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Röd ram visar att länk finns till handlingar. Bokmärken är inlagda i dokumentet (se vänster marginal).
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Ärendenr RS 2014/613
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
.' Datum 2014-11-04

RegionstYrelsen

Förslag till detaljplan för Eskelhem Unghanse 1:28, samråd

Förslag till beslut

Planförslaget tillstyrks.
Bakgrund

Planområdet, som ägs av regionen, är idag planlagd som allmän platsmark
(detaljplan antagen 1979-12-20). Syftet med det nya planförslaget är att
möjliggöra byggandet aven förskola i Toftaonlrådet. Byggnaden kommer att
placeras i ett grönområde i anslutning till ett befintligt bostadsområde. I
anslutning till planområdet ftnns redan idag en fotbollsplan och lekplats.
Närheten till naturen och den trygga närmiljön medför, enligt planförfattaren,
mycket goda förutsättningar för att skapa en attraktiv miljö för barnen.
Planförslaget medger byggandet aven förskola med tre avdelningar samt tillhörande gård för lek och pedagogisk verksamhet. I planen kommer marken att
markeras som "Skola" vilket ger en flexibilitet inför framtida utnyttjande. Förutom en viss trafikökning bedöms inte ett plangenomförande medföra några
negativa konsekvenser för närmiljön. För att öka trafiksäkerheten kommer
lämpliga åtgärder att vidtas vilket ger positiva effekter såväl för barnen som för
närboende grannar. Området är förhållandevis väl tillgängligt genom kollektivtrafik och skolskjutsar.
Bedömning

Planförslaget ligger helt i linje med översiktsplanens intentioner, att underlätta
ett permanentboende på landsbygden. I Toftaområdet finns många barnfamiljer där föräldrarna dagspendlar mot Visbyområdet. Att kunna lämna sina
barn i närheten av bostäderna utgör ett viktigt steg i ambitionen att underlätta
boendet utanför tätorterna för barnfamiljer.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

~Region

~Gotland
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Ledningskontoret delar planförfattarens bedömning att lokaliseringen av
förskolan är god och anser också att den ökning av trafikbelastningen som ett
plangenomförande kan resultera i, med råge uppvägs av den samhällsnytta som
en ny förskola ger upphov till.

Ledningskontoret

/.f;~w

/ Regiondirektör

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr BN 2013/2652
Handlingstyp Remiss
Datum 2014-10-30

Förslag till detaljplan för
del av ESKELHEM UNGHANSE 1:28, Region Gotland
Byggnadsnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att samråda
med ett förslag till detaljplan för rubricerat område.
Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) ska den som upprättar en detaljplan
samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget.
Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81, eller via e-post sbfplan@gotland.se, senast den 24 november.
Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (BN 2013/2652).
Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller
annan inneboende som berörs.
När denna tid har gått ut kommer vi att redovisa inkomna synpunkter för byggnadsnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet.
Har du några frågor är du välkommen att ringa Handläggare Stina Wester
tfn 0498-26 91 74.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Med vänliga hälsningar

Stina Wester, fysisk planerare

Bilagor
- planbeskrivning
- plankarta med bestämmelser

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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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr BN 2013/2652
Handlingstyp Remiss
Datum 2014-10-30

Förslag till detaljplan för
del av ESKELHEM UNGHANSE 1:28, Region Gotland
Byggnadsnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att samråda
med ett förslag till detaljplan för rubricerat område.
Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) ska den som upprättar en detaljplan
samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget.
Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81, eller via e-post sbfplan@gotland.se, senast den 24 november.
Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (BN 2013/2652).
Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller
annan inneboende som berörs.
När denna tid har gått ut kommer vi att redovisa inkomna synpunkter för byggnadsnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet.
Har du några frågor är du välkommen att ringa Handläggare Stina Wester
tfn 0498-26 91 74.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Med vänliga hälsningar

Stina Wester, fysisk planerare

Bilagor
- planbeskrivning
- plankarta med bestämmelser

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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Förslag till detaljplan för

Del av Eskelhem Unghanse 1:28
Region Gotland

Samrådshandling
Ärendenr: BN 2013/2652
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 14 oktober 2014

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2013/2652
Del av Eskelhem Unghanse 1:28
2014-10-14
____________________________________________________________________________________________

HANDLINGAR
Till planförslaget hör följande handlingar:
 Planhandling
 Plankarta
Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten detaljplan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-26900vxl
e-post: sbfplan@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo

__________________________________________________________________________________
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Planen hanteras enligt PBL 2010. Beslut om planuppdrag fattades av
byggnadsnämnden i Region Gotland den 5 februari 2014.
Planens syfte och
huvuddrag

Syftet med planen är att möjliggöra byggande av en förskola i
Toftaområdet. Detaljplanen möjliggör en förskola med tre avdelningar.
Platsens förutsättningar med närhet till havet och omedelbar närhet till
naturen ger möjligheter för en god skolmiljö. Barnens lek- och arbetsmiljö är
viktigt. Miljön ska vara rolig, trygg och utmana till lek och aktivitet.
Föreslagen förskolebyggnad placeras i ett grönområde inom ett
bostadsområde. Det ger en miljö utan bullerstörningar vilket är bra för både
barn och personal.

Bedömning av miljöpåverkan

Planen bedöms inte kräva miljöbedömning, med
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Samråd om denna bedömning
genomförs med länsstyrelsen, enligt förordningen (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar, 6 §.
De nu kända förhållandena om området och planansökan innebär, enligt
Region Gotlands bedömning, inte risk för påverkan på miljö, hälsa, m.fl.
faktorer av sådan omfattning att en miljöbedömning ska krävas. Det
bedöms vara en plan som medger bebyggelse på platsen med liten
påverkan på miljö och människor och med liten total påverkan.

PLANDATA
Lägesbestämning

Planområdet ligger i mellersta delen av Toftaområdet, i ett befintligt
villaområde, öster om länsväg 140. Området nås från väg 140 via
Bandavägen och Smidesvägen. Se karta nedan.

Översiktskarta
Areal

Planområdet omfattar ca 0,7 ha (hektar).

Markägoförhållanden

Marken ägs av Region Gotland.

__________________________________________________________________________________
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

Översiktsplan Bygg Gotland 2025 (antagen 2009-06-14) anger: område
med planutredning. Det är i linje med översiktsplanen att bygga ut service
på landsbygden.

Detaljplaner, områdes- Planområdet omfattas av detaljplanen; Del av Kroks 1:36, Unghanse 1:28
bestämmelser
(antagen 1979-12-20) dnr 09-TOF-574. Detaljplanen anger för området;
förordnanden m m
allmän platsmark.
För fastigheten gäller förordnande enligt 6 kap 5 § plan- och bygglagen
(tidigare 113 § byggnadslagen).
I samband med planarbetet ansöker Region Gotland hos Länsstyrelsen om
att förordnandet upphävs inom planområdet. (se under rubriken;
fastighetsrättsliga frågor)
Program för planområdet

Planprogram för Toftaområdet (godkänd av BN 2006-12-06) anger olika
utbyggnadsområden för bebyggelse i områdets närhet. För en mindre del
av området anges:” Tätortskaraktär, lämplig att utveckla tätortskaraktären,
Högre exploatering”. Den större delen av planområdet ligger inom ett
område som är utpekat som föreslaget grönstråk.
Kopplat till planprogrammet finns en Grönområdesfördjupningen (daterad
2009-12-09) som redovisar ”föreslagna grönstråk” i den närskog där
förskolan föreslås placeras. Grönstråk” beskrivs som gröna områden/platser
och länkar/stigar som är lätta att röra sig i och som inte bryts av kraftiga
barriärer. Grönstråket är idag allmänt tillgängligt och är attraktivt för
rekreation. Planförslaget anpassas så att möjlighet att ströva i grönstråket
kvarstår.

Grönområdesfördjupning. Grön pil visar föreslaget grönstråk.
Kommunala beslut
i övrigt

Byggnadsnämnden beslutade 2014-02-05,§3, att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för
fastighet del av Eskelhem Unghanse 1:28 för att möjliggöra för byggande av
förskola.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Planområde utgörs av skog (tall och gran) på sandig, torr mark samt av ett
öppet fält där det idag finns fotbollsplan och lekanordningar för barn.
Planområdet angränsar till både permanent- och fritidshusbebyggelse mot
norr och söder. Skogen är idag en väl använd närskog för boende i
området. Mellan det öppna fältet och skogen löper ett dike. I

__________________________________________________________________________________
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grönområdesfördjupningen av planprogrammet för Tofta pekas skogen ut
som ett grönstråk där passage ska finnas i öst-västlig
öst
ig riktning.
Närheten till naturen är en stor kvalitet för förskoleverksamheten samt för
befintliga bostäder. Planområdet
Plan
är avgränsat så att passager norr och
söder om den tilltänkta förskoletomten kvarstår, vilket gör det möjligt att
även fortsättningsvis
fortsättningsv använda grönstråket och röra sig i skogen.
Väster om planområdet lämnas parkmarken kvar.

Planområdet sett från Smidesvägen.

Dike mellan skog och öppen mark. Bild tagen från norr.

Stig i närskogen.

__________________________________________________________________________________
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Geotekniska
förhållanden

En översiktlig geoteknisk undersökning kommer att göras inom ramen för
planarbetet.

Radon

Aktuellt område har låg risk för radon. Markradonundersökningar bör göras
för att konstatera om det finns lokala områden med förhöjda radonhalter.
Utan mätningar byggs med radonskyddad konstruktion.

Fornlämningar

Inga registrerade fornlämningar finns i området.
Skulle fornlämningar trots allt påträffas i samband med markarbeten skall
arbetet omgående avbrytas och länsstyrelsen underrättas i enlighet med 2
kapitlet 10 § lagen om kulturminnen med mera.

Klimatförändringar

Planen syftar till att möjliggöra byggande av en förskola i Toftaområdet.
Föreslagen förskolebyggnad placeras i ett grönområde inom ett
bostadsområde

Högre temperaturer
Högre temperaturer ställer krav på att exempelvis avsätta (större) ytor för
allmänna ändamål som gator, torg och parker, då människors benägenhet
att vistas utomhus ökar vid stigande temperaturer. Detaljplanen utgörs av
kvartersmark som tidigare utgjorde allmän plats. Stora delar av de allmänna
vistelseytorna finns kvar i närområdet. Den föreslagna
förskoleverksamheten medför även att en bättre utrustad lekplats kommer
till i området, vilken även allmänheten år nyttja.
Ökad nederbörd och översvämningar
Nederbörden förväntas öka med 10-20% det närmaste seklet (SMHI). Det
häftigaste regn som drabbat Gotland i modern tid skedde år 1913, då ett
skyfall gav 141 mm (141 liter per kvadratmeter). Ett troligt rimligt antagande
för framtida ökande nederbördsmängder är 155-170 liter per kvadratmeter.
För detaljplanen kräver det att man inte hårdgör mer mark än nödvändigt
och att dagvattennätet är dimensionerat för att omhänderta de ökade
mängder som en exploatering kan innebära. Större delen av planområdet
kommer fortsättningsvis utgöra gröna ytor. Planområdet kommer försörjas
av regionalt vatten- och avlopp. Dagvattenätet i Tofta är inte dimensionerat
för att klara liknande extrema skyfall. Topografin i området är avgörande.
Smidesvägen söder om ligger lägre än planområdet vilken kan avleda stora
vattenmängder.

Stigande havsnivåer
Aktuella fastigheter ligger inte inom riskområde för stigande havsnivåer.
Markytenivån sluttar från + 10,36 m.ö.h i den norra delen till + 9.65 m.ö.h i
den södra delen.
Risker för ras, skred och erosion
De risker för ras, skred och erosion som är aktuella på Gotland är
kusterosion eller ras av klinter. Planområdet omfattas inte av kust eller klint.
Ytterligare information tillkommer när översiktlig geoteknisk undersökning
gjorts.
Markföroreningar

Inga kända markföroreningar finns inom planområdet.

__________________________________________________________________________________
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Bebyggelseområden
Ny bebyggelse

Användningen av marken i planförslaget är Skola. I ändamålet ingår alla
slag av skolor. Även förskolor och fritidshem räknas som skolor. Föreslagen
förskolebyggnad placeras i ett grönområde inom ett bostadsområde. Det
ger en miljö utan bullerstörningar vilket är bra för både barn och personal.
Ingen bebyggelse finns inom planområdet idag. Platsens förutsättningar
med närhet till naturen ger möjligheter för en god skolmiljö.
Planförslaget omfattar en tomt för förskola med möjlighet att bygga tre
avdelningar samt att att anlägga en gård för lek och pedagogisk
verksamhet. Högst 1000 kvadratmeter (bruttoarea) får utgöra byggnad.
Förskolebyggnaden får uppföras med maximal nockhöjd 8 meter samt
största takvinkel 45 grader. I södra delen av området tillåts parkering samt
ges möjlighet att uppföra komplementbyggnader med en högsta
byggnadshöjd 3,5 meter.

Illustration som visar förslag till förskolans placering och angöring.
(AQ-arkitekter, 2014-10-01)

Fasad sydväst (obs endast illustration) (AQ-arkitekter, 2014-10-01)
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Fasad nordväst (obs endast illustration) (AQ.arkitekter 2014-10-01)
Arbetsplatser, övrig
bebyggelse

Toftaområdet har utvecklats successivt under 1900-talet och har ett varierat
fritids- och permanentboende som representerar olika stilepoker.
Bebyggelse på intilliggande fastigheter i söder och väster utgörs till största
delen av permanentbostäder i form av friliggande villor, typhus från 1970och 80-talen. Bebyggelse norr om planområdet utgörs till största delen av
fritidshus. Arbetsplatser är i allmänhet lokaliserade till Visbyområdet.

Villabebyggelse Smidesvägen
Offentlig service

Offentlig och kommersiell service är i huvudsak koncentrerad till Visby och
Klintehamn. I Eskelhem, Klintehamn och i Västerhejde finns bl a skola och i
Vibble kommersiell service, såsom livsmedelsaffär.

Tillgänglighet

Allmänna platser ska utformas så att de är tillgängliga för och kan användas
av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Handikappsparkering skall finnas högst 25 från entrén. I enlighet med planoch bygglagen skall såväl bebyggelsen som den yttre miljön vara tillgänglig
för funktionshindrade.

Brandskydd

Tillgängligheten för räddningstjänsten skall vara sådan att utrustning för
utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50 meter från
uppställningsplats för brandfordon.

Friytor
Lek, rekreation
och naturmiljö

Förskolan föreslås placeras i kanten av en mindre skog/närskog. Skogen
används idag för promenader etc och är viktig för närområdet. Stigar finns
ut till angränsande skogs- och strövområden. Planförslaget ska säkerställa
att stigar och stråk bevaras eller förbättras inom planområdet så att
allmänheten även fortsättningsvis har möjlighet att röra sig obehindrat förbi
planområdet. Skogen är även en viktig resurs och stor kvalité för förskolans
verksamhet.
På parkmarken finns idag ett öppet fält med fotbollsplan, pulkabacke och
lekanordningar för barn. Ytan för fotbollsplan och lekanordningar kommer
att tas i anspråk för förskolan. Förskolans gård kommer att utgöras av både
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öppna ytor och skog,
skog, och kommer vara väl utrustad med lekanordningar för
barn, vilka även boende i närområdet får ta del av.
Den öppna ytan väster om planområdet kommer fortsättningsvis
ttningsvis utgöras av
allmän platsmark.
platsmark Där finns en kulle som vintertid används som pulkabacke.
Ytor för fotbollslek finns även på den allmänna marken söder om
Smidesvägen.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

Planområdet angörs
a
från Toftavägen via Bandavägen och Smidesvägen.
Bandavägen är idag en enskild väg som sköts av Regionen genom
stadsbidrag.

Bandavägen
Smidesvägen är en enskild väg men där Region Gotland har tagit på sig att
sköta drift och underhåll som en tätortsgata.
tät
Smidesvägen har en god
standard och kan klara av den trafikökning som
om en förskola kan komma att
medföra. Behovet av hastighetssänkning på Bandavägen och
Smidesvägen, i samband med etablering av förskoleverksamhet,
oleverksamhet, ska ses
över. Hastigheten föreslås
föreslås att sänkas till 30 km/h för att skapa en säkrare
trafikmiljö. Eventuellt kan hastighetsdämpande
hetsdämpande åtgärder tillkomma
tillkomma. Dessa
åtgärder skapar även en säkrare trafikmiljö för barn och vuxna som går eller
cyklar i området, då förskolan kan komma att medföra en ökad trafik inom
bostadsområdet.

Smidesvägen

__________________________________________________________________________________
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Kollektivtrafik

Vid Toftavägen, ca 600 meter från planområdet, finns en busshållsplats för
kollektivtrafik (busslinje nr 10). En väntkur för skolskjuts finns utmed
Smidesvägen strax väster om planområdet.

Parkering, angöring
och utfart

Infart och utfart till planområdet sker från Smidesvägen. Parkeringar för
hämtning och lämning finns i anslutning direkt norr om Smidesvägen. En
separat gångväg från Smidesvägen till förskolans entré föreslås för att inte
blanda gående barn, föräldrar och personal med varuleveranser.

Störningar
Trafik

Antalet tillkommande trafikrörelser från den planerade
förskoleverksamheten bedöms vara liten. Hastighetsdämpande åtgärder
samt hastighetssänkning till 30 km/h föreslås.

Buller

Planområdet är beläget i ett grönområde inom ett bostadsområde. Det ger
en miljö utan bullerstörningar vilket är bra för både barn och personal.
Antalet tillkommande trafikrörelser till den tilltänkta verksamheten bedöms, i
relation till pågående trafik i området, inte vara av sådan omfattning att
störningar kommer att uppstå.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Förskolan kan anslutas till regionens vatten- och avloppsystem.

Uppvärmning

Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna
för miljövänliga lösningar optimeras.

El

Området ska anslutas till GEAB:s ledningsnät.

Avfall

Avfallshanteringen sker genom regionens försorg.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de organisatoriska,
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Den ska även ge besked om vem som är kostnadsansvarig
och ansvarig för genomförandet samt beskriva hur det ska ske.
Planområdet omfattar del av fastigheten Gotland Eskelhem Unghanse 1:28
och är beläget i mellersta delen av Toftaområdet. Eftersom området som
berörs ägs av Region Gotland föreligger inget reellt behov av indelning i en
ny fastighet för ändamålet såvida det inte kan anses vara en fördel att
tydliggöra den ändrade markanvändning i förhållande till markanvädningen
för resterande del av fastigheten eller av administrativa/redovisningsmässiga skäl. Region Gotland kommer att vara ansvarig för genomförandet
av detaljplanen.
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Tidplan

Planarbetet för planområdet kommer att bedrivas enligt följande tidsplan:
Planprocess
Samråd
Granskning
Beslut om antagande

Ansvarsfördelning
Huvudmannaskap

år 2014/2015
oktober 2014
februari 2015
kvartal 2 2015

Såsom fastighetens ägare kommer Region Gotland att ansvara för att ett
genomförande i sin helhet i enlighet med detaljplanen.
Region Gotland ansvarar för anläggandet av den infrastruktur som är
nödvändig för genomförandet, t ex utbyggnaden/anslutning av vatten- och
spillvattenledningar samt eventuell anpassning av gata och anläggandet av
anslutning sker till förskolan med tillhörande parkering. Region Gotland
ansvarar även för att anslutning sker till elnätet och tele för avsedd
verksamhet.
Detaljplanen kommer inte att medföra någon ny indelning av allmän
platsmark vilket innebär att Regions Gotland inte kommer att ikläda sig
något huvudmannaskap. Däremot kommer anläggandet av verksamheten
inom området med största sannolikhet att medföra ett deltagande i befintlig
vägsamfälligheten och dess kostnader för driften av gatan. Alternativt en
utökning av Region Gotlands andel i skötseln om regionen redan ingår i den
för området gällande gemensamhetsanläggningen för gator.

Genomförandevtal,
upplåtelse

Någon upplåtelse blir inte aktuell eftersom området ägs och ska disponeras
av Region Gotland. Av det skälet finns heller inget behov av att upprätta
något genomförandeavtal.

Bebyggelse

Regionen svarar för projektering och upphandling av byggandet av förskola
med tillhörande gårdsområde samt anordningar i form av angöring,
parkering, vatten- och avlopp, eventuell belysning o dy. Uppförandet av
bebyggelsen kan ske så snart detaljplanen, som möjliggör bygglov, har
vunnit laga kraft.

Detaljplaner och dylikt

Fastigheten omfattas av detaljplan 09-TOF-574. Berört område är i planen
utlagt som allmän platsmark. Därutöver berörs planområdet av
översiktsplanen Bygg Gotland 2025 som anger Toftaområdet som
utredningsområde för bl a ytterligare bebyggelse. För området finns även
framtaget ett planprogram upprättat 2006 som bl. a anger olika
utbyggnadsområden för bebyggelse i områdets närhet.

Upphävande av
förordnande

Planområdet omfattas av förordnande enligt 113 § byggnadslagen, numera
6 kap 5 § plan- och bygglagen, i gällande detaljplan 1979-12-20 (09-TF574). Av det skälet kommer Region Gotland att ansöka om att upphäva
förordnandet. Länsstyrelsen prövar upphävandet av förordnandet efter
ansökan av regionen och prövningen hålls skild från detaljplaneärendet.
Prövningen av markens lämplighet för byggande av förskola sker i detta
detaljplaneärende.
Som upplysning kan nämnas att syftet med bildandet av förordnandet var
bland annat att den allmänna platsmarken skulle överlåtas utan ersättning
för avsett ändamål till samfällighetsförening för förvaltandet av marken.
Någon förening för förvaltandet har inte bildats och marken har därför inte
upplåtits, haft någon mottagare, enligt förordnandet. Det kan rimligen tolkas
som att det inte finns eller har funnits något intresse och att förordnandet
därför har spelat ut sin roll. Regionen anser därför att det inte finns någon
part för vilken det föreligger sådan olägenhet att förordnandet inte skulle
kunna upphävas.
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Den mark som föreslås användas för planerad förskola bedöms inte
innebära någon försämring för området eller dess närområde när det gäller
rekreation eller friluftsliv eftersom möjligheten för allmänheten att använda
området såsom grönstråk kommer att kvarstå. Indelningen av marken för
förskoleändamål kan istället anses utgöra ett tillskott inte bara till
närområdet utan även i ett större sammanhang vilket får anses vara av stort
samhällsintresse. Ett samhällsintresse som inte heller bedöms strida mot
förordnandet. Eftersom det är regionen som är ägare av marken lider den
såsom fastighetsägare inte heller någon skada av att förordnandet
upphävs.
Nedan redovisas det område som föreslås upphävas enligt förordnandet 6
kap 5 § PBL.

Kartan visar var förordnande enligt 113 § byggnadslagen (numera 6 kap 5§
plan- och bygglagen) gäller för detaljplan (09-TF-574) samt vilken del som
föreslås upphävas.
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Gällande detaljplan 1979-12-20 (09-TF-574)

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning,
gemensamhetsanlägg
ning m m

Något förvärv av mark/fastighet är inte nödvändig eftersom planområdet i
sin helhet ägs Region Gotland
Fastighetsbildning är möjlig att göra när detaljplanen har vunnit laga kraft.
Om nybildning av fastighet för förskolans verksamhetsområde sker ska
utformningen anpassas så att syftet med grönstråket i området inte
motverkas utan att funktionen kvarstår.
Eftersom uppförandet av förskolan kommer att medföra en mindre ökning
av trafiken på gata som sköts och förvaltas av samfällighetsförening bör en
översyn göras för att bedöma behovet av en omprövningsförrättning enligt
anläggningslagen.

Ekonomiska frågor
Planekonomisk
helhetsbedömning

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om exploateringen
och genomförandet av detaljplanen är ekonomiskt lönsam och därmed
realistisk att genomföra, dvs att planvinst uppkommer.
I det här fallet handlar det i första hand om den samhällsekonomiska nyttan
av byggandet av en förskola inomområdet. Bedömningen om planvinst utgår således inte från någon monetär bedömning utan nyttan som genom
förandet medför ur samhällets synvinkel.
Toftaområdet är ett relativt expansivt område och enligt översiktsplanen
och planprogram anses ny bebyggelse kunna ske i närområdet. Ett ökat
permanentboende fordrar den här typen av funktion för fortsatt
bebyggelseutveckling. Vid en jämförelse mellan de kostnader som
detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer genom
detaljplanens genomförande kan det antas att planvinst uppkommer. I vart
fall ur ett regionalkommunalt perspektiv.
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Plangenomförandeutgifter/inkomster

Genomförandet av planen medför utgifter för byggande av förskola med
tillhörande gårdsmiljö m m, anläggande av nödvändig infrastruktur,
markberedning, projektering och upphandling, genomförande av olika
undersökningar och utredningar, upprättandet av detaljplanen, bygglov m
m.
Eftersom genomförandet avser byggande av förskola för regionens egen
verksamhet uppkommer inga inkomster utan genomförandet kommer
uteslutande vara utgifter. Genomförandet av detaljplanen medför
investeringar som på sedvanligt sätt för motsvarande samhällsnyttig
verksamhet finansieras med skattemedel.

Tekniska frågor
Tekniska
undersökningar

Region Gotland har ansvar för att genomföra och bekosta nödvändiga
tekniska undersökningar inom ramen för detaljplanearbetet.
I det fall ett en arkeologisk undersökning ska utföras är det Region Gotlands
ansvar

Tekniska anläggningar Planområdet ligger inom regionens verksamhetsområde för vatten och
avlopp och även för dagvatten. Anslutning ska ske till det regionala VAnätet. Dag- och dräneringsvattnet för området ska omhändertas enligt
gällande krav eller avleds till regionens dagvattenledning inom området.
Ledningarna ska dimensioneras och anläggas enligt gällande normer.
Region Gotland ska samverka med GEAB och Telia för anslutning till deras
infrastruktur alternativ för den fiberförening som gäller för området.
Eventuellt behov av att anpassa befintlig gata samt byggande av anslutning
och parkering ska dimensioneras enligt gällande normer och i övrigt enligt
de krav som Region Gotland ställer. Därtill ska avvattning lösas och
nödvändig belysning anordnas. I och med att trafikflödet kommer att bli
något högre inom området ansvarar regionen även för att se över och
genomföra eventuella trafiksäkerhetsåtgärder om så bedöms nödvändigt.
Brandsäkerhet

Tillgängligheten för räddningstjänsten skall vara sådan att utrustning för
utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50 meter från
uppställningsplats för brandfordon.

Kartförsörjning

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

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Natur- och kulturvärden
Riksintresse
Natur- och kulturmiljö

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 §, miljöbalken (MB). Åtgärder
får inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt
skadas.
Den yta som tas i anspråk för ny bebyggelse utgörs av parkmark med skog
samt öppna gräsytor och är ej särskilt utpekad som värdefull kultur- eller
naturmijö.

Sociala värden
Barnperspektivet
(RF § 39/2010 och
RS § 264/2011)
Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009)

Frågeställningar som berör barn och barnets bästa är ständigt närvarande
under planeringsarbetet då de är förutsättningar för god stads- och
samhällsutbyggnad. De barn som berörs av planen är grannar och elever,
barn i ålder 1-6. Planförslaget innebär att delar av områdets användning
ändras från Allmänt ändamål – park, till kvartersmark för
förskoleverksamhet. Det innebär att mark som tidigare ämnats för vistelse
av barn och vuxna (allmänhet) tas bort. Trots detta ianspråktagande av
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mark finns mycket allmän mark kvar. Förskolans gård är även fri att
användas av allmänheten. Förskolegården och ytorna i anslutning till den
kan utgöra en viktig social mötesplats för både barn, ungdomar och vuxna.
Folkhälsoforskning visar att tillgången till grönområden gör kvinnor/flickor
och män/pojkar mer aktiva. Tillgång till natur leder till mindre stress och
ökad kreativitet på arbetsplatser, bättre motorik och koncentrationsförmåga
hos barn. Närheten till naturen är en stor kvalitet för förskoleverksamheten
samt för boende i området. Naturen har även ett stort värde som
pedagogisk resurs för förskolor och skolor. Det har visat sig att det kan
förebygga bl a fetma, diabetes, benskörhet och stress. Utomhuspedagogik
kan även bidra till att ge barn ett bra förhållningssätt till naturen som gynnar
engagemanget och känslan för densamma när de växer upp.
Planförslaget säkerställer passager i skogen norr och söder om den
tilltänkta förskoletomten, vilket gör det möjligt att även fortsättningsvis
använda grönstråket och röra sig i skogen.
Trygghet och säkerhet är grundläggande behov i såväl mäns/pojkars som
kvinnors/flickors vardag. Trygga trafikmiljöer och grönområden ökar barns
rörelsefrihet. Hastigheten på Smidesvägen och Bandavägen föreslås att
sänkas till 30 km/h för att skapa en säkrare trafikmiljö. Förskolegården
ligger indragen från gatorna i bostadsområdet, vilket ger barnen en säker
trafikmiljö samt även skapar en bullerfri miljö. Planen väntas inte få några
betydande konsekvenser för barnens lekmiljöer och rörelsefrihet.
Ett sätt att underlätta vardagslivet för kvinnor och män är att knyta samman
samhällets funktoner och skapa en blandad bebyggelse. I Tofta finns
många bostäder men de flesta har sitt arbete på annat håll. Planförslaget
ger möjlighet för många barnfamiljer i Toftaområdet att ha sina barn på
förskola nära hemmet. Busshållsplats för kollektivtrafiken finns vid
Toftavägen, länsväg 140, ca 600 meter från planområdet.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

Planförslaget har upprättats med utgångspunkt att hushålla väl med
befintliga resurser. Planen syftar till att möjliggöra en förskola i ett befintligt
bostadsområde där en förskola saknas. Vatten- och avloppsnät samt väg
finns till område idag.
Bebyggelsens utformning och allmänhetens tillgänglighet till området ger
förutsättningar för en God byggd miljö och en god hushållning med mark
och byggnader i enlighet med de av riksdagen 2005 beslutade miljömålen.

Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer
- Biltrafik

Antalet tillkommande trafikrörelser till den tilltänkta verksamheten bedöms, i
relation till pågående trafik i området, inte vara av sådan omfattning att
störningar kommer att uppstå.

Miljökvalitetsnormer

Genomförandet av planen kommer inte att medföra att några
miljökvalitetsnormer överskrids.

Djurhållning

Ingen djurhållning finns inom eller i områdets närhet.
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Administrativa frågor
Genomförandetid

Planens genomförandetid är 5 år från den dag Region Gotlands beslut om
antagande vinner laga kraft. Genomförandetiden har bestämts mot
bakgrund av att det är angeläget att detaljplaner genomförs relativt snabbt
och att genomförandetiden inte ska utgöra ett hinder vid nödvändiga
förändringar i en nära framtid. Rådande fastighetsindelning får anses
okomplicerad och det finns inte heller i övrigt några konkreta hinder för en
eventuell fastighetsbildning och därmed för ett snabbt genomförande av
detaljplanen.
Under genomförandetiden finns en garanterad byggrätt enligt detaljplanen.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men det finns
ingen garanterad rätt att erhålla bygg-, rivnings- eller marklov.

Medverkande
tjänstemän

Detaljplanen har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen, Region
Gotland. Genomförandefrågor; Roger Möller, planingenjör; Lena Beckman,
Grundkartor, fastighetsförteckning; Kerstin Jakobsson, Fysisk planerare;
Stina Wester.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby, 14 oktober 2014

Christian Hegardt
stadsarkitekt

Stina Wester
fysisk planerare
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fysisk planerare

Instans

Förslag till detaljplan för

Del av Eskelhem Unghanse 1:28
Region Gotland

Samrådshandling
Ärendenr: BN 2013/2652
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 14 oktober 2014

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
BN 2013/2652
Del av Eskelhem Unghanse 1:28
2014-10-14
____________________________________________________________________________________________

HANDLINGAR
Till planförslaget hör följande handlingar:
 Planhandling
 Plankarta
Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten detaljplan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-26900vxl
e-post: sbfplan@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
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Planen hanteras enligt PBL 2010. Beslut om planuppdrag fattades av
byggnadsnämnden i Region Gotland den 5 februari 2014.
Planens syfte och
huvuddrag

Syftet med planen är att möjliggöra byggande av en förskola i
Toftaområdet. Detaljplanen möjliggör en förskola med tre avdelningar.
Platsens förutsättningar med närhet till havet och omedelbar närhet till
naturen ger möjligheter för en god skolmiljö. Barnens lek- och arbetsmiljö är
viktigt. Miljön ska vara rolig, trygg och utmana till lek och aktivitet.
Föreslagen förskolebyggnad placeras i ett grönområde inom ett
bostadsområde. Det ger en miljö utan bullerstörningar vilket är bra för både
barn och personal.

Bedömning av miljöpåverkan

Planen bedöms inte kräva miljöbedömning, med
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Samråd om denna bedömning
genomförs med länsstyrelsen, enligt förordningen (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar, 6 §.
De nu kända förhållandena om området och planansökan innebär, enligt
Region Gotlands bedömning, inte risk för påverkan på miljö, hälsa, m.fl.
faktorer av sådan omfattning att en miljöbedömning ska krävas. Det
bedöms vara en plan som medger bebyggelse på platsen med liten
påverkan på miljö och människor och med liten total påverkan.

PLANDATA
Lägesbestämning

Planområdet ligger i mellersta delen av Toftaområdet, i ett befintligt
villaområde, öster om länsväg 140. Området nås från väg 140 via
Bandavägen och Smidesvägen. Se karta nedan.

Översiktskarta
Areal

Planområdet omfattar ca 0,7 ha (hektar).

Markägoförhållanden

Marken ägs av Region Gotland.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

Översiktsplan Bygg Gotland 2025 (antagen 2009-06-14) anger: område
med planutredning. Det är i linje med översiktsplanen att bygga ut service
på landsbygden.

Detaljplaner, områdes- Planområdet omfattas av detaljplanen; Del av Kroks 1:36, Unghanse 1:28
bestämmelser
(antagen 1979-12-20) dnr 09-TOF-574. Detaljplanen anger för området;
förordnanden m m
allmän platsmark.
För fastigheten gäller förordnande enligt 6 kap 5 § plan- och bygglagen
(tidigare 113 § byggnadslagen).
I samband med planarbetet ansöker Region Gotland hos Länsstyrelsen om
att förordnandet upphävs inom planområdet. (se under rubriken;
fastighetsrättsliga frågor)
Program för planområdet

Planprogram för Toftaområdet (godkänd av BN 2006-12-06) anger olika
utbyggnadsområden för bebyggelse i områdets närhet. För en mindre del
av området anges:” Tätortskaraktär, lämplig att utveckla tätortskaraktären,
Högre exploatering”. Den större delen av planområdet ligger inom ett
område som är utpekat som föreslaget grönstråk.
Kopplat till planprogrammet finns en Grönområdesfördjupningen (daterad
2009-12-09) som redovisar ”föreslagna grönstråk” i den närskog där
förskolan föreslås placeras. Grönstråk” beskrivs som gröna områden/platser
och länkar/stigar som är lätta att röra sig i och som inte bryts av kraftiga
barriärer. Grönstråket är idag allmänt tillgängligt och är attraktivt för
rekreation. Planförslaget anpassas så att möjlighet att ströva i grönstråket
kvarstår.

Grönområdesfördjupning. Grön pil visar föreslaget grönstråk.
Kommunala beslut
i övrigt

Byggnadsnämnden beslutade 2014-02-05,§3, att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för
fastighet del av Eskelhem Unghanse 1:28 för att möjliggöra för byggande av
förskola.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Planområde utgörs av skog (tall och gran) på sandig, torr mark samt av ett
öppet fält där det idag finns fotbollsplan och lekanordningar för barn.
Planområdet angränsar till både permanent- och fritidshusbebyggelse mot
norr och söder. Skogen är idag en väl använd närskog för boende i
området. Mellan det öppna fältet och skogen löper ett dike. I
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grönområdesfördjupningen av planprogrammet för Tofta pekas skogen ut
som ett grönstråk där passage ska finnas i öst-västlig
öst
ig riktning.
Närheten till naturen är en stor kvalitet för förskoleverksamheten samt för
befintliga bostäder. Planområdet
Plan
är avgränsat så att passager norr och
söder om den tilltänkta förskoletomten kvarstår, vilket gör det möjligt att
även fortsättningsvis
fortsättningsv använda grönstråket och röra sig i skogen.
Väster om planområdet lämnas parkmarken kvar.

Planområdet sett från Smidesvägen.

Dike mellan skog och öppen mark. Bild tagen från norr.

Stig i närskogen.

__________________________________________________________________________________
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Geotekniska
förhållanden

En översiktlig geoteknisk undersökning kommer att göras inom ramen för
planarbetet.

Radon

Aktuellt område har låg risk för radon. Markradonundersökningar bör göras
för att konstatera om det finns lokala områden med förhöjda radonhalter.
Utan mätningar byggs med radonskyddad konstruktion.

Fornlämningar

Inga registrerade fornlämningar finns i området.
Skulle fornlämningar trots allt påträffas i samband med markarbeten skall
arbetet omgående avbrytas och länsstyrelsen underrättas i enlighet med 2
kapitlet 10 § lagen om kulturminnen med mera.

Klimatförändringar

Planen syftar till att möjliggöra byggande av en förskola i Toftaområdet.
Föreslagen förskolebyggnad placeras i ett grönområde inom ett
bostadsområde

Högre temperaturer
Högre temperaturer ställer krav på att exempelvis avsätta (större) ytor för
allmänna ändamål som gator, torg och parker, då människors benägenhet
att vistas utomhus ökar vid stigande temperaturer. Detaljplanen utgörs av
kvartersmark som tidigare utgjorde allmän plats. Stora delar av de allmänna
vistelseytorna finns kvar i närområdet. Den föreslagna
förskoleverksamheten medför även att en bättre utrustad lekplats kommer
till i området, vilken även allmänheten år nyttja.
Ökad nederbörd och översvämningar
Nederbörden förväntas öka med 10-20% det närmaste seklet (SMHI). Det
häftigaste regn som drabbat Gotland i modern tid skedde år 1913, då ett
skyfall gav 141 mm (141 liter per kvadratmeter). Ett troligt rimligt antagande
för framtida ökande nederbördsmängder är 155-170 liter per kvadratmeter.
För detaljplanen kräver det att man inte hårdgör mer mark än nödvändigt
och att dagvattennätet är dimensionerat för att omhänderta de ökade
mängder som en exploatering kan innebära. Större delen av planområdet
kommer fortsättningsvis utgöra gröna ytor. Planområdet kommer försörjas
av regionalt vatten- och avlopp. Dagvattenätet i Tofta är inte dimensionerat
för att klara liknande extrema skyfall. Topografin i området är avgörande.
Smidesvägen söder om ligger lägre än planområdet vilken kan avleda stora
vattenmängder.

Stigande havsnivåer
Aktuella fastigheter ligger inte inom riskområde för stigande havsnivåer.
Markytenivån sluttar från + 10,36 m.ö.h i den norra delen till + 9.65 m.ö.h i
den södra delen.
Risker för ras, skred och erosion
De risker för ras, skred och erosion som är aktuella på Gotland är
kusterosion eller ras av klinter. Planområdet omfattas inte av kust eller klint.
Ytterligare information tillkommer när översiktlig geoteknisk undersökning
gjorts.
Markföroreningar

Inga kända markföroreningar finns inom planområdet.
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Bebyggelseområden
Ny bebyggelse

Användningen av marken i planförslaget är Skola. I ändamålet ingår alla
slag av skolor. Även förskolor och fritidshem räknas som skolor. Föreslagen
förskolebyggnad placeras i ett grönområde inom ett bostadsområde. Det
ger en miljö utan bullerstörningar vilket är bra för både barn och personal.
Ingen bebyggelse finns inom planområdet idag. Platsens förutsättningar
med närhet till naturen ger möjligheter för en god skolmiljö.
Planförslaget omfattar en tomt för förskola med möjlighet att bygga tre
avdelningar samt att att anlägga en gård för lek och pedagogisk
verksamhet. Högst 1000 kvadratmeter (bruttoarea) får utgöra byggnad.
Förskolebyggnaden får uppföras med maximal nockhöjd 8 meter samt
största takvinkel 45 grader. I södra delen av området tillåts parkering samt
ges möjlighet att uppföra komplementbyggnader med en högsta
byggnadshöjd 3,5 meter.

Illustration som visar förslag till förskolans placering och angöring.
(AQ-arkitekter, 2014-10-01)

Fasad sydväst (obs endast illustration) (AQ-arkitekter, 2014-10-01)
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Fasad nordväst (obs endast illustration) (AQ.arkitekter 2014-10-01)
Arbetsplatser, övrig
bebyggelse

Toftaområdet har utvecklats successivt under 1900-talet och har ett varierat
fritids- och permanentboende som representerar olika stilepoker.
Bebyggelse på intilliggande fastigheter i söder och väster utgörs till största
delen av permanentbostäder i form av friliggande villor, typhus från 1970och 80-talen. Bebyggelse norr om planområdet utgörs till största delen av
fritidshus. Arbetsplatser är i allmänhet lokaliserade till Visbyområdet.

Villabebyggelse Smidesvägen
Offentlig service

Offentlig och kommersiell service är i huvudsak koncentrerad till Visby och
Klintehamn. I Eskelhem, Klintehamn och i Västerhejde finns bl a skola och i
Vibble kommersiell service, såsom livsmedelsaffär.

Tillgänglighet

Allmänna platser ska utformas så att de är tillgängliga för och kan användas
av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Handikappsparkering skall finnas högst 25 från entrén. I enlighet med planoch bygglagen skall såväl bebyggelsen som den yttre miljön vara tillgänglig
för funktionshindrade.

Brandskydd

Tillgängligheten för räddningstjänsten skall vara sådan att utrustning för
utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50 meter från
uppställningsplats för brandfordon.

Friytor
Lek, rekreation
och naturmiljö

Förskolan föreslås placeras i kanten av en mindre skog/närskog. Skogen
används idag för promenader etc och är viktig för närområdet. Stigar finns
ut till angränsande skogs- och strövområden. Planförslaget ska säkerställa
att stigar och stråk bevaras eller förbättras inom planområdet så att
allmänheten även fortsättningsvis har möjlighet att röra sig obehindrat förbi
planområdet. Skogen är även en viktig resurs och stor kvalité för förskolans
verksamhet.
På parkmarken finns idag ett öppet fält med fotbollsplan, pulkabacke och
lekanordningar för barn. Ytan för fotbollsplan och lekanordningar kommer
att tas i anspråk för förskolan. Förskolans gård kommer att utgöras av både
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öppna ytor och skog,
skog, och kommer vara väl utrustad med lekanordningar för
barn, vilka även boende i närområdet får ta del av.
Den öppna ytan väster om planområdet kommer fortsättningsvis
ttningsvis utgöras av
allmän platsmark.
platsmark Där finns en kulle som vintertid används som pulkabacke.
Ytor för fotbollslek finns även på den allmänna marken söder om
Smidesvägen.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

Planområdet angörs
a
från Toftavägen via Bandavägen och Smidesvägen.
Bandavägen är idag en enskild väg som sköts av Regionen genom
stadsbidrag.

Bandavägen
Smidesvägen är en enskild väg men där Region Gotland har tagit på sig att
sköta drift och underhåll som en tätortsgata.
tät
Smidesvägen har en god
standard och kan klara av den trafikökning som
om en förskola kan komma att
medföra. Behovet av hastighetssänkning på Bandavägen och
Smidesvägen, i samband med etablering av förskoleverksamhet,
oleverksamhet, ska ses
över. Hastigheten föreslås
föreslås att sänkas till 30 km/h för att skapa en säkrare
trafikmiljö. Eventuellt kan hastighetsdämpande
hetsdämpande åtgärder tillkomma
tillkomma. Dessa
åtgärder skapar även en säkrare trafikmiljö för barn och vuxna som går eller
cyklar i området, då förskolan kan komma att medföra en ökad trafik inom
bostadsområdet.

Smidesvägen
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Kollektivtrafik

Vid Toftavägen, ca 600 meter från planområdet, finns en busshållsplats för
kollektivtrafik (busslinje nr 10). En väntkur för skolskjuts finns utmed
Smidesvägen strax väster om planområdet.

Parkering, angöring
och utfart

Infart och utfart till planområdet sker från Smidesvägen. Parkeringar för
hämtning och lämning finns i anslutning direkt norr om Smidesvägen. En
separat gångväg från Smidesvägen till förskolans entré föreslås för att inte
blanda gående barn, föräldrar och personal med varuleveranser.

Störningar
Trafik

Antalet tillkommande trafikrörelser från den planerade
förskoleverksamheten bedöms vara liten. Hastighetsdämpande åtgärder
samt hastighetssänkning till 30 km/h föreslås.

Buller

Planområdet är beläget i ett grönområde inom ett bostadsområde. Det ger
en miljö utan bullerstörningar vilket är bra för både barn och personal.
Antalet tillkommande trafikrörelser till den tilltänkta verksamheten bedöms, i
relation till pågående trafik i området, inte vara av sådan omfattning att
störningar kommer att uppstå.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Förskolan kan anslutas till regionens vatten- och avloppsystem.

Uppvärmning

Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna
för miljövänliga lösningar optimeras.

El

Området ska anslutas till GEAB:s ledningsnät.

Avfall

Avfallshanteringen sker genom regionens försorg.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de organisatoriska,
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Den ska även ge besked om vem som är kostnadsansvarig
och ansvarig för genomförandet samt beskriva hur det ska ske.
Planområdet omfattar del av fastigheten Gotland Eskelhem Unghanse 1:28
och är beläget i mellersta delen av Toftaområdet. Eftersom området som
berörs ägs av Region Gotland föreligger inget reellt behov av indelning i en
ny fastighet för ändamålet såvida det inte kan anses vara en fördel att
tydliggöra den ändrade markanvändning i förhållande till markanvädningen
för resterande del av fastigheten eller av administrativa/redovisningsmässiga skäl. Region Gotland kommer att vara ansvarig för genomförandet
av detaljplanen.
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Tidplan

Planarbetet för planområdet kommer att bedrivas enligt följande tidsplan:
Planprocess
Samråd
Granskning
Beslut om antagande

Ansvarsfördelning
Huvudmannaskap

år 2014/2015
oktober 2014
februari 2015
kvartal 2 2015

Såsom fastighetens ägare kommer Region Gotland att ansvara för att ett
genomförande i sin helhet i enlighet med detaljplanen.
Region Gotland ansvarar för anläggandet av den infrastruktur som är
nödvändig för genomförandet, t ex utbyggnaden/anslutning av vatten- och
spillvattenledningar samt eventuell anpassning av gata och anläggandet av
anslutning sker till förskolan med tillhörande parkering. Region Gotland
ansvarar även för att anslutning sker till elnätet och tele för avsedd
verksamhet.
Detaljplanen kommer inte att medföra någon ny indelning av allmän
platsmark vilket innebär att Regions Gotland inte kommer att ikläda sig
något huvudmannaskap. Däremot kommer anläggandet av verksamheten
inom området med största sannolikhet att medföra ett deltagande i befintlig
vägsamfälligheten och dess kostnader för driften av gatan. Alternativt en
utökning av Region Gotlands andel i skötseln om regionen redan ingår i den
för området gällande gemensamhetsanläggningen för gator.

Genomförandevtal,
upplåtelse

Någon upplåtelse blir inte aktuell eftersom området ägs och ska disponeras
av Region Gotland. Av det skälet finns heller inget behov av att upprätta
något genomförandeavtal.

Bebyggelse

Regionen svarar för projektering och upphandling av byggandet av förskola
med tillhörande gårdsområde samt anordningar i form av angöring,
parkering, vatten- och avlopp, eventuell belysning o dy. Uppförandet av
bebyggelsen kan ske så snart detaljplanen, som möjliggör bygglov, har
vunnit laga kraft.

Detaljplaner och dylikt

Fastigheten omfattas av detaljplan 09-TOF-574. Berört område är i planen
utlagt som allmän platsmark. Därutöver berörs planområdet av
översiktsplanen Bygg Gotland 2025 som anger Toftaområdet som
utredningsområde för bl a ytterligare bebyggelse. För området finns även
framtaget ett planprogram upprättat 2006 som bl. a anger olika
utbyggnadsområden för bebyggelse i områdets närhet.

Upphävande av
förordnande

Planområdet omfattas av förordnande enligt 113 § byggnadslagen, numera
6 kap 5 § plan- och bygglagen, i gällande detaljplan 1979-12-20 (09-TF574). Av det skälet kommer Region Gotland att ansöka om att upphäva
förordnandet. Länsstyrelsen prövar upphävandet av förordnandet efter
ansökan av regionen och prövningen hålls skild från detaljplaneärendet.
Prövningen av markens lämplighet för byggande av förskola sker i detta
detaljplaneärende.
Som upplysning kan nämnas att syftet med bildandet av förordnandet var
bland annat att den allmänna platsmarken skulle överlåtas utan ersättning
för avsett ändamål till samfällighetsförening för förvaltandet av marken.
Någon förening för förvaltandet har inte bildats och marken har därför inte
upplåtits, haft någon mottagare, enligt förordnandet. Det kan rimligen tolkas
som att det inte finns eller har funnits något intresse och att förordnandet
därför har spelat ut sin roll. Regionen anser därför att det inte finns någon
part för vilken det föreligger sådan olägenhet att förordnandet inte skulle
kunna upphävas.
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Den mark som föreslås användas för planerad förskola bedöms inte
innebära någon försämring för området eller dess närområde när det gäller
rekreation eller friluftsliv eftersom möjligheten för allmänheten att använda
området såsom grönstråk kommer att kvarstå. Indelningen av marken för
förskoleändamål kan istället anses utgöra ett tillskott inte bara till
närområdet utan även i ett större sammanhang vilket får anses vara av stort
samhällsintresse. Ett samhällsintresse som inte heller bedöms strida mot
förordnandet. Eftersom det är regionen som är ägare av marken lider den
såsom fastighetsägare inte heller någon skada av att förordnandet
upphävs.
Nedan redovisas det område som föreslås upphävas enligt förordnandet 6
kap 5 § PBL.

Kartan visar var förordnande enligt 113 § byggnadslagen (numera 6 kap 5§
plan- och bygglagen) gäller för detaljplan (09-TF-574) samt vilken del som
föreslås upphävas.
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Gällande detaljplan 1979-12-20 (09-TF-574)

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning,
gemensamhetsanlägg
ning m m

Något förvärv av mark/fastighet är inte nödvändig eftersom planområdet i
sin helhet ägs Region Gotland
Fastighetsbildning är möjlig att göra när detaljplanen har vunnit laga kraft.
Om nybildning av fastighet för förskolans verksamhetsområde sker ska
utformningen anpassas så att syftet med grönstråket i området inte
motverkas utan att funktionen kvarstår.
Eftersom uppförandet av förskolan kommer att medföra en mindre ökning
av trafiken på gata som sköts och förvaltas av samfällighetsförening bör en
översyn göras för att bedöma behovet av en omprövningsförrättning enligt
anläggningslagen.

Ekonomiska frågor
Planekonomisk
helhetsbedömning

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om exploateringen
och genomförandet av detaljplanen är ekonomiskt lönsam och därmed
realistisk att genomföra, dvs att planvinst uppkommer.
I det här fallet handlar det i första hand om den samhällsekonomiska nyttan
av byggandet av en förskola inomområdet. Bedömningen om planvinst utgår således inte från någon monetär bedömning utan nyttan som genom
förandet medför ur samhällets synvinkel.
Toftaområdet är ett relativt expansivt område och enligt översiktsplanen
och planprogram anses ny bebyggelse kunna ske i närområdet. Ett ökat
permanentboende fordrar den här typen av funktion för fortsatt
bebyggelseutveckling. Vid en jämförelse mellan de kostnader som
detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer genom
detaljplanens genomförande kan det antas att planvinst uppkommer. I vart
fall ur ett regionalkommunalt perspektiv.
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Plangenomförandeutgifter/inkomster

Genomförandet av planen medför utgifter för byggande av förskola med
tillhörande gårdsmiljö m m, anläggande av nödvändig infrastruktur,
markberedning, projektering och upphandling, genomförande av olika
undersökningar och utredningar, upprättandet av detaljplanen, bygglov m
m.
Eftersom genomförandet avser byggande av förskola för regionens egen
verksamhet uppkommer inga inkomster utan genomförandet kommer
uteslutande vara utgifter. Genomförandet av detaljplanen medför
investeringar som på sedvanligt sätt för motsvarande samhällsnyttig
verksamhet finansieras med skattemedel.

Tekniska frågor
Tekniska
undersökningar

Region Gotland har ansvar för att genomföra och bekosta nödvändiga
tekniska undersökningar inom ramen för detaljplanearbetet.
I det fall ett en arkeologisk undersökning ska utföras är det Region Gotlands
ansvar

Tekniska anläggningar Planområdet ligger inom regionens verksamhetsområde för vatten och
avlopp och även för dagvatten. Anslutning ska ske till det regionala VAnätet. Dag- och dräneringsvattnet för området ska omhändertas enligt
gällande krav eller avleds till regionens dagvattenledning inom området.
Ledningarna ska dimensioneras och anläggas enligt gällande normer.
Region Gotland ska samverka med GEAB och Telia för anslutning till deras
infrastruktur alternativ för den fiberförening som gäller för området.
Eventuellt behov av att anpassa befintlig gata samt byggande av anslutning
och parkering ska dimensioneras enligt gällande normer och i övrigt enligt
de krav som Region Gotland ställer. Därtill ska avvattning lösas och
nödvändig belysning anordnas. I och med att trafikflödet kommer att bli
något högre inom området ansvarar regionen även för att se över och
genomföra eventuella trafiksäkerhetsåtgärder om så bedöms nödvändigt.
Brandsäkerhet

Tillgängligheten för räddningstjänsten skall vara sådan att utrustning för
utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50 meter från
uppställningsplats för brandfordon.

Kartförsörjning

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

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Natur- och kulturvärden
Riksintresse
Natur- och kulturmiljö

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 §, miljöbalken (MB). Åtgärder
får inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt
skadas.
Den yta som tas i anspråk för ny bebyggelse utgörs av parkmark med skog
samt öppna gräsytor och är ej särskilt utpekad som värdefull kultur- eller
naturmijö.

Sociala värden
Barnperspektivet
(RF § 39/2010 och
RS § 264/2011)
Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009)

Frågeställningar som berör barn och barnets bästa är ständigt närvarande
under planeringsarbetet då de är förutsättningar för god stads- och
samhällsutbyggnad. De barn som berörs av planen är grannar och elever,
barn i ålder 1-6. Planförslaget innebär att delar av områdets användning
ändras från Allmänt ändamål – park, till kvartersmark för
förskoleverksamhet. Det innebär att mark som tidigare ämnats för vistelse
av barn och vuxna (allmänhet) tas bort. Trots detta ianspråktagande av
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mark finns mycket allmän mark kvar. Förskolans gård är även fri att
användas av allmänheten. Förskolegården och ytorna i anslutning till den
kan utgöra en viktig social mötesplats för både barn, ungdomar och vuxna.
Folkhälsoforskning visar att tillgången till grönområden gör kvinnor/flickor
och män/pojkar mer aktiva. Tillgång till natur leder till mindre stress och
ökad kreativitet på arbetsplatser, bättre motorik och koncentrationsförmåga
hos barn. Närheten till naturen är en stor kvalitet för förskoleverksamheten
samt för boende i området. Naturen har även ett stort värde som
pedagogisk resurs för förskolor och skolor. Det har visat sig att det kan
förebygga bl a fetma, diabetes, benskörhet och stress. Utomhuspedagogik
kan även bidra till att ge barn ett bra förhållningssätt till naturen som gynnar
engagemanget och känslan för densamma när de växer upp.
Planförslaget säkerställer passager i skogen norr och söder om den
tilltänkta förskoletomten, vilket gör det möjligt att även fortsättningsvis
använda grönstråket och röra sig i skogen.
Trygghet och säkerhet är grundläggande behov i såväl mäns/pojkars som
kvinnors/flickors vardag. Trygga trafikmiljöer och grönområden ökar barns
rörelsefrihet. Hastigheten på Smidesvägen och Bandavägen föreslås att
sänkas till 30 km/h för att skapa en säkrare trafikmiljö. Förskolegården
ligger indragen från gatorna i bostadsområdet, vilket ger barnen en säker
trafikmiljö samt även skapar en bullerfri miljö. Planen väntas inte få några
betydande konsekvenser för barnens lekmiljöer och rörelsefrihet.
Ett sätt att underlätta vardagslivet för kvinnor och män är att knyta samman
samhällets funktoner och skapa en blandad bebyggelse. I Tofta finns
många bostäder men de flesta har sitt arbete på annat håll. Planförslaget
ger möjlighet för många barnfamiljer i Toftaområdet att ha sina barn på
förskola nära hemmet. Busshållsplats för kollektivtrafiken finns vid
Toftavägen, länsväg 140, ca 600 meter från planområdet.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

Planförslaget har upprättats med utgångspunkt att hushålla väl med
befintliga resurser. Planen syftar till att möjliggöra en förskola i ett befintligt
bostadsområde där en förskola saknas. Vatten- och avloppsnät samt väg
finns till område idag.
Bebyggelsens utformning och allmänhetens tillgänglighet till området ger
förutsättningar för en God byggd miljö och en god hushållning med mark
och byggnader i enlighet med de av riksdagen 2005 beslutade miljömålen.

Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer
- Biltrafik

Antalet tillkommande trafikrörelser till den tilltänkta verksamheten bedöms, i
relation till pågående trafik i området, inte vara av sådan omfattning att
störningar kommer att uppstå.

Miljökvalitetsnormer

Genomförandet av planen kommer inte att medföra att några
miljökvalitetsnormer överskrids.

Djurhållning

Ingen djurhållning finns inom eller i områdets närhet.
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Administrativa frågor
Genomförandetid

Planens genomförandetid är 5 år från den dag Region Gotlands beslut om
antagande vinner laga kraft. Genomförandetiden har bestämts mot
bakgrund av att det är angeläget att detaljplaner genomförs relativt snabbt
och att genomförandetiden inte ska utgöra ett hinder vid nödvändiga
förändringar i en nära framtid. Rådande fastighetsindelning får anses
okomplicerad och det finns inte heller i övrigt några konkreta hinder för en
eventuell fastighetsbildning och därmed för ett snabbt genomförande av
detaljplanen.
Under genomförandetiden finns en garanterad byggrätt enligt detaljplanen.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men det finns
ingen garanterad rätt att erhålla bygg-, rivnings- eller marklov.

Medverkande
tjänstemän

Detaljplanen har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen, Region
Gotland. Genomförandefrågor; Roger Möller, planingenjör; Lena Beckman,
Grundkartor, fastighetsförteckning; Kerstin Jakobsson, Fysisk planerare;
Stina Wester.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby, 14 oktober 2014

Christian Hegardt
stadsarkitekt

Stina Wester
fysisk planerare
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum Den 13 oktober 2014

Regionstyrelsen

Förslag till verksamhetsområde för vatten och
spillvatten, Ire, Hangvar
Förslag till beslut
Regionstyrelsen tillstyrker förslaget till verksamhetsområde för Ire, Hangvar och
överlämnar förslaget till regionfullmäktige för fastställande.

