12 AB

..................................................

……………....................……...….

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

..................................................
Visby den

/

……………....................……...….

2014

För Region Gotland

...................................................

……………….......………...............

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

...................................................

……………….................………......
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-06-16

Handlingar till

Ärende 15

Friköp av tomträtt Visby Sotaren 3
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-05-26, § 181
• Ledningskontoret 2014-05-21
• Tekniska nämnden 2014-03-26, § 63
• Sweprod AB 2012-02-14

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-05-26

Rs § 181

Begäran om friköp av tomträtt Visby Sotaren 3
RS 2014/

- Sweprod AB 2012-02-14
- Tekniska nämnden 2014-03-26,§ 63
- Ledningskontoret 2014-05-21

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Förslag till köpekontrakt med Visby Industrihotell AB om försäljning av tomträtten
Visby Sotaren 3 för en köpeskilling om 4 058 000 kronor godkänns.

Sweprod AB har begärt friköp av tomträtten för fastigheten Visby Sotaren 3, belägen
vid ringleden mellan Arbetarrörelsens hus och Linds handelsträdgård. Formell ägare av
fastigheten är Visby industrihotell AB.
Tekniska nämnden har utarbetat förslag till köpeavtal som är baserad på den nya avgäld
som parterna har överrenskommit om. Fastigheten omfattar 34 117 kvadratmeter vilket
enligt då gällande riktlinjer när förhandlingarna fördes, har resulterat i en föreslagen
köpeskilling om 4 058 000 kronor. I överenskommelsen undantas ett ca 300
kvadratmeter stort område, genom servitutsavtal, för den nya cirkulationsplatsen i
Stenhuggaren för gång- och cykelbana.
Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget. Kontoret bedömer att det inte är rimligt att
tillämpa de nya riktlinjerna retroaktivt.
Anm: Regionstyrelsen kan besluta om friköp av tomträtt upp till 4 miljoner kronor.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2012/85

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 21 maj 2014

Regionstyrelsen

Begäran om friköp av tomträtt Sotaren 3, Visby
Förslag till beslut

Regionstyrelsen att godkänner av tekniska nämnden upprättat förslag till
köpekontrakt med Visby Industrihotell AB om försäljning av tomträtten Visby
Sotaren 3 för en köpeskilling om 4 058 000 kronor och beslutar att skicka
ärendet vidare till regionfullmäktige för beslut.

Bakgrund

SweProd AB inkom under 2012 med en begäran om friköp av tomträtten för
fastigheten Visby Sotaren 3. Företaget tillverkar skyltar och dekaler och delar
av fabrikslokalerna är dessutom uthyrda till Samhall som bedriver
legotillverkning av skilda slag. En av orsakerna till SweProds förfrågan om
friköp var den förestående avgäldsregleringen som skulle ske årsskiftet
2013/14. Under ett års tid föregick diskussioner kring den nya
tomträttsavgälden och vilken nivå som var rimlig. Företaget accepterade
slutligen den beräkning som samhällsbyggnadsförvaltningen redovisat och som
resulterade i en höjning av den årliga avgälden från ca 102 000 kr till ca 191 000
kr. Den nya avgälden beräknades efter ett markpris om 150 kr/kvm tomtyta
och gäller från 2014-01-01.
SweProd AB är i sammanhanget inte tomträttshavare och diskussionerna har i
formell mening skett mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och företaget
Visby Industrihotell AB. Tekniska nämnden har behandlat SweProds/Visby
Industrihotells förfrågan om friköp och tagit fram ett förslag till köpeavtal med
en köpeskilling som är baserad på den nya avgäld som parterna överenskommit
om. Fastigheten/tomträtten omfattar 34 117 kvm och med ett markpris om
150 kr/kvm blir markvärdet drygt 5 miljoner kronor. Förvaltningen har
därefter vid framräknandet av en köpeskilling använt de riktlinjer för mark som
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E-post regiongotland@gotland.se
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2012/85

Region Gotland

gällde vid tillfället för förhandlingen och tekniska nämndens beslut. Dessa då
gällande riktlinjer innehöll bestämmelsen att ”tomrättsinnehavare får efter ansökan
och regionens medgivande friköpa tomträtten till ett pris motsvarande 80 procent av
marknadsvärde”. Samhällsbyggnadsförvaltningen har således räknat av 20% från
markvärdet, vilket resulterar i en föreslagen köpeskilling om ca 4 miljoner
kronor.
Det aktuella markområdet är beläget inom ett område som omfattas av en
stadsplan från 1980. I planen anges att området får användas för småindustri
och att den högsta exploateringsgraden är 50% av markytan. I dagsläget är
mindre än 25% utnyttjat. Planen medger inte vare sig handel eller bostäder.
Parterna har även kommit överens om att undanta ett 300 kvm stort område
genom servitutsavtal som kommer att nyttjas för den kommande
cirkulationsplatsen för Stenhuggaren.
Bedömning

Ledningskontoret gör bedömningen att tekniska nämndens beslut visserligen
inte står i överensstämmelse med nuvarande riktlinjer för mark, där det sägs att
friköp av tomträtt får ske till marknadsvärde, men att den föreslagna
köpeskillingen ändå får accepteras. Förhandling med tomträttshavaren har
skett när andra riktlinjer gällde och ledningskontoret gör bedömningen att det
inte vore rimligt ur tomträttshavarens synpunkt att tillämpa nya riktlinjer
retroaktivt.
Ledningskontoret föreslår regionstyrelsen att godkänna tekniska nämndens
förslag till köpekontrakt med Visby Industrihotell om försäljning av tomträtten
Visby Sotaren 3 för en köpeskilling om 4 058 000 kronor och att skicka ärendet
vidare till regionfullmäktige för beslut.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
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Protokoll

Tekniska nämnden 2014-03-26

TN §

63

Friköp av tomträtten Visby Sotaren 3

AU § 37

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att
godkänna upprättat förslag till köpeavtal med Visby Industrihotell AB,
angående friköp av tomträtten Gotland Visby Sotaren 3 till ett pris av
4 058 000 kronor.

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har framlagt förslag till köpeavtal med Visby
Industrihotell AB om friköp av tomträtten Visby Sotaren 3 enligt upprättat förslag till
köpeavtal.
Fastigheten har en area av 34 117 kvm och den årliga tomträttsavgälden är
191 910 kronor och gäller t.o.m. 2023-12-31. Vid framtagande av friköpspriset
har förvaltning och tomträttshavare enats om 150 kr/kvm vilket är samma nivå
som regionstyrelsen beslutade om vid försäljning av det närliggande Visby
Löjtnanten 1 (Rs § 207, 2012-06-19).
På grund av att den nya cirkulationsplatsen vid kvarteret Stenhuggaren har
svällt utanför detaljplaneområdet, kommer en yta av ca 300 kvm i det
nordvästra hörnet av fastigheten Sotaren 3 att behöva tas i anspråk för gång- och
cykelbana.
Servitutsavtal för detta har upprättats och eftersom denna yta ej
kommer att kunna nyttjas av köparen, har detta dragits av från köpeskillingen.
___
Protokollsutdrag
RS/RF+handlingar

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr TN 2012/550

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Per Seigerlund

Datum 24 februari 2014

Tekniska nämnden

Friköp av tomträtten Visby Sotaren 3
Förslag till beslut

tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att
godkänna upprättat förslag till köpeavtal med Visby Industrihotell AB
angående friköp av tomträtten Gotland Visby Sotaren 3 till ett pris av
4 058 000 kronor.

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har framlagt förslag till köpeavtal med Visby
Industrihotell AB om friköp av tomträtten Visby Sotaren 3 (se bilaga).
Fastigheten har en area av 34 117 kvm och den årliga tomträttsavgälden är
191 910 kronor och gäller t.o.m. 2023-12-31. Vid framtagande av friköpspriset
har förvaltning och tomträttshavare enats om 150 kr/kvm vilket är samma nivå
som regionstyrelsen beslutade om vid försäljning av det närliggande Visby
Löjtnanten 1 (Rs § 207, 2012-06-19).
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr TN 2012/550

Region Gotland

På grund av att den nya cirkulationsplatsen vid kvarteret Stenhuggaren har
svällt utanför detaljplaneområdet kommer en yta av ca 300 kvm i det
nordvästra hörnet av fastigheten Sotaren 3 att behöva tas i anspråk för gångoch cykelbana. Servitutsavtal för detta har upprättats och eftersom denna yta ej
kommer att kunna nyttjas av köparen har detta dragits av från köpeskillingen.

Infrastrukturavdelningen/Enheten för mark och stadsmiljö

Ann-Sofi Lindskog
Avdelningschef
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13 feb 2012
Region Gotland
Regionstyrelsen
621 81 Visby

Begäran om friköp av tomträtt Sotaren 3, Visby

Bakrund:
SweProd AB köpte hösten 2008 fastigheten Sotaren 3 på Terra Nova genom ett dotterbolag Visby
Industrihotell AB. Säljare var då Nimbus som koncentrerade verksamheten till befintlig fabrik.
SweProd AB var och är fortsatt inne i en expansiv fas. I februari 2009 köptes dessutom inkromet
efter konkursen i Danielson Sverige AB.
Verksamheten som räddades bedrivs i ett nytt dotterbolag till SweProd AB som döptes till
SweProd Graphics AB.
Totalt jobbar för tillfället drygt 60 personer i dom två bolagen.
Behovet av investeringar i SweProd AB har under åren varit stort då vi expanderat. Verksamheten
i SweProd Graphics har och är i behov av ännu större investeringar då maskinparken till stora
delar är omodern och ineffektiv.
En bedömning att köpa loss tomträtten redan i samband med fastighetsköpet gjordes, den då
gällande avgälden på 102 ooo kronor per år ansågs då som rimlig och att vi ville spara
låneutrymme för att investera i bolagen i stället för i marken som inte kunde ge någon
avkastning.
Vi ansåg vid det tillfället att det inte fanns någon risk i att inte äga marken runt fabriken utan att
spelreglerna var tydliga.
Med förändringar av detaljplanen och ny avgäld från och med 2013 så ser dock läget annorlunda
ut. De exploateringar som gjorts i kvarteret Stenhuggaren påverkar synen på avgälden och det
första förslaget vi fått från tjänstemännen är en höjning med från 102 ooo till 250 ooo årligen
som minimikrav
Vi bedriver dock tillverkningsindustri och har ingen koppling till eventuell handel på
grannfastigheten. Vi kan inte höja priset till våra kunder med motivering att Coop forum har
investerar på grannfastigheten.
För att säkra våran verksamhet långsiktigt ser vi det nu som nödvändigt att friköpa tomträtten
alternativt att bibehålla en för våran verksamhet relevant tomträttsavgäld.
För att fortsätta utvecklas så behöver vi stabilitet och givna spelregler. Våran verksamhet är inte
heller beroende av plats. Om vi ligger på Österby eller på Terra Nova spelar ingen roll för våran
försäljning eller utveckling. Att ha kostnadskontroll däremot är avgörande på den globala
marknad där våra kunder finns.

O498 - 2O 54 OO

WWW.SWEPROD.SE

Således önskar Visby Industrihotell AB (556758-0955) att friköpa tomträtten Sotaren 3 för en
köpeskilling av 2 730 ooo kr, vilket vi anser relevant med tanke på vilken verksamhet som
bedrivs, konjunkturläget, gällande avgäld och främst den förmåga att finansiera friköpet som
bolaget har.

Vänliga hals,

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-06-16

Handlingar till

Ärende 16

Regelverk för serviceförvaltningen
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-04-22, § 121
• Ledningskontoret 2014-03-25

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-04-22
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-04-03

Rs § 121
Au § 123

Regelverk för serviceförvaltningen i Region Gotland
RS 2013/423

- Ledningskontoret 2014-02-26
- Ledningskontoret 2014-03-25

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Regelverk för serviceförvaltningen fastställs.

•

Tjänsterna indelas i tre kategorier enligt regelverket.

•

Förändringar i tjänsteutbud och kategoriindelning samt konkurrensutsättning av
serviceförvaltningens verksamhet delegeras till regionstyrelsen för vidare delegation.

Serviceförvaltningen bildades 2009-04-01 genom att sammanföra servicefunktioner från
förvaltningarna till ny organisatorisk enhet. På uppdrag av regiondirektören har
ledningskontoret utvärderat serviceförvaltningen under augusti 2012 till januari 2013.
Utvärderingen pekade på behov att förtydliga både serviceförvaltningens uppdrag och
dess regelverk, inklusive förhållandet mellan serviceförvaltningen och kunderna/förvaltningarna.
På uppdrag av regiondirektören har en från ledningskontoret och serviceförvaltningen
gemensam projektgrupp arbetat fram förslag till regelverk. Utgångspunkt för uppdraget
var:
−

Oförändrad förvaltningsorganisation och oförändrad politisk styrning

−

Utredningen berör enbart serviceförvaltningens verksamhet

−

Principer/regelverk fastställs av regionfullmäktige efter remissomgång till nämnderna

Avsikten är att styra tydligt från ledningskontoret på färre tjänster än hittills. Serviceförvaltningen och kunder/förvaltningar får å sin sida utrymme för att utveckla nya
tjänster både utifrån hur serviceförvaltningen kan förändra och utveckla tjänster, och att
kunder/förvaltningar vid behov skall kunna efterfråga nya eller förändrade tjänster från
serviceförvaltningen.
Regelverk för serviceförvaltningen reglerar utöver serviceförvaltningens verksamhet
också fördelning av ansvar och resurser mellan ledningskontoret, serviceförvaltningen
och fackförvaltningarna.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-04-22
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-04-03

Rs § 121 forts.
Au § 123

Generellt instämmer alla förvaltningsledningar i de grundläggande tankarna bakom
regelverket; att stödtjänster skall bidra till
−

koncernnytta - mesta möjliga nytta för hela organisationen

−

kundnytta - nytta för den enskilda förvaltningen

Alla, inklusive serviceförvaltningen, uppfattar att det är positivt med tydligare regelverk
för serviceförvaltningen.
Förslag till regelverk har också varit på remiss till samtliga nämnder. Under arbetets
gång har ärendet också i flera omgångar redovisats och diskuterats i koncernledningsgruppen.
I samband med diskussioner med förvaltningsledningarna har framkommit betydelsen
av att se till hela Region Gotlands samlade nytta, att ta till vara på den samlade
kompetensen och att använda resurser på ett effektivt sätt.
Flera nämnder påtalar behov av specifik strategisk kompetens på fler än de områden
som anges i regelverket, framförallt förbättringskunskap. Flera remissvar påtalar också
behovet av att serviceförvaltningens personal har både sakkompetens inom yrkesområdet och kunskap om nämndernas verksamheter.
Ledningskontoret anser att konkretisering och utveckling av regelverket kan ske dels
genom fortsatt årlig anpassning av regelverket i samband med strategisk plan och budget
och dels genom skriftliga överenskommelser mellan serviceförvaltningen och kunder.
Den samrådsgrupp som kommer att finnas mellan ledningskontoret och serviceförvaltningen ger också möjlighet till fortlöpande diskussion om justeringar i tjänsteutbud,
prissättning, kvalitet etc.
Genomförande av regelverket innebär fortsatt arbete via ovan nämnda samrådsgrupp
och de strategiska nätverk som finns inom regionen inom olika kompetens- eller
verksamhetsområden förutsätts också ta del av detta arbete.
Arbetsutskottet hade överlämnat ärendet utan eget yttrande.
Ordföranden föreslog att fullmäktige fastställer dels regelverk för serviceförvaltningen i
Region Gotland och dels att serviceförvaltningens tjänster delas in i tre kategorier.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-04-22
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-04-03

Rs § 121 forts.
Au § 123

Förändringar i tjänsteutbud och kategoriindelning samt konkurrensutsättning av
serviceförvaltningens verksamhet delegeras från fullmäktige till regionstyrelsen för
vidare delegation.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2013/423

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Bo Magnusson

Datum 25 mars 2014

Regionstyrelsen

Regelverk för serviceförvaltningen i Region Gotland

Förslag till beslut

Regelverk för serviceförvaltningen i Region Gotland fastställs.
Indelning av tjänster i tre kategorier enligt regelverket fastställs.
Förändringar i tjänsteutbud och kategoriindelning, som beskrivs i bilaga 1 till
regelverket, beslutas på delegation av regiondirektören.
Konkurrensutsättning av serviceförvaltningens verksamhet hanteras av
ledningskontoret.
Fastställande av prismodell och fördelning av anslag/kostnader sker i samband
med fastställande av budget.

Bakgrund

Serviceförvaltningen bildades 2009-04-01 genom att sammanföra
servicefunktioner från förvaltningarna till ny organisatorisk enhet.
På uppdrag av regiondirektören utvärderade ledningskontoret
serviceförvaltningen under augusti 2012 till januari 2013.
Utvärderingen pekade på behov att förtydliga serviceförvaltningens uppdrag
och förtydliga regelverket för serviceförvaltningen, inklusive förhållandet
mellan serviceförvaltningen och kunderna/förvaltningarna.
På uppdrag av regiondirektören har en från ledningskontoret och
serviceförvaltningen gemensam projektgrupp har arbetat fram förslag till
regelverk. Utgångspunkt för uppdraget var:
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Ärendenr RS 2013/423

Ledningskontoret
Bo Magnusson

Oförändrad förvaltningsorganisation och oförändrad politisk styrning
Utredningen berör enbart serviceförvaltningens verksamhet
Principer/regelverk fastställs av regionfullmäktige efter remissomgång
till nämnderna
Avsikten är att styra tydligt från ledningskontoret på färre tjänster än hittills.
Serviceförvaltningen och kunder/förvaltningar får å sin sida utrymme för att
utveckla nya tjänster både utifrån hur serviceförvaltningen kan förändra och
utveckla tjänster, och att kunder/förvaltningar vid behov skall kunna efterfråga
nya eller förändrade tjänster från serviceförvaltningen.
•
•
•

Tillvägagångssätt

Projektgruppen har träffat alla förvaltningsledningar för samråd. Generellt
instämmer de i de grundläggande tankarna bakom regelverket, att stödtjänster
skall bidra till
• koncernnytta - mesta möjliga nytta för hela organisationen
• kundnytta – nytta för den enskilda förvaltningen
Alla, inklusive serviceförvaltningen, uppfattar att det är positivt med tydligare
regelverk för serviceförvaltningen. Likaså framkommer under arbetet och
diskussioner att prismodeller för serviceförvaltningens tjänster måste bli mer
enhetliga och därmed enklare att både förstå och hantera.
Förslag till regelverk har också varit på remiss till samtliga nämnder.
Sammanfattning av synpunkter från nämnder framgår av bilaga 2.
Under arbetets gång har ärendet också i flera omgångar redovisats och
diskuterats i koncernledningsgruppen.

Bedömning

Regelverk för serviceförvaltningen reglerar utöver serviceförvaltningens
verksamhet också fördelning av ansvar och resurser mellan ledningskontoret,
serviceförvaltningen och fackförvaltningarna.
I samband med diskussioner med förvaltningsledningarna har framkommit
betydelsen av att se till hela Region Gotlands samlade nytta, att ta till vara på
den samlade kompetensen och att använda resurser på ett effektivt sätt.
De olika nätverk som finns inom regionen skall användas för dialog och
samråd om förändring av regelverket eller tjänsteutbudet.
De synpunkter som nämnderna framfört är antingen beaktade i förslaget till
regelverk eller tagits om hand i annan ordning.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/423

Bo Magnusson

Från nämnder och förvaltningar kommenteras att regelverket gärna kan var
mer konkret till sitt innehåll. Flera nämnder påtalar behov av specifik strategisk
kompetens på fler än de områden som anges i regelverket, framförallt
förbättringskunskap.
Flera remissvar påtalar också behovet av att serviceförvaltningens personal har
både sakkompetens inom yrkesområdet och kunskap om nämndernas
verksamheter.
Ledningskontoret anser att konkretisering och utveckling av regelverket kan
ske genom dels genomfortsatt årlig anpassning av regelverket i samband med
strategisk plan och budget och dels genom skriftliga överenskommelser mellan
serviceförvaltningen och kunder. Den samrådsgrupp som kommer att finnas
mellan ledningskontoret och serviceförvaltningen ger också möjlighet till
fortlöpande diskussion om justeringar i tjänsteutbud, prissättning, kvalitet etc.
Genomförande av regelverket innebär fortsatt arbete via ovan nämnda
samrådsgrupp. De strategiska nätverk som finns inom regionen inom olika
kompetens- eller verksamhetsområden (kvalitet, ekonomi, HR,
kommunikation, lokaler, IT mm) förutsätts också ta del av arbete med
förändring och utveckling av regelverket och tjänster.
Regelverkets uppdelning av tjänster i kategorier ger förutsättningar för balans
mellan koncernstyrning och nämndernas möjligheter att styra inom sitt
verksamhetsområde.

Per Lindskog
Tf regiondirektör

Bilagor
1. Förslag till regelverk för serviceförvaltningen
2. Förslag till serviceförvaltningens tjänstelista
3. Remissvar från nämnder
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Ärendenr RS 2013/423

Ledningskontoret

Handlingstyp Regelverk

Bo Magnusson

Datum 26 februari 2014

Regelverk för Serviceförvaltningen i Region Gotland
I regionstyrelsens reglemente bestäms serviceförvaltningens funktion och
grundläggande uppdrag i Region Gotland.
I Regelverk för Serviceförvaltningen i Region Gotland regleras och preciseras
syfte, uppdrag och tjänster, roll och ansvarsfördelning med mera.
Regelverket fastställs av regionfullmäktige.
Syfte

Region Gotland har valt att samla regiongemensam service i en förvaltning.
Förvaltningen leds av servicedirektören.
Idén med en gemensam serviceförvaltning är att underlätta för övriga
verksamheter att ha fokus på sin kärnverksamhet. Tanken är också att dra nytta
av gemensam kompetens så den kan tillgodogöras inom hela organisationen.
Genom att samla professionell kompetens möjliggörs en sammanhållen
kompetensutveckling.
Stödtjänster skall bidra till koncernnytta, mesta möjliga nytta för hela
organisationen. Med koncernnytta avses:
• Gemensam nytta av komplexa och kostnadskrävande infrastruktur inom
IT/tele, till exempel system inom ekonomi, personal, för kommunikation,
verksamhetsutveckling med mera.
• Gemensam nytta av att hålla samman gemensamma satsningar och resurser
där det finns skalfördelar, till exempel fordonsorganisation.
• Gemensam nytta av samordnade och rättssäkra rutiner, till exempel inom
upphandling.
Stödtjänster ska också innebära kundnytta, det vill säga nytta för den enskilde
förvaltningen. Med kundnytta avses:
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Förvaltning
Region Gotland

• Tillgång till standardiserade rutiner som underlättar, effektiviserar och säkrar
förvaltningens egen hantering.
• Kontinuerlig tillgång till stödtjänster med professionell kompetens och
kulturkompetens, det vill säga tillgång till medarbetare med kunskap om hela
Region Gotland och dess ramverk.

Uppdrag och tjänster

Serviceförvaltningen ska utföra uppdragsstyrd och uppdragsfinansierad intern
service och produktion. Förvaltningen ska samordna, utveckla och leverera
tjänster enligt fastslagen tjänstelista. Se bilaga 1.
Region Gotlands stödjande tjänster är indelade i tre kategorier:
Kategori 1

Koncerngemensamma, obligatoriska tjänster. Ledningskontoret är ägare av
dessa tjänster. Med detta avses att ledningskontoret styr, prioriterar, finansierar
och har utvecklingsansvar.
Kategori 2

Koncerngemensamma, obligatoriska tjänster. Tjänsterna är påverkbara till
volym. Serviceförvaltningen ansvarar för att anlita underleverantörer.
Kategori 3

Övriga tjänster som varken är koncerngemensamma eller obligatoriska.
Förvaltningarna kan själva välja leverantör, serviceförvaltningen eller annan.
När det gäller tjänster inom kategori 3 ska Region Gotland inte snedvrida
konkurrensen mellan egen regi och privata entreprenörer.

Serviceförvaltningens ansvar

Serviceförvaltningen ansvarar för hur tjänster utförs, från beställning till
leverans. Genom processansvaret skapas möjligheter till nära relationer med
förvaltningarna, vilket ger förutsättningar för flexibla och kundanpassade
tjänster. Samtidigt ökar möjligheterna för serviceförvaltningens medarbetare att
utveckla och förbättra processerna, att bidra med nytänkande och kreativitet.
De flesta av serviceförvaltningens tjänster består till stora delar av
konsultinsatser. En viktig förutsättning för effektiv konsultinsats är att stödet
upplevs som verkligt stöd av kunden.
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Bild 1. Serviceförvaltningens processansvar.

Kundbehov
och krav

Serviceförvaltningens
processer

Kundnytta och
uppfyllda krav

Nytta för Region Gotland

Styrande dokument (policys, program, planer, regelverk för serviceorganisation)
Gemensamma system

Processansvar innebär att fullt ut äga ansvar för process och dess resultat.
Serviceförvaltningen ska:
• identifiera olika gruppers krav, uttalade och underförstådda behov och
förväntningar.
• mäta inne i processen för att säkra att processen styr mot planerat resultat
• följa upp och analysera processens resultat (kvalitet, kostnad, volym).
• systematiskt utveckla och förbättra arbetssätt och metoder.
• identifiera och föreslå behov av stödjande system och utveckling av befintliga
system.
Koncerngemensamma styrdokument utgör en ram och ställer krav på
serviceförvaltningens processer.
Övriga förvaltningars ansvar

Ledningskontoret leder, styr och samordnar hela regionens ekonomi, personal,
verksamhet/processer, kommunikation och gemensamma resurser genom en
gemensam styrmodell. Styrning sker via uppdrag, styrande dokument och
styrprocess samt genom det balanserade styrkortet. Ledningskontoret är också
ägare av tjänster i kategori 1, obligatoriska och koncerngemensamma.
Inom områdena personal, ekonomi, kommunikation, kvalitet och
verksamhetsutveckling och gemensamma resurser finns krav som styr
inriktningen på serviceförvaltningens arbete. Ansvarig på ledningskontoret för
respektive styrdokument redovisas i bilaga 2.
Alla förvaltningar styrs utifrån den gemensamma styrmodellen. Alla ledare är
viktiga kuggar och delansvariga i koncernstyrningen.
En framgångsfaktor för modellen är att det finns bra rollfördelning mellan
ledningskontor, förvaltningar och serviceförvaltningen.
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De gemensamma styrdokumenten ställer också krav på förvaltningarna. Det är
en viktigt att kunderna är del i förberedande arbeten som fordras för att
serviceförvaltningen ska kunna utföra överenskomna tjänster på bästa sätt.
Överenskommelser
Beställning av tjänster

Serviceförvaltningen skall tillhandahålla beskrivningar av sitt tjänsteutbud.
Serviceförvaltningen skall ha en process för behovsinventering och beställning
av tjänster känd och accepterad av kunderna.
Förvaltningarnas förändrande behov av tjänster kan innebära krav på
omställning av serviceförvaltningens verksamhet. För att underlätta för
serviceförvaltningen att anpassa sina tjänster efter kundernas behov skall
berörd förvaltning och serviceförvaltningen kommunicera sådana förändringar.
Överenskommelser är som regel skriftliga. Enstaka och nya uppdrag vid sidan
av de skriftliga överenskommelserna kan vara muntliga men bekräftas alltid
skriftligen.
En skriftlig överenskommelse ska ange villkoren för tillhandahållandet av
tjänsten. Överenskommelsen ska också innehålla ett garantiavsnitt som
innehåller följande:
• en lättförstålig beskrivning av den tjänst som erbjuds.
• ett tydligt löfte om vad serviceförvaltningen ska uppfylla och vad kunden kan
förvänta sig.
• en beskrivning om vad som händer när det finns brister i leveransen,
exempelvis hur serviceförvaltningen hanterar avvikelser som till exempel vid
sjukdom, ledigheter och/eller hur kunden gör för att framföra synpunkter och
klagomål.
Definition av begreppet kund

Serviceförvaltningen har till största delen interna kunder. Kund är den
förvaltning som anskaffar stödresurser genom överenskommelse.
Kund är också den som beställer en tjänst i enlighet med vad som bestämts i
överenskommelsen. Kund är också den slutanvändare som nyttjar
stödresursen.
Serviceförvaltningen har också verksamheter med externa kunder, det vill säga
verksamheter som vänder sig direkt till medborgare.
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Beslutsgång ifall det uppstår oenighet

Om det uppstår oenighet mellan kund och serviceförvaltningen sker dialog i
första hand inom serviceförvaltningen och med berörd kund. Det kan uppstå
situationer, problem, frågeställningar där regelverket eller de mer specialiserade
styrdokumenten inte är vägledande. Då behövs dialog med ansvarig för
respektive styrande dokument på ledningskontoret. Om inte heller detta löser
situationen ansvarar regiondirektören för det slutliga beslutet.
Dialog och samråd

Eventuella förändringar i regelverket och i tjänsteutbudet bereds i en
samrådsgrupp med representanter från ledningskontoret och
serviceförvaltningen. Gruppen utses av regiondirektören i samverkan med
servicedirektören.
Förslag på förändringar i regelverk och tjänsteutbud bereds därefter i
koncernledningsgruppen. Regiondirektör fattar på delegation beslut avseende
förändringar i tjänsteutbudet. Regiondirektören är också den som är
föredragande, avseende förändringar i regelverket i regionstyrelsen.
I de strategiska nätverken behandlas koncernstyrning ur alla perspektiv. Det är
därför naturligt att nätverken utgör en del i att inhämta behov av stöd, fånga
upp behov av nya stödtjänster samt synpunkter och erfarenheter av
regelverkets tillämpning.
Strategiskt ledningsstöd

Det ska finnas strategiskt stöd till respektive förvaltningsledningar inom
områdena: ekonomi, personal, kommunikation, verksamhetsutveckling och
gemensamma resurser (IT tele, lokaler, transporter). I rollen ingår att medverka
i ledningsarbetet och svara för att analysera och definiera förvaltningens behov
av insatser inom sitt kompetensområde
Operativt ledningsstöd som framgår av tjänstelistan ska avropas från
serviceförvaltningen.
Prismodell

Prismodellen utgår från prissättning av tjänster i kategori 1 och 2. Utgångsläge
för prismodell ska alltid vara enkelhet framför exakthet.
Kategori 1 innehåller de tjänster som är obligatoriska. Dessa tjänster ska ägas
och betalas av ledningskontoret.
Kategori 2 innehåller tjänster där serviceförvaltningen är obligatorisk

5 (6)

Ärendenr RS 2013/423

Förvaltning
Region Gotland

leverantör för de kunder som önskar utnyttja dem . Det innebär att
förvaltningarna inte kan anställa egna resurser och inte heller köpa tjänsten av
annan utförare. Styrningen ska ske genom volym, det vill säga det ska finnas ett
tydligt samband mellan priset och den volym som förvaltningen köper.
Prismodellen kommer att se olika ut beroende på vilken tjänst som avses. I
prismodellen ska ges förutsättning för uppdelning mellan fasta och rörliga
kostnader.
Konkurrensutsättning

Ledningskontoret ansvarar för konkurrensutsättning av serviceförvaltningens
tjänster.

Bilagor
Bilaga 1 Serviceförvaltningens tjänstelista.
.
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Tjänstelista
Stödtjänster som utförs av seviceförvaltningen uppdelade i kategorier

Kategori 1
Koncerngemensamma, obligatoriska tjänster. Ledningskontoret är ägare av
dessa tjänster. Med detta avses att ledningskontoret styr, prioriterar,
finansierar och har utvecklingsansvar
Koncerngemensamma IT-system inkl support och systemförvaltning t ex HR – system,
ekonomisystem, ärendehanteringssytem (W3D3), inköp och faktura system , system för hantering
av rekrytering ”Offentliga jobb”, webbpubliceringssystem för gotland.se.
Leverera statistik som stöd i styrning, uppföljning och beslutfattande
Telefoni system/teknik
IT infrastruktur enligt Region Gotlands teknisk standard för IT
Posthantering
Grafiska tjänster med inriktning på förvaltning och samordning, utveckling av grafisk
profil inklusive annonsering samt enklare grafiskt originalarbete, support, förvaltande av bildbank.
Redaktörsskap (det vill säga samordna, initiera och driva utveckling samt skriva och bearbeta
texter) för regiongemensamma kanaler, exempelvis personaltidning och nyheter på gotland.se.
Hantering av regiongemensamma försäkringar
Regionupplysning
(växel + reception inkl kundmöteslokaler)
Samordnad upphandling t ex livsmedelsupphandlingen, utbildningsinsatser, vård och uppföljning
av avtal
Internbank
Regiongemensamt arkiv

Kategori 2
Koncerngemensamma, obligatoriska tjänster. Tjänsterna är påverkbara till
volym. Serviceförvaltningen ansvarar för att anlita underleverantörer
Tillhandahålla måltider dygnet runt
Digital arbetsplats
PC- som tjänst
IT serverdrift och lagringsutrymme
Nättjänster (WAN, LAN, trådlöst nät)
Drift/skötsel av gemensamma lokaler Visborg (arbetsrum/möbler, kaffeautomat, Wisborgsköket,
skötsel av personalrum, städ, fylla på kontorsförråd, kundmötesrum, konferensrum)
Samordning av identitetshantering
Regiongemensam varutransport
Samordning av Regionens personbilar
1

Samordning av varuförsörjning
Hantering av hjälpmedel för personer med funktionshinder
Personaladministration:
Lönehantering
Pensionsadministration
Admininistration av avtalsförsäkringar
Beräkning av anställningstid
Löneredovisning
Tillhandahålla ledningsstöd inom ekonomiadministration:
Kundfakturering internt och externt
Hantering av leverantörsfakturor
In- och utbetalningar
Bokföring
Inkasso (undantag sjukvården)
Tillhandahålla ledningsstöd inom ekonomiområdet:
Budget och planering
Uppföljning
Redovisning
Utbildning
Projekt och utvecklingsarbete
Intern kontroll inom ekonomiområdet
Statistik
Tillhandahålla ledningsstöd inom HR området:
Arbetsmiljö
Kompetensförsörjning
Arbetsrätt
Rehabilitering
Rekrytering och annonsering
Lönebildning
Tillhandahålla ledningsstöd som avser kommunikationstjänster där verksamhetskunskap,
kulturkännedom och kontaktnät är av värde för kunden:
Projektledning och/eller koordination av kommunikationsuppdrag.
Strategiskt kommunikationsstöd åt förvaltningsledningar som saknar eget strategiskt stöd inom
området.
Redaktörsskap (det vill säga samordna, initiera och driva utveckling samt skriva och bearbeta
texter) för förvaltningarnas kanaler, exempelvis personaltidningar, intranät, nyhetsbrev etc.
Fotografering och filmning av nyhetskaraktär.
Stöd vid kris- och extraordinära händelser.
Pressupport, vid behov bistå förvaltningarna vid behov med hjälp att skriva, skicka, publicera
pressmeddelanden, rådgivning och/eller kalla till presskonferens.
Mottagning och registrering av handlingar

2

Kategori 3
Nedan redovisas exempel på tjänster som varken är koncerngemensamma
eller obligatoriska. Förvaltningarna kan själva välja leverantör,
serviceförvaltningen eller annan. När det gäller tjänster inom kategori 3 ska
Region Gotland inte snedvrida konkurrensen mellan egen regi och privata
entreprenörer
Ledningsstöd inom verksamhetsutveckling:
Utveckling av service – bemötande, uppföljning mm
Process och processutveckling
Mätning, uppföljning och analys av verksamhetens resultat (kvalitet och produktivitet)
Stöd i systematiskt förbättringsarbete
Projektledning
Övriga IT tele tjänster och varor:
Konsulttjänster inom IT och telefoniområdet
IT-produkter/tillbehör som t ex surfplattor
Konferensrum som tjänst
IT Systemförvaltning ar verksamhetssystem
Digitala lärverktyg
Ta fram statistiskt underlag ev. inklusive sammanställning och stöd i analys
Vaktmästeritjänster i lokaler utöver Visborg som t ex bårhusverksamhet och avskedsrum
Städ
Tillhandahålla mellanmål, utflyktsmat, frukost, hemgångskit m.m.
Utbildningsinsatser inom måltidsområdet
Uthyrning av lageryta
Konsultjänst - nämndspecifika upphandlingsuppdrag
Konsulttjänst - arkivhantering
Konsulttjänst - budget – och skuldsanering
Kanslitjänster som t ex för PAN, ÖFN, valnämnd
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Remissvar från nämnderna 2013-10-18
HSN