Bakgrund
Tekniska nämnden har i beslut 191/2014 föreslagit att ett nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten i enlighet med bilagd karta skall fastställas av
regionfullmäktige.
Bakgrunden är de beslut och domar i VA-nämnd respektive Svea Hovrätt som
ålagt Region Gotland att senast vid utgången av 2014 ha byggt ut allmän vattenoch avlopps anläggning i området. För att kunna finansiera utbyggnaden genom att
ta ut anslutningsavgifter av abonnenterna krävs att det finns ett av
regionfullmäktige fastställt verksamhetsområde.

Bedömning
Ledningskontoret har inget att erinra mot förslaget.

LEDNINGSKONTORET

;:,;1-h;;;;3-

;:1afi Björinge/ ~
JY'Regiondirektör

Besöksadress Visborgsallen 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

~Regior:3

~Gotland
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mf Gotland
Protokoll

Tekniska nämnden 2014-09-30

TN §

191

AU §

116

Verksamhetsomräde för vatten och spillvatten gällande
Ire, Hangvar

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget

•

Tekniska nämnden föreslår region fullmäktige fastställa det föreslagna
verksamhetsområdet

Bakgrund
Region Gotland förelades av VA-nämnden i beslut, 2011-02-17, Svea Hovrätt 2011-06-01
och VA-nämnden 2012-10-30, att senast vid utgången av 2014 ha byggt ut allmän vattenoch avloppsanläggning i området.
Teknikförvaltningen har på samhällsbyggnads förvaltningens uppdrag handlat upp och
håller på, att med upphandlad entreprenör, genomföra utbyggnaden.
Anläggningen beräknas vara fårdigutbyggd i god tid före årsskiftet.
Samhällsbyggnads förvaltningen har upprättat förslag till verksamhetsområde enligt en karta
som visar det föreslagna verksamhetsområdet.
För att säkerställa möjligheten att ta ut anslutningsavgifter från samtliga anslutna
abonnenter, måste verksamhetsområde för vatten och avlopp vara beslutat av
regionfullmäktige.
Ekonomisk analys
Förslaget får den ekonomiska konsekvensen att VA-verksamheten får täckning för sina
kostnader.
Om förslaget inte skulle tillstyrkas skulle detta leda till ett kraftigt ekonomiskt underskott.

Protokollsutdrag:
Länsstyrelsen + handlingar
RS+handlingar

Justerare:

IUtdragsbestyrkande:
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Ärendenr RS 2014/554
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Datum 21 oktober 2014

Regionstyrelsen

Förslag till ny hamntaxa
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

• Tekniska nämndens förslag till ny hamntaxa fastställs att gälla fr o m
2015-01-01.
Bakgrund

Senast hamntaxorna reviderades var inför 2012. Då genomfördes en generell
indexreglering samt justerades vissa specifika poster för att möta ökade
driftkostnader.
Sedan 2012 har index i princip legat still. För att möta de ökade
driftskostnaderna föreslås en punkthöjning för de poster där man kan påvisa
ökade kostnader eller där en anpassning av taxorna görs för att harmonisera
med branschen.
Hamntaxan har generellt inte genomgått någon större omarbetning utan
ändringar har i huvudsak gjorts av text i syfte att förtydliga. Hamntaxan har
tidigare bara till viss del varit översatt till engelska men nu kommer hamntaxan
att översättas i sin helhet för att erhålla två kompletta versioner, en på svenska
och en på engelska.
Förslaget till ny taxesättning innebär en höjning av enskilda poster. Ökade
kostnader för omhändertagandet av fartygsgenererat avfall (sopor och sludge),
personalkostnader samt bevakning och åtgärder för att upprätthålla
sjöfarts skyddet enligt ISPS-code (International Ship and Port Facility Security)
utgör basen till de föreslagna höjningarna.
Vad som särskilt även bör nämnas, är förslaget för förändring av taxa för GT
(gross tonnage). Rabatt för svavelhalten kan tas bort för att enligt
svaveldirektivet krävs att fartygen använder ett bränsle med en svavelhalt
:::;0,5%.

Besöksadress Visborgsallen 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

~Region
?fr Gotland
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Ledningskontoret
Region Gotland
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Ärendenr RS 2014/554

Vi föreslår även en förändring av det avgiftsmaximerade GT för
kryssningstrafik. På sikt kommer denna begränsning tas bort helt och ett steg i
detta är att för revideringen 2015 höja denna med 5 000 GT.
Använder man statistiken för 2013 i beräkningsmodellen kommer intäkterna
för 2015 att öka med ca 300000 kr, vilket bedöms täcka hamnens ökade
kostnader. Det bör också framhållas att underhållsbehovet i hamnarna
framöver medför allmänt ökade kostnader.

Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker att hamntaxan revideras och höjs enligt tekniska
nämndens förslag och att den nya taxan ska gälla fr o m 2015-10-01.
Ledningskontoret

2 (2)
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HAMNTAXA 20122015
PORT TARIFFS 2012
gällande
Region Gotlands hamnar
Att gälla från och med 1 jan 2015 tills vidare.
Fastställd av Regionfullmäktige i Region Gotland 15 oktober 2012.
Indexuppräkning, fastställd av tekniska nämnden den 15 december 2011.
Valid from Nov 1st, 2012 unt;1 furlher notice .

. Region

Gl,otland

Taxan finns även tillgänglig på www.visbyport.com
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GENERELL INFORMATION
Avgifter anges i SEK , inkl. I exkl. moms anges under kapitelrubrik
Dygn räknas klockan 00 - 24.
S'Ia'lelrabatt I Sulphur disGouRt
För fartyg med eR svavelhalt i hURkere/jaR som URderstiger 0,5 viktpreGeRt.
ER förutsättRiRg för att rahatteR skall utgå är att fartyget har ett av Sjefartsverket
utfärdat OGh giltigt svave/o}(idredulctioRSiRtyg.

the harhour dus shall he disGOURted far ships rURRiRg OR hURkers with a sulphur
GORteRt less thaR 0,5%. A GORditioR far the disGOURt is that the ship has a va/id Sulphur
O}(ide ReduGtioR aRd a GertifiGate far RitregeR issue AttstatioR issued hy the Swedish
Maritime AdmiRistratioR.
Fartygsgenererat avfall I Ship geRerated waste
Avgifter för fartygsgenererat avfall ingår som ett generellt tillägg i fartygsavgiften med
(),4() 0,50 kr/G T och anlöp.
Avgiftsbefriade fartyg enligt pkt. 1.7 nedan, erlägger avfallsavgift enligt servicetaxa.

Waste fae is inoltJded in the harbol::lr dI::Ies with SEl< 0,40 per gross tonnage.
ISPS
Följande hamnar är IS PS-klassade: Visby, Klintehamn, Slite, Kappelshamn och Ronehamn.
Säkerhetsavgiften ingår i hamnavgiften. Gäller ej reguljär linjetrafik.
Trossföring
Beställs och faktureras av Gotlands Stuveri AB, enligt deras gällande taxa.
(Got/aR. Stuveri A8 är /SPS godkäRd för arhete i RegioR GotIaR. hamRar)
För beställning: info@gotlandsstuverLse eller 0498-21 0207.
Linesman is booked at: info@gotlandsstuverLse or 0498 21 02 07.

Kontaktu ppg ifter
Hemsida: www.visbyport.com
E-post: visby.port@gotland.se
Besöksadress: Färjeleden 2, Visby
Postadres. Färjeleden 2, 621 57 Visby
Telefon: 0498- 26 94 70
Fax: 0498 269065
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1 FARTYGSAVGIFTER I VESSEL FEE
Gäller för 43 dygn, därefter liggetidsavgift, se pkt. 1.5.1
Nedanstående avgifter exklusive moms
Hamnavgift skall, där ej nedan annorlunda sägs, utgå med följande belopp för varje
anlöp till hamn.
1.1

Normaltariff I Standard tariff

1.1.1

Fartyg till kaj / Vessels arriving to port
per enhet av fartygets GT /

Svavelhalt,' Sulphur Gontent

> 0,5%

SEl< per unit of the Ship's gross tonnage
(lägsta avgift 250 kr / miR fee SEK 250)
1.1.2

Yacht per meter av
<40 m
40-60 m
60-80 m
>80 m

.::: 0,5%

SEK 3,1-5 3,45

LOA och dygn l per FReter of LOA and day
JOOQ 3200 kr
J.7.W 4050 kr
4aOO 4900 kr
a2W 5750 kr

Om bevakning erfordras enligt ISPS-koden, debiteras en avgift om
500 kr/h kr/h och bevakningsperson.

44Q

,If the cov-erage requ.tred by ISPS Code, a fee of SEJ( 4401h and guarding personal.

1.1.3

Fartyg som lastar eller lossar mellan gotländska hamnar betalar endast hamnavgift för
en ankommande och en avgående.

1.2

Pråm- och bogserbåtstariff
Pråm- och bogserbåt till kaj

6 kr/GT. När GT saknas 100 kr/meter Loa.

1.3

Linjetariff

1.3.1

Med fartyg i linjetrafik avses fartyg i regelbunden för allmänheten tillgänglig
färje- och passagerartrafik i huvudsaklig överensstämmelse med turlista,
som godkänts av hamnägaren med anlöp minst en gång per vecka,
även som för fartyg vilket insättes i sådant fartygs ställe, erlägger de i punkt
1.1 angivna avgifterna med
20 %

1.3.2

Fartyg i linjetrafik enligt pkt 1.3.1 ovan, med anlöp minst en gång per vecka
för tid understigande 6 månader per kalenderår,
erlägger de i punkt 1.1 angivna avgifterna med

1.4

Kryssningstariff I Cruise Ship Tariff

3

45 %

13
Avgiftsmaximerad till 25000 30000GT. I P-ay-abJe for not more than 25 000 Grl.
Kryssningsfartyg, som bokat kajplats i hamn, erlägger fartygsavgift enligt taxa om
inte avbeställning sker senast en vecka före ankomst, såvida inte väderlekseller andra förhållanden utanför rederiets kontroll lägger hinder i vägen för anlöp.
Cruise sh/ps, having requested and be/ng reseFYed a berth are charged harbour
dtJes under point 1. 1 I:InJess the berth resePlation is cancel!ed not later than one
vleek prior to the ships arriv-a!, (if the canceU-ation is not being cal:lsed by weather
circl:lmstances or other circl:lmstances being beyond the conkv! of the ships Master
or ils Owner.
1.4.1

Kryssningsfartyg tillhöriga ett och samma rederi erlägger, under förutsättning
att hamnaniöpen göres samma kalenderår, de i punkt 1.1 angivna avgifterna
med ev. nedsättning för uppfylld miljörabatt och med procentsatser enligt
nedanstående tabell:
Cruise ships belonging to the one and same shipowner pay, under the
Gonditian that the Galls are being performed under the same Galendar year,
harbour dues as desGribed under point 1.1 but to an extent in aGGordanGe
'.vith belO'.\' perGentage sGale:
Anlöp nr I Gall nr
1
2

3
4

5
6
>7

1
2-4

1.4.2

1.4.3

Procent av normaltariff / P-avable percentage of standard tariff

88
79
72
65
58
51
44

90

75

5-6

54

~7

44

Kryssningsfartyg, som anlöper hamn under tiden 1/10 - 30/4, erlägger från
första anlöpet de i punkt 1.1 och avgifterna med. (Lägsta fartygsavgift 44%)

44 %

Grl:lise sh/ps caHing the porl dl:lring the period from 1/1 O I:Inti! 30/4 pay the
harbol:lr dtJes as I:Inder point 1.1 to an mdent of (pAin. harbol:lr dtJes 44%)

44%

För kryssningsfartyg som erfordrar bevakning enligt ISPS-koden, debiteras
en avgift om 44Q 500 kr/h och bevakningsperson, för de timmar som överstiger
anlöpets första 12 timmar.
Gr"/:/ise ships be/ng sl:lbject to mandatory secl:lrfty sl:lPleiUance
according to the lSPS code, paya fee of SEK 4401h per secl:lrity gl:lard
and hOl:lr for each of the hOl:lrs which fJ*ceed the Mst 12 hOl:lrs of the cal!.

1.5

Specialtariff

1.5.1

Fartyg, som ligger i hamn mer än tre dygn, erlägger ett tillägg till

4

14
1.5.2

avgift under 1.1 - 1.7 per meter Loa och påbörjat dygn
7.00
För tankfartyg med segregerade barlasttankar och övriga utrymmen
i dubbel botten eller dubbelt skrov, i vilka aldrig förs last, skall den
sammanlagda dräktigheten av dessa utrymmen dras av från fartygets
bruttodräktighet, om det i det för fartyget gällande mätbrevet finns en
av utfärdaren införd anteckning om dräktigheten hos de avräkningsbara
utrymmena.

e,oo kr

1.6

Passagerareavgift

1.6.1

För fartyg i reguljär linjetrafik, per på- eller avstigande passagerare

5,25 kr

1.6.2

För fartyg i reguljär linjetrafik, till Karlsöarna och Gotska Sandön,
per betalande passagerare

5,25 kr

För passagerare medföljande kryssningsfartyg som lägger till vid kaj,
per passagerare

24,00 kr

För kryssningsfartyg, som ej lägger till vid kaj i hamn men från vilket
passagerare landsättes med barkasser utgår, i stället för
avgift enligt 1.4, avgift per passagerare

30,00 kr

1.6.3
1.6.4

Fer Grf:Jfse ships IIIhfoh do not dock at berth fn porl, bl:Jt kmd ils
passengers by tenders l:Jsing the porl ol/med tender berths pay
mstead of the fee as indfoated fn point 1.6.2, perpassenger
(embarking / in transit / dfsembarking):

SEK 30,00

I avgiften enligt punkt 1.6.3 och 1.6.4 ingår ISPS avgift med 15,00 kr/pass
Passenger fees as per points 1.6.2 and 1.6.3 ino!l:Jdes a lSPS seol:Jrfty fee
of SE/( 15,00

1.7

Befrielse från fartygsavgift
Befrielse från fartygsavgift enligt pkt 1.7.3 t.o.m. 1.7.6 gäller efter hamnmyndighetens
medgivande och i max 24 timmar. Därefter fartygsavgift enligt ordinarie taxa pkt 1.5.1.

1.7.1

Örlogs Statsfartyg och sjöräddningsfartyg samt fartyg Sjöfartsverket som utnyttjas
för sitt ändamål.

1.7.2

Fartyg som tillhör hamnen eller utnyttjas i dess tjänst.

1.7.3

Registrerade Skol- eller museifartyg som ej bedriver charter eller
annan kommersiell verksamhet, utanför sin ordinarie.
(Exv. visning ombord), under hamnaniöpet.

1.7.4

Bogseringsfartyg vid omedelbar färd efter in- eller utbogsering av annat fartyg/pråm.

1.7.5

Fartyg i nöd.

1.7.5.1 Väderleksförhållande som i rimlig grad äventyrar fartygets säkerhet.
1.7.5.2 Vid sjukdom eller olycksfall ombord som kräver skyndsam sjuk- eller
tandläkarvård.
1.7.5.3 För reparation av fartyget eller dess utrustning som oundgängligen

5
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krävs för fartygets säkerhet.
1.7.6

Fartyg på prov- eller besiktningsresa.

1.8

Fiskefartyg

1.8.1

För VY-registrerade fiskefartyg, som innehar giltig yrkesfiskelicens,
erlägges årsavgift räknat för kalenderår;
Fartyg

~

5m Loa

QOO 1100 kr

tillägg >5m Loa/m

300 kr

Arsavgiften inkluderar även varuavgift för landad fisk.

2 VARUAVGIFTER
Nedanstående avgifter exklusive moms.
Avgift erläggs med nedan angivna belopp för varor som lossas eller lastas
från eller till fartyg i hamnen.
Uppkommer under löpande taxeperiod synnerliga skäl för komplettering/revidering
i varubenämning eller avgifter får tekniska nämnden, med giltighet tills ny taxa
fastställts, göra erforderliga ändringar.
Avgift beräknas per 1000 kg, såvida ej annat finnes angivet i taxan.
Avgift räknas efter varans bruttovikt.
För gods, som i fartygets handlingar tas upp i annan enhet än vad som taxan anger
omräknas detta efter rådande evalveringstal.
Vid behov tillämpas tullverkets lista för tulltaxenummer.
r

------~-----rAvgift

Varubenämning

,

Fryst fisk samt Stål och betongelement och varor
som ej är specificerade nedan

per 1000 kg I
an klav

22,00 kr

Spannmål, foderärtor, övriga ärtor. Produkter av kvarnindustri:
malt, mjöl, gryn mm. Oljeväxtfrön, oljehaltiga frukter, melass.
Aterstoder och avfall från livsmedel industrin, beredda fodermedel
- - -

8,75 kr
------ --_. __ ._------_._--

.-

Sand, grus, lera, marmor, granit, kalksten, kalk, cement mm.
singel, makadam

~_~~:;or

(benSin) __

-=----=__ ~ _--_--= -t-

Mellanoljor (fotogen), dieselbränn oljor, eldningsoljor och
smörjoljor, tallbecksolja
-~--

----------------.-------------- -------.--.... ---

15,50 kr
I

b~:~~~h_~I~, grot, bränslepellets_~~ast m:t~_~

Massaved, fast mått m

f

i

--- --- -

fast mått fr?

-rackJ.·ärn-, JärnSkrot-mm~-------

-

--

-----

10,00 kr

_ _ L____ ______

------------------------ ---.--... -.....------------------. -- ----.---------------.-- .-.. ·3-·! -

Sågtimmer,

2:::-::

···---------T----------------

Gödningsmedel
Brännved, träavfall,

5,40 kr

- - --. ---------

~~O~~
4,75 kr

I

___________________._____.__________+___________:~OO ~
I
-

----

6
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Fordon
Bussar, per styck
Personbilar, per styck
Campingvagnar, per styck
Annat släpfordon till personbil, per styck
Motorcykel, per styck
Traktorer, per styck
Andra fordon (inbegripet släpfordon), för fordon och last, per
decimeter av fordonets totala längd

-~

Avgift
26,75 kr
16,00 kr
17,30 kr
8,80 kr
5,75 kr
22,00 kr
1,70 kr

2.1

Fria från varuavgift

2.1.1

drivmedel, proviant och förnödenheter för fartygets eget behov

2.1.2

oljehaltiga barlast- eller tankspolvatten eller annat avfall från fartygets egen drift

2.1.3

material för Sjöfartsverkets farledsanordningar

2.1.4

vara, som befordras med fartyg, vilket är befriat från hamnavgift jämlikt 1.7.1
under förutsättning att varan tillhör och är avsedd för fartygets ägare eller den
som förfogar över fartyget

2.1.5

gods som tagits i beslag

2.1.6

resandes effekter, även som av resande för eget bruk medförd moped eller cykel

2.1.7

gods, som lossas eller lastas till och från fiskefartyg, för vilken erlagts
årsavgift enligt 1.8

2.2

Nedsättning 60 %

2.2.1

av varuavgift under 2 för gods, som lossas eller lastas inom Region Gotlands
hamntaxeområden utan att därvid föras över hamnen tillhörig kaj eller brygga

2.2.2

av varuavgift under 2 för gods, som föres mellan två av Region Gotlands
förvaltade hamnar.

3 BATPLATSTAXA
Nedanstående avgifter inklusive moms
Gällande:
VISBY, KAPPELSHAMN, FARÖSUND, SLlTE, BOTVALDEVIK, HERRVIK, RONEHAMN,
VÄNDBURG, KALKUGNSKAJEN OCH KLINTEHAMN
Beräkningsgrund
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Båtplatsavgifter för tiden 1/1 - 31/12 utgår för alla båtar inom hamnområdet. Avtal kan
tecknas för kajplats, uppläggningsplats eller kajplats + uppläggningsplats.
Om båten är i sjön perioden 1/1

31/3 (eller tid därav) tillkommer 50% på båtplatsavgiften.

Efter 31/10 tas bojar upp för vinterförvaring. Anvisning av plats för resterande del av året
sker genom hamnfogde.
Avtal som nytecknas för båtplats efter 31 juli erläggs halva avgiften för innevarande år.
Om båtplats lämnas till förfogande senast 31 maj återbetalas halva avgiften för innevarande
år.
Erhållen kajplatsdekal, skall fastsättas på båten, väl synlig från kajen.
I annat fall kan gästhamnsavgift debiteras båtägaren.
Grupp I

Visby hamn

Grupp II

Slite, Herrvik, Ronehamn, Vändburg, Klintehamn

Grupp '"

Övriga regionala hamnar.
Grupp
1

Grupp

Grupp

2

3

1860 kr

1740 kr

1455 kr

1 240 kr

1 160 kr

970 kr

115 kr

105 kr

84 kr

305 kr/m

305 kr/m

305 kr/m

2408 kr

1973 kr

1 725 kr

1 605 kr

1 315 kr

För varje påbörjad dm däröver tillkommer

115 kr

105 kr

84 kr

Uppläggninsavgifter
Uppläggningsplats för båt upp till 1,70 m bredd,
med kontrakt på båtplats.

415 kr

260 kr

200 kr

26 kr

13,50 kr

18,00kr

2645 kr

2645 kr

2645 kr

115 kr

105 kr

84 kr

Kajplats längs med kaj
Kajplats t o m 1,70 m bredd
tiden 1/1 - 31/12
Kajplats t o m 1,70 m bredd
tiden 1/4 - 31/12 (eller tid därav)
För varje påbörjad dm däröver tillkommer
Tillägg för båtar med Loa>10m

Kajplats med akterförlöjning eller Y-bom
Kajplats med akterförlöjning t.o.m.
1,70 m bredd tiden 1/1 - 31/12

2588 kr

Kajplats med akterförtöjning t.o.m.
1,70 m bredd tiden 1/4 - 31/12
(eller tid därav)

För varje påbörjad dm däröver tillkommer
Uppläggningsplats på asfaltsplan,
för båt upp till 1,70 m bredd, utan
kontrakt på båtplats.
Arsavgift, delbar per månad.
För varje påbörjad dm däröver tillkommer
8
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0:0 på grusplan/gräs, för båt
Upp till 1,70 m bredd

2 000 kr

2 000 kr

2 000 kr

60 kr

60 kr

60 kr

Strandplats för båt upp till 1,70 m bredd

580 kr

580 kr

för varje påbörjad dm däröver tillkommer

62 kr

52 kr

För varje påbörjad dm däröver tillkommer

4 GÄSTBATSTAXA
Nedanstående avgifter inklusive moms
Avgifter per dygn exkl. el.
För båtplats med tillgång till elanslutning erläggs avgift enligt servicetaxa nedan.
Erlagd avgift gäller för 24 timmar från den tidpunkt då båten anlänt till hamnen.
Erhållen märkningslapp avseende betald avgift skall fästas på båten väl synlig enligt
hamnpersonalens anvisningar.
Längd

O8 11 14 19 30 -

8 m
11 m
14 m
19m
30m
m

*/ Visby hamn

Övriga hamnar

135 kr
210 kr
260 kr
420 kr
840 kr
2 100 kr

105
155
210
260
420
1 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr

- I segmentet 0-8 meter samt 8-11 meter hamnar båten i nästa
storlekssegment om bredden överstiger 3 meter.
- I segmentet 11-14 meter samt 14-19 meter hamnar båten i
nästa storlekssegment om bredden överstiger 4 meter.
*/ Enligt beslut av Tekniska nämnden den 29 april 2003 skall ett tillägg med 30 kr/dygn
påföras avgifterna för Visby hamn under perioden 1 juli - 15 augusti.

5 SERVICE TAXA
Nedanstående avgifter exklusive moms
Beställning av arbeten enligt taxan nedan skall inges till hamnkontoret senast
dagen innan arbetet önskas utfört.
Beställda arbeten utföres i den ordning de blivit anmälda, dock för behåller sig
hamnen att lämna företräde för haverister och liknande angelägenheter.
Beställning annulleras efter en timmes oanmäld väntetid.
Med oanmäld väntetid avses försening som inte anmälts av beställaren senast
en timme innan beställd tid.
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Arbetstidskostnad för en man per timme är ~ 360 kr under ordinarie arbetstid.
För allt övertidsarbete erlägges en tilläggsavgift med ~ kr 360 per timma och man.
Minsta debiterad avgift för uppdrag är för en timma.
Överskjutande tid debiteras för varje påbörjad halvtimma.
Övertid debiteras alltid för minst två timmar.
Övertid i anslutning till ordinarie arbetstid debiteras varje påbörjad halvtimma.
Ordinarie arbetstid är helgfri måndag-fredag kl. 07.00-16.00. All annan tid är övertid.
För utgift eller skada, som åsamkats trafikant, genom att kranen/slipen på grund av
driftsstörning eller annan force majeure ej kan användas, är hamnen ej
ansvarig eller ersättningsskyldig.
För skada av slag det vara må, som under arbete med kran/slip åsamkas person, gods eller
andra föremål, är beställaren ensam ansvarig och ersättningsskyldig
såvida skadan ej bevisligen uppkommit till följd av sådant fel på kran/slip, eller
därtill hörande delar, som hamnens personal uppenbarligen borde iakttagit och avhjälpt
genom försummelse eller grovt oförstånd varit vållande.

5.1

KRA NTAXA

gw 920 kr/tim

Fast kran i Visby hamn (10 ton). (inkl. kranförare)
Platshyra för båt vid kran utöver upptagnings- resp. sjösättningsdag

150 kr/dygn

Endast akuta arbeten får utföras i anslutning till den fasta kranen.
Vid användning av kran tillhandahålles en kranförare, under det att beställaren
anskaffar och bekostar all övrig personal, erforderligt material för uppallning
av båt.

5.2

TAXA 80GSER OCH ARBETSBAT
Bogseringsuppdraget utföres enligt ScandinavianTugowners villkor.
Arbetsuppdrag i Visby inkl. båtförare

4-QOO 1 030 kr/tim

Uppdrag på annan ort utföres enligt överenskommelse från fall till fall.

5.3

SLIPTAXA
Hamnen ställer en man till förfogande vid upp- och nedtagning.
Undanskaffande av is debiteras till självkostnad.
Besättning ombord på båt som sliptas skall vara behjälplig för nödvändiga
arbetsuppgifter i samband med upp- och nedtagning av båt.
Fartygs- och båtägare svarar själv för att fartyget och båtarna hålles brandoch skadeförsäkrat under sliptiden (reparentförsäkring).
2-QOO 2 030 kr
Upp- och nertagning.
10
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För fartyg över 50 br.reg.ton tillkommer en rörlig kostnad
på 12,00 kr per överskjutande GT.
För varje mellanliggande dag (exkl. el)

450 kr

El debiteras enligt taxan 5.5.5

5.4

LASTMASKIN

a+a 605 kr/tim

Lastmaskin Inkl. förare

5.5

ÖVRIGA TAXOR

5.5.1

Färskvattentaxa
38 kr/ton

Vattenavgift

380 kr

Vid leverans under 10,0 ton debiteras en minimiavgift av

5.5.2

Flottar. kablar och dylikt material
Flotte, stor

330 kr/dygn

Flotte, liten

135 kr/dygn

För längre tider enligt överenskommelse.

5.5.3

Hamnens mindre arbetsbåt i Visby eller
Klintehamn inkl.förare.

&00 630 kr/tim

Pontonflotte inkl. förare

&00 630 kr/tim

Taxa för upplagsplatser
För upplagsplats på asfaltyta inom hamnområdet debiteras
platshyra med

5,00 kr/m och mån

För upplagsplats på grusyta debiteras platshyra med

3,00 kr/m och mån

2

2

Upplag, som inom 7 dagar ett dygn förflyttas från hamnområdet är
befriat från avgift. För tid härutöver räknas del av månad som full månad.

5.5.4

Avfallsmottagning
Fast avfall till container, max 1,5 ton.
Därutöver debiteras en avgift per ton
11

3 500 4 500 kr/cont
3000 kr/ton
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5.5.5

Eltaxa
Elleveranser med mätning
Inkoppling avelskåp eller handske

240 kr/gång

Leverans av elström

1,45 kr/kWh

Leverans av elström till fiskefartyg i hemmahamnen, som.
erhållit låsbart el uttag för eget bruk, debiteras förbrukningsavgift enligt ovan.
Leverans av elström till platshyror eller gästande fiske- och fritidsbåt
från flerurtagsskåp (220 V. uttag)

42,00 kr/dygn

Elleveranser utan elmätare, avgift per dygn
Beräkningsgrund: 75 % av maxförbr/dygn
200 kr
400 kr
790 kr
1 565 kr

16 Ampere
32
"

63
125

5.5.6

"

Lås och nycklar
Byte låscylinder
Extra / ny nyckel

300 kr
120 kr
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TN §

181

AU §

106

Protokoll

Förslag till ny hamntaxa gällande Region Gotlands
hamnar

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden föreslår region fullmäktige att anta förslaget till ny hamntaxa för
Region Gotlands hamnar.