1

Remissvar från nämnderna 2013-10-18
SON

2

Remissvar från nämnderna 2013-10-18

KFN

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom regionstyrelsens förslag på principer för kategorisering
av tjänster från serviceförvaltningen, men ifrågasätter principerna för styrning av
serviceförvaltningens tjänster.
1. Under rubriken ”Princip för styrning av serviceförvaltningens tjänster”, belyses att modellen
förutsätter att förvaltningsdirektören har strategiskt stöd inom områdena: ekonomi, personal,
kommunikation, kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling och gemensamma resurser (It,
lokaler, transporter etc.). I nuläget saknar kultur- och fritidsförvaltningen strategiskt stöd inom
främst personal- och kommunikationsområdet, vilket medför att förvaltningsdirektören inte
har de förutsättningar som är grunden i modellen. Således behöver förvaltningen förstärkas
genom utökad budgetram för att inte ha sämre förutsättningar än koncernen i övrigt med detta
strategiska stöd.
2. Kultur- och fritidsförvaltningen förespråkar en stark koncernstyrning i syfte att uppnå
synergivinster genom bland annat gemensamt datasystem och gemensamma administrativa
processer. Utgångspunkten måste vara att koncernnyttan ska utgöra den naturliga basen, och
de förvaltningsspecifika lösningarna ska ses som undantag.
3. Enligt förslaget innefattar principerna för styrning av serviceförvaltningens tjänster ett flertal
gemensamma styrdokument och forum. Kultur- och fritidsnämnden saknar ett förtydligande
kring vem som beslutar om utvecklingsinsatser och varifrån de ekonomiska medlen till
utveckling ska tas. Den som beslutar om utvecklingsinsatser bör rimligtvis också besitta
ekonomiska medel för utveckling.
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Remissvar från nämnderna 2013-10-18

4. Kultur- och fritisnämnden efterfrågar i förslaget möjlighet till trepartsamtal där
ledningskontoret, serviceförvaltningen och övriga förvaltningar har möjlighet att diskutera
principerna för styrningen och kategoriseringen av tjänster, samt uppföljningen av desamma.
Med hänsyn taget till ovanstående synpunkter är kultur- och fritidsnämnden positiv till det arbete som
genomförts gällande regelverket för serviceförvaltningen.
GVN
BUN

Har Inget att erinra mot Regionstyrelsens förslag
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Remissvar från nämnderna 2013-10-18
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Remissvar från nämnderna 2013-10-18
TN

•

•
•
•

•

Överenskommelserna mellan SF och förvaltningarna reglerar tjänsternas utförande och omfattningen i detalj. De är
dokumenterade och är viktiga ur styrningssynpunkt. Vikten av dessa dokument bör tydliggöras under Principer för
styrning av serviceförvaltningens tjänster. (skriftliga överenskommelser med förvaltningarna som skrivs under av
båda parter)
Principen om att SF:s prissättning ska baseras på självkostnader framgår inte tydligt av reglerna. Det är viktigt att
det är tydligt för att undvika missförstånd mot förvaltningarna.
I förslaget har tjänster sammanställts och sedan delats in i tre kategorier. För att regelverket ska vara tydligt bör det
redovisas hur kategorierna ser ut. Det är inte tydligt i förslaget.
Serviceförvaltningens internfakturor bör uppfylla redovisningslagens krav på hur verifikationer ska utformas. Det
bör vara tydligt i regelverket eftersom internfaktureringen mot förvaltningarna är omfattande.

I punkt fyra under avsnittet koncernnytta framgår att SF ska Stödja styrning genom att SF:s medarbetare har
kulturkompetens; kunskap om hela Region Gotland och dess ramverk. Vad menas? Det bör istället framgå att personalen
har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter, vilket ska stödja koncernnyttan.

Regelverket för SF kan med fördel bli mer konkret i sin utformning för att säkra styrningen och den interna kontrollen.
Syftet med regler är att de ska utgöra ett stöd för hur frågor ska hanteras och styras. Förslaget är ganska tunt ur
styrningssynpunkt.
BN
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Remissvar från nämnderna 2013-10-18
MHN
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Remissvar från nämnderna 2013-10-18
ÖFN
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Remissvar från nämnderna 2013-10-18
PAN

Yttrande angående regelverk för Serviceförvaltningen,
RS § 241
Patientnämnden ställer sig bakom principerna för
— Styrning av serviceförvaltningens tjänster
— Kategoris ering av tjänster från serviceförvaltningen
Patientnämnden anser att den kanslifunktion nämnden köper av
serviceförvaltningen ska vara en obligatorisk tjänst enligt kategori 2.
Nämndens kansliverksamhet har under årens lopp hanterats i olika
organisationer och former. Den nuvarande formen där nämnden
köper kanslitjänst av Serviceförvaltningen är en form som är väl
fungerande för nämndens verksamhet. Det motpartsförhållande
som skapas med beställare och utförare genererar en högre grad av
dynamik som i sin tur ger utveckling på ett mer kraftfullt vis.
Serviceförvaltningen levererar tjänster med hög kompetens och hög
kvalitet vilket medför en rättsäker verksamhet. Roller, ansvar och
mandat är tydliga för båda parter. Kansliet är nämndens experter
inom området och arbetet sker i dialog.
Nämnden vill därmed vara tydlig med att den är mycket nöjd över
nuvarande organisation.
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Handlingar till

Ärende 17

Uppdatering av mål och riktlinjer för
konstnärlig gestaltning vid uppförande
av offentliga byggnader och
anläggningar inom Region Gotland
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-04-22, § 125
• Ledningskontoret 2014-04-07
• Kultur- och fritidsnämnden 2012-11-13, § 71 med tekniska nämndens
remissvar och förslag till mål och riktlinjer

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-04-22
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-04-15

Rs § 125
Au § 127

Uppdatering av mål och riktlinjer för konstnärlig gestaltning vid
uppförande av offentliga byggnader och anläggningar inom
Region Gotland
RS 2013/66

- Kultur- och fritidsnämnden 2011-11-13, § 71
- Tekniska nämnden 2012-09-26, § 196
- Regionstyrelsen 2013-04-30, § 112 (återremiss)
- Ledningskontoret 2014-04-07

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Kultur och fritidsnämndens förslag till styrdokument med ”Mål och riktlinjer för
konstnärlig gestaltning vid uppförande av offentliga byggnader och anläggningar
inom Region Gotlands verksamheter” med de av ledningskontoret föreslagna
justeringarna antas. 4 § får tillägg enligt följande: ”Dock ska den totala kostnaden
inte överstiga 1 (en) procent”.

•

Hittills gällande styrdokument ”Mål och riktlinjer för konstnärlig utsmyckning”
antaget av kommunfullmäktige 2002-10-14, § 125, upphävs.

Kultur- och fritidsnämnden har i beslut föreslagit att fullmäktige antar ett nytt styrdokument i enlighet med ärendets rubrik. Förslaget innebär en uppdatering av hittills
gällande styrdokument i samma ämne, vilket visat sig innehålla oklarheter vad gäller
rollfördelning, tillämpningsområdet, ansvarsfrågan för ägandet och förvaltningen av
konsten samt beräkning av avsatta medel.
Förslaget innehåller även några nyheter. Framför allt kan här nämnas att regelverket nu
även ska omfatta nyproduktion av inhyrda lokaler, i och för sig bygger detta på frivillighet hos fastighetsägaren då denne inte kan tvingas att ha offentlig konst i sina lokaler.
Förslaget innehåller också ett uttryckligt krav på att mångfalds- och jämställdhetsperspektiv beaktas vid val av konstnär. Dessutom har begreppet ”konstnärlig
utsmyckning” ersatts med begreppet ”konstnärlig gestaltning”.
Förslaget har godkänts av tekniska nämnden.
Ledningskontoret har inga erinringar mot förslaget förutom att visst förtydligande ska
göras i förslagets 3 § och begreppet ”offentligt” bygg- och anläggningsprojekt. Tanken
är att uttrycket ”offentlig” ska stå för byggnader och anläggningar där verksamheten
riktas mot allmänheten varför dessa därför medges tillträde dit. Undantagna blir då vissa
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-04-22
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-04-15

Rs § 125 forts.
Au § 127

specifika byggnader och anläggningar som används för regionens tekniska verksamheter
som inte är avsedda för att beträdas av allmänheten, t.ex. reningsverk, verkstäder, förråd
och liknade.
Yrkanden
•

Stefan Wramner (M) yrkar att de nya förslagen i § 3 enligt nedanstående markeringar
stryks.
3 § När Tekniska nämnden beräknar kostnaden för ett offentligt bygg- eller
anläggningsprojekt ska den avsätta en procent (1 %) av projektets totala
investeringsanslag för anskaffning av offentlig konst. Vid denna beräkning ska
inte kostnader för fastighetsförvärv ingå.
Inför byggprojekt där Region Gotland avser att hyra objekt för offentlig
verksamhet av privat fastighetsägare ska Region Gotland ställa som krav att en
procent (1 %) av byggprojektets totala investering avsätts för anskaffning av
stationär konst. Kostnaden finansieras genom att den ingår i regionens hyra till
den privata fastighetsägaren. I sådant fall erbjuder sig Konstkommittén att delta i
dialog om projektets stationära konstverk.

Ordföranden ställde proposition på Stefan Wramners yrkande och fann att ledningskontorets förslag vunnit majoritet.
Ordförande föreslog att 4 § får ett tillägg på följande vis: ”Dock ska den totala
kostnaden inte överstiga 1 (en) procent”. Proposition ställdes på tilläggsyrkandet och
ordförande fann att detta vunnit bifall.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2013/66

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Olsson

Datum 7 april 2014

Regionstyrelsen

Mål och riktlinjer för konstnärlig gestaltning vid uppförande
av offentliga byggnader och anläggningar inom Region
Gotlands verksamheter
Förslag till beslut

•

•

Kultur och fritidsnämndens förslag till styrdokument med ”Mål och
riktlinjer för konstnärlig gestaltning vid uppförande av offentliga byggnader
och anläggningar inom Region Gotlands verksamheter” med de av
ledningskontoret föreslagna justeringarna antas.
Hittills gällande styrdokument ” Mål och riktlinjer för konstnärlig
utsmyckning” antaget av kommunfullmäktige 2002-10-14, § 125, upphävs.

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden föreslår ett nytt styrdokument i enlighet med
ärendets rubrik. Förslaget innebär i stora delar en uppdatering av hittills
gällande styrdokument i samma ämne vilket visat sig innehålla oklarheter vad
gäller rollfördelning, tillämpningsområdet, ansvarsfrågan för ägandet och
förvaltningen av konsten samt medelsavsättningens beräkning.
Förslaget innehåller även några nyheter där det största är att regelverket nu
även ska omfatta nyproduktion av inhyrda lokaler, iofs bygger detta på
frivillighet hos fastighetsägaren då denne inte kan tvingas att ha offentlig konst
i sina lokaler. Förslaget innehåller också ett uttryckligt krav på att mångfaldsoch jämställdhetsperspektiv beaktas vid val av konstnär. Dessutom har
begreppet ”konstnärlig utsmyckning” ersatts med begreppet ”konstnärlig
gestaltning”.
Förslaget har godkänts av tekniska nämnden.
Ledningskontoret anser att visst förtydligande ska göras i 3 § av begreppet
”offentligt” bygg- och anläggningsprojekt. Tanken är att uttrycket ”offentlig”
ska stå för byggnader och anläggningar där verksamheten riktas mot
allmänheten varför dessa därför medges tillträde dit. Undantagna blir då vissa
specifika byggnader och anläggningar som används för regionens tekniska
verksamheter som inte är avsedda för att beträdas av allmänheten, t.ex.
reningsverk, verkstäder, förråd o.dyl.

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 2013/66

Region Gotland

I förtydligande syfte får då första meningen i 3§ följande lydelse. Gammal text
stryks, ny i fet stil: ”När tekniska nämnden beräknar investeringsbudget för ett
offentligt bygg- eller anläggningsprojekt som ska användas för verksamhet
som riktar sig mot allmänheten ska den avsätta en procent (1 %) av
projektets totala investeringsanslag för anskaffning av offentlig konst.
I konsekvens av detta bör även paragrafens andra stycke, första meningen få
följande lydelse. Gammal text stryks, ny i fet stil: ”Inför byggprojekt där
Region Gotland avser att hyra objekt för offentlig verksamhet som riktar sig
mot allmänheten av privat fastighetsägare ska Region Gotland ställa som
förslag att en procent (1 %) av byggprojektets totala investering avsätts för
anskaffning av stationär konst.”
Bedömning

Ledningskontoret har inga erinringar mor det framtagna förslaget med de av
kontoret gjorda tilläggen.
Ledningskontoret

Per Lindskog
regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-06-16

Handlingar till

Ärende 18

Omfattning av patientnämndens
uppdrag - skolhälsovård
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-05-26, § 172
• Ledningskontoret 2014-04-07
• Patientnämnden 2013-12-11, § 65

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-05-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-12

Rs § 172
Au § 178

Omfattning av patientnämndens uppdrag – skolhälsovård
RS 2013/794

- Ledningskontoret 2014-04-07

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Patientnämndens uppdrag utvidgas inte, till att även omfatta skolhälsovård.

Patientnämnden har i skrivelse den 11 december 2013 gjort en framställan hos
regionfullmäktige om avgörande av frågan om nämndens uppdrag skall omfatta skolhälsovård.
Barn- och utbildningsnämnden liksom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beretts tillfälle
att yttra sig i ärendet. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har avstått från att yttra
sig eftersom gymnasieskolan erhåller skolhälsovård via barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden har i yttrande, den 20 mars 2014 § 23, avstyrkt att
patientnämndens uppdrag skall omfatta skolhälsovården. Barn- och utbildningsnämnden har vidare upplyst om att skolhälsovården har egna kvalitets- och
synpunktsrutiner.
Ledningskontoret anför att den offentliga makten skall enligt grundlagen utövas under
lagarna. Härav följer bl.a. en myndighet inte utan rättsligt stöd kan bedriva tillsyn eller
liknade uppsikt mot annans verksamhet. Utredningen i ärendet visar att någon laglig
skyldighet eller rättighet inte föreligger för en patientnämnd att ta sig an skolhälsovård.
Gällande reglemente för patientnämnden ger inte heller stöd för det.
Frågan blir då om regionen frivilligt skall söka konstruera ett system där en nämnd
bedriver tillsyn eller dylikt över en annan nämnds verksamhet. Varken patientnämndens
eller barn- och utbildningsnämndens yttranden uttrycker ett önskemål om detta. Vad
socialdepartementet må anse om det önskvärda i ett sådant förhållande utan att frågan
samtidigt är föremål för behandling enligt finansieringsprincipen saknar betydelse.
Sålunda finner ledningskontoret att det inte framkommit något klart skäl för att utvidga
Patientnämndens uppdrag.
Ledningskontoret har sammanfattningsvis inte funnit något klart skäl för att utvidga
patientnämndens uppdrag,
Arbetsutskottet har föreslagit att patientnämndens uppdrag inte utvidgas.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ledningskontoret

RS 2013/794
Tjänsteskrivelse

Patrik Pettersson

7 april 2014

Regionstyrelsen

Omfattning av patientnämndens uppdrag – skolhälsovård
Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen avstyrker att regionfullmäktige utvidgar patientnämndens
uppdrag till att även omfatta skolhälsovård.
Bakgrund

2. Patientnämnden (PAN) har i skrivelse den 11 december 2013 gjort en
framställan hos regionfullmäktige om avgörande av frågan om nämndens
uppdrag skall omfatta skolhälsovård. Barn- och utbildningsnämnden
(BUN) liksom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) har
beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Med förklaringen att GVN erhåller
skolhälsovård via BUN har GVN avstått ifrån att yttra sig. BUN har i
yttrande den 20 mars 2014, § 23 avstyrkt att PAN:s uppdrag skall omfatta
skolhälsovården. BUN har vidare upplyst om att skolhälsovården har egna
kvalitets- och synpunktsrutiner.
Bedömning

3. Den offentliga makten skall enligt grundlagen utövas under lagarna. Härav
följer bl.a. en myndighet inte utan rättsligt stöd kan bedriva tillsyn eller
liknade uppsikt mot annans verksamhet. Utredningen i ärendet visar att
någon laglig skyldighet eller rättighet inte föreligger för en patientnämnd att
ta sig an skolhälsovård. Gällande reglemente för PAN ger inte heller stöd
för det.
4. Frågan blir då om regionen frivilligt skall söka konstruera ett system där en
nämnd bedriver tillsyn eller dylikt över en annan nämnds verksamhet.
Varken PAN:s eller BUN:s yttranden uttrycker ett önskemål om detta. Vad
socialdepartementet må anse om det önskvärda i ett sådant förhållande
utan att frågan samtidigt är föremål för behandling enligt
finansieringsprincipen saknar betydelse. Sålunda finner ledningskontoret att
det inte framkommit något klart skäl för att utvidga PAN:s uppdrag.
Ledningskontoret

Per Lindskog
regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-06-16

Handlingar till

Ärende 19

Medborgarförslag. Koppeltvång för
hundar i motionsspåret vid Visborg
(tillägg i lokala ordningsföreskrifterna)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-04-22, § 117
• Ledningskontoret 2014-03-21
• Polismyndigheten Gotland 2014-04-15
• Medborgarförslag 2012-04-20

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-04-22
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-04-03

Rs § 117
Au § 118

Medborgarförslag. Koppeltvång för hundar i motionsspåret vid
Visborg (f.d. P 18)
RS 2012/235

- Medborgarförslag 2012-04-20
- Ledningskontoret 2014-03-21
- Polismyndigheten Gotland 2014-04-15

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Medborgarförslaget tillstyrks på så sätt att regionstyrelsen föreslår att tillägg görs i de
lokala ordningsföreskrifterna 3 § och 18§ enligt följande, (tillägg i fet stil):
3 § Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap.
2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: samtliga
kyrkogårdar och begravningsplatser i kommunen, kommunägda och andra badplatser enligt
bilaga 1, idrotts- och rekreationsområdet VISBORG enligt detaljplan ”Del av Visby
Visborg 1:9 m.fl., gränser enligt bilaga 7, mark som ej är detaljplanelagd inom ett
område i Visby som norrifrån begränsas av tänkt rät linje från strandkanten vid Snäcks
campings norra gräns upp till Lummelundsväg - Lummelundsväg söderut - rondellen Kung Magnus väg - Jägargatan - Norra Hansegatan söderut - Östra Hansegatan Stenkumlaväg söderut - Allégatan västerut - Färjleden norrut - rondellen - tänkt rät linje i
Färjledens förlängning från rondellen till strandkanten.
För de badplatser som anges i första stycket gäller endast föreskrifterna om camping enligt
15 § och vistelseförbud för hund enligt 17-18 §§.
Inom idrotts- och rekreationsområdet VISBORG som anges i första stycket gäller
endast föreskrifterna om hund enligt vad som anges 17-18 §§.
För den del av området som jämställts med offentlig plats och utgörs av ej detaljplanelagd
mark i Visby gäller endast vissa föreskrifter vilket framgår av respektive paragraf.
---------””-----------Hundar
17 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den
som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 18 och 19 §§. Det
som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, andra

assistanshundar försedda med tjänstetecken eller för polishund i tjänst.