Föredragande; hamnchefTKF, Mats Eriksson.
Senast hamntaxorna reviderades var inför 2012. Då genomfördes en generell
indexreglering samt justerades vissa specifika poster för att möta ökade driftkostnader.
Sedan 2012 har index i princip legat still. För att möta de ökade driftskostnaderna
föreslås en punkthöjning för de poster där man kan påvisa ökade kostnader eller där en
anpassning av taxorna görs för att harmonisera med branschen.
Hamntaxan har generellt inte genomgått någon större omarbetning utan ändringar har i
huvudsak gjorts av text i syfte att förtydliga. Hamntaxan har tidigare bara till viss del
varit översatt till engelska men nu kommer hamntaxan att översättas i sin helhet för att
erhålla två kompletta versioner, en på svenska och en på engelska.
Förslaget till ny taxesättning innebär en höjning av enskilda poster. Ökade kostnader för
omhändertagandet av fartygsgenererat avfall (sopor och sludge), personalkostnader samt
bevakning och åtgärder för att upprätthålla sjöfartsskyddet enligt ISPS-code
(International Ship and Port Facility Security) utgör basen till de föreslagna höjningarna.
Vad som särskilt även bör nämnas, är förslaget för förändring av taxa för GT
(gross tonnage). Rabatt för svavelhalten kan tas bort för att enligt svaveldirektivet krävs
att fartygen använder ett bränsle med en svavelhalt ~ 0,5 %.
Vi föreslår även en förändring av det avgiftsmaximerade GT för kryssningstrafik. På sikt
kommer denna begränsning tas bort helt och ett steg i detta är att för revideringen 2015
höja denna med 5 000 GT.
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Forts § 181
Använder man statistiken för 2013 i beräkningsmodellen kommer intäkterna för 2015
att öka med ca 300 000 kr, vilket bedöms täcka hamnens ökade kostnader. Det bör
också framhållas att underhållsbehovet i hamnarna framöver medför allmänt ökade
kostnader.
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Ärendenr RS 2014/506
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Datum 30 oktober 2014

Regionstyrelsen

Remiss - Miljömålsberedningens betänkande "Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten"
(SOU 2014:50)
Förslag till besl ut

Lednlngskontorets förslag till remissyttrande inges till Miljödepartementet.
Bedömning

Lednlngskontorets bedömning är Miljömålsberedningens slutbetänkande innehåller avvägda redovisningar och bedömningar av de olika intressen, samhälleliga aspekter och målkonflikter som rör miljöfrågor kopplade till användningen
av mark och vatten för jord- och skogsbruk, vattenbruk samt samhällsbyggnad
och samfärdsel. (Avvägningar kring markfor minera/utvinning är en fråga som inte ingår
i uppdraget.) Strategin för markanvändnlng innehåller några förslag till mindre
författnings förändringar som direkt rör kommunernas planeringsansvar, medan strategin för vatten inte kommer med sådana förslag utan stannar vid vilka
områden som anses behöva fördjupade utredningsuppdrag, utan att ge färdiga
förslag till förändrad styrning.
För regionens fysiska planering för mark och vattenanvändning på Gotland
bedöms strategierna överlag ge fördjupat stöd för redan valda inriktningar. För
en hållbar regional näringslivsutveckling i samklang med en hållbar användning
av mark och vatten blir näringslivets ekonomiska grundförutsättningar avgörande; en utveckling som till största delen ligger utom ramen för miljömålsberednlngens förslag, liksom hur samhällets kostnadsfördelning för att klara anpassningen till ett förändrat klimat ska göras.
Bakgrund

Miljömålsberedningeni har haft de båda uppdragen att ta fram en strategi för
långsiktigt hållbar markanvändning (dir 2011:91) och att ta fram en strategi för
en sammanhållen och hållbar vattenpolitik (dir 2012:95). Uppdragen var att ur
ett helhetsperspektiv föreslå en strategi för att uppnå de nationella miljökvalil

En parlamentarisk kommitte (enl dir. 2010:74) vars uppdrag är att lämna förslag till regeringen om hur miljökvaJi·

tetsmälen och generationsmälet kan näs

Besöksadress Visborgsallen 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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tetsmål som är kopplade till en långsiktigt hållbar markanvändning och att
lämna förslag till en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik med
ett helhetsperspektiv på hav och sötvatten.
Eftersom mark och vatten hänger samman ser Miljömålsberedningen de båda
strategierna som två sammanhängande delar i arbetet för att nå miljökvalitetsmålen. De redovisas därför samtidigt i detta slutbetänkande.
Ärendet

Strategin för långsiktigt hållbar markanvändning utgörs både av två tidigare betänkanden som bland annat innehöll nya etappmål i miljömålssystemet och av
detta slutbetänkande som fokuserar på styrningen av markanvändningen ur ett
helhetsperspektiv. Samhällets behov av anpassning till ett förändrat klimat och
främjande av grön infrastruktur ges stort utrymme. Det tar även upp hur en
hållbar användning av jordbruksmark ska nås.
Strategin för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik fokuserar på hur vattenresurserna kan förvaltas för framtiden. Särskilt inriktas det på farliga ämnen,
skydd och restaurering av vattenområden, hållbar närings belastning och hållbar
fiskförvaltning. Frågan om en tydligare styrning inom havs- och vattenmiljöområdet tas upp här, samtidigt ska redan beslutade och föreslagna etappmål
som rör vatten ses som en integrerad del i strategin för hållbar vattenanvänd-

rung.
Delar av betänkandet som kan vara av särskild vikt för Region Gotland

Förslagen till författnings förändringar rör ett stärkt skydd för brukningsvärd
jordbruksmark i PBL, enligt hushållningsbestämmelserna i 3 kap.4 § andra
stycket miljöbalken och att skogsvårdslagens krav på beskogning av produktiv
skogsmark lättas upp inom en 25 m zon från jordbruksmark.
Därutöver kompletteras instruktionerna till ett antal statliga myndigheter med
uppdraget att ta initiativ till, stödja och följa upp arbete med anpassning till ett
förändrat klimat och att samverka med andra berörda myndigheter i detta arbete. Fördjupade uppdrag inom klimatanpassning ges t ex tilll Naturvårdsverket
och SMHI. Finansiering av klimatanpassningsåtgärder föreslås inte här utan det
föreslås få en egen utredning.
Hållbar användning av jordbruksmark

De föreslagna förändringarna i PBL kommer att innebära att länsstyrelserna
ska verka för att hänsyn tas till brukningsvärd jordbruksmark och att granskning av kommunernas planförslag ska ske utifrån det inom ramen för samråd
och granskning av förslag till översikts- och detaljplaner.
Miljömålsberedningens bedömning är att förslaget med ändringar i plan- och
bygglagen avseende tillämpningen av miljöbalkens skyddsföreskrifter bör vara
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tillräckligt för att uppnå ett bättre skydd av den bruksvärda jordbruksmarken.
Därför tas inte frågan om jordbruksmark som riksintresse upp som förslag. En
utredning pågår t o m 2015 om vilka typer av områden av riksintresse som är
ändamålsenliga över tid att behålla/utveckla, skyddet av jordbruksmark ingår i
utredningsdirektivet.
Miljörnålsberedningen konstaterar att själva brukandet av marken är en förutsättning för jordbrukslandskapets värden. I takt med de ökade anspråken på
marken anser Miljörnålsberedningen att det är mycket viktigt att bevara jordbruksmarken och att skapa förutsättningar för ett konkurrenskraftigt jordbruk.
Eftersom den svenska jordbrukspolitiken är en del av EV:s gemensamma
jordbrukspolitik krävs även insatser på EV-nivå för att åstadkomma en långsiktigt hållbar användning av jordbruksmark.
Kommentar: Strategin ger inga förslag för att utveckla en livskraftig jordbruks-

näring utan hänvisar till utredningen om konkurrenskraften i svensk jordbruksoch trädgårdsproduktion (dir. 2013:20) vars delredovisning lämnades av utredaren Rolf Annerberg 5 juni, (SOV 2014:30), "Konkurrenskraftsutredningen"
ska slutredovisas senast den 1 mars 2015.
Miljörnålsberedningens förslag är att Sverige inom EV ska arbeta för att medel
inom den gemensamma jordbrukspolitiken förs över från de generella stöden
inom pelare I till riktade miljö- och landsbygdsinsatser inom pelare II. En utfasning av pelare I och gårdsstödet bör ske samtidigt som de riktade åtgärderna
inom landsbygdsprogrammet stärks. Förslaget innebär inte en direkt överföring
av medel från pelare I till pelare II och det är i linje med de nuvarande svenska
jordbrukspolitiska målen om att de totala kostnaderna för jordbruksstöden bör
minska (prop. 1997/98:142). Sverige bör i samarbete med andra medlemsländer ta fram förslag på en plan för hur en successiv överföring av medel från de
generella direktstöden (pelare I) till mer rik11 tade stöd (pelare II) kan ske.
Miljömålsberedningen föreslår:
O Etappmål om bevarande av jordbruksmark.
O

Etappmål om en gemensam jordbrukspolitik som främjar en långsiktigt
hållbar användning av jordbruksmark.

.Åtgärder för minskade utsläpp av växthusgaser frän organogena jordar

Markanvändningen har också betydelse för att minska utsläppen av växthusgaser. Genom att minska utsläppen från organogena jordar och öka kolinlagringen kan jord- och skogbruket bidra till att nå både nationella mål och internationella åtaganden. Miljörnålsberedningen föreslår därför att regeringen senast
2015 ger Skogsstyrelsen och Statens jordbruksverk i gemensamt uppdrag att
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efter samråd med Naturvårdsverket genomföra en strategisk planering för arbetet med att minska avgången av växthusgaser från organogena jordar och
öka kolinlagringen i åker- och betesmark. Uppdraget bör redovisas senast 2017.
I uppdraget bör ingå att identifiera kunskapsbrister kring de organogena jordarnas utsläpp, omfattning, geografiska placering och lämplighet för ändrad
markanvändning.
Grön infrastruktur

Biologisk mångfald är avgörande för ekosystemen och för ekosystemens förmåga att leverera ekosystem~änster. För att bevara biologisk mångfald på längre sikt behöver det finnas grön infrastruktur som gör det möjligt för arter att
sprida och förflytta sig landskapet. Miljömålsberedningen anser att arbetet med
grön infrastruktur bör stärkas för att flera av miljökvalitetsmålen ska kunna
nås, inte minst mot bakgrund av ett förändrat klimat som påverkar ekosystemen. Vardagslandskapet och de miljöer som följer samhällts infrastruktur kan
ha stor betydelse för en fungerande grön infrastruktur. Alltför lite uppmärksamhet har ägnats åt möjligheterna att knyta ihop värdefulla områden och säkerställa spridningsvägar med en ökad hänsyn till grön infrastruktur i brukandet och skötseln av vardagslandskapet.
Miljömålsberedningen föreslår därför:
O Etappmål om stärkt hänsyn till grön infrastruktur.
Förslaget om grön infrastruktur innebär uppdrag till statliga myndigheter

Skogsstyrelsen och Statens jordbruksverk att efter samråd med andra berörda
aktörer utforma gemensamma ekonomiska styrmedel för hantering av övergångszoner. Trafikverket att planera för och genomföra skötsel av vägars sidoområden och järnvägsmark utmed järnvägslinjer och stationsområden ur naturvårds- och landskapsperspektiv. Svenska kraftnät att planera för och
genomföra skötsel av krafdedningsgator ur naturvårds- och landskapsperspektiv. Statens jordbruksverk att genomföra en satsning på rådgivning och information om skötsel av gräs- och buskmarker i infrastrukturens miljöer.
Stärkt klimatanpassning

En av samhällets stora utmaningar för framtiden är hur användningen av mark
och vatten ska kunna anpassas till ett förändrat klimat. Klimatanpassning handlar bl.a. om att identifiera risker och sårbarheter för att undvika framtida skadekostnader och störningar i samhället, men också om att ta till vara de möjligheter som kan följa av ett förändrat klimat. Det behövs en ökad anpassning till
ett förändrat klimat för att nå miljökvalitetsmålen.
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Det kan vara nödvändigt att stärka kommunernas möjlighet att vidta åtgärder
på annans mark för att skydda bebyggelse, viktig infrastruktur och annan
markanvändning från naturolyckor.
Det kan också finnas behov av att förtydliga plan- och bygglagen när det gäller
vissa skyddsfrågor, t.ex. möjligheten att vid planering inom ett område vidta
åtgärder för att skydda områden utanför pianområdet.
Miljömålsberedningens uppdrag omfattar både hållbar markanvändning och
hållbar vattenpolitik. Miljömålsberedningen har identifierat behov av samhällsförändringar inom dessa områden och föreslår två etappmål:
D Förutsättningarna för att anpassa pågående och planerad markanvändning inklusive bebyggd miljö till ett gradvis förändrat klimat är säkerställda senast 2020.
D Förutsättningarna för en långsiktigt hållbar hantering av ytavrinning i
bebyggda miljöer (dagvatten) och naturmiljö i ett förändrat klimat ska
finnas på plats senast 2018.
Hållbar fiskförvaltning
Hållbar förvaltning av vattenresurserna

Olika former av utsläpp till och fysiska förändringar av vattenmiljöer, användning av de akvatiska resurserna, samt ökade anspråk på vatten ställer krav på en
långsiktigt hållbar förvaltning av våra vatten. En hållbar vattenpolitik ska bidra
till att säkerställa god vattenkvalitet och vattentillgång samt bevarande av biologisk mångfald och kulturmiljö. Den ska också bidra till en långsiktigt hållbar
utveckling av exempelvis vatten-, jord- och skogsbruk, andra former av näringsliv, transporter, turism och till regional utveckling.
Miljömålsberedningen föreslår att:
D D Förutsättningar för en ekosystembaserad fiskförvaltning ska vara på
plats senast 2018
Miljömålsberedningen lyfter här även fram fyra särskilt viktiga frågor genom
bedömningar:
D Direkta utsläpp av farliga ämnen till vattenmiljöer bör åtgärdas.
D Ökat och stärkt skydd av marina områden.
D Bättre förutsättningar för restaurering av kust- och sötvattensmiljöer.
D Ytterligare åtgärder är nödvändiga för att uppnå en hållbar näringsbelastning.
Effektiv styrning inom havs- och vattenmiljöområdet

Vattenrelaterade miljöproblem hanteras i en rad parallella processer, både nationellt och internationellt. Lagstiftningen på vattenområdet är omfattande,
med styrning på olika nivåer. Detta har lett till ett svårgenomträngligt regelsystem. En korrekt tillämpning av reglerna är resurskrävande, vilket riskerar att ta
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tid och kraft från själva åtgärdsarbetet. Miljömålsberedningen anser att styrningen på olika sätt behöver tydliggöras och effektiviseras för att stärka förutsättningarna för att nå de vattenrelaterade miljökvalitetsmålen.
Miljörnålsberedningen föreslår därför:
D Etappmål om god status för Sveriges vattenförekomster.
Miljömålsberedningen lyfter även fram en särskilt angelägen fråga genom en
bedömning:
D Förstärkt samordning av arbetet med åtgärdsprogram inom havs- och
vattenmiljöområdet.
De miljökvalitetsmål som rör vatten är mycket utmanande. De förslag till
etappmål som Miljörnålsberedningen lämnar i detta betänkande ska ses som
steg på vägen för att nå en sammanhållen och hållbar vattenpolitik.
Analysera behovet av förändringar av terminologi

Miljörnålsberedningen föreslår att de normer på vattenområdet som kategoriseras som miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 2 § miljöbalken bör få ett annat samlingsbegrepp än miljökvalitetsnormer, exempelvis bestämmelser om miljökvalitet. Då blir det möjligt att låta begreppet miljökvalitetsnormer vara förbehållet
de bestämmelser som enligt ramdirektivet för vatten utgör miljökvalitetsnormer, till skillnad från andra typer av bestämmelser. Verksamhetsutövare skulle
fortfarande vara skyldiga att följa miljökvalitetsnormer, men för andra bestämmelser om miljökvalitet skulle samma direkta tillämpning inte föreligga.
Istället skulle myndigheterna genom åtgärdsprogram för dessa bestämmelser,
föreskrifter och i enskilda ärenden behöva precisera vilka parametrar och åtgärder som verksamhetsutövare ska följa eller på annat sätt förhålla sig till.

Slutsats
Ledningskontorets slutsats är att Miljörnålsberedningens föreslagna strategier
kan ge ett gott stöd till kommunal fysisk planering för en hållbar mark och vattenanvändning, men att rådighet över delar av förslagen saknas, samtidigt som
flera föreslagna utredningar återstår innan strategierna är fullt utarbetade.
Ledningskontoret
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Handlingstyp Yttrande

Region Gotland

Datum 26 november 2014

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
Miljödepartementet
Naturmiljöenheten
Ert dnr M2014/1595/Nm

Remissyttrande: Miljömålsberedningens betänkande "Med
miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten"
(SOU 2014:50)
Region Gotland anser att Miljömålsberedningens betänkande ger en allsidig
belysning av de olika intressen och målkonflikter som rör miljöfrågor kopplade
till användningen av mark och vatten. Vi lämnar synpunkter bara på några få av
remissens många förslag.
Långsiktigt hållbar användning av jordbruksmark,

Gotland är en jordbruksregion och vi ser den snabba omstruktureringen inom
sektorn. Därför vill vi understryka att åtgärder som syftar till att nå
miljömålsberedningens förslag om bevarande av jordbruksmark och en
gemensam jordbrukspolitik som främjar en långsiktigt hållbar användning av
jordbruksmark, blir meningslösa och omöjliga att genomföra om inte samtidigt
en ekonomiskt bärkraftig jordbruksnäring kan vidmakthållas.
Vi välkomnar dock förslagen som stödjer en förbättrad hushållning med
brukningsvärd jordbruksmark, en åtgärd som redan tillämpas i vår översiktliga
planering.
Minskade växthusgaser från markanvändning

Genomförandet av en strategisk planering för att minska avgången av
växthusgaser från organogena jordar och öka kolinlagringen i åker- och
betesmark samt identifiering av kunskapsbrister kring de organogena jordarnas
utsläpp och lämplighet för ändrad markanvändning kan få särskilt stora
konsekvenser på Gotland, där omkring 20 procent av åkerarealen finns på
mulljordar.

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
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Regionstyrelsen
Region Gotland

Grön infrastruktur

Region Gotland ser positivt på möjligheterna att använda de korridorer i
landskapet som att samhällets infrastruktur skapar även som gröna korridorer
för att binda samman olika grönstrukturer.
Anpassningen till ett förändrat klimat är en stor utmaning

Utmaningen hur användningen av mark och vatten ska kunna anpassas till ett
gradvis förändrat klimat måste mötas gemensamt. På Gotland ser vi särskilt att
årstidsvariationerna i vår vattenförsörjning både till hushållen och till de areella
näringarna påverkas av klimatförändringarna.
Vi ser gärna snara förslag på hur det framtida arbetet med att anpassa pågående
och planerad mark och vattenanvändning till ett gradvis förändrat klimat kan
finansieras genom delat ansvar mellan stat, kommun och enskilda eftersom
sannolikt kostnaderna för att inte göra något riskerar att bli högre ju längre tiden
går.

Regionstyrelsen

Åke Svensson
ordförande

Jan Björinge
regiondirektör
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Sa mma nfattn ing

Vi har fått i uppdrag att ta fram en strategi för långsiktigt hållbar
markanvändning (dir. 2011:91) och en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik (dir. 2012:95). Uppdragen ska slutredovisas i juni 2014.
Eftersom mark och vatten hänger nära samman, kan och bör
inte några knivskarpa gränser mellan strategierna dras. Istället ser vi
strategierna som integrerade delar i arbetet för att nå miljökvalitetsmålen, och vi redovisar dem därför samlat i detta betänkande.
Strategin för långsiktigt hållbar markanvändning omfattar totalt
tre betänkanden där detta betänkande utgör slutbetänkande. I Plan
för framtagandet aven strategi för långsiktigt hållbar markanvändning (SOU 2012:15) gjorde vi en övergripande problemanalys och
identifierade ett antal svåra frågor som kräver långsiktiga politiska
avvägningar. Dessa frågor behandlas dels i delbetänkandet Långsiktigt hållbar markanvändning - del 1 (SOU 2013:43), dels i detta
betänkande.
I detta betänkande fokuserar vi på hur styrningen av markanvändningen kan utvecklas för ett ökat helhetsperspektiv, med särskild
inriktning på samhällets behov av anpassning till ett förändrat klimat
och främjande av grön infrastruktur. Vi tar också upp hur vi ska
uppnå en hållbar användning av jordbruksmark. Tidigare beslutade
och föreslagna etappmål som rör markanvändning utgör en del i
strategm.
En hållbar markanvändning är också en förutsättning för att vi
ska kunna nå de vattenpolitiska målen. Samtidigt har vatten en stor
betydelse för markanvändningen.
Fokus för vattenmiljöarbetet bör ligga på genomförande och
uppföljning av åtgärder. Strategin för en sammanhållen och hållbar
vattenpolitik fokuserar på hur vattenresurserna kan förvaltas för
framtiden, med särskild inriktning på farliga ämnen, skydd och restaurering av vattenområden, hållbar näringsbelastning och hållbar
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fiskförvaltning. Vi tar också upp frågan om en tydligare styrning
inom havs- och vatten miljö området. Tidigare beslutade och föreslagna etappmål som rör vatten utgör en integrerad del i strategin.
För att åstadkomma en långsiktigt hållbar markanvändning och
en sammanhållen och hållbar vattenpolitik måste olika intressen och
anspråk beaktas och vi måste göra avvägningar mellan olika samhällsmål. Syftet med våra förslag till strategier om mark och vatten är att
göra dessa långsiktiga politiska avvägningar.

Våra förslag - en hållbar användning av mark och vatten
med fokus på miljömålen
Hållbar användning av jordbruksmark

En förutsättning för jordbrukslandskapets värden är själva brukandet av marken. Ett fortsatt svenskt jordbruk, där de negativa
miljöeffekterna kan hanteras inom pågående produktion, är därför
en av förutsättningarna för att uppnå en långsiktigt hållbar markanvändning. I takt med de ökade anspråken på marken anser vi att
det är mycket viktigt att bevara jordbruksmarken och att skapa
förutsättningar för ett konkurrenskraftigt jordbruk. Eftersom den
svenska jordbrukspolitiken är en del av EU:s gemensamma jordbrukspolitik krävs även insatser på EU-nivå för att åstadkomma en
långsiktigt hållbar användning av jordbruks mark.
Markanvändningen har också betydelse för att minska utsläppen
av växthusgaser. Genom att minska utsläppen från organogena jordar och öka koliniagringen kan jord- och skogbruket bidra till att
nå både nationella mål och internationella åtaganden.
Ekologisk produktion är ett viktigt komplement till det konventionella jordbruket för att uppnå en hållbar användning av jordbruks mark. Särskilt den biologiska mångfalden gynnas av ekologisk
produktion eftersom kemiska bekämpningsmedel inte är tillåtna
och längre och mer varierande växtföljder tillämpas.
Vi föreslår därför:
• Etappmål om bevarande av jordbruksmark.
• Etappmål om en gemensam jordbrukspolitik som främjar en
långsiktigt hållbar användning av jordbruks mark.
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Vi lyfter även fram tre särskilt angelägna frågor genom bedömmngar:
• Förutsättningar för att bevara och stärka ett öppet och variationsrikt landskap.
• Ett livskraftigt svenskt jordbruk kan stärka odlingslandskapets
natur- och kulturvärden.
• Skapa förutsättningar för minskade utsläpp av växthusgaser från
skogs- och jordbruksmark.

Grön infrastruktur

Biologisk mångfald är avgörande för ekosystemen och för ekosystemens förmåga att leverera ekosystemtjänster. För att vi ska
klara av att bevara biologisk mångfald på längre sikt behöver det
finnas strukturer och funktioner i landskapet, dvs. grön infrastruktur, som gör det möjligt för arter att sprida och förflytta sig i
landskapet. Vi anser att arbetet med grön infrastruktur bör stärkas
för att flera av miljökvalitetsmålen ska kunna nås, inte minst mot
bakgrund av ett förändrat klimat som påverkar ekosystemens
utbredning, artsammansättning och resiliens.
Vi föreslår därför:
• Etappmål om stärkt hänsyn till grön infrastruktur.

Stärkt klimatanpassning

En av samhällets stora utmaningar för framtiden är hur användningen av mark och vatten ska kunna anpassas till ett förändrat
klimat. Klimatanpassning handlar bl.a. om att identifiera risker och
sårbarheter för att undvika framtida skadekostnader och störningar
i samhället, men också om att ta till vara de möjligheter som kan
följa av ett förändrat klimat. Vi anser att det behövs en ökad anpassning till ett förändrat klimat för att nå miljökvalitetsmålen.
Med klimatanpassning avser vi åtgärder som syftar till att skydda
miljön och människors liv, hälsa och egendom genom att samhället
anpassas till de konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra
för mark, vatten och bebyggelse.
Vi föreslår därför:
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• Etappmål om bättre förutsättningar för anpassning till ett förändrat klimat.
• Etappmål om långsiktigt hållbar hantering av ytavrinning i bebyggda miljöer (dagvatten) och naturmark.

Hållbar förvaltning av vatten resurserna

Olika former av utsläpp till och fysiska förändringar av vattenmiljöer, användning av de akvatiska resurserna, samt ökade anspråk
på vatten ställer krav på en långsiktigt hållbar förvaltning av våra
vatten. En hållbar vattenpolitik ska bidra till att säkerställa god vattenkvalitet och vattentillgång samt bevarande av biologisk mångfald och
kulturmiljö. Den ska också bidra till en långsiktigt hållbar utveckling
av exempelvis vatten-, jord- och skogsbruk, andra former av näringsliv, transporter, turism och till regional utveckling.
Även om många åtgärder har genomförts som förbättrat vattenmiljön är det enligt vår mening angeläget att fler åtgärder kommer
till stånd, både internationellt och nationellt. För att åstadkomma
detta behövs ett helhetsperspektiv på havs- och vattenmiljön och
en väl fungerande samverkan mellan olika aktörer.
Vi föreslår därför:
• Etappmål om en hållbar fiskförvaltning.
Vi lyfter här även fram fyra särskilt viktiga frågor genom bedömmngar:
• Direkta utsläpp av farliga ämnen till vattenmiljöer bör åtgärdas.
• Ökat och stärkt skydd av marina områden.
• Bättre förutsättningar för restaurering av kust- och sötvattensmiljöer.
• Ytterligare åtgärder är nödvändiga för att uppnå en hållbar näringsbelastning.

Effektiv styrning inom havs- och vattenmiljöområdet

Vattenrelaterade miljöproblem hanteras i en rad parallella processer, både nationellt och internationellt. Dessa utgör ett komplext
och delvis överlappande system vilket sannolikt försvårar genom-
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förandet av åtgärder. Lagstiftningen på vattenområdet är omfattande,
med styrning på olika nivåer. Detta har lett till ett svårgenomträngligt regelsystem. En korrekt tillämpning av reglerna är resurskrävande, vilket riskerar att ta tid och kraft från själva åtgärdsarbetet.
Vi anser att styrningen på olika sätt behöver tydliggöras och effektiviseras för att stärka förutsättningarna för att nå de vattenrelaterade miljökvalitetsmålen.
Vi föreslår därför:
• Etappmål om god status för Sveriges vattenförekomster.
Vi lyfter även fram en särskilt angelägen fråga genom en bedömmng:
• Förstärkt samordning av arbetet med åtgärdsprogram inom
havs- och vattenmiljöområdet.
De miljökvalitetsmål som rör vatten är mycket utmanande. De förslag till etappmål och bedömningar som vi lämnar i detta betänkande
ska ses som steg på vägen för att nå en sammanhållen och hållbar
vattenpolitik.

Samlad konsekvensbedömning
Vi lämnar en samlad konsekvensbedömning av våra strategier. Kopplat till de olika förslagen gör vi även specifika konsekvensanalyser.
Våra förslag bygger på att hela samhällets insatser behövs för att
generations målet och miljökvalitetsmålen ska kunna nås. De etappmål vi föreslår syftar till en effektivare offentlig förvaltning med
fokus på miljön, tydligare miljökrav på verksamheter som påverkar
mark och vatten, samt effektivare styrmedel för samhällets frivilliga
insatser.
Förslagen till etappmål kommer inte i konflikt med Sveriges åtaganden som medlem i EV eller med svenska internationella åtaganden.
En avgörande faktor för att vi ska kunna nå miljökvalitetsmålen
är en effektiv och samverkande offentlig förvaltning med fokus på
miljö. Vi har identifierat några områden där det finns anledning att
utveckla arbetsformer och arbetsmetoder. De kunskapsunderlag
som statliga myndigheter och kommuner är i behov av för sitt
arbete behöver förbättras för ett effektivt miljöarbete. Inom vissa
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områden behöver förvaltningsmyndigheternas och kommunernas
roller och uppgifter förtydligas och samarbetsformerna utvecklas.
En bärande princip i svensk och europeisk miljölagstiftning är
att verksamhetsutövaren ska svara för kostnaderna för de förebyggande åtgärder som krävs för att skydda miljön. En annan typ
av ekonomiska styrmedel är att ersätta verksamhetsutövare för de
vidtagna åtgärder som ger miljönytta utöver vad som följer av
gällande regelverk. På så sätt skapas ekonomiska drivkrafter för
verksamhetsutövaren att "producera" miljövärden. I strategin för
hållbar markanvändning ingår denna typ av ekonomiska styrmedel i
tre av etappmålen.
Kunskaper om ekosystemtjänsters värden och miljöförstöringens kostnader är en förutsättning för kostnadseffektiva insatser
för att nå miljökvalitetsmålen. Fyra av de etappmål som vi föreslår
har kunskapsuppbyggnad samt rådgivning och kunskapsspridning
som centrala element. Vi bedömer att de åtgärder vi föreslår
kopplat till dessa etappmål kommer att bidra till en ökad kostnadseffektivitet i miljöarbetet.
Vi bedömer att de föreslagna strategierna om mark och vatten
för att nå miljömålen stödjer målet om ett långsiktigt hållbart
samhälle, ur såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt perspektiv.

20

Ledningskontoret
Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Ärendenr. RS 2014/520
Handlingstyp Tjänsteyttrande
Datum Den 11 november 2014

Regionstyrelsen

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag, remiss
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner upprättat förslag till remissvar med den ändring
som redovisas under Bedömning nedan.