18 § Hund skall stå under sådan tillsyn att den hela tiden är under kontroll. Hundar skall
hållas kopplade inom följande områden: kyrkogårdar, begravningsplatser, försäljningsplats
där torghandel pågår, i gallerian på Östercentrum, Almedalen och Botaniska trädgården
samt - under tiden 1 maj - 30 september - i park eller plantering.
Hundar skall hållas kopplade inom synhåll från de motionsspår för gång, löpning,
cykel- och skidåkning som ligger inom området för detaljplanen ”Del av Visby 1:9
m.fl. (idrotts- och rekreationsområdet VISBORG) vars gränser framgår av
bilaga 7.
Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade
områden.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-04-22
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-04-03

Rs § 117 forts.
Au § 118

När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och
telefonnummer.
Hundar får inte vistas på lekplats. Hund får ej heller - under tiden 1 maj - 30 september vistas på de badplatser som anges i bilaga 1.
------””-----•

Huruvida särskild skyltning med upplysning om kopplingstvånget ska göras
överlämnas till tekniska nämnden att avgöra.

I ett medborgarförslag har Anders Lickhammer föreslagit koppeltvång för hundar i
motionsspåren på Visborg (f.d. P18). Regionfullmäktige har överlåtit på regionstyrelsen
att avgöra ärendet.
Ledningskontoret delar förslagsställarens uppfattning att det är ett problem med
hundägare som inte håller sina hundar kopplade på rätt sätt och att detta vållar
olägenheter för omgivningen. Polisen har också vid några tillfällen efterhört hur det
förhåller sig med regleringen av motionsspåren då incidenter inträffat med
lösspringande hundar.
Regionstyrelsen beslutade 2012-12-18, § 377, att återremittera ärendet för ett
förtydligande av beslutsförslaget. Efter återremissen har en grundlig genomgång gjorts
av den nu lagakraftvunna detaljplanen som framtagits med syfte att skapa ett levande
och attraktivt idrotts- och rekreationsområde inom Visborgsområdet.
Trots att nya förutsättningar nu visats sig gälla för den rättsliga regleringen av området
vidhåller ändå ledningskontoret uppfattningen att på området ska gälla visst kopplingstvång för hundar. Att området avsatts för rekreations-, idrotts- och friluftsändamål gör
att regionen har befogenhet att utfärda lokala ordningsföreskrifter som föreskriver att
visst förhållningssätt ska gälla för området, trots att det utgör kvartersmark. Kommuner
får med stöd av bl.a. 3 kap. 8 § ordningslagen (OL) meddela de ytterligare föreskrifter
(lokala ordningsföreskrifter) för kommunen eller del av denna som behövs för att
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Samtidigt anser kontoret att
området är så pass stort att både hundägare med lösa hundar och motionärer borde
kunna samsas där utan att konflikter. Därför föreslås att en begränsning införs för
hundägarna genom att de måste hålla hunden kopplad när de befinner sig inom synhåll
från motionsspåren.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-04-22
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-04-03

Rs § 117 forts.
Au § 118

Det ska dock noteras att även om koppeltvång råder är polisen den myndighet som
handhar övervakningen att inte överträdelser sker av ordningsföreskrifterna.
Efter detaljplanens ikraftträdande får ansvarig nämnd ta upp frågan om uppsättande av
erforderliga informationsskyltar. Frågan om skyltning får därför överlämnas åt tekniska
nämnden att bevaka.
De organisationer som har särskilt nyttjanderättsavtal med regionen bör informeras i
särskild ordning om de nya ordningsföreskrifterna när de träder i kraft.
Regionstyrelsen har föreslagit att medborgarförslaget tillstyrks i enlighet med
ledningskontorets förslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2012/235

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Olsson

Datum 21 mars 2014

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Koppeltvång för hundar i motionsspåret vid
Visborg (f.d. P 18)
Förslag till beslut

•

Medborgarförslaget tillstyrks på så sätt att regionstyrelsen föreslår att tillägg görs
i de lokala ordningsföreskrifterna 3 § och 18§ enligt följande, (tillägg i fet stil):
3 § Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av
1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig
plats: samtliga kyrkogårdar och begravningsplatser i kommunen, kommunägda och
andra badplatser enligt bilaga 1, idrotts- och rekreationsområdet VISBORG
enligt detaljplan ”Del av Visby Visborg 1:9 m.fl., gränser enligt bilaga 7, mark
som ej är detaljplanelagd inom ett området i Visby som norrifrån begränsas av tänkt
rät linje från strandkanten vid Snäcks campings norra gräns upp till Lummelundsväg
- Lummelundsväg söderut - rondellen - Kung Magnus väg - Jägargatan - Norra
Hansegatan söderut - Östra Hansegatan - Stenkumlaväg söderut - Allégatan västerut
- Färjleden norrut - rondellen - tänkt rät linje i Färjledens förlängning från rondellen
till strandkanten.
För de badplatser som anges i första stycket gäller endast föreskrifterna om camping
enligt 15 § och vistelseförbud för hund enligt 17-18 §§.
Inom idrotts- och rekreationsområdet VISBORG som anges i första stycket
gäller endast föreskrifterna om hund enligt vad som anges 17-18 §§.
För den del av området som jämställts med offentlig plats och utgörs av ej
detaljplanelagd mark i Visby gäller endast vissa föreskrifter vilket framgår av
respektive paragraf.
---------””-----------Hundar
17 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller
den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 18 och
19 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad
person, andra assistanshundar försedda med tjänstetecken eller för polishund i

tjänst.

18 § Hund skall stå under sådan tillsyn att den hela tiden är under kontroll. Hundar
skall hållas kopplade inom följande områden: kyrkogårdar, begravningsplatser,
försäljningsplats där torghandel pågår, i gallerian på Östercentrum, Almedalen och
Botaniska trädgården samt - under tiden 1 maj - 30 september - i park eller
plantering.
Hundar skall hållas kopplade inom synhåll från de motionsspår för gång-,
löpning, cykel- och skidåkning som ligger inom området för detaljplanen
”Del av Visby 1:9 m fl (idrotts- och rekreationsområdet VISBORG) vars
gränser framgår av bilaga 7.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom
inhägnade områden.
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn,
adress och telefonnummer.
Hundar får inte vistas på lekplats. Hund får ej heller - under tiden 1 maj - 30
september -vistas på de badplatser som anges i bilaga 1.
------””------

•

Huruvida särskild skyltning med upplysning om kopplingstvånget ska göras
överlämnas till tekniska nämnden att avgöra.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag har Anders Lickhammer föreslagit koppeltvång för hundar i
P18:s motionsspår. Som stöd för förslaget har han anfört att löpare och motionärer
i P18:s motionsspår ofta blir uppvaktade av lösspringande hundar, att det är
nödvändigt att hålla hundar kopplade om de rastas i motionsspåret och att skylt om
koppeltvång lämpligen anslås vid start/målplats. Regionfullmäktige har överlåtit på
regionstyrelsen att avgöra ärendet.
Ledningskontoret delar förslagsställarens uppfattning att det är ett problem med
hundägare som inte håller sina hundar på rätt sätt och att detta vållar olägenheter
för omgivningen. Polisen har också vid några tillfället efterhört hur det förhåller sig
med regleringen av motionsspåren då incidenter inträffat med lösspringande
hundar. Även anställda vid regionen som använder spåren har rapporterat att
incidenter med lösspringande hundar. Förslaget framstår därför inte som klart
olämpligt.
Ledningskontoret gjorde i ett tidigare skede av handläggningen i detta ärende en
genomgång av befintlig lagligreglering av hundägares ansvar för hundtillsynen. Det
konstaterades då att den nya detaljplanen för Visborg 1:9 m.fl. skulle medföra att
kopplingstvång blev gällande för spårområdet under sommarhalvåret utifrån
regionens redan befintliga lokala ordningsföreskrifter. På grund av dessa
förhållanden föreslog ledningskontoret att medborgarförslaget skulle lämnas utan
bifall.
Regionstyrelsen beslutade 2012-12-18, § 377, att återremittera ärendet för ett
förtydligande av beslutsförslaget.
Förnyad utredning

Efter återremissen har en grundlig genomgång gjorts av den nu lagakraftvunna
detaljplanen som framtagits med syfte att tillskapa ett levande och attraktivt idrottsoch rekreationsområde inom Visborgsområdet. Den huvudsakliga
markanvändningen är frilufts- och idrottsområden. Drygt en fjärdedel av
planområdet planeras för idrotts- och sportanläggningar med tillhörande byggnader.
På området finns i dag befintliga anläggningar såsom motionsspår, innebandyhall,
fotbollsplaner, motorcrossbana, mountainebikespår samt boule med inomhus- och
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2012/235

Region Gotland

utomhusverksamhet. Motionsspåren kommer delvis att läggas om och en ny startoch målpunkt planeras strax söder om den nya planerade gång- och cykeltunneln.
Planen innehåller också en ny sporthall i anknytning till områdets övriga
verksamheter och byggbar mark för kompletteringar till idrottsverksamheten såsom
kontor, vandrarhem och camping.
I planen har stora delar av det naturområde som avsatts för ovan angivna ändamål
inte lagts ut i planen som allmän plats, vilken tidigare antagits, utan i stället som
kvartersmark för att i framtiden ha kvar möjligheten att göra markavstyckning för
andra ändamål. I och med att de delar av området som används för motionsspåren
inte planlagts som allmän plats i form av parkmark står sig inte ledningskontorets
slutsats att spårområdet skulle komma att omfattas av redan gällande bestämmelser
i regionens lokala ordningsföreskrifter som föreskriver ett koppeltvång under tiden
1 maj - 30 september - i park eller plantering på allmän plats.
Trots att nya förutsättningar nu visats sig gälla för den rättsliga regleringen av
området bör ändå ledningskontorets vidhålla uppfattningen att på det området ska
gälla visst kopplingstvång för hundar. Att områdets avsatts för rekreations- idrottsoch friluftsändamål gör att regionen har befogenhet att utfärda lokala
ordningsföreskrifter som föreskriver att visst förhållningssätt ska gälla för området,
trots att det utgör kvartersmark.
Kommuner får med stöd av bl.a. 3 kap. 8 § ordningslagen (OL) meddela de
ytterligare föreskrifter (lokala ordningsföreskrifter) för kommunen eller del av
denna som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.
Sådana föreskrifter får inte angå förhållanden som regleras i OL eller i annan
lagstiftning. Kommunens föreskrifter får inte heller vara sådan att de lägger onödigt
tvång på allmänheten eller annars gör obefogade inskränkningar i den enskildes
frihet. Kommunen har dock rätt att i sina lokala ordningsföreskrifter bestämma att
anläggningar för bl.a. idrott och friluftsliv ska jämställas med offentlig plats så att de
lokala ordningsföreskrifterna även gäller för dessa även om de är på kvartersmark.
Med alla de olika typer av idrotts- och rekreationsverksamheter som redan nu
bedrivs på området och framöver kommer utökas och där utövarna/besökarna är
både barn, ungdomar och vuxna känns självklart att de ska uppleva att de kan vistas
där under trygga och säkra former. Så är inte fallet om utövarna hela tiden ska
behöva känna oro för att utsättas för ett utfall/anfall av en lösspringande hund.
Det är inte heller osannolikt att Visborgsområdet blir än mer attraktivt för
hundägare som vill ha sina hundar lösspringande då denna möjlighet försvinner på
de näraliggande Södra hällarna där numera kopplingstvång råder till följd av
naturreservatsföreskrifterna.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2012/235

Region Gotland

Regionen har redan en reglering i de lokala ordningsföreskrifterna för motions- och
idrottsanläggningen vid Svaidestugan där ett förbud att rida gäller i anlagda
motions- och skidspår med hänsyn till säkerheten.
Frågan är då om ett kopplingstvång ska gälla samma tider som gällt om detaljplanen
gjort området till offentlig plats, dvs tiden 1 maj - 30 september. Med den stora
satsning som nu görs på området, inledningsvis med bygget av ny sporthall, får ju
hållas för troligt att områdets anläggningar och motionsspåren kommer användas
på en året runt basis vilket motiverar ett kopplingstvång året runt, på samma sätt
som gäller för ridning i spåren vid Svaidestugan.
Samtidigt anser kontoret att området är så pass stort att både hundägare med lösa
hundar och motionärer borde kunna samsas där utan att konflikter. Därför föreslås
att en begränsning införs för hundägarna genom att de måste hålla hunden kopplad
när de befinner sig inom synhåll från motionsspåren.
Det ska dock noteras att även om koppeltvång råder är polisen den myndighet som
handhar övervakningen att inte överträdelser sker av ordningsföreskrifterna.
Skyltning
Enligt 6 kap. 3 § plan- och byggförordningen (2011:338) krävs det bygglov i
områden som omfattas av detaljplan för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra
skyltar eller ljusanordningar. Ansvaret för att söka bygglov m.m. på regionens
fastigheter ligger på den fastighetsförvaltande myndigheten, d.v.s. tekniska
nämnden. Den nämnden bedömer behovet, söker lov och svarar i förekommande
fall för att den faktiska skyltningen blir utförd.
Lagen (1998:814) och förordningen (1998:929) med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning kan aktualiseras, om skyltning avvisar allmänheten
från område av betydelse för friluftslivet.
Efter detaljplanens ikraftträdande får ansvarig nämnd ta upp frågan om
uppsättande av erforderliga informationsskyltar. Frågan om skyltning får därför
överlämnas åt tekniska nämnden att bevaka.
Övriga avtal
Region Gotland äger till övervägande del fastigheterna över vilka motionsspåren vid
P18 (”Visborg”) spänner sig. Enligt uppgift från kultur- och fritidsförvaltningen
föreligger avtal mellan Region Gotland genom kultur- och fritidsnämnden och
idrottsföreningen P18 IK. Föreningen ska mot ersättning svara tillsyn, skötsel och
underhåll av motionsspåren (1, 20 och 26 §§ avtalet).
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2012/235

Region Gotland

Slutligen kan från säkerhetssynpunkt även uppmärksammas att – enligt uppgift från
tekniska nämnden genom SBF – upplåts mark i närheten av motionsspåret t.ex. till
Gotlands Labradorklubb, Gutars bågskyttar och FMCK.
De organisationer som har särskilt nyttjanderättsavtal med regionen bör informeras
i särskild ordnig om de nya ordningsföreskrifterna när de träder i kraft.
Ledningskontoret

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

Koppeltvång för hundar i P18:s motionsspår.

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.

Löpare och motionärer i P18:s motionsspår blir ofta
uppvaktade av lösspringande hundar. Nödvändigt
att hålla hundar kopplade om de rastas i
motionsspåret. Skylt om koppeltvång anslås
lämpligen vid start/målplats.

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.
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Handlingar till

Ärende 20

Sociala hänsyn vid upphandlingar.

Motion av Inger Olofsson (C) och Eva
Nypelius (C)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-04-22, § 120
• Motion 2013-11-25
• Ledningskontoret 2014-03-05

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-04-22
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-04-03

Rs § 120
Au § 122

Motion. Social hänsyn vid upphandlingar
RS 2013/760

- Motion 2013-11-27
- Ledningskontoret 2014-03-05

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen bifalls.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att genomföra en allmän översyn av Region
Gotlands policy och riktlinjer för upphandling.

Inger Olofsson (C) m.fl. har i en motion föreslagit att Region Gotland tar fram tydliga
riktlinjer för att använda sociala kriterier vid upphandlingar för att underlätta för fler
som står långt från arbetsmarknaden att få sysselsättning. Detta för att stödja
utvecklingen mot fler, större och ekonomiskt hållbara sociala företag.
Ledningskontoret redogör i korthet för innehållet i upphandlingsutredningens slutbetänkande, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling som lämnades över till
finansdepartementet i mars 2013. I utredningens kapitel 8, Socialt ansvarsfull offentlig
upphandling konstateras att det finns ett antal svårigheter med att ställa sociala krav vid
offentlig upphandling. Fokus i arbetet kring sociala hänsyn har i Sverige, liksom i övriga
nordiska länder, mest riktats mot att leverantörer i tredje land lever upp till de mest
grundläggande principerna om mänskliga rättigheter.
Det är i dagsläget svårt att definiera hur mervärdet för organisationer inom den sociala
ekonomin ska beaktas vid upphandlingar. Mervärdet kan beaktas t ex genom att
använda sociala klausuler i form av utförandevillkor i upphandlingskontrakt. Det går
inte att positivt särbehandla icke-vinstsyftande organisationer genom att utesluta
vinstdrivande företag i en offentlig upphandling.
Ledningskontorets anför i yttrande att det i nuläget inte finns anledning att skriva om
policy och riktlinjer utifrån just sociala kriterier. Man kan förvänta sig att lagstiftningen
inom en relativt snar framtid kommer att förändras utifrån det arbete som
Upphandlingsutredningen gjort. Troligen kommer ett större arbete med att uppdatera
policy och riktlinjer för upphandling att ske under slutet av 2014.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-04-22
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-04-03

Rs § 120 forts.
Au § 122

Region Gotland använder redan idag möjligheten att, i lämpliga upphandlingar, använda
sociala klausuler i form av utförandevillkor.
Arbetsutskottet påpekar att EU:s nya upphandlingsdirektiv godkändes av Europaparlamentet i januari 2014.
Arbetsutskottet föreslår att en allmän översyn av Region Gotlands policy och riktlinjer
för upphandling genomförs.
Arbetsutskottet har i enlighet med ledningskontoret föreslagit att motionen anses besvarad
med ledningskontorets yttrande.
Yr k a nde
•

Eva Nypelius (C) yrkade, med instämmande av Åke Svensson (S), att motionen skulle
bifallas.

Ordförande ställde proposition på yrkandet och förklarade sig anse att det hade bifallits.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ledningskontoret

Ärendenr. RS 2013/760

Åsa Högberg

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2014-03-05

Motion. Sociala hänsyn vid upphandlingar
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionfullmäktige föreslås besluta att motionen är besvarad enligt
nedanstående yttrande.
Bakgrund

Inger Olofsson (C) m fl har i en motion föreslagit att Region Gotland tar fram
tydliga riktlinjer för att använda sociala kriterier vid upphandlingar för att
underlätta för fler som står långt från arbetsmarknaden att få sysselsättning.
Detta för att stödja utvecklingen mot fler, större och ekonomiskt hållbara
sociala företag.
Upphandlingsutredningens slutbetänkande

I mars 2013 lämnades upphandlingsutredningens slutbetänkande, Goda affärer
– en strategi för hållbar offentlig upphandling, över till finansdepartementet. I
utredningens kapitel 8, Socialt ansvarsfull offentlig upphandling, skrivs om
olika sociala hänsyn vid upphandling. En del handlar om social ekonomi såsom
sociala företag och idéburna organisationer.
Utredningen konstaterar att det finns ett antal svårigheter med att ställa sociala
krav vid offentlig upphandling. Fokus i arbetet kring sociala hänsyn har i
Sverige, liksom i övriga nordiska länder, mest riktats mot att leverantörer i
tredje land lever upp till de mest grundläggande principerna om mänskliga
rättigheter.
Det är i dagsläget svårt att definiera hur mervärdet för organisationer inom den
sociala ekonomin ska beaktas vid upphandlingar. Mervärdet kan beaktas t ex
genom att använda sociala klausuler i form av utförandevillkor i
upphandlingskontrakt. Dock måste sådana kravställanden alltid analyseras
utifrån måluppfyllelse och kostnadsaspekter så att slöseri med offentliga medel
undviks.
Det går inte att positivt särbehandla icke-vinstsyftande organisationer genom
att utesluta vinstdrivande företag i en offentlig upphandling.
Upphandlingsutredningen föreslår att kriterieverksamhet avseende sociala krav
och hänsyn utvecklas. Helst bör detta utformas i samverkan vilket skulle ge
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Ledningskontoret
Region Gotland

många fördelar, inte minst kostnadsmässigt, jämfört med om varje
upphandlande myndighet utvecklar sina egna kriterier.
Ledningskontorets yttrande

Ledningskontoret menar att det i nuläget inte finns anledning att skriva om
policy och riktlinjer utifrån just sociala kriterier. Man kan förvänta sig att
lagstiftningen inom en relativt snar framtid kommer att förändras utifrån det
arbete som Upphandlingsutredningen gjort. Bland annat finns indikationer på
att direktupphandlingsgränsen kommer att höjas redan det här året. Troligen
kommer ett större arbete med att uppdatera policy och riktlinjer för
upphandling att ske under slutet av 2014.
Region Gotland använder redan idag möjligheten att, i lämpliga upphandlingar,
använda sociala klausuler i form av utförandevillkor.

LEDNINGSKONTORET

Per Lindskog
regiondirektör
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Handlingar till

Ärende 21

Tilläggsbelopp till elever i behov av
extraordinära stödåtgärder. Motion av

Anna Andersson (C)
Innehåll

• Regionstyrelsens förslag 2014-04-22, § 127
• Motion 2013-10-14
• Ledningskontoret 2014-04-07
• Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-20, § 22

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-04-22
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-04-15

Rs § 127
Au § 129

Motion. Tilläggsbelopp till elever i behov av extraordinära
stödåtgärder
RS 2014/662

- Motion 2013-10-14
- Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-20 § 22
- Ledningskontoret 2014-04-07 med konsekvensanalys

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets skrivelse.

I en motion från Anna Andersson (C) föreslås ett antal förändringar kring den del av
elevbidraget som kallas tilläggsbelopp. Denna ersättning ska ge förutsättningar för
skolan att erbjuda extraordinära stödåtgärder till elever med särskilda och omfattande
behov. Stödåtgärderna ska vara sådana som inte har någon koppling till den vanliga
undervisningen, t.ex. tekniska hjälpmedel eller anpassning av skollokaler. Motionären
yrkar att:
−

Tydlig information och tydliga riktlinjer för ansökan, beslut och överklagande läggs ut
på Regionens hemsida.

−

All personal inom barnomsorg och skola kontinuerligt får utbildning i hur man kan
arbeta med elever inom autismspektrumområdet samt med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.

−

Samtliga elevers ansökningar om tilläggsbelopp ska bedömas individuellt oavsett
funktionsnedsättning.

−

Regionen tydliggör riktlinjerna och ansvarsfördelningen mellan assistansbidrag via
LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och stöd via
tilläggsbelopp.

Barn- och utbildningsnämnden har ingett yttrande i enlighet med förvaltningens förslag där
det konstateras att motionären framför ett antal oriktiga uppgifter om tilläggsbeloppets
hantering. De redogör för hur ansökan om detta särskilda stöd administreras och
beslutas.
−

Information angående ansökningsförfarande och möjlighet att överklaga negativt
beslut om tilläggsbelopp finns publicerat på http://www.gotland.se/76697.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-04-22
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-04-15

Rs § 127 forts.
Au § 129

−

Sedan våren 2013 pågår ett samarbetsprojekt med Hansa utbildning – ”Att se dold
resurs”, som har riktat sig både till personalgrupper inom grundskola och fritidshem
samt en särskild utbildningsinsats till samtliga förskolechefer och rektorer.

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar nu för att hitta rutiner för att på ett mer
kontinuerligt sätt erbjuda personalgrupper kompetensutveckling inom området.
−

Samtliga ansökningar har alltid behandlats individuellt.

−

Ansökan om stöd via LSS kan bara ske av vårdnadshavare. Barn- och utbildningsförvaltningens uppfattning är att vårdnadshavare som nekats stöd via LSS under
skoldagen och överklagat beslutet till förvaltningsrätten där fått besked om att stöd
under skoltid faller under skolans ansvarsområde.

Ledningskontoret har under sin handläggning av ärendet gjort en särskild bedömning av
konsekvenser för barn och ungdomar. Kontoret har i sin bedömning stött sig på
skollagen där varje barn har rätt att få det individuella stöd som behövs för att kunna nå
målen för undervisningen. Detta är rektors/förskolechefs ansvar. Tilläggsbeloppet är
endast avsett att underlätta extraordinära insatser som inte är av pedagogisk karaktär.
Kontoret bedömer att motionens grundsyfte är tillgodosett genom skollagens krav på
barn- och utbildningsnämndens ordinarie verksamhet samt genom de rutiner som barnoch utbildningsförvaltningen redovisar.
Arbetsutskottet har föreslagit att motionen ska anses vara besvarad med ledningskontorets
skrivelse.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Motion till Gotlands Regionfullmäktige
Ang. tilläggsbelopp till elever i behov av extraordinära stödåtgärder.
I och med den nya skollagen som trädde i kraft 2012 så stärks elevernas rätt till stöd om de löper risk
att inte nå målen. Något som också stärkts är rättigheterna för de elever som är i behov av
extraordinära stödåtgärder. Så här skriver Sollentuna kommun på sin hemsida: ”I den lagtext som
reglerar fördelningen av tilläggsbelopp till kommunala och enskilt bedrivna förskolor, förskoleklasser,
fritidshem samt fristående grundskolor (inkl. särskola) och gymnasieskolor framgår att kommunen,
utöver att fördela en likvärdig grundresurs (grundbelopp), också ska lämna bidrag (tilläggsbelopp) för
barn/elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Av regeringens föreskrifter för
tilläggsbelopp framgår att med tilläggsbelopp avses enligt skollagen ersättning för assistenthjälp eller
andra extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen. Det
innebär att tilläggsbelopp endast betalas ut för enskild elev som på grund av sin funktionsnedsättning
behöver utökat vuxenstöd, kompensatoriska hjälpmedel eller annan insats större delen av
vistelsetiden/skoldagen” (www.sollentuna.se)
Under hösten har det i riksmedia varit en stor diskussion om stöd till elever i Stockholmsområdet, då
man föreslagit en ändring av fördelningen av medel till tilläggsbelopp. Även Region Gotland har ett
system där skolorna kan ansöka om tilläggsbelopp som stöd för elever med olika
funktionsnedsättningar. Om detta kan man dock inte läsa någonstans på Regionens hemsida, fast det
finns regler och riktlinjer för hur dessa medel fördelas. Region Gotland har tre kategorier för att vara
berättigad för tilläggsbelopp, förenklat kan man säga att dessa är: A) elever med fysiska
funktionsnedsättningar som inte förändras till det bättre med hjälp av organisation eller pedagogiska
insatser B) Elever med neuropsykiatrisk problematik eller psykosocial problematik som utgör en risk
för sig själv eller sin omgivning. C) Elever som på grund av sjukdom eller olycka kan behöva stöd där
det föreligger fara för livet om inte stöd ges.
Förra året var första året som tilläggsbelopp skulle fördelas (enligt den nya skollagen) många
ansökningar kom in, men beslutet blev att tilläggsbeloppet ”smetades” ut jämt över hela ön och det
blev upp till rektorerna att fördela pengarna. Därefter har en ny handläggning införts och i våras
kunde man åter skicka in en ansökan om tilläggsbelopp för elever i behov av omfattande särskilt
stöd. Eftersom ekonomin är begränsad men behovet stort så ges i praktiken stöd endast till fysiska
funktionsnedsättningar (såsom hörselnedsättning, synnedsättning eller rörelsehinder),
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (såsom ADHD, Autism, Asperger osv.) ger sällan extra stöd
vid fördelning av resurser. Jag misstänker att beslutet om fördelning av resurser till viss del handlar
om att man inte har tillräcklig kunskap om vad en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär.
Dessa elever har dock ibland minst lika svårt att klara sig i en skolsituation som en elev med en fysisk
funktionsnedsättning, och för många av dessa elever hjälper det inte med att organisera om eller
med pedagogiska insatser, de kan behöva lite hjälp till. Barn och unga med autism eller

Ärendenr RS 2013/662

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Lisa Stark

Datum 7 april 2014

Regionstyrelsen

Motion. Tilläggsbelopp till elever i behov av extraordinära
stödåtgärder
Förslag till beslut

Motionen anses besvarad.
Bakgrund

Anna Andersson, (C), föreslår i en motion till regionfullmäktige ett antal
förändringar kring den del av elevbidraget som kallas tilläggsbelopp. Denna
ersättning ska ge förutsättningar för skolan att erbjuda extraordinära
stödåtgärder till elever med särskilda och omfattande behov. Stödåtgärderna
ska vara sådana som inte har någon koppling till den vanliga undervisningen,
t.ex. tekniska hjälpmedel eller anpassning av skollokaler.
Motionären redogör för sin bild av hur barn- och utbildningsförvaltningen
arbetar med tilläggsbelopp samt yrkar att
- Tydlig information och tydliga riktlinjer för ansökan, beslut och
överklagande läggs ut på Regionens hemsida.
- All personal inom barnomsorg och skola kontinuerligt får utbildning i
hur man kan arbeta med elever inom autismspektrumområdet samt
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
- Samtliga elevers ansökningar om tilläggsbelopp ska bedömas
individuellt oavsett funktionsnedsättning.
- Regionen tydliggör riktlinjerna och ansvarsfördelningen mellan
assistansbidrag via LSS (Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) och stöd via tilläggsbelopp.
Barn- och utbildningsnämndens yttrande

Barn- och utbildningsnämnden inger förvaltningens yttrande som sitt eget.
Förvaltningen kommenterar motionärens beskrivning av nuvarande arbetssätt
med tilläggsbelopp samt konstaterar att
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Ärendenr RS 2013/662

Ledningskontoret
Region Gotland

-

-

-

Information angående ansökningsförfarande och möjlighet att
överklaga negativt beslut om tilläggsbelopp finns på regionens web,
http://www.gotland.se/76697.
Sedan våren 2013 pågår ett samarbetsprojekt med Hansa utbildning,
”Att se dold resurs”, som har riktat sig till personalgrupper inom
grundskola och fritidshem samt en särskild utbildningsinsats till
samtliga förskolechefer och rektorer. Förvaltningen arbetar nu för att
finna rutiner för mer kontinuerlig kompetensutveckling inom området.
Samtliga ansökningar om tilläggsbelopp har alltid behandlats
individuellt.
Ansökan om stöd enligt LSS kan bara göras av vårdnadshavare.
Förvaltningens uppfattning är att vårdnadshavare som nekats stöd
enligt LSS under skoldagen och överklagat till förvaltningsrätten fått
besked om att stöd under skoltid är skolans ansvarsområde.

Bedömning

Enligt skollagen har varje barn rätt att få det individuella stöd som behövs för
att kunna nå målen för undervisningen. Detta är rektors/förskolechefs ansvar.
Tilläggsbeloppet är endast avsett att underlätta extraordinära insatser som inte
är av pedagogisk karaktär. Ledningskontoret bedömer att motionens
grundsyfte är tillgodosett genom skollagens krav på barn- och
utbildningsnämndens ordinarie verksamhet samt genom de rutiner som barnoch utbildningsförvaltningen redovisar.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

2 (2)

autismliknande tillstånd omfattas dessutom av LSS och har en lagstadgad rätt till stöd och service. I
lagtexten ang. LSS står det tydligt att stödet tex. kan omfatta personlig assistans i det dagliga arbetet.
Eftersom Region Gotland även har hand om landstingsfrågorna så är det i detta fall extra viktigt att
inte ha stuprörstänk, utan att tänka brett – tvärs över förvaltningarna – när det handlar om dessa
barn och unga. Att stötta dessa elever nu är en samhällsekonomisk vinst på sikt. Här är det av största
vikt att Regionen har ett samlat grepp så att dessa barn och unga inte ramlar mellan stolar medan
förvaltningar lägger ansvaret på varandra. (Uttrycket att ramla mellan stolar kan dessutom vara
omöjligt att förstå för en person tex med Aspergers syndrom, eftersom hen kommer att anta att hen
faller på riktigt) Barnsam är i detta fall ett steg i rätt riktning.
Många elever, både inom Autismspektrumområdet och/eller med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar har svårt att klara sin skolvardag själva utan ett hjälpjag som stöttar dem, det
kan vara en person som hjälper dem att komma i tid, eller som hjälper dem igång med en uppgift,
något som kan vara nog så svårt. Mycket av detta är arbete görs och bör göras i klassrummet inom
den ordinarie undervisningen, här är det viktigt att lärarna har utbildning inom AST och
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Flera granskningar visar att så inte är fallet, bland annat
Skolverkets rapport ang. skolsituationen för elever inom
autismspektrumområdet:(http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/ast/kval
gr-ast-slutrapport.pdf ). Även Östnytt har aktualiserat frågan 2 oktober, där de gjort ett reportage om
att upp till var tredje elev med autism eller aspergers syndrom stannar hemma eller undviker vissa
lektioner, på grund av att de känner att de inte orkar och inte får det stöd de behöver. Detta gäller
speciellt flickor på högstadiet.
All forskning visar att elever utvecklas bäst om man får tillhöra ”sin” klass/grupp och inte bli
exkluderad ur klassrummet till en mindre grupp eller annan stödundervisning. Det är därför av
största vikt att även barn och unga inom autismspektrumområdet samt barn och unga inom det
neuropsykiatriska området får rätt stöd tidigt, samt att de även får chans att omfattas av Regionens
tilläggsbelopp på samma villkor som de med fysiska funktionsnedsättningar.
Med anledning av ovanstående yrkar jag:
•
•

•
•

Att tydlig information och tydliga riktlinjer för ansökan, beslut och överklagande läggs ut på
Regionens hemsida.
Att all personal inom barnomsorg och skola kontinuerligt får utbildning i hur man kan arbeta
med elever inom autismspektrumområdet samt med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.
Att samtliga elevers ansökningar om tilläggsbelopp skall bedömas individuellt oavsett
funktionsnedsättning.
Att Regionen tydliggör riktlinjerna och ansvarsfördelningen mellan assistansbidrag via LSS
och stöd via tilläggsbelopp.
Levide 2013-10-03
Anna Andersson
Centerpartiet

Ledningskontoret
Lisa Stark

Bedömning av konsekvenser
för barn och ungdomar

Motion. Tilläggsbelopp till elever i behov av
extraordinära stödåtgärder

Ärendenummer

RS 2013/662

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

 Nej, motivera

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

Flickor och pojkar med omfattande behov av extraordinära insatser som inte är av
pedagogisk karaktär.

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

Tilläggsbeloppets själva syfte är att tillgodose flera av rättigheterna, inte minst rätten
till utveckling, hälsa och säkerhet.
4. Hur tas hänsyn till alla flickors och pojkars lika värde?

Tilläggsbeloppet ska enligt förarbetena till Skollagen säkra att barn och elever
behandlas lika vid bedömningen av behov.

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

Flickors och pojkars erfarenheter har inte inhämtats – motivera.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i beredning av motionen bedömt att det i
denna fråga varit tillräckligt att redovisa förvaltningens nuvarande arbetssätt.
Ledningskontoret har inte tidsmässiga eller praktiska förutsättningar att göra någon
annan bedömning.
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Bedömning av konsekvenser 2 (2)
för barn och ungdomar
RS 2013/662

Om flickor och pojkar tillfrågats ska en återkoppling/uppföljning göras.
6. Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och avvägningar som gjorts.

Enligt skollagen har varje barn rätt att få det individuella stöd som behövs för att
kunna nå målen för undervisningen. Detta är rektors/förskolechefs ansvar.
Tilläggsbeloppet är endast avsett att underlätta extraordinära insatser som inte är av
pedagogisk karaktär.. Därmed kan den enskilda skolan/förskolan tvingas till
prioriteringar om en elev har behov av stöd som föranleder betydande kostnader men
tilläggsbelopp inte kan medges. Intressekonflikten gäller begränsad ekonomi kontra
elevens behov.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-05

Protokoll

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-20

BUN § 22

Remiss. Motion – tilläggsbelopp till elever i behov av extraordinära
stödåtgärder
BUN 2013/674

- Remiss, motion, 2013-11-11
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-02-26

Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Yttrande inges till regionstyrelsen i enlighet med förvaltningens förslag.

Anna Andersson, (C), har i en motion, till regionfullmäktige, framfört ett antal yrkanden
kring den del av elevbidraget som kallas tilläggsbelopp. Tilläggsbelopp är ett särskilt stöd
riktat till elever med extraordinära stödåtgärder och har ingen koppling till den vanliga
undervisningen.
Förvaltningen konstaterar att motionären framför ett antal oriktiga uppgifter om
tilläggsbeloppets hantering och redogör för hur ansökan om detta särskilda stöd
administreras och beslutas.
Motionären yrkar att:
−

Tydlig information och tydliga riktlinjer för ansökan, beslut och överklagande läggs ut
på Regionens hemsida.