Bakgrund
Socialdepartementet har arbetat fram en promemoria som innehåller förslag till
lagändringar med anledning av att regeringen tidigare redovisat till riksdagen att
det finns behov av ändringar i ett antal olika lagar mot bakgrund av förslagen i
propositionen ”En enklare planprocess”.
Propositionen föreslår en lagändring med minskade krav på detaljplan vilket
skulle ge kommunerna en större frihet att planera framtida plan- och byggprojekt med det övergripande syftet att förkorta handläggningstiderna eftersom
en detaljplaneprocess ofta tar lång tid. När propositionen behandlades av
riksdagen framkom kritik att förslaget skulle innebära en alltför långtgående
begränsning av detaljplanekravet vilket i förlängningen skulle kunna leda till en
osäkerhet när det skall krävas detaljplan eller när det är möjligt att bygga utan
krav på detaljplan. Dessutom ansåg riksdagen att de ändringar i övrig
lagstiftning som krävs vid ett godkännande av förslagen i propositionen inte
hade utretts tillräckligt.
Promemorian innehåller inget nytt förslag till ändrade krav på detaljplan utan
redovisar endast bedömda förändringar i annan lagstiftning om för-slaget till
minskade krav på detaljplan skulle realiseras. Promemorian tar exempelvis upp
förlag till förändringar i fastighetsbildningslagen, ordnings-lagen, miljöbalken,
väglagen m m.
Efter remissbehandlingen av promemorian avser regeringen att ta ställning till
om det finns skäl att återkomma till riksdagen med ett nytt förslag som syftar
till att begränsa kravet på detaljplan enligt plan- och bygglagen.
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Region Gotland har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian. Ärendet har
interremitterats till byggnadsnämnden. Nämnden beslutade 2014-10-29 att
godkänna det förslag till remissvar som utarbetats av samhällsbyggnadsförvaltningen och överlämna förslaget till regionstyrelsen för vidare
behandling. Förvaltningens tjänsteskrivelse redovisas i separat bilaga.

Bedömning
Ledningskontoret anser att ambitionen att förändra lagstiftningen i syfte att
minska tiderna för planprocessen är vällovlig och ställer sig positiv till att
regeringen utifrån inkomna synpunkter på promemorian arbetar fram ett nytt
förslag till lagändringar för förnyad behandling i riksdagen.
I övrigt föreslår kontoret att regionstyrelsen avger remissvar i enlighet med
byggnadsnämndens förslag.
Vid behandlingen i regionstyrelsens arbetsutskott föreslogs att den andra
punkten i förslaget till remissvar omarbetas enligt följande:
Regionstyrelsen anser att förslaget ställer sig även negativ till förslaget att regeringen ska ges
möjlighet att meddela föreskrifter om att startbesked för anmälningsärenden ska ske inom tre
veckor från det att den fullständiga anmälan kommit in till byggnadsnämnden inte utgör en
realistisk handläggningstid och därför bör förlängas alternativt inte införas alls.
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Nya steg för en effektivare plan- och bygglag, promemoria
S2014/6634/PBB, remissvar
Regionstyrelsen
−

ställer sig negativ till promemorians förslag till följdförändringar i de
lagar med anknytning till Regeringens förslag om lättnader i
detaljplanekravet i propositionen - En enklare planprocess - med
undantag av införandet av begreppet ”samlad bebyggelse” i plan- och
bygglagen.

−

anser att förslaget att regeringen ska ges möjlighet att meddela
föreskrifter om att startbesked för anmälningsärenden ska ske inom tre
veckor från det att den fullständiga anmälan kommit in till
byggnadsnämnden inte utgör en realistisk handläggningstid och därför
bör förlängas alternativt inte införas alls.

−

föreslår att ordningslagen och plan- och bygglagen ändras så att frågan
om jakt genom skjutning med eldvapen inom ett område med
detaljplan för vindkraft istället regleras med planbestämmelser i
detaljplanen.

Övriga redovisade förslag till ändringar i de redovisade lagrummen bedöms
vara motiverade.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328
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Org. nr. 212000-0803
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Webbplats www.gotland.se
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Regionstyrelsen anser vidare att ambitionen att förändra lagstiftningen i syfte
att minska tiderna för plan- och exploateringsprocesserna är vällovlig. Det är
angeläget att arbetet med att ta fram ett nytt förslag till lagändringar i syfte att
korta handläggningstiderna snarast presenteras för riksdagen utifrån inkomna
remissvar.
Regionstyrelsen

Åke Svensson
Ordförande

Jan Björinge
Regiondirektör
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Sammanfattning
I denna promemoria redovisas huvudsakligen följande.
-Vilka författningsändringar som krävs 'om bestämmelserna i plan- och
bygglagen (2010:900), PBL, skulle ändras i fråga om kravet att kommunen i
vissa fall alltid ska upprätta en detaljplan. Författningsändringar krävs i
sådant fall i miljöbalken, väglagen (1971:948), ordningslagen (1993:1617),
lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning samt i PBL.
-Behovet av följdändringar i fastighetsbildningslagen(1970:988) respektive
lagen (2014:227) om fårdigställandeskydd med anledning av de nya
bestämmelser om s.k. komplementbostadshus som infördes i PBL den 2 juli
2014·
-Behovet av ytterligare ändringar i miljöbalken för att säkerställa
verksamhetsutövares rättssäkerhet vid omgivningsbuller vid
bostadsbyggnader.
-Flera nya steg för en effektivare plan- och bygglag.
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I denna promemoria redovisas huvudsakligen följande.

A. Vilka författningsändringar som krävs om bestämmelserna i
plan- och bygglagen (2010:900), PBL, skulle ändras i fråga om
kravet att kommunen i vissa fall alltid ska upprätta en detaljplan.
Författningsändringar krävs i sådant fall i miljöbalken, väglagen
(1971:948), ordningslagen (1993:1617), lagen (1998:814) med
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt i
PBL.
B. Behovet av följdändringar i fastighetsbildningslagen (1970:988)
respektive lagen (2014:227) om färdigställandeskydd med anledning av de nya bestämmelser om s.k. komplementbostadshus
som infördes i PBL den 2 juli 2014~
C. Behovet av ytterligare ändringar i miljöbalken för att säkerställa
verksamhetsutövares rättssäkerhet vid omgivnings buller vid
bostads byggnader.
D. Flera nya steg för en effektivare plan- och bygglag.
Dessa punkter utvecklas i det följande.

A. Minskade krav på detaljplan förutsätter följdändringar i flera
lagar
Regeringen föreslog i propositionen En enklare planprocess (prop.
2013/14:126) att kravet på detaljplan i PBL borde begränsas. I
stället för att i princip alltid kräva en detaljplan för ny sammanhållen bebyggelse skulle kommunerna ges ett större utrymme för
att bedöma i vilka fall som en detaljplan krävs. Riksdagen avvisade
regeringens förslag i denna del. Regeringen redovisade i propo-
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sitionen att förslaget medförde att det fanns ett behov av följdändringar i flera andra lagar. Regeringen aviserade sin avsikt att
återkomma till riksdagen i denna fråga. Vilka författningsändringar
som krävs i andra författningar redovisas i denna promemoria.
Många lagar bygger på antagandet att sammanhållen bebyggelse
ska regleras med en detaljplan. I de fall som lagstiftaren har önskat
knyta vissa bestämmelser till sammanhållen bebyggelse har dessa
ofta knutits till själva detaljplanen. Enligt gällande rätt kan förekomsten aven detaljplan t.ex. medföra krav på tillstånd, att vissa
åtgärder är förbjudna eller kan utföras utan krav på sådana tillstånd
som annars skulle behövas (avsnitt 4.2). En översikt över vilka
rättsverkningar som förekomsten aven detaljplan ger upphov till
redovisas i avsnitt 4.3.
Om kravet på detaljplan begränsas i PBL finns det anledning att
tro att det kan bli relativt vanligt att kommunerna i vissa fall väljer
att inte upprätta en detaljplan, även i fråga om tätorter och annan
sammanhållen bebyggelse. Sådana bestämmelser i andra lagar som
är kopplade till förekomsten aven detaljplan kommer således inte
att omfatta den bebyggelse som inte kommer att omfattas av detaljplan. Följaktligen krävs i vissa fall en justering av regelverket om de
rättsverkningar som i dag är kopplade till förekomsten aven detaljplan ska omfatta sådan tätare bebyggelse som i framtiden inte alltid
kommer att omfattas av detaljplan. I promemorian bedöms att det i
många fall är lämpligt att ändra tillämpningsområdet av dessa
bestämmelser så att dessa inte bara ska gälla inom områden med
detaljplan utan även inom områden med samlad bebyggelse. Sådan
bebyggelse föreligger om det finns minst 10-20 hus och de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg,
parkmark o.d. Den närmare innebörden av detta uttryck och
motiven till att välja just detta uttryck redovisas i avsnitt 4.4.
Från såväl allmän som enskild synpunkt är det angeläget att lagbestämmelser är förutsägbara och enkla att tillämpa. Uttrycket
samlad bebyggelse kan leda till tolkningsproblem i det enskilda
fallet och kommunens översiktsplan bör därför redovisa vilka
områden där bebyggelsen är samlad på sådant sätt som avses i· detta
sammanhang. Därigenom kan samhället göra det lättare för den
enskilde att förstå inom vilka områden som vissa krav enligt
berörda speciallagar är tillämpliga (avsnitt 4.5).
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Vidare redovisas vilket behov av författningsändringar som föreligger om kravet på detaljplan begränsas.

Ordningslagen
Om kravet på detaljplan begränsas i PBL bör ordningslagen ändras
så att kravet på att anmäla allmänna sammankomster utomhus,
respektive offentliga tillställningar som det inte krävs tillstånd för,
även ska gälla i de fall som dessa anordnas inom samlad bebyggelse.
Kravet på anmälningsskyldighet bör även gälla för en allmän
sammankomst som anordnas inomhus inom samlad bebyggelse.
Även kravet på att en offentlig plats inom detaljplanelagt
område inte utan tillstånd av Polismyndigheten får användas på ett
sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har
upplåtits för, eller som inte är allmänt vedertaget, bör utökas till att
omfatta offentliga platser inom samlad bebyggelse generellt.
Vidare bör kravet på att sprängning och skjutning med eldvapen, utan tillstånd av Polismyndigheten, inte får äga rum inom
ett område som omfattas av detaljplan utökas till att även omfatta
samlad bebyggelse. Motsvarande ska även gälla för de särskilda
regler som gäller för vissa luft- eller fjädervapen.
Däremot bedöms att definitionen av offentlig plats inte behöver
ändras om kravet på detaljplan begränsas (avsnitt 4.6).

Miljöbalken m.m.
Om kravet på detaljplan begränsas i PBL bör miljöbalken ändras så
att definitionen av avloppsvatten, som bl.a. omfattar vatten som
avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs
för en viss eller vissa fastigheters räkning, även omfattar motsvarande avvattning av mark inom samlad bebyggelse.
Däremot finns inget behov av att ändra på reglerna om val av
plats, dvs. bestämmelserna att ett tillstånd eller en dispens inte får
ges i strid med en detaljplan eller områdesbestämmelser.
Inte heller behöver regeringens rätt att föreskriva att vissa djur
inte utan särskilt tillstånd av kommunen får hållas inom områden
med detaljplan, om sådana föreskrifter behövs för att hindra att
olägenheter för människors hälsa uppstår, utvidgas till att avse även
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andra områden. Inte heller undantaget att en fastighet i vissa fall
inte ska räknas som jordbruksmark, behöver ändras (avsnitt 4.7).

Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
Om kravet på detaljplan begränsas i PBL bör lagen med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning ändras i vissa
avseenden. Kommunens ansvar för gaturenhållning, snöröjning och
liknande åtgärder på sådana gator, torg, parker och andra allmänna
platser som är redovisade i en detaljplan och för vilka kommunen är
huvudman, bör utvidgas till att även gälla motsvarande områden
som kommunen har iordningställt för att tillgodose gemensamma
behov inom samlad bebyggelse. Däremot bör kommunens skyldigheter inte gälla om det finns särskilda skäl för kommunen att låta
bli att vidta åtgärderna.
Inom samlad bebyggelse, som inte omfattas av detaljplan, bör
kommunen ges rätt att ålägga en fastighetsinnehavare att ombesörja gaturenhållning och snöröjning m.m. i fråga om sådana
platser och områden som har iordningställts och begagnas för allmän trafik. Vidare bör kommunen inom samlad bebyggelse kunna
ålägga fastighetsinnehavarna att utföra kommunens skyldigheter
för gaturenhållning och snöröjning m.m. i fråga om sådana gångbanor eller andra utrymmen utanför fastigheten som behövs för
gångtrafiken (avsnitt 4.8).

Väglagen
Om kravet på detaljplan begränsas i PBL bör väglagen ändras så att
väghållaren även i fortsättningen ska ha ansvar för renhållning av
vägområden samt av mark till en bredd av 25 meter intill
parkeringsplatser eller rastplatser som är väganordning avseende
motorvägar och motortrafikleder utanför områden med detaljplan
där kommunen i övrigt har renhållningsansvaret för vägområden.
Om så inte sker skulle de föreslagna ändringarna i lagen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning kunna leda
till att kommunen och staten, i de fall som staten är väghållare,
skulle ha ansvar för samma områden.
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Lagen om ägofred
Med ägofred avses hur den enskilde jordägarens mark skyddas mot
intrång av främmande betesdjur. Om en fastighet används för bete
av bl.a. hästar och nötkreatur finns en skyldighet att anordna
stängsel om någon av grannarna yrkar på det, s.k. stängselskyldighet. I ägofredslagen finns ett undantag som innebär att stängselskyldigheten inte gäller inom områden med detaljplan.
Även om kravet på detaljplan begränsas i PBL bedöms att det
inte finns något behov av att ändra undantaget när det gäller
stängselskyldighet inom detaljplan (avsnitt 4.10).

Minerallagen
I minerallagen finns bestämmelser om undersökning och bearbetning av fyndigheter av vissa mineraliska ämnen, s.k. koncessionsmaterial, på egen eller annans mark. Om en prospektör får bearbetningskoncession innebär det en rätt gentemot markägaren att efter
en s.k. markanvisningsförrättning att bedriva bearbetning på
dennes mark. I lagen finns bestämmelser som påverkar möjligheten
till undersökningsarbete respektive möjligheten att få markanvisning på annans mark, bl.a. inom områden med detaljplan.
Även om kravet på detaljplan begränsas i PBL bedöms att det
inte finns något behov av att ändra hindersbestämmelserna i
minerallagen (avsnitt 4.11).

Jordabalken
Enligt jordabalken har vissa nyttjanderätter en längsta giltighetstid.
Denna giltighetstid är normalt 50 år. Inom områden med detaljplan
är denna tid endast 25 år.
I jordabalken finns även bestämmelser om jordbruks- och
bostads arrende, där ett sådant arrende i vissa fall kan sägas upp
inom områden som omfattas av detaljplan.
Vidare finns i jordabalken bestämmelser som innebär att relaxation i vissa fall kan ske med ett förenklat förfarande i fråga om s.k.
gemensamma inteckningar, dvs. när flera fastigheter används som
säkerhet för ett lån. Genom relaxationen upphör således en eller
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flera gemensamma inteckningar att gälla i någon eller några fastigheter, men inte i alla. Normalt ska en pantbrevs innehavare (dvs.
långivare) godkänna relaxationen, men i fråga om fastigheter som
bildats genom avstyckning av ett område som förvärvats aven
kommun för att ingå i allmän plats inom detaljplan behöver något
sådant godkännande inte ske.
Även om kravet på detaljplan begränsas i PBL bedöms att det
inte finns något behov av att ändra jordabalken i dessa avseenden
(avsnitt 4.12).

Lagen om allmänna vattentjänster

I vattentjänstlagen finns bestämmelser som hänger samman med
bestämmelserna om detaljplan i PBL. Bland annat ska sådan mark
som i en detaljplan har redovisats som allmän plats utgöra allmän
plats mark enligt vattentjänstlagen. För sådana områden ska berörda
fastighetsägare i vissa fall betala avgifter för en allmän VAanläggning.
Vidare gäller bl.a. att en fastighetsägare normalt ska betala
avgifter för en obebyggd fastighet om fastigheten enligt en detaljplan är avsedd för bebyggelse.
Även om kravet på detaljplan begränsas i PBL bedöms att det
inte finns något behov av att ändra vattentjänstlagen i dessa avseenden (avsnitt 4.13).

Plan- och bygglagen

Om kravet på detaljplan begränsas i PBL finns anledning att göra
flera följdändringar i PBL. Bland annat bör kravet på bygglov för en
annan ändring aven byggnad än tillbyggnad, där ändringen innebär
att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
eller att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt,
även gälla inom samlad bebyggelse. Även kravet på bygglov för en
ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande
näring inom ett område med detaljplan bör utvidgas till att även
gälla inom en samlad bebyggelse.
För att göra regelverket enhetligt bör formuleringen "sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs med hänsyn till omfatt-
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ningen av byggnadsverk i bebyggelsen", som med några variationer
förekommer på ett par ställen i lagen, ändras till "samlad bebyggelse" .
Vidare bör byggnadsnämndens möjligheter att ingripa med förelägganden för ökad trafiksäkerhet inom områden med detaljplan
utvidgas till att gälla alla områden. Byggnadsnämnden ska emellertid inte få ingripa med förelägganden i de fall som väghållningsmyndigheten respektive länsstyrelsen har rätt att ingripa med förelägganden när det gäller allmän väg.
Slutligen görs bedömningen att kravet att det inom områden
med detaljplan normalt krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller
väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar även bör gälla inom
områden med samlad bebyggelse (avsnitt 4.14). Detta krav finns i
plan- och byggförordningen(2011:338).

B. Ändringar med anledning av bestämmelserna om
komplementbostadshus i PBL
Till följd av förslagen i propositionen Nya åtgärder som kan
genomföras utan krav på bygglov (prop. 2013/14:127) är det sedan
den 2 juli 2014 möjligt att bl.a. uppföra s.k. komplementbostadshus
i omedelbar närhet av en- eller tvåbostadshus, även i de fall som
åtgärden strider mot den detaljplan som gäller för området. Mot
bakgrund av de synpunkter som framfördes under beredningen av
propositionen redovisas i denna promemoria om det finns behov av
följdändringar i fastighetsbildningslagen (1970:988) respektive
lagen (2014:227) om färdigställandeskydd.

Fastighetsbildningslagen
I samband med införandet s.k. komplementbostadshus i PBL framfördes bl.a. att bestämmelserna i vissa fall kunde leda till en
olämplig bebyggelseutveckling i de fall som en gällande detaljplan
inte innehöll några s.k. fastighetsindelningsbestämmelser. Denna
oro byggde på tanken att ett komplementbostadshus i vissa fall
skulle kunna fungera som utgångspunkt för nya fastigheter som
skulle kunna vara mindre lämpliga i förhållande till kommunens
avsikter med detaljplanen. Ett komplementbostadshus på en
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styckningslott skulle följaktligen kunna ge upphov till ytterligare
komplementbostadshus så att en olämplig dominoeffekt skulle
kunna uppstå på ett sätt som var mindre lämpligt för kommunen
respektive omgivningen. I propositionen aviserade regeringen sin
avsikt att återkomma till frågan om det finns behov av följdändringar i FBL, vilket föranleder den analys som redovisas i denna
promemona.
I promemorian görs bedömningen att det saknas skäl för att
ändra fastighetsbildningslagen och PBL till följd av risken för
olämpliga avstyckningar föranledda av komplement bostadshus
(avsnitt 5.1).

Lagen om färdigställandeskydd
Enligt färdigställandeskyddslagen krävs i vissa fall ett färdigställandeskydd för sådana åtgärder som enligt PBL kan genomföras
utan bygglov, trots att byggnadsnämnden enligt PBL inte har något
ansvar för att kontrollera om byggherren har skaffat ett sådant
skydd.
I promemorian föreslås att färdigställandeskyddslagen bör
ändras så att det aldrig ska krävas ett färdigställandeskydd för
sådana åtgärder som undantagits från kravet på bygglov enligt PBL,
dvs. i fråga om att uppföra, ändra eller bygga till komplementbostadshus, att göra en tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus
eller att bygga takkupor på ett sådant hus eller att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad (avsnitt 5.2).

C. Verksamhetsutövares rättssäkerhet vid omgivningsbuller vid
bostadsbyggnad
Riksdagen har beslutat att förbättra samordningen mellan de regelverk som gäller för planering och byggande respektive tillsyn i fråga
om buller genom förslagen i propositionen Samordnad prövning av
buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen (prop. 2013/14:
128). Lagändringarna träder i kraft den 2 januari 2015. Avsikten är
att buller som har godtagits i ett ärende enligt PBL som huvudregel
inte ska få leda till senare ingripanden med stöd av miljöbalken.
Bland annat införs en ny bestämmelse i miljöbalken med innebörden att en tillsynsmyndighet, som huvudregel, inte får besluta
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om förelägganden eller förbud när det gäller omgivnings buller vid
en bostadsbyggnad om det i planbeskrivningen till detaljplanen
eller i bygglovet enligt PBL har angetts beräknade bullervärden och
omgivningsbullret inte överskrider dessa värden.
U nder remiss behandlingen av det betänkande som låg till grund
för lagändringarna påpekade flera remissinstanser att det på längre
sikt finns risk för att verksamheter kan komma att utsättas för
ingripanden då omprövning av befintliga tillstånd sker i de fall då
bostadsbebyggelse har tillåtits i ett mer bullerutsatt läge. Av propositionen framgår att regeringen delar denna bedömning men att det
vid tidpunkten för regeringens beslut inte var möjligt att ta ställning till vilka författningsändringar som kunde behövas, utan att
frågan om vilka åtgärder som kan behövas för att trygga verksamhetsutövarnas rättssäkerhet behövde utredas. Vidare aviserade
regeringen ett behov av att se över bestämmelserna i miljöbalken
för att trygga att en verksamhetsutövare, som överskrider ett villkor om buller i ett tillstånd enligt miljöbalken, inte ska drabbas av
påföljder förutsatt att bullret följer de bullervärden som har angetts
i ett bygglov eller i planbeskrivningen till en detaljplan. Mot bakgrund av ovanstående föreslås i denna promemoria några ändringar
i miljöbalken.
I fråga om omgivningsbuller vid en bostadsbyggnad ska
tillståndsmyndigheten vid prövning av ett nytt eller ändrat tillstånd
inte få besluta om villkor enligt 16 kap. 2 § miljöbalken som innebär strängare krav avseende sådant buller än vad som följer av
beräknade bullervärden, om sådana värden anges i planbeskrivningen till den detaljplan eller i det bygglov som gäller för bostadsbyggnaden. Detta gäller om beslutet grundas enbart på förhållanden som är hänförliga till att bostadsbyggnaden har uppförts i
enlighet med planen eller lovet. Villkor som innebär strängare krav
ska dock få meddelas om det med hänsyn till de boendes hälsa
finns synnerliga skäl för det. Komplementbostadshus ska aldrig få
föranleda villkor i fråga om omgivningsbuller (avsnitt 6.1).
I fråga om omgivningsbuller vid en bostadsbyggnad ska tillståndsmyndigheten, i samband med omprövning av tillstånd, inte få
meddela skärpta villkor i ett tillstånd med stöd av 24 kap. 5 § miljöbalken enbart på grund av att det sedan ett tillstånd har getts eller
senast ändrats tillkommit en ny bostad i omgivningen, bostaden
ingår i ett område med detaljplan eller omfattas av ett bygglov och
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omgivnings bullret inte överskrider beräknade bullervärden som har
angetts i planbeskrivningen till detaljplanen eller i lovet. Skärpta
villkor ska dock få meddelas om det med hänsyn till de boendes
hälsa finns synnerliga skäl för det. Komplementbostadshus ska
dock aldrig få föranleda skärpta villkor i fråga om omgivningsbuller
(avsnitt 6.1).
Vidare föreslås att det ska införas ett undantag från straffbestämmelsen om otillåten miljöverksamhet i de fall en bostadsbyggnad utsätts för omgivningsbuller i strid mot ett bullervillkor.
U ndantaget ska gälla om byggnaden ingår i ett område med detaljplan eller omfattas av ett bygglov och det i planbeskrivningen eller i
bygglovet har angetts beräknade bullervärden som omgivningsbullret inte överstiger (avsnitt 6.2).

D. Nya steg för en effektivare plan- och bygglag
I promemorian föreslås även flera ändringar i PBL i syfte att göra
lagen enklare och effektivare.

Förfarandet för att upphäva tomtindelningar m.m. bör förenklas
Enligt äldre lagstiftning kunde fastighetsindelningen regleras
genom s.k. tomtindelningar och fastighetsplaner på i princip
samma sätt som en kommun i dag kan reglera fastighetsindelningen
genom en s.k. fastighetsindelningsbestämmelse i en detaljplan.
Eftersom tomtindelningar och fastighetsplaner enligt PBL gäller
som fastighetsindelningsbestämmelser räknas ett upphävande aven
sådan tomtindelning eller fastighetsplan som en ändring aven
detaljplan.
I promemorian föreslås att ett förenklat förfarande ska kunna
tillämpas för att kunna upphäva eller ändra tomtindelningar m.m. I
sådana fall ska samråd inte behöva ske med andra kommuner,
länsstyrelsen eller sakägare utanför planområdet. Vidare ska kommunen kunna besluta om ett upphävande efter ett samråd och den
s.k. samrådsredogörelsen har skickats till dem som inte har fått sina
synpunkter tillgodosedda. Därigenom behövs ingen s.k. granskningstid. Kommunen ska emellertid låta granska det ändrade förslaget om kommunen efter att samrådet är klart ändrar sitt förslag
väsentligt (avsnitt 7.1).
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Bestämmelserna om genomförandetid vid ändring aven detaljplan
behöver förtydligas
Reglerna för att t.ex. upphäva en tomtindelning eller fastighetsplan
kan uppfattas som att hela detaljplanen ges en ny s.k. genomförandetid, vilket i sådant fall får till följd att det blir väsentligt
svårare att upphäva eller ändra detaljplanen under den tid som
genomförandetiden löper.
I promemorian föreslås att PBL bör ändras så att det blir tydligt
att om en detaljplan ändras så ska planens genomförandetid enbart
gälla för de frågor som ändringen avser (i stället för den del som
ändras). Vidare bör ett undantag införas med innebörden att denna
bestämmelse inte ska tillämpas i sådana delar som en plan ändring
innebär att delar av detaljplanen upphävs (avsnitt 7.2).

Kommunens handläggningstid för ett anmälningsärende bör regleras
I PBL finns bestämmelser om att byggnadsnämnden ska handlägga
en ansökning om lov och förhandsbesked inom viss tid. Däremot
finns ingen reglerad tid för anmälningsärenden.
I promemorian föreslås att regeringen bör ges möjlighet att
meddela föreskrifter om handläggningen av ärenden om anmälan
enligt PBL. Vidare görs bedömningen att byggnadsnämnden bör
handlägga ett anmälningsärende skyndsamt och meddela sitt beslut
om startbesked inom tre veckor från det att den fullständiga
anmälan kom in till nämnden (avsnitt 7.3).

Sökanden i lov- och anmälningsärenden bör kunna överklaga ett
beslut om startbesked
Byggnadsnämndens beslut om startbesked får enligt PBL endast
överklagas av sökanden i bygglovsärendet. Detta innebär att sökanden i t.ex. ett anmälningsärende inte får överklaga nämndens
beslut, trots att sökanden kan ha godtagbara skäl för att överklaga
beslutet.
För att säkerställa sökandens rättssäkerhet föreslås i promemorian att även sökanden i ett rivningslovs-, marklovs- eller anmälningsärende bör få överklaga byggnadsnämndens beslut om startbesked (avsnitt 7.4).
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Lantmäterimyndigheten bör ingå i den obligatoriska samrådskretsen
vid förlängning av genomförandetid
Om s.k. fastighetsindelningsbestämmelser införs i en detaljplan ska
detaljplanen utformas så att vissa krav i fastighetsbildningslagen
(1970:988), anläggningslagen (1973:1149) och ledningsrättslagen
(1973:1144) är uppfyllda. Den prövning som kommunen gör av
dessa villkor är därefter bindande för lantmäterimyndigheten och
sakägarna och innebär att en prövning av dessa villkor inte behöver
och inte kan ske och inte heller får åberopas i efterföljande förrättningar när planen genomförs.
Riksdagen har, efter förslag från regeringen, beslutat om ett
förenklat förfarande för att förlänga genomförandetiden i en detaljplan. Lagändringen innebär att vid förlängning av genomförandetiden begränsas kravet på samråd med berörda myndigheter samt
boende och kända sakägare, inom och i anslutning till planområdet,
till att endast omfatta kända sakägare inom planområdet.
Eftersom lantmäterimyndighetens möjlighet att besluta i
förrättningsärenden kan begränsas av kommunens beslut att förlänga genomförandetiden föreslås i promemorian att samråd bör
ske med lantmäterimyndigheten i de fall som en detaljplans genomförandetid förlängs med stöd av det förenklade förfarandet (avsnitt
7.5).

Reglerna om markanvisningsavtal och exploateringsavtal behöver
samordnas
Riksdagen har, efter förslag från regeringen, beslutat att berörda
parter, i samband med arbetet att ta fram en detaljplan, ska
informeras om kommunens avsikt att ingå exploateringsavtal, dessa
avtals huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att planen helt
eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal.
Informationen ska lämnas i detaljplanens planbeskrivning och i en
redovisning under samrådet.
När det gäller sådana markanvisningar som avses i lagen (2014:
899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar har några krav
på redovisning emellertid inte införts, trots att en markanvisning
vanligtvis har stora likheter med ett exploateringsavtal.
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I promemorian föreslås att en överenskommelse om markanvisning bör redovisas på samma sätt som ett exploateringsavtal i planbeskrivningen och under ett samråd om ett planförslag (avsnitt
7.6).