−

All personal inom barnomsorg och skola kontinuerligt får utbildning i hur man kan
arbeta med elever inom autismspektrumområdet samt med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.

−

Samtliga elevers ansökningar om tilläggsbelopp ska bedömmas individuellt oavsett
funktionsnedsättning.

−

Regionen tydliggör riktlinjerna och ansvarsfördelningen mellan assistansbidrag via
LSS och stöd via tilläggsbelopp.

Förvaltningen konstaterar att:
•

Information angående ansökningsförfarande och möjlighet att överklaga negativt
beslut om tilläggsbelopp finns publicerat på http://www.gotland.se/76697.

•

Sedan våren 2013 pågår ett samarbetsprojekt med Hansa utbildning – ”Att se dold
resurs”, som har riktat sig både till personalgrupper inom grundskola och fritidshem
samt en särskild utbildningsinsats till samtliga förskolechefer och rektorer. Barn- och
utbildningsförvaltningen arbetar nu för att hitta rutiner för att på ett mer
kontinuerligt sätt erbjuda personalgrupper kompetensutveckling inom området.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-05

Protokoll

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-20

BUN § 22 fors.
•

Samtliga ansökningar har alltid behandlats individuellt.

•

Ansökan om stöd via LSS kan bara ske av vårdnadshavare. Barn- och
utbildningsförvaltningens uppfattning är att vårdnadshavare som nekats stöd via LSS
under skoldagen och överklagat beslutet till förvaltningsrätten där fått besked om att
stöd under skoltid faller under skolans ansvarsområde.

Arbetsutskottet föreslog att yttrande inges i enlighet med förvaltningens förslag.
Expedieras

Regionstyrelsen, inkl tjänsteskrivelse

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Handläggare

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon +46 (0)498 269803
E-post mats.hanell@gotland.se
Diarienr BUN 2013/674
Datum 26.02.2014

Tjänsteskrivelse

Expediering till: BUN
Bilaga:

Motion från Anna Andersson, centerpartiet, angående tilläggsbelopp till
elever i behov av extraordinära stödåtgärder.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lämna nedanstående yttrande till regionfullmäktige


Barn – och utbildningsnämnden instämmer i förvaltningens svar på motionen, som
lämnas vidare till regionfullmäktige.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Anna Andersson, centerpartiet, har i en motion till Regionfullmäktige framfört
synpunkter kring den del av elevbidraget som kallas tilläggsbelopp och som skall
vara ett särskilt stöd riktat till elever med extraordinära stödåtgärder, och som inte
har koppling till den vanliga undervisningen.
Beskrivning av elever som kan vara berättigade till ett tilläggsbelopp;
A. Barn/elever med fysiska funktionsnedsättningar som behöver
kompensatoriska hjälpmedel och/eller hel eller deltidsstöd som inte
förändras till det bättre med hjälp av organisation eller pedagogiska insatser.
B. Neuropsykiatrisk eller psykosocial problematik där funktionsnedsättningen
är en risk för eleven eller kamraters varande i klassrummet.
C. Barn/elever som på grund av sjukdom eller olycka behöver hel- eller
deltidsstöd där det föreligger fara för livet om inte denna insats görs.
Motionären skriver att tilläggsbeloppet under läsåret 2012-13 ”smetades” ut jämt över hela ön,
något som inte stämmer. Tilläggsbeloppet har bedömts individuellt från dess införande
höstterminen 2012.
I motionen framförs också farhågor över att barn och elever med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar sällan ges stöd via tilläggsbeloppet. Motionären ”misstänker att beslutet om
fördelning av resurser till viss del handlar om att man inte har tillräcklig kunskap om vad neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning innebär”. Samtliga ansökningar om tilläggsbelopp behandlas i en
beredningsgrupp bestående av särskolechef, chef för barn- och elevhälsan samt de båda för- och
grundskolecheferna. Därefter fattas beslut av skoldirektören.
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Motionären yrkar;


Att tydlig information och tydliga riktlinjer för ansökan, beslut och överklagande läggs ut
på Regionens hemsida



Att all personal inom barnomsorg och skola kontinuerligt får utbildning i hur man kan
arbeta med elever inom autismspektrumområdet samt med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.



Att samtliga elevers ansökningar om tilläggsbelopp skall bedömas individuellt oavsett
funktionsnedsättning.



Att Regionen tydliggör riktlinjerna och ansvarsfördelningen mellan assistansbidrag via
LSS och stöd via tilläggsbelopp.

Information angående ansökningsförfarande och möjlighet att överklaga negativt beslut
om tilläggsbelopp finns publicerat på http://www.gotland.se/76697.
 Sedan våren 2013 pågår ett samarbetsprojekt med Hansa utbildning – ”Att se dold
resurs”, som har riktat sig både till personalgrupper inom grundskola och fritidshem
samt en särskild utbildningsinsats till samtliga förskolechefer och rektorer. Barn- och
utbildningsförvaltningen arbetar nu för att hitta rutiner för att på ett mer kontinuerligt
sätt erbjuda personalgrupper kompetensutveckling inom området.
 Samtliga ansökningar har alltid behandlats individuellt.
 Ansökan om stöd via LSS kan bara ske av vårdnadshavare. Barn- och
utbildningsförvaltningens uppfattning är att vårdnadshavare som nekats stöd via LSS
under skoldagen och överklagat beslutet till förvaltningsrätten där fått besked om att
stöd under skoltid faller under skolans ansvarsområde.


Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Mats Hanell, för- och grundskolechef
Konsekvenser
Utfört

Ja X NejX
Ja NejX
Ja NejX

Handläggare

Ekonomiska konsekvenser:
Barnkonsekvenser: se checklista för barnkonsekvensanalys
Jämställdhetskonsekvenser: se checklista för Jämställdhetskonsekvenser

Mats Hanell, för- och grundskolechef
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Sammanträdesdag
2014-06-16

Handlingar till

Ärende 22

Inför sortering av verksamhetsavfall.

Motion av Jenny Guteäng (M)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-05-26, § 166
• Motion 2013-11-25
• Ledningskontoret 2014-04-10

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-05-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-12

Rs § 166
Au § 172

Motion. Inför sortering av verksamhetsavfall
RS 2013/759

- Motion 2013-06-17
- Ledningskontoret 2014-04-10

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen avslås med hänvisning till att förslaget ligger utanför Region Gotlands
renhållningsansvar.

Jenny Guteäng (M) yrkar i en motion till Regionfullmäktige att Region Gotland undersöker
möjligheten att införa obligatorisk sortering i avfallsfraktioner för verksamhetsavfall.
Motionären refererar till att Region Gotland är en så kallad ekokommun och sedan
några år har obligatorisk sortering av hushållens avfall i kompost och brännbart, samt att
även andra fraktioner som plast, tidningar, glas, papp och så vidare sorteras och lämnas
till återvinning. För verksamhetsavfall som exempelvis byggavfall finns inte samma
system. Sortering i fraktioner torde vara att föredra även gällande verksamhetsavfall.
Det kommunala avfallsansvaret innefattar hushållsavfall och därmed jämförligt avfall,
men det är bara en del av avfallsströmmarna. Verksamhetsavfall som exempelvis
byggavfall eller återvinningsmaterial som faller under producentansvar ingår inte i
kommunernas rådighet, utan hanteras av andra. Verksamhetsutövare har plikten att hitta
egna lösningar för att förebygga avfall och inom regelverket ta hand om sitt eget
verksamhetsavfall på lämpligaste sätt. Ofta sker det genom att de anlitar avfallsentreprenörer. Men den kommunala avfallshanteringen måste kunna ta hand även om
verksamhetsavfall. Den kommunala avfallsplanen ska omfatta alla avfallsströmmar i en
kommun. På Gotland finns ett antal företag verksamma i avfallsbranschen och allt fler
byggföretag har en egen avfallspolicy som innebär avfallsförebyggande arbete samt
avfallssortering. Det grovavfall från byggen som ändå kommer in till regionens
deponier sorteras till viss del efter insamling, då det måste klassas och det som går,
sorteras ut som brännbart avfall.
Att förebygga avfall är att minska mängden avfall som uppstår och att minska mängden
farliga ämnen i avfallet. Förebyggande av avfall betonas i EU:s ramdirektiv för avfall och
prioriteras i Naturvårdsverkets nya nationella avfallsplan. Att förebygga avfall handlar
endast till en liten del om åtgärder i avfallsledet.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-05-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-12

Rs § 166 forts.
Au § 172

Ledningskontoret har bedömt att, trots att förslaget är bra, kan kravet inte ställas av
regionen. Det bör komma inifrån branschen och kombineras med arbete för att
förebygga avfall.
Arbetsutskottet har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att motionen avslås med
hänvisning till att förslaget ligger utanför Region Gotlands renhållningsansvar.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Motion: Inför sortering av verksamhetsavfall
Till: Regionfullmäktige Gotland

Visby 2013-11-25

Region Gotland är en så kallad ekokommun och vi har sedan några år obligatorisk
sortering av hushållens avfall i kompost och brännbart. Även andra fraktioner som plast,
tidningar, glas, papp och så vidare sorteras och lämnas vid Återvinningsstation eller
Återvinningscentral. Eller hämtas vid grinden av entreprenör.
För verksamhetsavfall som exempelvis byggavfall finns inte samma system. Att tippa allt
i en och samma container är en "smidig" lösning men en som är kostsam - för samhället
och för konsumenten.
Därför torde sortering i fraktioner vara att föredra även i gällande verksamhetsavfall.
Kunden och samhället är de som gynnas i det långa loppet.
Därför yrkar jag att:

Region Gotland undersöker möjligheten att införa obligatorisk sortering i
avfallsfraktioner för verksamhetsavfall.
Jenny Guteäng (M)

Ärendenr RS 2013/759

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Helena Andersson

Datum 10 april 2014

Regionstyrelsen

Motion - Inför sortering av verksamhetsavfall
Förslag till beslut
•

Motionen avslås med hänvisning till att förslaget ligger utanför regionens
renhållningsansvar

_________________________________________________
Jenny Guteäng (m) skriver i en motion till Regionfullmäktige

Region Gotland är en så kallad ekokommun och vi har sedan några år obligatorisk sortering av hushållens avfall i kompost och brännbart. Aven andra fraktioner som plast, tidningar, glas, papp och så vidare sorteras och lämnas vid
Återvinningsstation eller Återvinningscentral. Eller hämtas vid grinden av entreprenör.
För verksamhetsavfall som exempelvis byggavfall finns inte samma system. Att
tippa allt i en och samma container är en "smidig" lösning men en som är kostsam - för samhället och för konsumenten.
Därför torde sortering i fraktioner vara att föredra även i gällande verksamhetsavfall. Kunden och samhället är de som gynnas i det långa loppet.
Motionens yrkande
Region Gotland undersöker möjligheten att införa obligatorisk sortering i avfallsfraktioner för verksamhetsavfall.

_________________________________________________
Bakgrund kommunalt avfallsansvar och verksamhetsavfall

Det kommunala avfallsansvaret innefattar hushållsavfall och därmed jämförligt
avfall, men det är bara en del av avfallsströmmarna. Verksamhetsavfall som
exempelvis byggavfall eller återvinningsmaterial som faller under producentansvar ingår inte i kommunernas rådighet, utan hanteras av andra. För avfall från
företag/verksamheter som inte är att jämställa med hushållsavfall gäller inte det
kommunala avfallsmonopolet. Verksamhetsutövare har plikten att hitta egna
lösningar för att förebygga avfall och inom regelverket ta hand om sitt eget
verksamhetsavfall på lämpligaste sätt. Ofta sker det genom att de anlitar avfallsentreprenörer. Men den kommunala avfallshanteringen måste kunna ta
hand även om verksamhetsavfall. Den kommunala avfallsplanen ske omfatta
alla avfallsströmmar i en kommun. På Gotland finns ett antal företag verk-
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/759

Region Gotland

samma i avfallsbranschen och allt fler byggföretag har en egen avfallspolicy
som innebär avfallsförebyggande arbete samt avfallssortering. Det grovavfall
från byggen som ändå kommer in till regionens deponier sorteras till viss del
efter insamling, då det måste klassas och det som går, sorteras ut som brännbart avfall.
Att förebygga avfall är att minska mängden avfall som uppstår och att minska
mängden farliga ämnen i avfallet. Förebyggande av avfall betonas i EU:s ramdirektiv för avfall och prioriteras i Naturvårdsverkets nya nationella avfallsplan.
Att förebygga avfall handlar endast till en liten del om åtgärder i avfallsledet.
För byggbranschen gjorde bl a landstinget i Stockholms län och konsultföretaget Tyréns en studie år 2012 och konstaterad följande: Två aktörer är särskilt
viktiga, dels beställaren (byggherren) och dels entreprenören.
Beställaren kan formulera krav vid upphandling som säkerställer att möjligheter
att förebygga avfall används. Entreprenören kan planera sitt arbete med förebyggande i en handlingsplan. Avfallsförebyggandet berör hela byggprocessen.
Den stora miljövinsten är att man undviker den miljöpåverkan som uppstår när
varor eller material tillverkas. Men åtgärder för att förebygga avfall sparar också
pengar genom att minska kostnader både för inköp av material och för avfallshantering. Åtgärder som redovisas är kopplade till processer och utvecklingsområden som byggsektorn redan arbetar med. Nyheten är att åtgärderna används för att minska avfallet och miljöpåverkan. Exempel på åtgärder är:
• Utformning av byggnad och materialval.
• Byggmetoder.
• Logistik och materialhantering.
• Inköp.
• Åtgärder för att minska mängden byggfel och skador på färdigbyggda delar.
Bedömning

Ledningskontorets bedömning är att trots att förslaget är bra, kan kravet inte
ställas av regionen. Det bör komma inifrån branschen och kombineras med
arbete för att förebygga avfall.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

2 (2)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-06-16

Handlingar till

Ärende 23

Giftfri vardag. Motion av Lars Thomsson

m.fl. (C)
Innehåll

• Regionstyrelsens förslag 2014-05-26, § 167
• Motion 2013-12-16
• Ledningskontoret 2014-04-10

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-05-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-12

Rs § 167
Au § 173

Motion. Giftfri vardag
RS 2013/810

- Motion 2013-12-16
- Ledningskontoret 2014-04-10

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen bifalls. Förslagen är i linje med nationellt miljömålsarbete. För regionens
del bör arbetet införlivas i arbetet med nytt miljöprogram där en kemikaliestrategi
bör ingå.

•

Kartläggning och utfasning av giftiga kemikalier inom alla de verksamheter som
särskilt berör barn och ungdomar bör inledas, både inom fastighetsförvaltning och
inom de verksamheter som arbetar med barn och unga. I den mån det kräver nya
resurser bör de äskas i kommande års budgetar, dels för inventering, dels för att
ersätta utrustning som verksamheterna, efter inventering finner att de ska fasa ut av
kemikalieskäl.

•

För regionens kunskapshöjande arbete i frågan prioriteras egna medarbetare.

Lars Thomsson (C) samt övriga i Centerpartiets fullmäktigegrupp yrkar i en motion att
Region Gotland gör en kartläggning var i regionens verksamhet som giftiga ämnen kan
finnas med fokus på barn och ungdomar och att regionen ställer krav på giftfria
produkter vid upphandling exempelvis genom de kriterier som Miljöstyrningsrådet
anger samt att regionen ska agera kunskapshöjande gällande de gifter som finns runt om
oss.
Regeringens strategi för en giftfri vardag handlar bland annat om insatser för att minska
kemikalieriskerna för barn, att tillämpa och stärka befintliga kemikalieregelverk, att
avgifta kretsloppen och att minska riskerna med läkemedelssubstanser i miljön.
Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för en
giftfri vardag. Att minska de kemiska riskerna i vardagen är ett steg på vägen att nå
riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-05-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-12

Rs § 167 forts.
Au § 173

Ledningskontoret bedömer att frågan är viktig och att personal inom skola, förskola, hälsooch sjukvård ska kunna känna sig trygga med miljöfaktorer i sin arbetsmiljö. Frågorna
om kemikalier i skola och förskola och inom hälso- och sjukvården engagerar många
medarbetare och lyftes bland annat under det miljöseminarium som hölls i
regionfullmäktige 31 mars. För att kunna genomföra motionens förslag krävs dock att
mer resurser äskas och beviljas i kommande års budgetar, dels för inventering, dels för
att ersätta utrustning som verksamheterna, efter inventering finner att de ska fasa ut av
kemikalieskäl. Idag finns inte lediga resurser att sätta in på kemikalieinventeringar fullt
ut, eller på medarbetare- och chefsutbildningar i verksamhetsnära kemikaliefrågor inom
de förvaltningar som främst arbetar med barn och unga.
Miljöstyrningsrådets kriterier tillämpas redan av regionen upphandlare. För att nå ut
med rätt kompetens till alla upphandlande och inköpande funktioner inom regionen
behövs mer resurser än idag kunna läggas på kompetensutveckling; både för att ta fram
material för utbildning och för att kunna ge medarbetare och chefer möjlighet att sätta
av tid för utbildning.
För regionens kunskapshöjande arbete i frågan bör egna medarbetare prioriteras, bara
att kunna nå ut till dem förutsätter att nya kompetensutvecklingsresurser kan tillföras.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen tillstyrks och att vid behov nya medel
äskas.
Arbetsutskottet har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att motionen tillstyrks.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

2013-12-16
Regionfullmäktige

Motion ang. giftfri vardag
Forskningen visar allt tydligare att den ökande användningen av farliga
kemikalier och mixen av de ämnen vi utsätts för är skadlig för vår hälsa
och miljö. Kemikalier finns i nästan allt som vi kommer i kontakt med.
Vi måste kunna lita på att våra livsmedel är säkra, att textilier vi köper in
till regionen inte ska innehålla antimögelmedlet dimetylfumarat, att inte
barnleksaker innehåller bisfenol A eller att suddgummin i skolan
innehåller ftalater som några exempel.
Regeringens strategi för en giftfri vardag handlar bland annat om insatser
för att minska kemikalieriskerna för barn, att tillämpa och stärka
befintliga kemikalieregelverk, att avgifta kretsloppen och att minska
riskerna med läkemedelssubstanser i miljön.
Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en
handlingsplan för en giftfri vardag. Att minska de kemiska riskerna i
vardagen är ett steg på vägen att nå riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri
miljö.
Centerpartiet vill öka takten i arbetet med en giftfri vardag för oss som
bor på Gotland. Vi måste på alla plan arbeta för att fasa ut giftiga ämnen i
vardagen.
Centerpartiet yrkar:
att

Region Gotland gör en kartläggning var i regionens verksamhet
som giftiga ämnen kan finnas med fokus på barn och ungdomar

att

Region Gotland ställer krav på giftfria produkter vid upphandling
ex genom de kriterier som Miljöstyrningsrådet anger

att

Region Gotland ska agera kunskapshöjande gällande de gifter
som finns runt om oss

Centerpartiets fullmäktigegrupp
Lars Thomsson m fl

Ärendenr KS 2013/810

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Helena Andersson

Datum 10 april 2014

Regionstyrelsen

Motion – Giftfri vardag

Förslag till beslut

•

Motionen tillstyrks, förslagen är i linje med nationellt miljömålsarbete. För
regionens del bör arbetet införlivas i arbetet med nytt miljöprogram där en
kemikaliestrategi bör ingå.

•

Kartläggning och utfasning av giftiga kemikalier inom alla de verksamheter
som särskilt berör barn och ungdomar bör inledas, både inom
fastighetsförvaltning och inom de verksamheter som arbetar med barn och
unga. I den mån det kräver nya resurser bör de äskas i kommande års
budgetar, dels för inventering, dels för att ersätta utrustning som
verksamheterna, efter inventering finner att de ska fasa ut av kemikalieskäl.

•

För regionens kunskapshöjande arbete i frågan prioriteras egna medarbetare.
_________________________________________________

Centerpartiets fullmäktigegrupp skriver i en motion till Regionfullmäktige

Forskningen visar allt tydligare att den ökande användningen av farliga
kemikalier och mixen av de ämnen vi utsätts för är skadlig för vår hälsa och
miljö. Kemikalier finns i nästan allt som vi kommer i kontakt med.
Vi måste kunna lita på att våra livsmedel är säkra, att textilier vi köper in till
regionen inte ska innehålla antimögelmedlet dimetylfumarat, att inte
barnleksaker innehåller bisfenol A eller att suddgummin i skolan innehåller
ftalater som några exempel.
Regeringens strategi för en giftfri vardag handlar bland annat om insatser för
att minska kemikalieriskerna för barn, att tillämpa och stärka befintliga
kemikalieregelverk, att avgifta kretsloppen och att minska riskerna med
läkemedelssubstanser i miljön.
Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en
handlingsplan för en giftfri vardag. Att minska de kemiska riskerna i vardagen
är ett steg på vägen att nå riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö.
Centerpartiet vill öka takten i arbetet med en giftfri vardag för oss som bor på
Gotland. Vi måste på alla plan arbeta för att fasa ut giftiga ämnen i vardagen.
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Förvaltning

KS 2013/810

Region Gotland

Motionens yrkanden

•

att Region Gotland gör en kartläggning var i regionens verksamhet som
giftiga ämnen kan finnas med fokus på barn och ungdomar

•

att Region Gotland ställer krav på giftfria produkter vid upphandling ex
genom de kriterier som Miljöstyrningsrådet anger

•

att Region Gotland ska agera kunskapshöjande gällande de gifter som finns
runt om oss

____________________________________________________
Bedömning

•

Ledningskontorets bedömning är att frågan är viktig för att personal inom
skola, förskola, hälso- och sjukvård ska kunna känna sig trygga med
miljöfaktorer i sin arbetsmiljö. Frågorna om kemikalier i skola och förskola
och inom hälso- och sjukvården engagerar många medarbetare och lyftes
bland annat under det miljöseminarium som hölls i regionfullmäktige 31
mars . För att kunna genomföra motionens förslag krävs dock att mer
resurser äskas och beviljas i kommande års budgetar, dels för inventering,
dels för att ersätta utrustning som verksamheterna, efter inventering finner
att de ska fasa ut av kemikalieskäl. Idag finns inte lediga resurser att sätta in
på kemikalieinventeringar fullt ut, eller på medarbetare- och
chefsutbildningar i verksamhetsnära kemikaliefrågor inom de förvaltningar
som främst arbetar med barn och unga.
Förskolepersonal har påpekat att om alla plastleksaker togs bort idag skulle
det bli ganska tomt på lekutrustning. De behöver kunskap för att veta var
det finns risker. Liknande frågor finns inom många verksamheter

•

Miljöstyrningsrådets kriterier tillämpas redan av regionen upphandlare. För
att nå ut med rätt kompetens till alla upphandlande och inköpande
funktioner inom regionen behövs mer resurser än idag kunna läggas på
kompetensutveckling; både för att ta fram material för utbildning och för
att kunna ge medarbetare och chefer möjlighet att sätta av tid för
utbildning. Goda exempel finns att ta efter, t ex inom landsting som ISO
certifieras och då miljöutbildar all personal.

•

För regionens kunskapshöjande arbete i frågan bör egna medarbetare
prioriteras, bara att kunna nå ut till dem förutsätter att nya
kompetensutvecklingsresurser kan tillföras.

Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

2 (2)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-06-16

Handlingar till

Ärende 24

Temasammanträde i regionfullmäktige
om barn och unga. Motion av Anna

Andersson (C)
Innehåll

• Regionfullmäktiges presidium 2014-05-14
• Motion 2014-03-31

Ärendenr RS 2014/244

Regionfullmäktige

Datum

Regionfullmäktiges presidium

14 maj 2014

Regionfullmäktige

Yttrande över motion om temamöte
Anna Andersson (C) yrkar i en motion inlämnad till regionfullmäktige 2014-03-31
att presidiet för Region Gotlands fullmäktige planerar in ett sammanträde på temat
barn och unga på Gotland.
Anna Andersson anför som motiv att det alltför sällan ges möjlighet till information
och diskussion kring en mer specifik fråga. Ett temamöte om barn och unga på
Gotland kan med fördel utgå ifrån Barnkonventionens olika områden och ge
möjlighet för barn och unga att göra sin röst hörd.
Regionfullmäktiges presidium har diskuterat frågan och anser att intentionen i
motionen är bra och även att möjlighet ges för fler intresserade från allmänheten att
delta. Möjlighet till fördjupning i olika frågor har efterlysts vid olika tillfällen och det
har genomförts vid några tillfällen. Presidiet delar uppfattningen att det är bra om vi
kan ge mer tid till fördjupningar i olika frågor. Presidiet anser att det är svårt att
anordna temamöten i anslutning till ordinarie fullmäktigesammanträden och anser
därför att de bör genomföras på kvällstid av den anledningen, men även för att ge
intresserade och deltagare möjlighet att närvara.
Möjligheten att genomföra ett temamöte under innevarande mandatperiod är av
tidsmässiga skäl inte möjligt utan vi anser att frågan får behandlas av det presidie
som väljs för kommande mandatperiod.
Fullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen bifalls.
REGIONFULLMÄKTIGES PRESIDIUM

Björn Jansson
Ordförande

Conny Kristensen Gahnström

1:e vice ordförande
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1 (1)

Motion till Gotlands Regionfullmäktige

Ang. temasammanträde
Fullmäktige har ibland, men alldeles för sällan, haft temasammanträden där man fått
möjlighet att få information i en mer övergripande fråga, få diskutera denna mera ingående
och endast just detta tema.
Jag föreslår att presidiet planerar in ett temasammanträde med temat barn och unga på
Gotland. Detta sammanträde skulle med fördel kunna utgå från barns rättigheter enligt
barnkonventionen (rätt till hälsa, utbildning, fritid, trygghet osv.), och självklart bör barn och
unga vara delaktiga på något vis för att få sin röst hörd i de olika frågorna. Under
temasammanträdet skulle man till exempel kunna behandla följande frågor:
* Hur mår barn och unga på Gotland?
* Rätten till likvärdig utbildning?
* Bo och leva som ung på Gotland, går det?
* Ungas möjligheter på arbetsmarknaden.
* Friskfaktorer för unga.
* Ungas närmiljö och arbetsmiljö.
* Hur efterlever Region Gotland barnkonventionen?
* Vad gör vi som är bra som vi behöver tala om?

Med anledning av ovanstående yrkar jag:
•

Att presidiet för Region Gotlands fullmäktige planerar in ett sammanträde på temat
barn och unga på Gotland.

Levide 2014-03-26

Anna Andersson
Centerpartiet

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-06-16

Handlingar till

Ärende 25

Årlig allmänpolitisk debatt; förstudie
Innehåll
• Handling föreligger till sammanträdet

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-06-16

Handlingar till

Ärende 26

Årsredovisning och revisionsberättelse
för Stiftelsen Gotlandsmusiken 2013
Innehåll
• Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013
Regionfullmäktige skall fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-06-16

Handlingar till

Ärende 27

Årsredovisning och revisionsberättelse
för Samordningsförbundet Finsam
Gotland 2013 (Finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser)
Innehåll
• Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013
Regionfullmäktige skall fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
(OBS! Bilagorna är ej medlagda här men finns
på www.finsamgotland.se/arsredovisning 2013)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-06-16

Handlingar till

Ärende 28

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll

b) Göte Larssons, Lisbeth Eks och Per-Ewe Bobergs avsägelse från uppdragen
som ledamöter i styrelsen för Gotlandshem Värme AB. Fyllnadsval

görs ej p.g.a. ändrad bolagsordning.

c) Karin Palmqvists (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
d) Conny Broéns (S) avsägelse från uppdragen som revisor för regionens
räkenskaper, AB Gotlandshem, Gotlandshem Värme AB, Gotlands
Filmfond, Stiftelser som förvaltas av regionstyrelsen samt Wisby
Ridklubb.

2014 -04- 2 8
REGION GOTLAND

Till regionfullmäktige i Region Gotland
Härmed avsäger jag mig styrelseuppdraget i GotlandsHem Värme AB 556807-3646

Göte Larsson

Änr

20U -04- 2 8
REGION GOTLAND

Till regionfullmäktige i Region Gotland
Härmed avsäger jag mig styrelseuppdraget i GotlandsHem Värme AB 556807-3646

Ort och datum

2014 -04- l 8
REGION GOTLAND

Till regionfullmäktige i Region Gotland
Härmed avsäger jag mig styrelseuppdraget i GotlandsHem Värme AB 556807-3646

Visby 2014-04-24

r\
\\

Per-Ewe Boberg

Änr

2014-05-07

Karin Palmqvist
Väte Rovalds 424
623 78 Klintehamn

20U -05- O 8
REGION GOTLAND

Region Gotland
621 81 Visby

Avsägelse av uppdrag
Jag Karin Palmqvist (S) avsäger mig uppdraget som ersättare i Miljö och Hälsoskyddsnämnden.
Visby 2014-05-07

V"

Karin Palmqvist

Kopia
Socialdemokraterna Gotland
Arbetarrörelsens Hus
621 65 Visby
expedition@gotland.sap.se

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-06-16

Handlingar till

Ärende 29

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
• Johan Thuns medborgarförslag om hastighetssänkande åtgärd på Öjagatan 8
Visby (Inkom 2014-05-08) RS 2014/266
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Britt Ohlssons medborgarförslag om att rökdykningskompetens ska finnas på
norra och södra Gotland samt att räddningsvärnen åter blir deltidsstationer
(Inkom 2014-05-16) RS 2014/280
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

Region

Gotland

MEDBORGARFORSLAG
Till
Regionfullmäktige
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

20U-05- 08
REGION GOTLAND

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

Hastiqhetssänkande åtgärd Öjagatan Visby.

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 bilaga.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

O

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

2014-04-30

Namnteckning x?
/
Namnfortydligande

^-^>
/

Johan Thuh
(Sjaqatan 14
621 43 VISBY
E-postadress
johan.thun@gmail.com
Postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Vi bor på Öjagatan i Visby. Öjagatan fungerar som en genomfartsled och är kraftigt trafikerad.
Hastighetsbegränsningen är 30km/h men det är inte många som håller det utan de flesta gasar
på rejält av någon anledning. Det folk också missar är att det är högerregeln i kvarteret. Detta är
väldigt påfrestande och jobbigt för oss då man konstant är orolig för att barnen ska komma ut
på vägen. Vi har gjort det vi har kunnat, vi har satt upp ett högre staket så att de inte kan klättra
över, har ställt ut en trehjuling halvt ut på gatan från uppfarten för att folk ska uppfatta att det
finns lekande barn i området. Har även parkerat bilen på gatan som ett "hinder", dock inte
optimalt.
Vad vi skulle önska är att man ordnar med vägbulor eller andra "hinder" på vägen så att man
inte kan köra så fort. Sätta upp skyltar med "Lekande barn", l området om man korsar Endreväg
söderut, Östra Vi är det enkelriktat lite överallt och "betongsuggor" finns.
Jag har varit i kontakt med polisen, de har stått med lasern men det avskräcker bara folk det
närmsta dygnet sen är det samma fart igen.
Vad kan vi/ni göra för det här är inte hållbart längre.
Med vänlig hälsning
/?

Johan Thun
0768-707194
johan.thun@gmail.com

Region

Gotland

MEDBORGARFÖRSL
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2011 -05- 1 6
REGION GOTLAND

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

Skall besluta att det även skall finnas
rökdykningskompetens på norra och södra Gotland
utöver de nuvarande i Visby.Klintehamn och Hemse
samt att räddningsvärnen åter blir deltidsstationer.
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.

Årligen förolyckas personer vid bostadsbränder. Det
skall inte sättas enprislapp på människoliv, vilket har
skett genom att inte kalla redan utbildade rökdykare
till stipulerade kontroller.Detta medborgarförslag
uppdrogs åt undertecknad i samband med SPF:s
årsmöte.
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]
Q

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.
Namnteckning — 7

Datum

2014-05-08

<%<^
Namnfortydligande

j-,
^fe^-

Britt Ohlsson
Fårö Svens 1933
Postadress
624 66 Fårö
E-postadress
04982241 64@telia.com
Adress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-06-16

Handlingar till

Ärende 30

Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Innehåll
• Yvonne Larssons medborgarförslag om att utfärda parkeringstillstånd till
Region Gotlands personal. RS 2013/485
• Tekniska nämnden 2014-04-23, § 100
• Medborgarförslag (Inkom 2013-07-12)
• K-G Thomssons medborgarförslag om att varor till affärer och restauranger i
Visby innerstad fraktas med häst och vagn. RS 2013/754
• Tekniska nämnden 2014-04-23, § 101
• Medborgarförslag (Inkom 2013-11-27)
• Robert Thunbergs medborgarförslag om filial på Gotland för Migrationsverket.
RS 2014/55

• Regionstyrelsen 2014-05-26, § 168
• Medborgarförslag (Inkom 2014-01-30)

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-04-23

TN §

100

AU §

56

Medborgarförslag. Utfärda parkeringstillstånd till
personalen inom Region Gotland

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Avslå medborgarförslag om parkeringstillstånd till personalen inom Region
Gotland

Bakgrund

Yvonne Larsson föreslår i ett medborgarförslag att personalen inom Region Gotland
skall få ett särskilt parkeringstillstånd som medger att personalen blir avgiftsbefriade på
avgiftsbelagda parkeringar.
Som skäl anger hon följande:
”Det finns personal som ej har möjlighet att parkera gratis under den tid som arbete utförs. Det är
diskriminerande att en del skall behöva betala för att arbeta medan en stor grupp parkerar gratis”:
Bedömning
Anställda vid Region Gotland är ingen grupp som kan ges avgiftsbefrielse från gällande
parkeringsavgifter. Undantag från parkeringsavgift får enligt trafiklagstiftningen endast
göras för funktionshindrade med särskilt utfärdat parkeringstillstånd, näringsidkare där
bilen utgör ett arbetsverktyg och för boende inom ett särskilt område
___
Protokollsutdrag:
RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2013 -07- 12

Förslaget

REGION GOTLAND

Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

(x]
l i

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

NamntedrfTin

J 0/1

Namnförtydiigande

Adress

« ^ärr j-/ o

Postadres
ress

Q <*/

E-postadress

-^~~

S (QS

i

f «.

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-04-23

TN §

101

AU §

57

Medborgarförslag. Varor till affärer och restauranger i
innerstaden fraktas med häst och vagn

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Förslaget om att varor till affärer och restauranger fraktas med häst och vagn
innanför ringmuren avslås.