Reglerna för att expediera lov och förhandsbesked behöver justeras
I promemorian föreslås att bestämmelserna i PBL bör justeras när
det gäller hur beslut om lov och förhandsbesked ska expedieras.
Endast beslut som innebär att ett lov eller förhandsbesked ges
bör behöva kungöras genom ett meddelande i Post- och Inrikes
Tidningar, dvs. inte sådana beslut som innebär att ett lov inte ges,
att ett ärende om lov avskrivs från vidare handläggning, m.m.
Om ett beslut inte angår ägaren eller innehavaren aven särskild
rätt till en tomt eller fastighet, som gränsar till den tomt eller
fastighet som lovet eller förhandsbeskedet avser, eller som skiljs åt
från denna endast aven väg eller gata, och inte heller angår andra
kända sakägare, bör det inte vara nödvändigt att skicka det meddelande som kungörs i Post- och Inrikes Tidningar till dessa.
Det bör inte vara nödvändigt att delge berörda hyresgästorganisationer samt sakägare och bostadsrättshavare, hyresgäster och
boende som har lämnat synpunkter i ärendet som inte blivit
tillgodosedda i fråga om beslut om lov och förhandsbesked, om det
är uppenbart obehövligt. I det fall ett beslut inte delges de nyss
nämnda, sökanden eller annan part bör beslutet i stället skickas till
dessa.
Om en ansökan om lov eller förhandsbesked avser en åtgärd
inom ett område med områdesbestämmelser bör en underrättelse
skickas till berörda hyresgästorganisationer samt sakägare och
bostadsrättshavare, hyresgäster och boende och tillfälle ges för dem
att yttra sig. En underrättelse bör emellertid inte behövas i de fall
som åtgärden är reglerad i områdesbestämmelser (avsnitt 7.7).

Regleringen av takkupor bör förenklas
Nu gällande regler leder till att det kan vara svårt att avgöra
huruvida det krävs en anmälan till byggnadsnämnden för att bygga
en takkupa. I promemorian görs bedömningen att sådana takkupor
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som har undantagits från krav på bygglov alltid bör kräva en
anmälan till nämnden eftersom det i dag kan vara svårt för den
enskilde att avgöra om en anmälan krävs. På så vis blir regelverket
enklare.
För sådana takkupor som kräver en anmälan bör det inte krävas
en kontrollansvarig eller ett tekniskt samråd. Den bedömning som
byggnadsnämnden ska göra inför beslutet om startbesked som är
undantagna från krav på bygglov ska endast avse om den aktuella
åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt
plan- och bygglagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd
av lagen. En byggsanktionsavgift bör kunna beslutas om byggandet
aven takkupa som kräver anmälan påbörjas utan att startbesked har
avvaktats (avsnitt 7.8).

Ikraftträdande
Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2015 med undantag för de bestämmelser som avser omgivningsbuller i miljöbalken.
Dessa föreslås träda i kraft den 1 juli 2015 (avsnitt 8).
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Remiss. Kartläggning och analys av domstolarnas
bedömning av straffvärdet för brott som rör hot och våld
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Förslag till beslut

Region Gotland anser att de förslagna framgångsfaktorerna är av så
grundläggande art och inte torde medföra några större kostnader varför de
snarast bör genomföras av de rättsvårdande myndigheterna.
Bakgrund

Justitiedepartementet har givit enmansutredaren, Torsten Angervåg,
chefsåklagare på åklagarkammaren i Norrköping, det utredningsuppdrag som
framgår av rubriken. Utredningen är en del av regeringens arbete med att se
över vilka åtgärder som kan vara nödvändiga för att skydda förtroendevalda –
och därmed demokratin – mot angrepp. Utredningen ska studera hur
domstolarna bedömer brott mot förtroendevalda då det saknas en samlad bild
av hur domstolarna bedömer straffvärdet för brott som består i hot eller våld
mot förtroendevalda. Uppdraget avser kartläggning av domar under åren 20112013. Utredaren ska dock inte lämna förslag till ändring av gällande
lagstiftning.
Utredaren finner att de slutsatser som Brottsförebyggande rådet (Brå) dragit i
Politikernas Trygghetsundersökning 2013 är väl förenliga med de iakttagelser som
han gjort av de granskade domarna. Detsamma gäller även de iakttagelser som
Sveriges Kommuner och Landsting redovisat i rapporten Hot och våld mot
förtroendevalda.
I Brå:s rapport redovisas t.ex. att särskilt utsatta positioner är att vara
riksdagsledamot eller att vara ordförande i kommunstyrelser eller i
socialnämnd. Av förövarna är en majoritet ”förargade medborgare” eller
”rättshaverister” och har som motiv ofta att förödmjuka den förtroendevalde
som någon form av hämnd för beslut som den förtroendevalde medverkat i.
Dessa slutsatser är förenliga med de iakttagelser som även utredaren gjort.

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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I rapporten Hot och våld mot förtroendevalda redovisar SKL flera förslag på
förbättringar rörande enhetliga rutiner för att fånga upp och anmäla brott mot
förtroendevalda och lämnar också förslag till en handlingsplan för att
förebygga hot och våld. Utredaren ser detta som viktiga åtgärder för att kunna
säkerställa att brott mot förtroendevalda tas på allvar och anmäls till polisen.
Utredarens slutsats efter den genomförda kartläggningen visar att det finns
behov av ett utvecklingsarbete. Det är viktigt att polis och åklagare skapar bra
rutiner för ett bra bemötande och hur anmälningsupptagning ska ske för att
brott mot förtroendevalda snabbt och effektivt ska kunna utredas och lagföras.
Utredaren anser att det finns goda förutsättningar inom ramen för nu gällande
lagstiftning att bättre kunna utreda och lagföra brott mot förtroendevalda.
Exempel på möjliga framgångsfaktorer som utredaren lämnar är:
Checklista
Polis och åklagare bör ta fram en särskild checklista av det slag som redan finns
för att identifiera främlingsfientliga motiv. På så sätt ökar möjligheten att
kunna identifiera brott där gärningen är riktad mot en förtroendevald och om
gärningsmannens motiv kan tänkas ha ett samband med målsägandens
förtroendeuppdrag. Checklistan bör användas vid såväl anmälningsupptagning
som under förundersökning.
Tydlig kodning
Varje anmälan som rör brott mot en förtroendevald bör åsättas en tydlig
kodning redan vid anmälningsupptagningen för att på så sätt möjliggöra
uppföljningar och analys.
Förundersökningar bör ledas av åklagare
Samtliga förundersökningar bör ledas av åklagare för att säkerställa en enhetlig
och aktiv ledning av förundersökningen. Det bör vara ett begränsat antal
åklagare som handlägger denna ärendetyp och dessa bör samverka i ett särskilt
nätverk för att underlätta samordning av ärenden och för att utveckla en
enhetlig praxis och ärendehantering. Ärendena bör prioriteras av både polis
och åklagare.
Tydliggöra gärningsmannens motiv
Åklagaren bör överväga om brottet förgripelse mot tjänsteman kan användas i
större utsträckning. Detta brott bör kunna användas även när motivet för
gärningen är att hämnas mot den förtroendevalde genom att angripa dennes
anhöriga. Därutöver så finns det inte några särskilda explicita
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brottsrubriceringar som är användbara när målsäganden är förtroendevald.
Rättsväsendet är i första hand hänvisat till de brott som rör medborgarna som
privatpersoner. Åklagaren måste därför hitta andra sätt att tydliggöra
gärningsmannens motiv och varför åklagaren anser att det föreligger ange att
målsäganden är förtroendevald och ange vilka omständigheter som åklagaren
anser är försvårande.
Bedömning

Ledningskontoret anser att utredarens förslag snarast bör genomföras av de
rättsvårdande myndigheterna.
Ledningskontoret

Jan Björinge
Regiondirektör
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Justiti edepartementet
Demokratienheten

Redovisning av uppdrag att kartlägga och analysera domstolarnas
bedömning av straffvärdet för brott som rör hot eller våld mot
förtroendevalda
Förord
Genom beslut den 14 januari 2014 av statsrådet Birgitta Ohlsson vid
Justitiedepartementet, uppdrogs åt Torsten Angervåg, chefsåklagare vid
Aklagarkammaren i Norrköping, att biträda departementet med att kartlägga
och analysera domstolarnas bedömning av straffvärdet för brott mot
förtroendevalda enligt promemorian Ju 2014:A, bilaga 1.
Med denna rapport är uppdraget slutfört.
Norrköping i juni 2014

Torsten Angervåg

Postadress

Gatuadress
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Olai Kyrkogata 50

602 32 NORRKÖPING

010-5625860

E-post
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Tingsrätten övergår därefter till att bestämma en gemensam påföljd för
samtliga gärningar och fastställer påföljden till fängelse i två månader. I
samband med detta anmärker tingsrätten att trafikbrotten präglas av ett
uppenbart lagtrots.
Skadestånd
Tingsrätten finner slutligen att ofredandet är en ersättningsgrundande
kränkning och anser att det yrkade beloppet på 5 000 kr är skäligt och att
ersättning för kemtvätt också ska dömas ut.

Sammanfattning och slutsats
Tingsrätten har tydligt angivit att denna ser allvarligt på händelsen och direkt
uttalat vad som anses vara försvårande omständigheter. Tingsrätten har särskilt
uppehållit sig vid att målsäganden var förtroendevald och att det fanns ett
direkt politiskt motiv som grund för gärningen. Tingsrätten har även fört ett
tydligt resonemang kring straffvärdet och hänvisat till vad som får anses vara
gällande praxis vid ofredande aven förtroendevald, d v s lägst 70 dagsböter.
Även om tingsrätten inte direkt hänvisat till 29 kap l § BrB så måste
tingsrätten anses fullt ut ha fört ett resonemang i enlighet med lagrummet.

Den samlade påföljden är dock sådan att brottet mot den förtroendevalde i
praktiken inte hade någon avgörande betydelse för det fängelsestraff som
dömdes ut. Påföljden torde sannolikt ha blivit densamma även om tingsrätten
endast haft att döma avseende trafikbrotten.
I fråga om straffvärdet så gör tingsrätten en tydlig hänvisning till ett
prejudicerande hovrättsavgörande (Svea hovrätts dom 2004-10-05 i mål B
3731-05). Denna dom är dessutom en av de få domar som utredaren granskat
där domstolen särskilt uttalar sig om straffvärdet för ett brott mot en
förtroendevald samtidigt som domstolen även dömer den tilltalade för annan
brottslighet.

6

Sammanfattning av granskningen av samtliga domar
6.1 Inledande synpunkter

Granskningen omfattar totalt 27 domar som avkunnats från år 2000 och fram
till och med april månad 20 14. Av dessa är 5 hovrättsdomar och 22
tingsrättsdomar. Eftersom underlaget är begränsat så försvåras möjligheten att
dra säkra slutsatser av granskningen.
Sammanfattningen av iakttagelserna av de granskade domarna redovisas enligt
följande:
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1. Vilka är de vanligaste förtroendeuppdragen och de vanligast
förekommande motiven vid brott förtroendevalda?
2. Vilka är de vanligast förekommande brotten mot
förtroendevalda och hur många av målsägandena är kvinnor
respektive män?
3. Hur stor andel av domarna rör brott endast riktat mot
förtroendevalda?
4. Har åklagaren i sin gärningsbeskrivning angivit att
målsäganden är förtroendevald och angivit försvårande
omständigheter i gärningsbeskrivningen?
5. Har domstolarna gjort en bedömning av straffvärdet och
vilken betydelse har detta haft för det samlade
straffrnätningsvärdet och påfölj dsvalet?
6. Hur har domstolarna bedömt kränkningen?
7. Sammanfattning

6.2 Vilka är de vanligaste fdrtroendeuppdragen och de vanligast
fdrekommande motiven vid brott fdrtroendevalda?
De förtroendeuppdrag som är mest förekommande bland målsägandena kan
delas in i två kategorier. I den första kategorin återfinns centrala företrädare för
riksdagspartierna, såsom partiledare, riksdagsmän och statsråd. Den andra
vanligt förekommande kategorin är förtroendevalda som är ledande
kommunala företrädare såsom kommunalråd och/eller kommunfullmäktiges
ordförande eller ordförande för en socialnämnd. Båda dessa grupper av
förtroendevalda förekommer i omkring tio åtals-punkter vardera.
När det gäller motivet för gärningen så verkar det som att brotten mot den
första gruppen är något mer politiskt betingat, såsom t ex att gärningsmannen
ogillar målsäganden som person för dennes politiska åsikter eller det parti som
denne företräder. När det gäller den andra gruppen så verkar det som att dessa
politiska företrädare exponeras för ett något tydligare hämndmotiv för beslut
som gärningsmannen anser att målsäganden ska stå till svars för. Beslut i
sociala frågor på kommunnivå förekommer i flera fall.
I två fall förekommer dessutom en önskan att direkt påverka ett politiskt beslut
i en viss riktning.
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I minst åtta av de granskade domarna så framkommer det omständigheter som
tyder på att gärningsmannen haft någon form av missbruksproblematik eller
psykisk instabilitet som kan ha bidragit till att gärningsmannen begick brottet.

6.3 Vilka är de vanligast rdrekommande brotten mot rdrtroendevalda och hur många av målsägandena är kvinnor respektive män?
I fyra de 22 granskade tingsrättsdomarna var målsäganden en kvinnlig
förtroendevald.
Olaga hot är det vanligast förekommande brottet med totalt 12 åtalspunkter,
varav ett fall bedömdes som grovt brott. Detta motsvarar omkring 45 procent
av samtliga åtalade brott. Därefter följer brottet ofredande med 6 åtal. Grovt
olaga hot förekommer i en åtalspunkt och detsamma gäller för brottet
förgripelse mot tjänsteman.
I två fall har åklagaren rubricerat gärningarna som brott mot medborgerlig
frihet. Domstolarna har inte i något fall godtagit brotts-rubriceringen, utan
istället valt att döma för olaga hot. Domstolarna har inte ansett att gärningarna
når upp till de högt ställda krav som konstituerar brottet. I Göta hovrätts dom
200-10-24 i mål B 623-00 lämnar hovrätten en utförlig redovisning av
förarbetena och vad som krävs för att gärningsmannen genom sitt agerande ska
anses ha satt yttrande - och föreningsfriheten i fara. Jag delar domstolarnas
bedömning. Gärningen brott mot medborgerlig frihet är inte en framkomlig väg
för åklagaren när det gäller att lagföra personer för brott mot förtroendevalda.
I två domar så har åklagaren valt att åtala för hot mot tjänsteman. I Skaraborgs
tingsrätts dom 2014-03-07 i mål B 3127-12 så hade den tilltalade hotat
målsäganden till livet för beslut som denne ansågs ha fattat i sin egenskap av
kommunalråd. Gärningen bedömdes dock som olaga hot. I Nacka tingsrätts
dom 2013-01-22 i mål B 5253-12 rörde åtalet för hot mot tjänsteman
aggressiva uttalanden som den tilltalade hade gjort på telefon. Motivet för
gärningen var att hämnas på målsäganden för beslut som denne fattat rörande
omhändertagande av den tilltalades barn med stöd av Social~änstlagen. Åtalet
ogillades av tingsrätten eftersom tingsrätten ansåg att yttrandena om dödshot
inte objektivt sett kunde anses som ett straffbart hot. Skaraborgs tingsrätt ansåg
för sin del i domen 2014-03-07 att rekvisiten för att rubricera gärningen som
hot mot tjänsteman inte varit uppfyllda. Tingsrätten dömde istället för olaga
hot. Det är ganska få beslut som en förtroendevald tar som kan anses utgöra
myndighetsutövning på ett sådant sätt som gör att brotten våld eller hot mot
tjänsteman kan komma ifråga. Det är mot denna bakgrund inte så konstigt att
det inte förekommer särskilt många åtal där åklagaren rubricerar gärningen
som hot- eller våld mot tjänsteman.
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6.4 Hur stor andel av domarna rör brott endast riktat mot
förtroendevalda?
Omkring 60 procent av domarna omfattar brott som endast riktats mot
förtroendevalda. Detta gör det förhållandevis lätt att utläsa hur domstolen
bedömt straffvärdet för brott mot de förtroendevalda. I de domar där det
förekommit även annan brottslighet så är det endast undantagsvis som
domstolen uttalat sig särskilt om straffvärdet för brottet mot den
förtroendevalde och om motivet för gärningen påverkat påföljden i skärpande
riktning. Det är därför svårt att tolka de domar som även avser brott mot andra
målsäganden än förtroendevalda.

6.5 Har åklagaren i sin gärningsbeskrivning
målsäganden är förtroendevald och angivit
omständigheter i gärningsbeskrivningen?

angivit att
försvårande

I sex åtal har åklagaren angivit att målsäganden är förtroendevald. Det har inte
gått att utläsa varför åklagaren i så många fall helt avstått från att i sin
gärningsbeskrivning nämna att målsäganden är förtroendevald. Ett försiktigt
antagande är att det kan vara så att åklagaren vill tillmötesgå ett önskemål från
målsäganden att inte förstora upp händelsen.
Bland de sammanlagt 27 domarna finns två åtal som avser brott mot
medborgerlig frihet. I dessa båda fall har åklagaren angivit att syftet varit att
påverka den allmänna åsiktsbildningen och därför angivit de särskilda
försvårande rekvisit som konstituerar brottet. I övriga åtal så har åklagaren inte
i något fall angivit några försvårande omständigheter i gärningsbeskrivningen
som har bäring på motivet.
Ä ven om åklagaren inte hade framgång med åtalen avseende brott mot
medborgerlig frihet och hot mot tjänsteman så bedömer utredaren att
rubriceringarna och gärningsbeskrivningens utformning inte var helt utan
betydelse.
Det
framgår
av
domskälen
att
åklagaren
genom
brottsrubriceringarna fick domstolarna att fokusera tydligt på gärningsmännens
motiv. Detta fick till följd att rätten särskilt uppehållit sig vid straffvärdet för
gärningarna. Det är inte uteslutet att domstolen på detta sätt kom fram till att
straffvärdet var högre än vad som annars hade blivit fallet om åklagaren inte
valt att rubricera gärningarna på det sätt som denne valde att göra.
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6.6 Har domstolarna gjort en bedömning av straffvärdet och vilken
betydelse har detta haft för det samlade straffmätningsvärdet och
påföljdsvalet?
I endast en av de granskade domarna har domstolen i sin bedömning av
straffvärdet särskilt återgivit vad som sägs i 29 kap 1 § 2 st. brottsbalken. Inte i
någon dom så har domstolen direkt hänvisat till detta lagrum.
Däremot så har hela 20 domstolar berört straffvärdet i domskälen och få alla
anses fOrt viss argumentation rörande straffvärde och straffinätning. Sju
domstolar har dock inte berört straffvärdet eller redovisat någon form av
straffrnätning i domskälen. Bland dessa domar finns även ett ogillat åtal.
Det är mycket svårt att avgöra hur många av de granskade domarna där det
med säkerhet förhåller sig så att domstolen bedömt att straffvärdet är så högt
att detta fått en direkt betydelse fOr påfOljden i skärpande riktning. Det är inte
ett krav på domstolarna att de ska uttala sig om straffvärdet fOr varje enskilt
brott. Det är därfOr endast i de fall där domen endast avser brott mot en
fOrtroendevald som det går att göra någon säkrare bedömning av hur domstolen
ser på straffvärdet fOr brott mot fOrtroendevalda.
I en minoritet av domarna går det av domskälen att utläsa att straffvärdet
bedömts så högt att detta påverkade påfOljden i skärpande riktning. I Borås
tingsrätts dom 2012-09-05 i mål B 1315-12 dömdes den tilltalade till
skyddstillsyn fOr olaga hot. Tingsrätten framhöll tydligt att motivet fOr
gärningen var försvårande omständigheter och att detta hade betydelse i
skärpande riktning. Det alternativa fängelsestraffet bestämdes till en månads
fängelse. Utredarens bedömning är att påfOljden i normalfallet hade stannat vid
dagsböter om inte rätten hade funnit att straffvärdet bedömdes som högt. I
Malmö tingsrätts dom 2010-07-05 i mål B 3689-10 så dömdes den tilltalade till
80 dagsböter fOr olaga hot. Tingsrätten fOrde inte någon argumentation rörande
straffvärdet. Av påfOljden att döma så drar utredaren dock den slutsatsen att
tingsrätten ändå ansett att det fOrelegat sådana omständigheter som medfOr att
straffvärdet bedömdes vara högre än i normalfallet. Ä ven i Linköpings
tingsrätts dom 20 l O-O 1-18 i mål B 3066-09 så har tingsrätten dömt ut ett högre
bötesstraff än normalt för gärningen som sådan. Tingsrätten framhöll att
påfOljden - främst med hänsyn till den situation under vilket ofredandet mot
den fOrtroendevalde skedde - skulle bestämmas till kännbart bötesstraff.
I två fall framstår motivet som en önskan att direkt påverka ett politiskt beslut i
en viss riktning. Göta hovrätts dom 2000-10-24 i mål B 623-00 kan ses som ett
exempel där domstolen ser mycket allvarligt på gärningsmännens motiv i detta
avseende och att detta får en direkt skärpande inverkan på påfOljden och
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fängelsestraffens längd. Detta är en av de få granskade domar där både tingsrätt
och hovrätt tydligt och utfOrligt resonerat rörande straffvärde och
straffrnätning. Även om denna dom är fOrhållandevis gammal så bör den anses
kunna ha ett prejudicerande värde. En senare dom är Ystads tingsrätts dom
2010-02-09 i mål B 952-08. Motivet fOr gärningsmannen var här att utöva
påtryckning genom att påstå att avsändaren tillhörde en grupp som skulle
komma att utgöra problem fOr myndigheterna om vissa angivna beslut
ändrades. Tingsrätten redogjorde tydligt fOr de omständigheter som rätten
ansåg vara fOrsvårande och dömde även ut en påfOljd som klart överstiger
praxis.
Ä ven om huvuddelen av domstolarna har behandlat straffvärdet i domskälen så
innebär detta således inte att domstolen för den skull ansett att straffvärdet är så
högt att den slutliga straffinätningen bedömts påverka påföljden i skärpande
riktning. Ett exempel är Attunda tingsrätts dom 2013-11-12 i mål B 4356-13. I
detta mål så dömde tingsrätten ut en påföljd nära bötesminimum fOr olaga hot i
två fall trots att tingsrätten efter en bedömning av straffvärdet ansett att
påföljden egentligen ligger på fängelsenivå. Ett annat exempel är Nyköpings
tingsrätts dom 2012-11-29 mål B 2499-12 där tingsrätten valde att döma ut 50
dagsböter för ett olaga hot med innebörden att döda den fOrtroendevalde.
I de domar där den tilltalade även dömts för annan brottslighet så är det
emellertid endast i något enstaka fall där det med säkerhet går att utläsa att
brottet mot den förtroendevalde och motivet fOr gärningen haft någon egentlig
betydelse fOr påföljden i skärpande riktning. Ett exempel är Linköpings
tingsrätts dom 2010-01-18 i mål B 3066-09 där tingsrätten direkt uttalat att det
bakomliggande motivet fOr den gärning som riktades mot den förtroendevalde
medfOr att påföljden ska bestämmas i skärpande riktning. Stockholms tingsrätts
dom 2014-04-01 i mål B 11199-12 är en av de få domar där tingsrätten särskilt
uppehåller sig vid att bedöma straffvärdet fOr brottet mot den fOrtroendevalde
trots att åtalet även avsåg andra brott än det som riktats mot denne. Påföljden
torde sannolikt ha blivit densamma även om tingsrätten endast haft att döma
för de övriga brotten.
Även Göteborgs tingsrätts dom 2013-10-15 i mål B 3963-13 är av intresse i
detta sammanhang trots att tingsrätten ogillade åtalet för olaga hot. Tingsrätten
lämnar i domen en mycket utförlig redogörelse över vad som krävs fOr att ett
uttalande ska kunna utgöra en straffbar gärning. Tingsrätten kommenterar
därefter att denna har fOrståelse för att hoten uppfattas som obehagliga och att
rätten ser med allvar på att uttalandet riktats mot en politiker som företrädare
för demokratin. Tingsrätten skickar på detta sätt en tydlig signal om att denna
ser allvarligt på brott mot förtroendevalda.
I tre fall så har domstolen valt att avgöra målet i den tilltalades utevaro: Svea
hovrätts dom 2004-10-05 i mål B3731-03, Malmö tingsrätts dom 2010-07-05 i
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mål B 3689-10 och Kalmar tingsrätts dom 2011-04-06 i mål B 4970-10. Detta
har varit helt korrekt utifrån lagstiftningen som grundas på en ambition att
kunna avgöra så många mål som möjligt även om den tilltalade inte infinner
sig. Ett problem är enligt utredaren dock att det blir svårt att närmare ställa
frågor till den åtalade som rör just motivet för gärningen samt försvårande och
förmildrande omständigheter.
6.7 Hur har domstolarna bedömt kränkningen?
Det belopp som domstolen dömer ut i kränkningsersättning kan också ge oss
en viss uppfattning om hur domstolen ser på gärningen. Det är sällan som
domstolen i de granskade domarna för något mer utförligt resonemang i frågan
om kränkningsersättning. Det är förhållandevis ofta som domstolen i alla typer
av mål endast dömer ut det som utgör det lägsta normalbeloppet på 5000 kr för
kränkning - även då målsäganden yrkat ett högre belopp. Prövningen görs
oftast skönsmässigt och det förs sällan någon bevisning i denna del.
Trots denna begränsning så kan det belopp som domstolen dömer ut i
kränkningsersättning ändå ge oss en viss vägledning i hur allvarligt domstolen
ser på gärningen som sådan. Främst i de fall då målsäganden yrkat ett högre
belopp än de 5 000 kr som anses vara Brottsoffermyndighetens praxis när det
gäller
minimibeloppet.
Domstolarna
följer
allmänhet
Brottsoffermyndighetens praxis.
I 14 av domarna så behandlar domstolarna frågan om kränknings-ersättning. I
tre av dessa så hade målsäganden endast yrkat minimi-beloppet på 5000 kr i
kränkningsersättning. Detta dömdes också ut av domstolarna i Ystads tingsrätts
dom 2010-02-09 i mål b 952-08 och i Malmö tingsrätts dom 2010-07-05 i mål
B 3689-10 samt i Stockholms tingsrätts dom 2014-04-01 i mål B 11199-12.
sammanlagt 11 domar så hade målsäganden
kränkningsersättning än minimibeloppet på 5 000 kr.

yrkat

en

högre

Skaraborgs tingsrätts dom 2014-03-07 i mål B 3127-12 är ett exempel där
tingsrätten inte ansåg sig kunna döma ut yrkade 10 000 kr i skadestånd för
kränkning trots att den tilltalade dömdes för ett olaga hot som utgjorde hot om
att döda målsäganden. Ett annat exempel är Kalmar tingsrätts dom 2011-04-05
i mål B 4970-10 där målsäganden hade yrkat 10 000 kr i kränkningsersättning.
Den åtalade dömdes för ofredande för att i en blogg på en hemsida ha lagt ut
nedsättande och kränkande bilder på målsäganden. Ytterligare domar där
målsäganden hade yrkat 7 500 kr respektive 10 000 kr i kränkningsersättning är
Nyköpings tingsrätts dom 2012-11-29 i mål B 2499-12 och Ystads tingsrätts
dom 2010-03-30 i mål B 3472-10. I samtliga dessa fyra domar så dömde
tingsrätten ut minimibeloppet 5000 kr.
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I Östersund s tingsrätts dom 2014-03-13 i mål B 261-14 så dömde tingsrätten ut
de 10 000 kr som målsäganden yrkat.
Exempel på domar där domstolen inte dömt ut hela det yrkade beloppet, men
ändå en högre kränkningsersättning är Norrköpings tingsrätts dom 2011-10-10
i mål B 3179-10 där tingsrätten dömde ut 10 000 kr i kränkningsersättning.
Åtalet avsåg brott mot medborgerlig frihet. Tingsrätten valde dock att döma fOr
olaga hot och misshandel. Tingsrätten förde ett djupare resonemang kring
straffvärdet. Det är inte uteslutet att detta hade betydelse för hur allvarligt
domstolen såg på kränkningen. Även Göta hovrätts dom 2000-10-24 i mål B
623-00 avsåg åtal fOr brott mot medborgerlig frihet. Tre yngre män dömdes till
fängelse fOr flera fall av olaga hot mot olika kommunalråd. En målsägande
hade yrkade skadestånd och tillerkändes 25 000 kr i kränkningsersättning. Ett
annat exempel är Göta hovrätts dom 2008-04-18 i mål B 1886-07. Den åtalade
dömdes för grovt fOrtal fOr att sanningslöst ha påstått att målsäganden förmått
kommunala tjänstemän att lämna oriktiga uppgifter under sanningsförsäkran i
domstol. Han ålades att betala 20 000 kr i kränkningsersättning. Ytterligare en
dom där högre kränkningsersättning dömts ut är Göta hovrätts dom 2005-11-30
i mål B 977-05 där målsäganden tillerkändes 10 000 kr i kränkningsersättning.
Dessa fyra domar kan ses som exempel på när domstolarna särskilt framhållit
att motivet och den kränkning som målsäganden utsatts för berättigar dessa till
en högre ersättning för den kränkning av dennes personliga integritet som
gärningarna inneburit.