•

Bakgrund

K-G Thomsson skriver i ett medborgarförslag att det klagas mycket på stora lastbilar
och avgaser i Visby ”Jag föreslår att varor till affärer och restauranger mm fraktas med häst och
vagn innanför ringmuren.” Hans motiv till förslaget är:
”Om man kör ut varor med häst och vagn blir det inga bilavgaser so förstör luften, ringmuren och
gamla byggnader, det som hästen släpper ut samlas upp i en säck bakom hästen. Varor levereras oftast
tidigt på dagen, därefter kan man byta till en lämpligare vagn och köra turister på rundturer i Visby.
Det skulle bli ett pittoreskt inslag i världsarvsstaden.”
Bedömning

Mängden gods som varje dag skall in till affärer och restauranger i innerstaden är så stor
att leveranser med häst och vagn är orealistiskt. Nuvarande leverantörer behöver ofta
hela dagarna för att under högsäsong leverera det som dagligen går åt i innerstaden. Ur
arbetsmiljösynpunkt är det heller inte möjligt eftersom mycket levereras på pall från
fordon som har lyftgavlar. En del dryck levereras också i stora fat som måste hanteras.
Att införa någon föreskrift som reglerar leveranser med häst och vagn är därmed inte
möjlig. Om det finns enstaka näringsidkare som kan se en fördel med att få sitt gods
levererat med häst och vagn finns det inget som hindrar att man gör det redan i dag.
___
Protokollsutdrag:
RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-05-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-05-12

Rs § 168
Au § 174

Medborgarförslag. Filial på Gotland för Migrationsverket
RS 2014/55

- Migrationsverket 2014-04-16
- Ledningskontoret 2014-04-24

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Robert Thunberg föreslår regionfullmäktige att Migrationsverket skall ha en filial på
Gotland. Ledningskontoret har informerat Migrationsverket om förslaget. Verket har i
en skrivelse den 16 april yttrat sig om förslaget. Efter att ha övervägt behovet
konstaterar Migrationsverket att kostnaderna för en Gotlandsfilial överstiger kundnyttan. Migrationsverket planerar därför inte att tillhandhålla service på plats på
Gotland. Verket planerar för närvarande heller inte att etablera något boende för
asylsökande på Gotland.
Ledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget avslås eftersom det ligger utanför
Region Gotlands mandat att avgöra var någonstans en statlig myndighet förlägger sin
verksamhet.
Arbetsutskottet har, likhet med ledningskontoret föreslagit att medborgarförslaget avslås.
Expedieras:

Förslagsställaren
Ledningskontoret, Folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

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

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-06-16

Handlingar till

Ärende 31

Medborgarförslag; ej avgjorda
Innehåll
• Förteckning per maj 2014

Medborgarförslag ännu inte avgjorda maj 2014
Medborgarförslag

Registreringsdatum

Parkeringshus på Coop parkering och utökning av parkeringshuset vid Solbergaskolan

2007-05-11

Ärendenr.
KS 2007/225

Nämnd
BN

Galleria med kupoltak på öster
Medborgarförslag om en galleria i Flextronics lokaler med gotländska produkter från olika
gårdsverksamheter
Nya bostadsrätter på Visborgsområdet
Rusta upp stadsdelen Gråbo i Visby
Kommunen skall ordna med och delvis bekosta snöröjningen till vårdtagare i hemtjänsten

2008-11-19
2008-12-29

KS 2008/519
KS 2008/612

BN
BN

2010-01-14
2010-09-21
2011-01-17

KS 2010/14
KS 2010/377
KS 2011/23

BN
BN
SON

Anordna bilplats för laddning av elfordon som lätt kan hittas av besökare

2011-05-09

KS 2011/286

TN

Anordna trafik med minibuss i Visby innerstad

2011-08-29

KS 2011/453

TN

Gångstigen i backen mellan Åhsbergsgatan och Backgatan är fortfarande inte upplyst enligt
tidigare beslut
Södra Kustvägen i Klintehamn stängs av i höjd med Herlitzgatan till väg 140

2011-09-29

KS 2011/521

TN

2011-10-07

KS 2011/536

TN

Den gamla Q8-macken på Scheelegatan skall rivas

2011-11-29

Busshållsplats och övergångsställe på Broväg vid GT/GA
Införande av avgifter för parkeringsplatserna på Visborg
Uppkalla (döpa om) gata/plats i Visby innerstad till "Knäckens plats"
Byta ut halkbekämpningsgruset som används utanför murarna i Visby
Ta bort busskortet och låta elever upp till 20 år åka gratis
Ordna odlingslotter på Odvaldsområdet i Klintehamn
Fria bussresor för pensionärer
Koppeltvång för hundar i motionsspåret vid Visborg
Införskaffande av 35 rullstolar för att fullmäktige skall upptäcka hur dåligt Visby är
handikappanpassat
Trafikproblemet i Specksrum i Visby
Öka trafiksäkerheten längs Endreväg m.m.
En skylt som pekar åt Galgberget med kulturminnessymbol uppsättes på Lummelundsväg

2012-03-01
2012-03-02

2012-04-11
2012-04-18
2012-04-20
2012-05-02

KS 2011/641
RS 2012/127
RS 2012/131
RS 2012/136
RS 2012/142
RS 2012/192
RS 2012/216
RS 2012/231
RS 2012/235
RS 2012/266

TN
TN
TN
BN
TN
TN
TN
TN
TN
RF pres.

2012-06-05
2012-07-02
2012-08-29

RS 2012/292
RS 2012/377
RS 2012/454

TN
TN
BN

2012-09-11
2012-09-11
2012-11-21
2012-11-28
2012-11-28
2012-11-28

RS 2012/483
RS 2012/484
RS 2012/647
RS 2012/669
RS 2012/672
RS 2012/673

TN
TN
TN
HSN
TN
TN

Införa avgiftsfri parkering i Visby och på Gotland
Ta bort ogräs på gatorna i Visby innerstad
Behåll servicelinjen i stadstrafiken
Möjlighet att meddela avvikelser inom vården
Inrättande av en 30 km/tim zon i hela Klintehamns samhälle
Anlägga en gångväg mellan Munkstigen och "Kärleksstigen" i Visby

1 (6)

2012-03-05
2012-03-08
2012-03-29

Medborgarförslag ännu inte avgjorda maj 2014
Medborgarförslag

Registreringsdatum

Anlägga en asfalterad gångväg mellan Havsgläntans äldreboende och badhusparken i Fårösund

2013-01-18

Ärendenr.
RS 2013/37

Nämnd
TN

Vägräcke utefter Palissadgatan mot Hamnhotellet
Avbryt flytten av gymnasieskolans snickeriutbildning
Förläng trottoarer från ÖoB vid Järnvägsgatan till Östra Hansegatan
Sälj Visby ringmur
Anlägg en ny parkering vid lasarettet
En dag då regionens invånare är "Turist i egen stad"
Anlägg en asfalterad gångstig från Stuxgården till båthamnen i Fårösund
Fritidshusägare i Visby innerstad mot avgift får hjälp med ogräsrensning och snöröjning
Hållbart system för parkering i Visby
Region Gotland bör ansöka om att få ingå i finska språkets förvaltningsområde
Låt den gamla, av fullmäktige beslutade, torgstadgan gälla
Privatisera Roma vårdcentral
Gör Romavårdcentral till en utbildningsvårdcentral
Ta bort eller sänk avgiften för borgerlig vigsel
Se över detaljplanerna i syfte att öka antalet små lägenheter i befintliga bostadsområden
Bygg en inomhusskatepark
Minnesbuss för äldre
Ställningstagande mot rökning på lekplatser
Aktivitetsstöd till föreningar som arrangerar motionspass för ålderspensionärer
Pensionärslägenheter/trygghetsboende i Roma
Busslinje Visby-Gothem-Åminne
Gör tillfällig väg vid rondellen kv Stenhuggaren till cykel-/gångbana
Region Gotland bidrar med förutsättningarna att förverkliga ett funktionellt kallbadhus i Visby
Valborgsmässoeldar på Södra Hällarna
Inför "Gotländsk hembygdsrätt" enligt åländsk modell för fastighetsköp/ägande på Gotland
Skicka parkeringstillstånd för rörelsehindrade per post
Upprätta Plustrafik kvällstid mellan Visby och Katthammarsvik
Asfaltera och sätt upp belysning från Hemse badhus till busstationen samt belysning till
Granngården
Gratis broddar till alla över 65 år som bor på Gotland
Anpassa tidtabell och sträckning för buss 10 efter skoltiderna för Atheneskolan
Grundläggande utbildning i brandkunskap i skolan
Ny busslinje som sommartid passerar alla attraktiva sevärdheter och servicefunktioner i Visby
med närområden
Döp om Södra Hällarna till Kungsladugårdsparken
Låt Kopparsvik återfå sitt ursprungliga namn i modern form, Kaufersvik eller Köpmansviken

2013-01-23
2013-02-22
2013-03-01
2013-04-17
2013-05-03
2013-05-06
2013-05-13
2013-05-24
2013-05-21
2013-06-07
2013-06-12
2013-06-13
2013-06-13
2013-08-14
2013-08-14
2013-08-23
2013-08-28
2013-08-28
2013-09-26
2013-10-14
2013-11-22
2013-11-25
2013-12-13
2013-12-12
2014-01-08
2014-01-13
2014-01-13
2014-01-14

RS 2013/44
RS 2013/115
RS 2013/136
RS 2013/257
RS 2013/291
RS 2013/295
RS 2013/307
RS 2013/358
RS 2013/348
RS 2013/399
RS 2013/405
RS 2013/408
RS 2013/409
RS 2013/505
RS 2013/506
RS 2013/514
RS 2013/523
RS 2013/522
RS 2013/600
RS 2013/647
RS 2013/744
RS 2013/747
RS 2013/802
RS 2013/822
RS 2014/17
RS 2014/23
RS 2014/24
RS 2014/26

TN
GVN
TN
TN
TN
RS
TN
TN
TN
RS
TN
HSN
HSN
RS
BN
KFN
SON
RS
KFN
RS
TN
TN
RS
RS
RS
TN
TN
TN

2014-01-16
2014-01-17
2014-01-30
2014-02-19

RS 2014/33
RS 2014/38
RS 2014/54
RS 2014/92

SON
TN
BUN
TN

2014-02-21
2014-02-21

RS 2014/101
RS 2014/102

BN
BN
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Medborgarförslag ännu inte avgjorda maj 2014
Medborgarförslag

Registreringsdatum

Utöka parkeringen vid MC-hallen på Länna i Visby
Skidlift på gamla soptippen i Visby
Använd inte dricksvatten vid sopning av gator
Förbättra trafikmiljön på Skarphäll för gående och cyklister
Fast hållplats på busslinje 12 vid Väte Juves väg 142 vid den södra avtagsvägen mot Atlingbo
kyrka
Vägbula vid övergångsstället i hörnet Kung Magnus väg/Jägargatan
Hjärtstartare vid trygghetspatrullerna
Trygghetsboende i Burgsvik

2014-02-27
2014-02-28
2014-03-04
2014-03-21
2014-03-25

Ärendenr.
RS 2014/114
RS 2014/117
RS 2014/135
RS 2014/159
RS 2014/169

Nämnd
TN
KFN
TN
TN
TN

2014-04-08
2014-04-09
2014-04-11

RS 2014/203
RS 2014/206
RS 2014/212

TN
SON
RS

BN = Byggnadsnämnden
HSN = Hälso- och sjukvårdsnämnden
KFN = Kultur- och fritidsnämnden
SON = Socialnämnden
RS = Regionstyrelsen
RF = Regionfullmäktige
TN = Tekniska nämnden
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-06-16

Handlingar till

Ärende 32-38

Interpellationer
Innehåll
• Regionstyrelsens ordförande Åke Svenssons (S) svar på Lennart Peterssons (S)
interpellation om tillgängligheten i flerbostadshus. RS 2014/185 (Bordlagd från
föregående sammanträde)

• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Mats Hedströms
(M) interpellation om parkeringsproblem i Slite. RS 2014/248
• Kultur- och fritidsnämndens ordförande Janica Sörestedts (S) svar på Anna
Hrdlickas (M) interpellation om extrabeställningar för sporthallen .
RS 2014/251.

• Byggnadsnämndens ordförande Bo Björkmans (S) svar på Eva Gahnströms
(C) interpellation om uppföljning av byggnadsordningen för Visby
innerstad. RS 2014/255
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Lena Celions
(M) interpellation om gång- och cykelväg i Slite. RS 2014/253
• Kultur- och fritidsnämndens ordförande Janica Sörestedts (S) svar på Anna
Hrdlickas (M) interpellation om Solbergabadets öppettider. RS 2014/252

Visby 2014-04-31

INTERPELLATION

Interpellation till Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson
Bostadsfrågan för äldre är viktig och högaktuell, inte minst med tanke på
befolkningsutvecklingen och det ökande antalet äldre-äldre gotlänningar. Det är en politisk
fråga och Region Gotland har ett stort ansvar för gotlänningarnas bostadsförsörjning.
Regionens bostadsförsörjningsprogram ger viss information om hur dagens
boendestruktur ser ut, men ingen kunskap om tillgängligheten för de äldre som bor
flerbostadshus. Varken om tillgängligheten i det egna boendet eller om/hur närmiljön
behöver förbättras. I bostadsförsörjningsprogrammet anges mer övergripande; ”Formerna
för samordning av tillgänglighetsfrågor, såväl i planerings- som i genomförandefasen, skall
utvecklas”.
Region Gotland behöver förbättra sina kunskaper om tillgängligheten för äldre. En
inventering kan vara ett verktyg och blir då en viktig del i de kommande
bostadsförsörjningsprogrammen och bidrar till en förbättrad fysisk tillgänglighet. Därmed
underlättas möjligheterna för äldre att kunna bo kvar i sina lägenheter. Luleå kommun kan
vara en bra förebild i boendefrågor för äldre.
Boverket beviljar perioden februari 2014 fram till augusti 2015 kommunerna/regionerna
särskilda medel för en inventering av tillgängligheten i flerbostadshus.
Min interpellation till Regionstyrelsens ordförande:
- Finns ett intresse inom Region Gotland att undersöka förutsättningarna för en
inventering av tillgängligheten i flerbostadshus
- Om svaret är positivt, när kan en ansökan om medel inlämnas till Boverket
- När kan då en inventering påbörjas i bästa fall

Lennart Petersson (S)

Slite 2014-04-28

Interpellation:
Till:

Parkeringsproblem i Slite
Tekniska nämndens ordförande, Tommy Gardell

I samband med uppsnyggningen av Slite centrum vidtogs en hel del ombyggnader.
Bland annat så gjordes gångstråk och parkeringar om på torget där Konsum och
Systembolaget/Apoteket/ Handelsbanken är belägna.
Vad man inte då beaktade var att både Konsum och Systembolaget har sina
varumottagningar så belägna att om varuleveranserna sker samtidigt till dessa
kunder så blir de bilar som befinner sig på parkeringen fast d.v.s. bägge utfarterna är
stängda av varubilar.
Detta leder till att den enda väg ut från parkeringen är gångstråket framför
byggnaden med Systembolaget som då används som körbana vilket är förbjudet.
Det är inte alla som kan vänta på att varuleveransen avslutas och utfarterna åter blir
tillgängliga.
Detta har påtalats vid ett flertal tillfällen och senast då förvaltningens representanter
besökte Slite Utveckling för ett öppet möte om det som var bra och mindre bra efter
genomförd ombyggnad av Slite centrum.
Det har nu gått lång tid och inget har hänt som löser parkeringsproblematiken.
När finns det en lösning på parkeringsproblemet?

Mats Hedström (M)

Visby 2014-04-28

INTERPELLATION

Extrabeställningar sporthallen

TILL

Kultur- och fritidsnämndens ordförande; Janica
Sörestedt

Extrabeställningar Sporthallen
När arbetet med den nya sporthallen inleddes fanns en beställning och en
budget. Beställningen var omfattande och innefattade bland annat ett permanent
och ett ”tillfälligt” golv. Detta beroende på att olika sporter kräver olika underlag.
Vidare var det meningen att det parkeringsytorna utanför hallen skulle vara
asfalterade.
När arbetet nu kommer igång är flera av dessa ”detaljer” bortsparade. I vissa fall
har man kunna lösa funktionen på ett billigare sätt. I andra fall har funktionen
försvunnit eller satts upp på ”restlistan” över sådant som kommer att behöva
beställas senare.
När ska dessa bortsparade ”detaljer” åtgärdas?

Jag frågar
-

Vilka komponenter (detaljer) i och utanför hallen kommer att
återstå att slutföra när hallens budget på 93 miljoner kronor
förbrukats?

-

Vilken är kostnaden för dessa komponenter?

-

När kan dessa detaljer slutföras?

-

Är det någon besparing som kommer att påverka driftkostnaderna
negativt?

Anna Hrdlicka (M)

INTERPELLATION
Till Byggnadsnämndens ordförande Bo Björkman
ang. byggnadsordning för Visby innerstad
Detaljplan för Visby innerstad antogs av fullmäktige i februari 2010. Till
detaljplanen hör en byggnadsordning. När denna var ute på remiss var de allra
flesta fastighetsägare positiva. I byggnadsordningen står att läsa, citat:
Traditionella material och metoder
Underhållsfria material existerar inte, de är helt enkelt omöjliga att underhålla
och kräver en stor insats vid renovering. Att använda traditionella material och
hantverksmetoder innebär att man utgår från de material och metoder som
användes då byggnaden uppfördes. De är välbeprövade och skadar inte
byggnaden, dessutom är de lätta att underhålla. Tegelpannor, kalkbruk, kalkfärg,
rödfärg, linoljefärg, linoljekitt med mera åldras på ett bra sätt och har ett
speciellt uttryck. Dessa material kan kräva ett mer frekvent underhåll,
men det kan göras med enkla åtgärder.
Vid underhåll är det viktigt att använda samma material som det
underliggande. Kalkputs ska bättras med kalkputs och linoljefärg med
linoljefärg. Att upprätthålla kunskapen om äldre hantverk är avgörande för
möjligheten att bevara Visbys kulturvärden. Hantverkare som har kunskapen att
lägga plåttak med skivtäckt falsad plåt, renovera och tillverka nya fönster i trä,
putsa med kalkputs är lika värdefulla som världsarvet i sig.
Traditionella material är oftast miljövänliga naturprodukter som i jämförelse
med många moderna material möjliggör en långsiktigt hållbar förvaltning.
Renovering av byggnadsdelar är billigare och mer resurssnålt än utbyte.
Med hänvisning till ovanstående frågar jag:
1. Vilken rådgivning får fastighetsägare vid renovering?
2. På vilket sätt följs efterlevnaden av byggnadsordningen upp?

Bro 20140428
Eva Gahnström

Slite 2014-04-19

Interpellation:
Till:

Gång och cykelväg i Slite
Tekniska nämndens ordförande, Tommy Gardell

Vad händer med den planerade gång- och cykelvägen i södra Slite? Den som
borde gå från affärsområdet vid Mojner i Boge, längs väg 147 och vägbron vid
Sjuströmmar, samt gångvägen som ska fortsätta längs stranden fram till
badplatsen?
Gång- och cykelvägen består av tre delar med 3 olika projektägare. Region
Gotland, projektet för Drömstugan och Trafikverket. Regionen har avsatt budget
för en del av gångvägen, projektet Drömstugan har tagit på sig att anlägga en
strandpromenad förbi stugorna, och Trafikverket behöver se på och göra något åt
trafiksäkerhet och trafikföring längs väg 147 ini Slite samhälle. Vår Moderata
motion om Sjuströmmar har också nyligen behandlats positivt detta avseende.
Därför är det viktigt med en samordning av de olika delarna av vägen. Såvitt jag
kan förstå är alla beslut redan tagna.
Jag har vid åtskilliga tillfällen hört majoritetspartierna uttala sig om värdet av
gång- och cykelvägar och rörligt friluftsliv, och nu finns alla skäl att se till att
ärendet drivs framåt.
Jag undrar därför:
Vad har du tagit för initiativ till att det nu ska bli verkstad?
Vem samordnar och ser till att vägen kommer till?

Lena Celion (M)

Visby 2014-04-28

INTERPELLATION

Solbergabadet och öppettiderna

TILL

Kultur- och fritidsnämnden ordförande Janica
Sörestedt

Solbergabadet och öppettiderna
Solbergabadet är det enda badet i Gotlands största tätort. Tillgängligheten till
nämnda bad har drastiskt minskat.
Att inte ha möjligheter att simma någon gång under måndagen, inte på
torsdagskvällarna, bara fyra timmar på lördagen och inte alls på söndagarna är
märkligt. Det speglar behovet av en ny simhall men samtidigt undrar jag för vem
finns badet?
Ett enda av Gotlands bad har öppet på måndagar.
Jag frågar
-

Hur stor tillgång bör allmänheten ha till Solbergabadet?

-

Är det budgetmässigt möjligt att hålla öppet hela vecka?

Visby den 28 april 2014
Anna Hrdlicka (M)