6.8 Sammanfattande analys
De fOrtroendeuppdrag som är mest fOrekommande bland målsägandena är dels
centrala företrädare som partiledare, riksdagsmän och statsråd. Andra vanligt
förekommande förtroendevalda är ledande kommunala fOreträdare såsom
kommunalråd och/eller kommunfullmäktiges ordfOrande eller ordförande för
en socialnämnd.
Motivet för gärningen är något mer politiskt betingat för den fOrsta kategorin,
såsom t ex att gärningsmannen ogillar målsäganden fOr dennes politiska åsikter
eller det parti som denne företräder. För den andra gruppen så verkar det som
att dessa fOrtroendevalda exponeras mer fOr ett hämndmotiv för beslut som
gärningsmannen anser att målsäganden ska stå till svars för; t ex. beslut i
sociala frågor.
I två fall fOrekommer dessutom en önskan att direkt påverka ett politiskt beslut
i en viss riktning.
I drygt en tredjedel av de granskade domarna så framkommer det
omständigheter som tyder på att gärningsmannen haft någon form av
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missbruksproblematik eller psykisk instabilitet som kan ha bidragit till att
gärningsmannen begick brottet.
I fyra de 22 granskade tingsrättsdomarna var målsäganden en kvinnlig
förtroendevald.
Olaga hot och ofredande är det vanligast förekommande brotten. Utredaren
bedömer att åtminstone några av de fall där det var fråga om upprepade olaga
hot så borde dessa gärningar i dag kunna bedömas som olaga förföljelse och
därigenom ha ett högre straffvärde.
Det är sällan som en förtroendevald kan komma i åtnjutande av det särskilda
skydd som lagstiftaren avsett att ge dem som utövar myndighetsutövning
genom brottet hot mot tjänsteman. Förutsättningarna för att utnyttja brott mot
medborgerlig frihet framstår som än mer begränsade. Lagföring avseende brott
mot förtroendevalda får i första hand göras för brott som rör samtliga övriga
medborgare som privatpersoner. Detta kan dock få till följd att domstolen vid
bedömningen av straffvärdet inte lika tydligt har fokus på att gärningen inte
enbart riktats mot den förtroendevalde som enskild person, utan även mot det
demokratiska system som denne företräder genom förtroendeuppdraget.
En möjligt framkomlig väg för åklagaren kan dock vara att väcka åtal för
förgripelse mot tjänsteman som alternativ till hot mot tjänsteman. Detta brott
kan utgöra ett bra alternativ till hot mot tjänsteman eftersom skillnaden ligger i
den brottsliga handlingen och då förgripelse mot tjänsteman även avser andra
handlingsformer som för den skyddade även avser lidande, skada eller hot om
sådana gärningar. Även att hämnas mot tjänstemannen genom att angripa
dennes anhöriga kan omfattas av brottet förgripelse mot tjänsteman.
Normalgraden av förgripelse mot ijänsteman har ett maximistraff på fängelse i
sex månader. Brottet kan dock under vissa omständigheter även bedömas som
grovt brott och har då en straffskala som är densamma som för normal graden
av hot mot tjänsteman, d v s fängelse i upp till fyra år. Göta hovrätts dom 201310-15 i mål B 1091-12 är ett exempel där åklagaren valde att åtala för
förgripelse mot tjänsteman. Domstolarna godtog rubriceringen och dömde för
normalgraden av förgripelse mot tjänsteman.
Utredaren hade förväntat sig att hitta domar som rör även våldsbrott och
skadegörelse. Utredaren har inte fått del av några sådana domar.
Skadegörelsebrott är ofta svåra att klara upp eftersom det är sällan som
gärningsmannen utför gärningen inför vittnen eller lämnar några sökbara spå
efter sig. Förutsättningarna för att kunna klara upp och lagföra dessa brott är
därför oftast mycket dåliga. Av detta skäl torde anmälnings-benägenheten
dessutom vara låg. Detta kan även medföra att motivationen för att även
anmäla andra brott mot förtroendevalda påverkas. Det är därför viktigt att polis
och åklagare skapar bra rutiner för ett bra bemötande och
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anmälningsupptagning ska ske och hur brott mot förtroendevalda snabbt och
effektivt ska kunna utredas.
Omkring 60 procent av domarna omfattar brott riktat endast mot den
förtroendevalde. Detta gör det förhållandevis lätt att utläsa hur domstolen
bedömt straffvärdet. I de domar där det förekommit även annan brottslighet så
är det endast undantagsvis som domstolen uttalat sig särskilt om straffvärdet
avseende brottet mot den förtroendevalde och om motivet för gärningen
påverkat påföljden i skärpande riktning. Det är därför svårt att tolka de domar
som även avser brott mot andra målsäganden än förtroendevalda.
Det är endast undantagsvis som åklagaren i gärningsbeskrivningen särskilt
anger att målsäganden är förtroendevald eller anger det som åklagaren anser
bör utgöra försvårande omständigheter.
I två av de granskade domarna så hade åklagaren åtalat för brott mot
medborgerlig frihet. Åklagaren hade i åtalet angivit de särskilda försvårande
rekvisit som konstituerar brottet. Det framgår av domskälen att åklagaren
genom brottsrubriceringarna fick domstolarna att fokusera tydligt på
gärningsmännens motiv och straffvärdet.
I övriga åtal så har åklagaren inte i något fall angivit några försvårande
omständigheter i gärnings beskrivningen som har bäring på motivet.
Inte i något fall så har domstolen direkt hänvisat till den särskilda
straffvärdesregeln i 29 kap 1 § 2 st. Brottsbalken. Däremot så har 20 domstolar
berört straffvärdet i domskälen och få alla anses fört viss argumentation
rörande straffvärde och straffrnätning. 7 domstolar har dock inte berört
straffvärdet eller redovisat någon form av straffrnätning i domskälen.
Det är svårt att bedöma hur många av de granskade domarna där domstolen
bedömt att straffvärdet är så högt att detta fått en direkt betydelse för påföljden
i skärpande riktning. Det är endast i de fall där domen avser endast brott mot en
förtroendevald som det går att göra någon säkrare bedömning av hur domstolen
ser på straffvärdet för brott mot förtroendevalda.
I en minoritet av domarna har straffvärdet bedömts vara så högt att detta
påverkade påföljden i skärpande riktning. De tydligaste exemplen på detta är
två domar där motivet framstår som en önskan att direkt påverka ett politiskt
beslut i en viss riktning.
Ä ven om huvuddelen av domstolarna har behandlat straffvärdet i domskälen så
innebär inte detta att domstolen ansett att straffvärdet är så högt att den slutliga
straffmätningen bedömts påverka påföljden i skärpande riktning.
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I de domar där den tilltalade även dömts för annan brottslighet så är det endast
i något enstaka fall där det med säkerhet går att utläsa att brottet mot den
förtroendevalde och motivet för gärningen haft någon egentlig betydelse för
påföljden i skärpande riktning. Ett exempel är Linköpings tingsrätts dom 201001-18 i mål B 3066-09 där tingsrätten direkt uttalat att det bakomliggande
motivet för den gärning som riktades mot den förtroendevalde medför att
påföljden ska bestämmas i skärpande riktning.
Utredaren anser att huvudförhandlingar rörande brott mot förtroende-valda inte
bör avgöras i den tilltalades utevaro eftersom det då inte går att ställa frågor till
den tilltalade som rör just motivet för gärningen samt försvårande och
förmildrande omständigheter.
Domstolarnas bedömning i frågan om kränkningsersättning ger en viss
uppfattning om hur domstolen ser på gärningen. Det är ofta som domstolen
dömer ut det lägsta beloppet på 5 000 kr för kränkning.
I 14 av domarna så behandlar domstolarna frågan om kränknings-ersättning. I
tre av dessa så dömde domstolarna ut 5 000 kr i enlighet med målsägandenas
yrkande. I sammanlagt 11 domar så hade målsäganden yrkat en högre
kränkningsersättning än minimibeloppet på 5 000 kr. I fyra av dessa domar så
bedömde domstolarna att ersättningen inte skulle vara mer än 5 000 kr. I ett fall
så dömde domstolen ut de 10000 kr som målsäganden yrkat. Det förekommer
dock minst fyra domar där domstolarna särskilt framhållit att motivet och den
kränkning som målsäganden utsatts för berättigar dessa till en högre ersättning
för den kränkning av dennes personliga integritet som gärningarna inneburit.

6.9 Exempel på möjliga framgångsfaktorer för lagföring av brott mot
förtroendevalda
Jag anser att de slutsatser som Brottsförebyggande rådet (Brå) dragit i
Politikernas Trygghetsundersökning 2013 är väl förenliga med de iakttagelser
som jag gjort av de granskade domarna. Detsamma gäller även de iakttagelser
som Sveriges Kommuner och Landsting redovisat i rapporten Hot och våld mot
förtroendevalda.
I Brå:s rapport redovisas t.ex. att särskilt utsatta positioner är att vara
riksdagsledamot eller att vara ordförande i kommunstyrelser eller i
socialnämnd. Av förövarna är en majoritet "förargade medborgare" eller
"rättshaverister" och har som motiv ofta att förödmjuka den förtroendevalde
som någon form av hämnd för beslut som den förtroendevalde medverkat i.
Dessa slutsatser är förenliga med de iakttagelser som även utredaren gjort.
I rapporten Hot och våld mot förtroendevalda redovisar SKL flera förslag på
förbättringar rörande enhetliga rutiner för att fånga upp och anmäla brott mot
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förtroendevalda och lämnar också förslag till en handlingsplan för att
förebygga hot och våld. Utredaren ser detta som viktiga åtgärder för att kunna
säkerställa att brott mot förtroendevalda tas på allvar och anmäls till polisen.
Denna kartläggning av domstolarnas bedömning av straffvärdet för brott mot
förtroendevalda visar att det finns behov av ett utvecklingsarbete. Det är viktigt
att polis och åklagare skapar bra rutiner för ett bra bemötande och hur
anmälningsupptagning ska ske för att brott mot förtroendevalda snabbt och
effektivt ska kunna utredas och lagföras. Det finns goda förutsättningar inom
ramen för nu gällande lagstiftning att bättre kunna utreda och lagföra brott mot
förtroendevalda. Några exempel på möjliga framgångsfaktorer är följande:
Checklista
Polis och åklagare bör ta fram en särskild checklista av det slag som redan
finns för att identifiera främlingsfientliga motiv. På så sätt ökar möjligheten att
kunna identifiera brott där gärningen är riktad mot en förtroendevald och om
gärningsmannens motiv kan tänkas ha ett samband med målsägandens
förtroendeuppdrag. Checklistan bör användas vid såväl anmälningsupptagning
som under förundersökning.
Tydlig kodning
Varje anmälan som rör brott mot en förtroendevald bör åsättas en tydlig
kodning redan vid anmälningsupptagningen för att på så sätt möjliggöra
uppföljningar och analys.
Förundersökningar bör ledas av åklagare
Samtliga förundersökningar bör ledas av åklagare för att säkerställa en enhetlig
och aktiv ledning av förundersökningen. Det bör vara ett begränsat antal
åklagare som handlägger denna ärendetyp och dessa bör samverka i ett särskilt
nätverk för att underlätta samordning av ärenden och för att utveckla en
enhetlig praxis och ärendehantering. Ärendena bör prioriteras av både polis och
åklagare.
Tydliggöra gärningsmannens motiv
Åklagaren bör överväga om brottet förgripelse mot ~änsteman kan användas i
större utsträckning. Detta brott bör kunna användas även när motivet för
gärningen är att hämnas mot den förtroendevalde genom att angripa dennes
anhöriga. Därutöver så finns det inte några särskilda explicita
brottsrubriceringar som är användbara när målsäganden är förtroendevald.
Rättsväsendet är i första hand hänvisat till de brott som rör medborgarna som
privatpersoner. Åklagaren måste därför hitta andra sätt att tydliggöra
gärningsmannens motiv och varför åklagaren anser att det föreligger
försvårande omständigheter. Åklagaren bör Lex. alltid i gärnings beskrivningen
ange att målsäganden är förtroendevald och ange vilka omständigheter som
åklagaren anser är försvårande. Den åtalade är då förberedd på att åklagaren
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under huvudförhandlingen kommer att lyfta fram vad åklagaren anser vara
försvårande omständigheter. På så sätt kan åklagaren skapa bättre
förutsättningar för att domstolen har fokus på dessa frågor under
huvudförhandlingen. Både åklagaren och försvararen kan på ett naturligt sätt
återkomma till dessa omständigheter i sina avslutande pläderingar och förmår
på så sätt domstolen att i domskälen tydligt redovisa hur denna ser på
straffvärdet och det samlade straffrnätningsvärdet och vilken eventuell
betydelse detta har fått för påföljdsvalet. Åklagaren bör argumentera för att
domstolen inte avgör målet i den tilltalades utevaro eftersom det då inte går att
höra den tilltalade kring motivet för gärningen och ställa frågor om sådant som
kan anses vara förmildrande eller försvårande omständigheter.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/661
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

eora Juniwik

Datum 28 oktober 2014

Regionstyrelsen

Motion. Boende för personer under 65 år med
funktionshinder
Förslag till beslut

•

Ledningskontoret föreslår att motionen tillstyrkes i den del som
innefattar personer under 65 år med psykiska funktionsnedsättningar
som ej ingår under lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade(LSS). I den del som avser yngre personer med
förvärvade funktionsnedsättningar på grund av sjukdom eller skada
anses motionen besvarad med socialnämndens yttrande.

Bakgrund

Eva Gahnström(C) föreslår i en motion att socialnämnden får i uppdrag att
inventera behovet av boende med särskild service för yngre personer med
förvärvade funktionsnedsättningar å grund av sjukdom eller skada.
Bedömning

Motionen har återremitterades för komplettering från hälso- och
sjukvårdsnämnden.

Socialnämnden hänvisar i sitt svar till socialförvaltningens skrivelse där det
framgår att de personer som har behov av stöd enligt social~änsdagen, SoL
(boendestöd eller hem*nst) eller enligt lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade, LSS, (personlig assistans, bostad med särskild service mm)
ska bo kvar i sitt eget boende där man får det stöd man är i behov av. Vid
direkt förfrågan i socialnämndens arbetsutskott om det finns en efterfrågan på
boende för personer under 65 år som har funktionsnedsättning, informerar
socialdirektören om att det rör sig om en liten grupp individer som i största
möjliga mån får sin bostad anpassad utifrån sina behov.
Hälso- och gukvårdsnämnden har beslutat att tillstyrka motionen genom
förvaltningens yttrande som gör bedömningen att det finns ett klart behov av
anpassade boende för yngre personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Avsaknad av detta stöd innebär bland annat att patienter blir fortsatt inskrivna
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inom den psykiatriska heldygnsvården i väntan på utskrivning till boende med
tillräcklig omhändertagandenivå.
Sammantaget bedömer lednings kontoret att personer under 65 år som har
förvärvade funktionsnedsättningar får, utifrån sina individuella behov, ett
anpassat boende. Motionens syfte är att skapa ett nuläge om hur behovet ser ut
för den aktuella målgruppen. Hälso- och sjukvårdsnämnden anser i sitt
yttrande att det saknas anpassat boende för personer med psykiska
funktionsnedsättningar. Enligt socialnämnden rör det sig om en liten grupp
och som man anser får sin bostad anpassad utifrån sina behov.
Ledningskontoret anser att behov, tillgång och efterfrågan på anpassat boende
för personer med psykiska funktionsnedsättningar är komplex. Därför kan en
kardäggning som bör koncentreras till den del som innefattar yngre personer
med psykiska funktionsnedsättningar som ej ingår under LSS, tydliggöra vilka
behov och insatser samt vilka förutsättningar som finns att tillgodose denna
målgrupps behov. Ledningskontoret föreslår att socialnämnden får i uppdrag
att kardägga behovet i samverkan med hälso- och sjukvårds nämnden.
I den del som avser yngre personer med förvärvade funktionsnedsättningar på
grund av sjukdom eller skada föreslår ledningskontoret att motionen anses vara
besvarad med socialnämndens yttrande.
Ledningskontoret
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

15 september 2014

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

20 augusti och 3 september 2014

HSN § 513 Remissvar, boende för personer under 65 år
med funktionshinder
HSN 2014/235 Remissvar, boende för personer under 65 år med funktionshinder

Hälso- och sjukvärdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar förvaltningens yttrande som sitt och tillstyrker
motionen.

Bakgrund Au§ 513
Eva Gahnström (C) föreslår i en motion att socialnämnden får i uppdrag att inventera
behovet med särskild service för yngre personer med förvärvade
funktionsnedsättningar på grund av sjukdom eller skada.

Sammanfattning
Psykiatrins erfarenheter utifrån den egna verksamheten ger en bedömning att det
finns ett klart behov av anpassade boenden för yngre personer med psykiska
funktionsnedsättningar. I dag täcks inte behoven hos denna patientgrupp.
Avsaknaden av detta stöd innebär bl.a. att patienter blir fortsatt inskrivna inom den
psykiatriska heldygnsvården i väntan på utskrivning till boende med tillräcklig
omhändertagandenivå.

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvärdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar förvaltningens yttrande som sitt.

Expedieras: Regionstyrelsen
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Ärendenr HSN 2014/235

Marie Härlin, Verksamhetsomrädeschef

Handlingstyp Yttrande
Datum 24 juni 2014

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Yttrande angående motion gällande boende för personer under 65 år
med funktionshinder
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar förvaltningens yttrande som sitt och
tillstyrker motionen.

Bakgrund

Eva Gahnström (C) föreslår i en motion att socialnämnden får i uppdrag att
inventera behovet med särskild service för yngre personer med förvärvade
funktionsnedsättningar på grund av sjukdom eller skada.
Psykiatrins yttrande
Socialnämnden hänvisar i sitt svar till socialförvaltningens skrivelse där det
framgår att de personer som har behov av stöd enligt socialtjänstlagen SoL
(boendestöd eller hemtjänst) eller enligt lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade LSS (personlig assistans, bostad med särskild service mm),
ska bo kvar i sitt eget boende där man får det stöd man är i behov av.

Psykiatrins erfarenheter utifrån den egna verksamheten gör att vi bedömer att
det finns ett klart behov av anpassade boenden för yngre personer med
psykiska funktionsnedsättningar. I dag täcks inte behoven hos denna
patientgrupp. Avsaknaden av detta stöd innebär bLa. att patienter blir fortsatt
inskrivna inom den psykiatriska heldygnsvården i väntan på utskrivning till
boende med tillräcklig omhändertagandenivå.
Hälso- och sjukvärdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvärdsdirektör
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Protokoll

SON § 39
Internremiss tillledningskontoret. Motion om inventering av
boende för personer under 65 är som har funktionsnedsättning
SON 2014/29
- SON/Au § 32
- Tjänsteskrivelse daterad 20 februari 2014, inklusive bilaga

Socialnämndens beslut
•

Socialnämnden beslutar att föreslå för ledningskontoret att motionen anses besvarad
genom socialförvaltningens skrivelse.

•

Beslutet förklaras omedelbart justerat

I en motion till fullmäktige föreslås att socialnämnden rar i uppdrag att inventera
behovet av boende med särskild service för yngre personer med forvärvade funktionsnedsättningar på grund av sjukdom eller skada.
Socialförvaltningens inriktning är att dessa personer ska bo kvar i sitt eget boende och
där få det stöd man är i behov av, i form av bostadsanpassning och personligt stöd
enligt socialtjänstlagen, SoL, (boendestöd eller hemtjänst) eller enligt lagen om stöd och
service för vissa funktionshindrade, LSS, (personlig assistans, bostad med särskild
service mm). För personer med psyksiska funktionsnedsättningar finns redan särskilt
boende enligt SoL och för personer som tillhör målgruppen för LSS finns bostad med
särskild service.

Ordfiirande Hanna Westeren (S) frågar på arbetsutskottet om det finns en efterfrågan på
boende för personer under 65 år som har funktionsnedsättning eller om de berörda vill
ha en individuell lösning i hemmet.
Socialdirektör Marica Gardell infonnerar om att det rör sig om en liten grupp individer som
i största möjliga mån får sin bostad anpassad utifrån sina behov.
Arbetsutskottets förslag till beslut
•

Socialnämnden beslutat att i sitt remissvar tillledningskontoret föreslå att motionen avslås.

Forts

. . .--.---.--.--.-..--..--.-.. . -.. . . .---.. . . l-.Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Forts SON § 39
På socialnämndens sanunanttädeyrkar Gunilla W~ren Dahlin (M) med instämmande av
Bror lindahl (FP) om att ändJ:a beslut till att motionen är besvarad genom
socialförvaltningens skrivelse. Motionen föreslog en inventering kring behovet av ett
boende för personer under 65 års ålder, vilket har gjorts.

Beslutet meddelas
Lisa Stark, ledningskontoret
eora }unlwik, ledningskontoret
Registrator RS
Mariann G Luthman, chef för beställaravrJelningen

.
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Socialförvaltningen

Ärendenr SON 2013/390

Mariann Godin Luthman

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum

20 februari 2014

Socialnämnden

Internremiss till ledningskontoret. Motion om boende för
personer under 65 år med funktionshinder
Förslag till beslut

•

Socialnämnden beslutar att i sitt remissvar tillledningskontoret föreslå
att motionen avslås.

•

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

I en motion till fullmäktige föreslås att Socialnämnden får i uppdrag att
inventera behovet av boende med särskild service för yngre personer med
förvärvade funktionsnedsättningar på grund av sjukdom eller skada.
Socialförvaltningens inriktning är att dessa personer ska bo kvar i sitt eget
boende och där få det stöd man är i behov av, i form av bostadsanpassning
och personligt stöd enligt Socialtjänstlagen, SoL,( boendestöd eller hemtjänst)
eller enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS
(personlig assistans, bostad med särskild service mm). För personer med
psyksiska funktionsnedsättningar finns redan särskilt boende enligt SoL och för
personer som tillhör målgruppen för LSS finns bostad med särskild service.
Bakgrund

Personer under 6S år, som har en funktionsnedsättning är en stor och icke
homogen grupp. För de personer som har en psykisk funktionsnedsättning
finns bostad med särskild service enligt Socialtjänstlagen. Personer som tillhör
målgruppen för LSS, kan ha rätt till bostad med särskild service.
För personer med funktionsnedsättningar är inriktningen att de ska kunna bo
kvar i sin egen bostad både utifrån kvarboendeprincipen och utifrån att
personer med olika former av funktionshinder ska integreras i samhället.
Om man bor i en vanlig lägenhet har man ofta möjlighet till att få hjälp med
bostadsanpassning så att lägenheten anpassas utifrån de behov man har. Om
man är i behov av stöd i sin vardag, kan man få boendestöd eller hemtjänst
enligt Socialtjänstlagen. Personer med svåra funktionsnedsättningar har ofta
personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken , SFB vilket också ger

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post registrator-son@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803

1 (2)

80
Socialförvaltningen

Ärendenr SON 2013/390

Region Gotland

möjlighet till att bo i en vanlig lägenhet och då få hjälp med det man är i behov
av.
Brukare

Brukare under 65 år med psykiska funktionsnedsättningar kan få sitt behov
tillgodosett genom särskilt boende. Brukare under 65 år med andra typer av
funktionsnedsättningar kan få sina behov tillgodosedda genom
bostadsanpassningar, stödinsatser utifrån Socialtjänstlagen (boendestöd och
hemtjänst) eller genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS, (personlig assistans och bostad med särskild service) och
Socialförsäkringsbalken SFB.
Ekonomi

Det finns idag inga medel inom socialförvaltningen för att bygga ytterligare
boende med särskild service för denna målgrupp.
Samhälle

Inom Regionen har man beslutat om så kallade "kvarboendeprincipen" dvs. att
personer som på grund aven skada eller genom sjukdom får en
funktionsnedsättning ska kunna bo kvar i sitt eget boende.
Bedömning

Förvaltningens samlade bedömning är att yngre personer med
funktionsnedsättningar i första hand ska bo kvar i sitt eget boende. Därför
planeras inget ytterlige boende med särskild service, för denna målgrupp.

Socialförvaltningen

Marica Gardell
socialdirektör

Expedieras till:
Lisa Stark, ledningskontoret
Registrator RS
Mariann Godin Luthman, chef för bestä//aravdelningen
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Till fullmäktige i Region Gotland

ang. boende för personer under 65 år, som har funktionsnedsättningar.
Det är inte bara personer över 65 år, som kan ha behov av någon form av trygghetsboende
eller särskilt boende. Även yngre personer kan drabbas av förvärvade funktionsnedsättningar
på grund av sjukdom eller skada. Det kan till exempel handla om stroke som resulterat i en
psykisk funktionsnedsättning. För denna kategori finns det idag inget anpassat boende och
enligt bostadsför-sörjningsplanen planeras inget heller. Yngre personer hänvisas till eget
boende och rar där hjälp av hemtjänsten. De skulle i stället behöva stöd av särskilt utbildade
boendestödjare, som har kunskap om psykiska funktionsnedsättningar.
I den tidigare "Bostadsförsörjningsplan Gotland 2008-2013" står följande att läsa:
"Personer medfunktionshinder (normalt under 65 år)
Målgrupper
De grupper som lagstiftaren ger kommunen ett särskilt ansvar för är "människor som av
fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring", dvs. i detta
sammanhang de som till följd av olika typer av funktionshinder behöver ett särskilt stöd i sitt
boende. Under 1990-talet har två stora reformer genomförts, handikappreformen och
psykiatrireformen. Människor med olika funktionshinder har rätt till en egen bostad, som är
anpassad på ett sätt som möjliggör goda levnadsvillkor.
Definition
De bostäder som kommunen enligt socialtjänstlagen är skyldig att tillhandahålla för personer
med funktionshinder som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda
på annat sätt benämns ''bostäder med särskild service". Enligt lagstiftarens intentioner är det
olämpligt att yngre personer med funktionshinder erbjuds lägenheter i servicehus för äldre,
enbart av skälet att det där finns tillgång till service."
I Socialförvaltningens "Uppdrag och kvalitetskrav särskilt boende inom Region Gotland",
reviderad 120608, skrivs det:
"Personer med funktionsnedsättningar under 65 år som är i behov av särskilt stöd och vars
behov av service och omvårdnad inte kan tillgodoses i det ordinära boendet kan få bistånd i
form av särskilt boende enligt socialtjänstlagen. Verksamheten ska beakta och tillgodose
individuella behov för yngre personer med funktionsnedsättningar.
En samlad bedömning av den enskildes livssituation och behov avgör vilken boendeform som
är mest lämplig."
Därför föreslår jag:
att: Socialnämnden rar i uppdrag att inventera behovet av boende med särskild service för
yngre personer med förvärvade funktionsnedsättningar på grund av sjukdom eller skada.
Bro 131013
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Per-Eric Edlund

Ärendenr RS 2014/106
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum

24 oktober 2014

Regionstyrelsen

Motion. Laddstolpar för elbilar vid parkeringen på Vis borg
Förslag till beslut
•

Regionstyrelsen uppdrar till tekniska nämnden att i samarbete med
ledningskontoret undersöka förutsättningarna för upprättande av
laddnings stationer.

Bakgrund
Centerpartiet har i en motion angivit att man vill snabba upp omställningen av
fordon med fossila bränslen till miljövänligare alternativ. En del i
omställningen till ett fossiloberoende är enligt motionsställarna att öka
elbilarnas andel av fordons flottan. För att förbättra potentialen för elbilar vill
motionsställarna se en bättre infrastruktur.
Motionsställarna vill att Region Gotland tillsammans med markägaren av
stora parkeringsplatsen på Wisborg skall upprätta ett flertalladdstolpar för
elbilar. Laddstolparna med tillhörande parkeringsplats bör enligt
motionsställarna vara de platser som ligger närmast rådhuset. De kan med
fördel anläggas med solceller som driver och laddar stolparna.
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Bedömning
Regionens hållrllng generellt är att det är angeläget att bidra till att
laddinfrastruktur för elfordon tillkommer, men hittills är inställrllngen att det
inte ska ske genom att regionen äger/ansvarar för publikt tillgängliga
laddplatser.
I förslaget till ny energiplan, Energi 2020 - energiplan för Region Godand,
antogs i juni av Regionfullmäktige med tillägget att under punkt 3.2 skriva in
"Uppmuntra och stödja initiativ för utveckling av eldrivna fordon och
laddinfrastruktur för dessa."
Med hänsyn tilllikabehandlingsprincipen bedöms det inte lämpligt att bjuda på
allmän laddning avelfordon hos regionen. På samma grund är regionen inte
inne på att erbjuda parkeringsförmåner för elfordon.
Nyligen kom ett domslut som inte ger kommuner rätt att gynna visa bilar t ex
miljöbilar, genom parkerings förmåner. Likväl så finns ju ett framväxande
behov av infrastruktur för att kunna ladda och hantera elfordon på ett enkelt
och hållbart sätt.
Elbil Godand och Elbilslandet Godand, de bägge projekten som pågår ger
näringslivet chansen att sätta upp laddställen på strategiska platser.
En annan fråga är olika system för betalningsmöjligheter vid
laddningsstationerna och vilken av (minst) tre olika laddningshastigheter som
skall väljas. Till detta tillkommer även eventuell förmånsbeskattning om
laddningsstationen används av anställda utan att betalnings funktion finns.
Teknikförvaltningen har på uppdrag av ledningskontoret för detta ärende
träffat medlemmar i gemensamhetsanläggningen ( Peab, Vacse, Valutan AB.)
Samtliga är positiva att laddstolpar placeras på stora parkeringen men man vill
veta var dom ska placeras. Man är också överens att kostnaden skall belasta
reglOnen.
Som alternativ finns parkeringen öster om hus 02 som ligger på regionens egen
mark och initialt är det bra om laddstolpar kan placeras på egen mark för att
bättre ha möjlighet att organisera regelverk mm i samband med utnyttjande av
laddstolpama. Denna mark likväl som stora parkeringen är inte sk
kvartersmark och är därmed inte lämplig att använda för ändamålet
Det ftnns ett omfattande regelverk och frågeställrllngar om laddstolpar och
information har bland annat inhämtats av Ecoast som startades av
Länsstyrelsen i Västra Götaland år 2012 för att driva på utvecklingen av
elladdinfrastruktur i Västra Götaland. Energimyndigheten har bidraget med
resurser till arbetet. I projektet ecoast ingår ett antal innovativa aktörer på
elladdinfrastrukturområdet, både från kommuner, företag och organisationer.
På uppdrag av Ecoast och Infragreen har Gordon Strömfeldt skrivit en rapport
kring snabbladdinfrastruktur i Västragötaland. Rapporten presenterades 15 maj
2013 och är underlag till beslutsfattare inom kommuner och näringsliv.
Rapporten behandlar bland annat kostnader för installation och drift av
snabbladdare.
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Kostnader vid installation av långsamladdare

Kostnad för installation av sk långsamladdare är ca 30000 kr inhämtat via
muntliga uppgifter.
Kostnader vid installation av snabbladdare

Installationskostnader för snabbladdare beräknas utifrån information från
Göteborg Energi och ytterligare några projekt
Kostnaderna delas in i tre grundläggande punkter vilka kan variera kraftigt. I
posterna nedan illustreras en låg och en hög kostnad för uppsättande av
snabbladdningsstation.
• Snabbladdare 100 000 - 200 000
• Nätanslutning 50 000 - 200 000
• Faciliteter 100 000 - 400 000

Totalkostnad 250000 - 800 000
Kostnader för drift av snabbladdare

För att en snabbladdare ska kunna leverera tillräcklig laddeffekt krävs
anslutning ti.ll elnätet med en effekt på upp ti.ll400V /125A vilket innebär stora
kostnader för installation och drift.
Uppskattning av fasta kostnader for drift av snabbladdningsstation:
• Avskrivning 100 000 SEK/år (5 år)
• Räntekostnad 25000 SEK/år (5%)
• Underhåll 30 000 SEK/år (service och betalningslösning)
• Fast nätavgift 4 700 SEK/år
• Rörlig nätavgift 25000 SEK/år (förbrukad toppeffekt 55kW)

Summa fasta kostnader 183 000 SEK/ år
Sammantaget innebär driften av snabbladdare en fast årlig kostnad på total 183
000 SEK/ år som dock minskar något i takt med årliga avskrivningar.
Ytterligare kostnader ti.llkommer för den el som förbrukas när en kund laddar
sin elbil. Troligen har en snabbladdare även en "standby" förbrukning när den
inte används men det är svårt att få fram uppgifter om storleken för denna.
Uppskattade kostnader for laddning:
• Förbrukad energi 12 kW/laddning
• Rörlig elkostnad 1:13 SEK/kWh (inkl. överföring och moms)

Kostnad per laddtinfåne 13:50 SEK
U töver detta flnns ett omfattande regelverk för elanvändning mm som inte
presenteras här samt tre olika avgifts system som kan användas.
Ovanstående vill visa den komplexitet som fInns beträffande
elladdningsstolpar.
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Det flnns ingen enkel väg för region Gotland att ställa upp ett antal
laddningsstationer enligt motionens önskemål och det fInns ingen inriktning att
så skall ske förutom energiplan, Energi 2020 - energiplan för Region Gotland,
som antogs i juni av Regionfullmäktige med tillägget att under punkt 3.2 skriva
in "Uppmuntra och stödja initiativ för utveckling av eldrivna fordon och
laddinfrastruktur för dessa."
Vid samtal med samhällsbyggnadsförvaltningen framkommer att förvaltningen
tidigare har undersökt förutsättningar för laddstolpar och det fInns en kunskap
inom förvaltningen om detta.
Ledningskontoret anser vid en samlad bedömning att regionstyrelsen uppdrar
till tekniska nämnden att i samarbete med ledningskontoret försöka hitta en
lösning som kan presenteras för regionstyrelsen i samklang med energiplan för
region Gotland och där tidigare utredningsunderlag tas tillvara.

Ledningskontoret
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Centerpartiet på Gotland

Motion till regionfullmäktige

Laddstolpar för elbilar
Centerpartiet vill snabba upp omställningen av fordon med fossila bränslen till miljövänligare
alternativ. En del i omställningen till ett fossiloberoendeäratt öka elbilarnas andel av
fordonsflottan. För att förbättra potentialen för elbilar vill vi se en bättre infrastruktur.
Det måste bli enklare att äga och köra el bil, exempelvis genom ökad tillgång till' laddningsstOlpar.
För att få skjuts i omställningen behöver stat, landsting, regioner och kommuner gå i bräschen
med ett gott föregångsmannaskap j frågan om att underlätta för elbilar.
Region Gotland tillsammans med Gotlands energiverk (GEAB}är de viktigaste parterna avseende
iordningställande av laddstorpar för elbilar.
Vi vill att Region Gotland tillsammans med markägaren av stora parkeringsplatsen på Wisborg
skall upprätta ett flertal laddstolpar för elbilar. Laddstolparna med tillhörande parkeringsplats
bÖf vara de platser som ligger närmast rådhuset. De kan med fördel anläggas med solceller som
driver och laddar stolparna.

Med hänvisning till ovanstäende yrkar vi:
•

Cel1terpartiet

Att Region Gotland anlägger laddstolpar för elbilsladdning vid
parkeringen på Wisborg.

Centerp(:lrtiet
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 17 oktober 2014

Regionstyrelsen

Uppdrag att utreda eventuellt undertecknande av den
europeiska jämställdhetsdeklarationen
Förslag till beslut
Region Gotland undertecknar CEMR:s deklaration för jämställdhetsarbete som
stöd för fortsatt utvecklat arbete med jämställdhetsintegrering.
Ledningskontoret får i uppdrag att utarbeta handlingsplan för
jämställdhetsarbete.

Bakgrund
Regionstyrelsen har gett Ledningskontoret i uppdrag att utreda eventuellt
undertecknande av den europeiska jämställdhetsdeklarationen
(RS § 91,2014-03-27).
CEMR (Council of European Municipalities and Regions) är de europeiska
kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation.
Jämställdhetsdeklarationen antogs av CEMR:s högsta politiska ledning i maj.
2006. Deklarationen uppmanar Europas kommuner och regioner att använda
sina befogenheter och partnerskap för att uppnå jämställdhet för sina invånare.
CEMR-deklarationen klargör att jämställdhet är en grundläggande rättighet för
alla och ett omistligt värde i en demokrati. För att denna rättighet skall
förverkligas anses det att det är nödvändigt att, förutom att den erkänns i lagar,
också ska tillämpas effektivt på alla områden såsom politiska, ekonomiska och
sociala och kulturella. Därför inbjuds Europas kommuner och regioner att
underteckna deklarationen, att offentligt ta ställning för principen att
jämställdhet ska råda och att verksamhetsområdena ska genomföra sina
åtaganden enligt deklarationen.
CEMR-deklarationen är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att
integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den
praktiska verksamheten. Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen
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efterlevs och att principer reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på
lokal och regional nivå.
Till hjälp i genomförandet har Sveriges kommuner och landsting (SKL) gjort
en handledning, för att kunna identifiera praktiska åtgärder och att ha tillgång
till mätbara indikatorer för artiklarna. Den som undertecknar deklarationen
förbinder sig att politiskt verka för dess genomförande, men deklarationen är
inte ett juridiskt bindande dokument. Undertecknaren ansluter sig till
deklarationens sex principer om jämställdhet och förbinder sig att verka för ett
förverkligande av dessa. Man undertecknar deklarationen i sin helhet. Det finns
inga "kärnartiklar" som måste genomföras först, heller inga artiklar som kan
uteslutas när man undertecknar. Senast inom två år ska undertecknaren
utarbeta och anta en handlingsplan, som ska omfatta alla delar av
deklarationen. Planen kan innefatta tidsmässiga prioriteringar, samt möjligheten
att prioritera arbetet utifrån egen vald ordningsföljd. Sveriges kommuner och
landsting ställde sig bakom deklarationen 2006.
Vid ett undertecknande innebär det att Reglon Gotland ska:
- inom två år göra en handlingsplan utifrån CEMR-deklarationens sex principer
- genomföra jämställdhetsanalyser företrädesvis enligt handlingsplanens
prioriterade områden
- genomföra aktiviteter i syfte att sprida kunskap om hur jämställdhetsanalyser
genomförs
- regelbundet offentliggöra rapporter om hur jämställdhetsarbetet fortskrider
Nationellt är det vanligt förekommande med en styrgrupp eller referensgrupp
med politiker och ~änstemän, som på bred bas förankrar och leder arbetet med
att skriva en handlingsplan som gäller för avgränsad tid. Handlingsplanen
revideras vanligen efter cirka två, med nya prioriterade områden för insatser.
Handlingsplanen ska sändas till CEMR-kontoret, men det finns ingen tillsyn
eller sanktioner kopplade till undertecknandet eller handlingsplan. Idag har 111
kommuner, regioner och landsting valt att underteckna CEMR-deklarationen.
Region Gotland har sedan tidigare ett beslut (I<s § 257, 2009-09-21) om att
"jämställdhetsintegrering i kommunens verksamheter ska ske i enlighet med
det upprättade förslaget". Jämställdhetsintegrering i Region Gotland är att vid
planering, styrning, fördelning av resurser och genomförande av verksamheter
motverka könsrollsmönster som leder till ojämlika villkor för flickor och
pojkar, kvinnor och män med olika social och etnisk bakgrund.
Med stöd av beslutet valde Region Gotland att medverka i en nationell
jämställdhetsinsats med statliga medel från Sveriges kommuner och landsting.
Det ledde till ett antal konkreta verksamhetsförbättringar. Det kvarstår
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utvecklingsarbete kring ledning, styrning och mått på resultat. En slutrapport
har lämnats (Rs § 91, 2014-03-27).
Konsekvensanalys

Möjligheter
Pågående arbete med jämställdhetsintegrering legitimeras ytterligare.
Deklarationens krav på intern uppföljning och redovisning blir en del i
regionens kvalitetsarbete.
Medarbetare kommer att få en ökad kompetens som stärker Godand som en
attraktiv plats att bo och leva på.
Utmaningar
Kräver fortsatta utbildningsinsatser för medarbetare.
Initialt krävs viss administration kopplat till främst uppföljning.
Bedömning

Det går att arbeta framgångsrikt med jämställdhetsintegrering utan att ansluta
sig till CEMR-deklarationen. Framgångsfaktorn är uttalade mål från
regionfullmäktige. Mål som återfInns i ledningssystemet och som följs upp
återkommande.
Genom att underteckna CEMR:s deklaration för jämställdhet åtar sig Region
Godand att göra en handlingsplan och bedriva utvecklingsarbete.
Ledningskontoret bedömer att med beslut om CEMR-deklarationen,
handledning och handlingsplan får Region Godand verktyg som kan förväntas
förstärka jämställdhetsarbetet, i synnerhet med inriktning mot styrning, ledning
och uppföljning.
Ledningskontoret
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1. Berör frågan/ärendet flickor och pojkar?

o

xO Ja

Nej, motivera

Om du svarat ja, besvara följande frågor:

2. Vilka flickor och pojkars berörs av denna fråga/ärende?
..

-

-

-

.

r Samtliga flickor och pojkar som tar del av Region Godands verksamhet.
-~-

---~~

~- ~

~~~~---~-~

-~--.~

~-~~-----~---~-~

--~~~--~-.----------~-

.--------------~- ~--~-

-~---

-.~~---~------~-~~-

~

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

~ En han~g~pi~~~tifrå~CEMR~d~id~r~-~~~i~clI~-;~~bä~~ att Regio~ G~rl~~d bla~dl
annat utvecklar tydligare indikatorer för att följa upp jämställdhetsarbetet. Det ger ett
bättre faktaunderlag för kardäggning, analys och förbättringsområden av respektive
verksamhet utifrån ett bam- och jämställdhetsperspektiv.

'l

~_~

_ _ _ _ _ _ _ _ ~ ______ ~ ___ ~_~_~~~~~_ ~

~

~~~~~

I
I

___ ~ _ _ _ _ _ ~. ___ ~_~_~ ____ ~ ____ ~~J

4. Hur tas hänsyn till alla flickors och pojkars lika värde?

lSe ovan

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

-

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

I"ic''''
l
-

och pojka" e",,,,ohetee hoc ;ote

;oh>m",~ ::: mo,;"'-;:;;:----

En övergripande handlings plan ska göras, där flickor och pojkars erfarenheter kan
komma att inhämtas, om så bedöms relevant.
."_ _ _ _

- - - - - - - - - - - - - - - - - - . _ -_ _ 0 •• _ . " . . . . _ . _ . " - - -

• ___

~

____________ •

__

" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •• _

_

_________________________• __• ___

._

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

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

r__________________
-----._ ___ _~ _~ ______~ __
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Datum 15 oktober 2014

Regionstyrelsen

Insatser för ett förbättrat företagsklimat på Gotland ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
Förslag till beslut
Att regionstyrelsen beviljar finansiellt stöd till projektet "Införande av
företagslots" med sammanlagt 272 000 kr för 2014, varav 136 000 kr
från anslag 1: 1 för regionala tillväxtåtgärder och 136 000 kr från
regionstyrelsens näringslivsanslag.
Att regionstyrelsen beviljar finansiellt stöd till "Utveckling av arenor för
kommunikation och dialog med näringslivet" med sammanlagt 705000
kr under 2014, varav 245000 kr från anslag 1:1 för regionala
tillväxtåtgärder och 460 000 kr från regionstyrelsens näringslivsanslag.
Att regionstyrelsen beviljar finansiellt stöd till projektet "Analys
företagsklimat" med totalt 185 000 kr, fördelat på 92 500 kr från anslag
1:1 för regionala tillväxtåtgärder och 92500 kr regionstyrelsens
näringslivsanslag.
Sammanfattning
Flera insatser för att förbättra det gotländska företagsklimatet pågår inom
ramen för projektet Förenkla - helt enkelt. En av de viktigaste insatserna från
Region Gotlands sida i detta arbete är införande aven företagslots. En
funktion där avsikten är att förenkla och förbättra Region Gotlands service till
företagare med myndighetskontakter.
En annan mycket central del i arbetet med företagsklimatet är att förbättra
kommunikation och dialog för samverkan med företagarna. Här har Region
Gotland valt att satsa på att utveckla frukostmöten som vänder sig till
näringslivet, ett nyhetsbrev till företagen, samt utveckling av formerna för
medverkan på Företagardagen.
Vidare har arbetet inom Förenkla - helt enkelt lett till insikten att arbetet med
att förbättra företagsklimatet för de gotländska företagen behöver breddas och
även omfatta insatser som går utanför Region Gotlands service och
myndighetshantering för att lyckas nå uppsatta mål kring företagsklimatet. För
att få fram ett relevant underlag för det fortsatta breddade arbetet har en analys
genomförd av näringslivet själva, varit nödvändig.
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Dessa tre delprojekt är ett direkt resultat av arbetet inom genombrottsområdet
Förbättra företagsklimatet och utveckla lotsverksamhet och bedöms till stor del
bidra till att uppnå uppsatta mål för företagsklimatet i det näringspolitiska
programmet.
Bakgrund - del projekt 1 "Införande av företagslots"

Att etablera en lots funktion inom Region Gotland är en av de aktiviteter som
är prioriterade för att öka servicegrad, tillgänglighet och förenkling för företag i
kontakten med Region Gotland. Lotsfunktionen ska vara en enkel och naturlig
väg in i Region Gotland för de företag som har önskemål och behov av stöd i
samband med, i första hand myndighetsärenden, men även i fråga om
nyetableringar. Projektets utgångspunkt för implementering av lotsprocessen är
det kartläggnings- och planeringsarbete som tidigare gjorts på ledningskontoret
inom ramen för projektet Förenkla helt enkelt.
Projektets syfte

Syftet med projektet är att skapa och implementera en kundanpassad
lotsfunktion för företag som kontaktar Region Gotland i ett myndighetsärende.
Projektets effektmål mål

Att Region Gotland når ett NKI i SKLs mätning "Insikt" på minst 70
av maximalt 100 år 2015.
Att bidra till att Region Gotland placerar sig på övre halvan i Svenskt
Näringslivs ranking av företagsklimatet i svenska kommuner år 2015.
Att Region Gotland har en väl fungerande lots funktion med nöjda
företagskunder.
Projektmål

Att senast 31 december 2014 ha skapat en organisation med
förutsättning för en fungerande kundorienterad och operativ
företagslots.
Att företagen får kännedom om lots funktionens existens.
Att lots funktionen blir känd och accepterad inom Region Gotland.
Att företagen får tillgång till enkel och pedagogisk information om
lots funktionen och de tillståndstyper m.m. inom
myndighetshanteringen som ingår.
Genomförande - delprojekt "Införande av företagslots"

Projektet genomförs under 2014-01-01-2014-12-31. Förberedande arbete har
genomförts under 2013. Följande aktiviteter ska vara genomförda fram till
projektets slut:
Planerade aktiviteter

Hur tänker en företagare? Aktiviteten ska genomföras i fem steg:
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1. Dokumenterad reflektion och diskussion i lotsgruppen om
företagarens perspektiv för gemensam insikt och kundperspektiv.
2. Utbildning i regi av SKL "Företag och myndighetsutövning" för att
öka kunskapen om kommunernas myndighetsroll gentemot
företag.
3. Utbildning genom skarpa "case" från verksamheten för utveckling
av arbetsmetodik.
4. Workshop kring samspelet med företagen för att öka
förutsättningarna för bra samarbete mellan Region Godands
näringslivs funktioner och myndighetsutövande förvaltningar.
5. Utbildning/workshop för handläggare och lots för att skapa en
grund för ett fungerande och effektivt förhållningssätt gentemot
kund.
Framtagning av kravspecifikation på Lotsen
U tformning av arbetsprocess för Lotsen.
Utformning av introduktionsprogram för Lotsen.
Informationsmaterial, blanketter - framtagning av underlag utifrån
lotsens uppdrag.
Samordning och test av lots funktionen vid t.ex. Drop-In Donnerska
huset.
Informationsinsatser för presentation och marknadsföring av
lotsfunktionen.
Uppföljning

En utvärdering kommer att ske inom ramen för slutrapportering av projektet
Förenkla helt enkelt våren 2015. Därefter kommer en uppföljning och
utvärdering av lots funktionen att ske hösten 2015.
Kostnads- och finansieringsbudget 2014-01-01- 2014-12-31

Kostnader
Konsult
Utbildning
Lokalhyra
Annonser/ övr
kommunikation
Resor/ omkostnader
Summa kostnader
Finansiering
Näringslivsanslaget 50%
l:l-medeISO %
Summa finansiering:

2014
68000
150000
4000
25000

Totalt
68000
150000
4000
25000

25000

25000

272000

272000

136000

136000

136000

136000
272 000

272000
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Bakgrund - delprojekt 2 "Arenor för kommunikation och dialog med
näringslivet"

Region Godand har med start 2012 bedrivit ett arbete som syftar till att
förbättra företagsklimatet på Godand. Företagsklimatet är ett fastställt
utvecklingsområde i det näringspolitiska programmet och det huvudsakliga
arbetet bedrivs inom projektet Förenkla - Helt enkelt. Flera aktiviteter inom
utvecklingsområdet "Kommunikation och samverkan med företagarna" har
skapats.
I detta arbete ingår bl.a. att utveckla arenor för Region Godands
kommunikation och dialog med näringslivet. Detta projekt avser att utveckla
följande arenor för detta ändamål:
Frukostmöten i samverkan mellan de godändska
näringslivsorganisationerna, Region Godand och Länsstyrelsen på
Godand.
Företagardagen i samverkan mellan Region Godand, Inspiration
Godand och Almi Företagspartner.
Nyhetsbrev till godändska företagare.
Projektets effektmäl

Att Region Godand når ett NKI i SKLs mätning "Insikt" på minst 70
av maximalt 100 år 2015.
Att bidra till att Region Godand placerar sig på övre halvan i Svenskt
Näringslivs ranking av företagsklimatet i svenska kommuner år 2015.
Projektmäl

Att Region Godand senast den 31 december har byggt upp flera
fungerande arenor för kommunikation och dialog med näringslivet.
Projektets syfte

Syftet med projektet är att skapa och utveckla tillgängliga och öppna arenor
som löpande ska användas för kommunikation och dialog med näringslivet.
Projektets målgrupp

Företag och företagare med verksamhet på Godand samt berörda ~änstemän
och politiker inom Region Godand.
Genomförande - "Arenor för kommunikation och dialog med
näringslivet"

Projektet genomförs under 2014-01-01-2014-12-31. Arbetet inleddes under
2013. Följande aktiviteter ska vara genomförda fram till projektets slut:
Näringslivsfrukostar

Sex frukostmöten planeras jämt fördelade under året, med tre per
termin.
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Gruppövningar genomförs som en del i frukostmötet för inhämtande
av förslag och synpunkter.
Möjligheter att ställa frågor och på andra sätt bidra till dialogen ska
göras möjligt.
Mötena ska utgöra forum där samverkande parter har möjlighet att
lyfta angelägna ämnen.
Metoden att använda näringslivsfrukostama som ett forum för
kommunikation och dialog med företagen ska utvecklas. Region
Gotland, Inspiration Gotland och Almi i egenskap av offentliga
organisationer ska ges möjlighet att kommunicera den verksamhet som
bedrivs och föra dialog med företagen med direkt återkoppling.
Företagardagen

Metoden att använda Företagardagen som ett forum för
kommunikation och dialog med företagen ska utvecklas. Region
Gotland, Inspiration Gotland, Almi och Science Park i egenskap av
offentliga organisationer ska ges möjlighet att kommunicera den
verksamhet som bedrivs och föra dialog med företagen med direkt
återkoppling.
Former för interaktiva dialoger under Företagardagen ska skapas.
Genomförs den 30 oktober 2015.
Nyhetsbrev

Tre nyhetsbrev som skickas ut via mejl till företagare på Gotland med
början vecka 28 under 2014 ska tas fram.
Innehållet ska spegla det arbete som pågår inom Region Gotlands
koncern och som direkt berör och kan vara av intresse för företag på
Gotland
Kostnads- och finansieringsbudget 2014-01-01- 2014-12-31

Kostnader
2014
Totalt
Konsult
215000
215000
1000
1000
Lokalhyra
Annonser/ övr
465000
465000
kommunikation
Resor/ omkostnader
24000
24000
Totalt
705000
705000
Finansiering
Näringslivsanslaget
460000
460000
245000
245000
1:1-medel50 % *
Totalt:
705000
705000
* Ingen motfinansiering av l:l-medel för konsultkostnader på
215000 kr (avser info-teamets ~änster).
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Bakgrund - del projekt 3 "Analys företagsklimat"

Region Godand har med start 2012 bedrivit ett förbättringsarbete som syftar
till att förbättra företagsklimatet på Godand. Företagsklimatet är, som tidigare
nämnts, ett fastställt utvecklingsområde i det näringspolitiska programmet och
det huvudsakliga arbetet bedrivs inom projektet Förenkla - Helt enkelt.
Målen i det näringspolitiska programmet är:
Godand ligger på övre halvan i Svenskt näringslivs ranking år 2015
Region Godand har ett NKI på 70 i SKL:s mätning Insikt år 2015
Målet för projektet Förenkla - helt enkelt är att arbetet även ska leda till "en
ökad förståelse för företagarnas villkor, snabb, smidig och rätts säker hantering
av ärenden, vägledning och tydligare beslut, positivt förhållningssätt till
företagande och stärkta medarbetare."
Region Godand deltar i Sveriges kommuner och landstings (SKL) Insikt - en
servicemätning av kommunernas myndighetsutövning - som ett komplement
till Svensk Näringslivs rankning. Insikt ger till skillnad från Svenskt Näringslivs
undersökning en direkt återkoppling på kundnöjdhet i myndighetshanteringen.
Sedan första mätningen 2011 har Region Godand genomfört nya mätningar
2013 och 2014 och successivt har förbättringar skett. Vid den senaste
mätningen våren 2014 visade det sig tydligt att företagen blivit nöjdare med
Region Godands myndighetshantering. Från att ha gett ett lågt betyg året innan
gav företagen nu regionen betyget godkänt med ett NKI på 64. Samtliga
myndighets- och serviceområden hade gått framåt. Med en återstående
projekttid på ett år under 2014 konstaterades dock att det återstod ytterligare
en bit för att nå uppsatt mål på 70 NKI men att det inte är ett orimligt måL
Erfarenheterna från det arbete som pågår har dock indikerat att frågan om
företagsklimatet på Godand handlar om faktorer som ligger såväl inom som
utanför Region Godands egen verksamhet. Känt är att den verksamhet som
bedrivs inom Region Godand vad gäller t.ex. myndighetsutövning och service
till medborgarna har en stark påverkan på företagsklimatet. Det framstår dock
som allt tydligare att Region Godands service och agerande kopplat till
myndighetsutövningen ensamt inte kan förbättra upplevelsen av
företagsklimatet i den omfattning som krävs för att Region Godand ska uppnå
uppsatta mål i det Näringspolitiska programmet. Behovet att titta närmare på
andra faktorer rent allmänt såsom förväntningar, kultur och förhållningssätt,
för att komplettera och bredda perspektivet för arbetet har framstått som
nödvändigt.
Projektets syfte

Projektets syfte är att genom en kvalitativ ansats och analys få djupare kunskap
om de faktorer som ligger till grund för det som idag uppfattas som ett dåligt
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företagsklimat på Godand. Utifrån detta är avsikten att lägga en grund för ett
fortsatt gemensamt arbete för ett bättre företagsklimat på Godand tillsammans
med det godändska näringslivet.
Projektets mål

Analysgruppens arbete ska leda till:
Ökade förståelse av förutsättningarna för arbetet med att förbättra det
godändska företagsklimatet.
Ökad förankring och legitimitet för det företagsklimatarbete som nu
bedrivs och som ska bedrivas framöver.
Genomförande - delprojekt "Analys företagsklimat"

Projektet genomförs under perioden 2014-03-01 - 2014-08-31. Den rapport
projektet ska presentera utgör ett kvalitativt underlag för fortsatt arbete med att
förbättra företagsklimatet. Följande aktiviteter ska vara genomförda innan
projektet slut.
Intervjuer med politiker och *nstemän samt representanter för
näringslivsorganisationerna. Förarbete och analys.
Tre workshops med företagen ianalysgruppen
Slutpresentation vid näringslivsfrukost den 21 maj 2014.
Presentation och information till Region Godands
konceroledningsgrupp, regionstyrelsens arbetsutskott samt ledningen
för samhällsbyggnads förvaltningen.
Slutrapport till regionstyrelsen.
Uppföljningen av projektet sker i samband med slutrapportering av Förenkla helt enkelt. Som underlag för analys av projektets resultat kommer löpande
insiktsmätningar samt Svenskt Näringslivs rankingar av företagsklimatet att
ligga.
Kostnads- och finansieringsbudget 2014-03-01- 2014-08-31

Kostnader
Konsult
Övriga arvoden (inkl
reseersä ttning)
Summa kostnader
Finansiering
Näringslivsanslaget 50%
1:1-mede150 %
Summa finansiering

2014
140000
45000

Totalt
140000
45000

185000

185000

92 500

92 500

92 500
185000

92 500

185000

tl
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Samlad bedömning av insatser för ett förbättrat företagsklimat på
Gotland

Ledningskontoret anser vid en samlad bedömning att införandet aven
företagslots är en av de enskilt viktigaste insatserna för att förbättra Region
Godands service till företagare med myndighetskontakter. Lotsen är
följaktligen ett av de viktigare bidragen från Region Godands sida i arbetet att
förbättra det godändska företagsklimatet.
Ledningskontoret bedömer även att fungerande kommunikation och dialog
med företagarna är centralt för ett bättre företagsklimat. Det medför ökad
förståelse och kunskap för varandras förutsättningar vilket underlättar vid bLa.
företagarens kontakter med Region Godand. Utveckling av olika arenor för
kommunikation och dialog med näringslivet anses således nödvändigt för att
nå målen i det näringspolitiska programmet inom utvecklingsområdet
Företagsklimat.
Vidare har Ledningskontoret gjort bedömningen att en breddad kvalitativ
analys av vad som ligger till grund för att företagsklimatet upplevs som dåligt är
nödvändig för att utveckla det fortsatta arbetet med att förbättra
företagsklimatet på Godand.
Ledningskontoret

~!;/J
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-16

Protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2014-10-29

GVN § 79
Remissyttrande ny förvaltningsorganisation
Ärendenr GVN 2014/110

Beslutsunderlag:
G VF Remissvar '!Y forvaltningsorganisation 2014-10-06
GVN § 672014-09-17
Remiss Bildande av gemensam förvaltning för BUF och GVF 2014-09-10
Regionstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 274, 2014-09-04

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att
Ställa sig principiellt positivt till en sammanslagning av barn- och
utbildnings förvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i
en ny gemensam förvaltning under förutsättning att inte nya arbetsuppgifter
åläggs förvaltningen som kan påverka det pågående förändringsarbetet inom
förvaltningens verksamheter negativt.
Förvaltningsremissyttrande ska biläggas och användas som en handlings plan i
det fortsatta arbetet för en ny förvaltningsorganisation.
Ordförande Per Edman M informerar kort om remissyttrandet till ny
förvaltnings organisation. Utbildnings chefen får i uppdrag att till nämnden
kontinuerligt återrapportera åtgärder som vidtas i arbetet med att skapa en ny
förvaltning.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

I
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2014-10-06

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Remissvar ny förvaltningsorganisation
GVN § 67 2014-09-17
GVN AU § 51
Ärendenr 2014/110

Beslutsunderlag:
Remiss Bildande av gemensam förvaltning för BUF och GVF 2014-09-10
Regionstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 274, 2014-09-04

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att

•

Ställa sig principiellt positivt till en sammanslagning av barn- och
utbildnings förvaltningen och gymnasie- och
vuxenutbildnings förvaltningen i en ny gemensam förvaltning under
förutsättning att inte nya arbetsuppgifter åläggs förvaltningen som kan
påverka det pågående förändringsarbetet inom förvaltningens
verksamheter negativt. Men gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
(GVN) vill invänta förvaltningsledningens och stabens risk- och
konsekvensanalys av organisationsförändringen innan nämnden yttrar
sig i ärendet. Därför delegerar GVN till arbetsutskottet att besluta i
frågan den 30 september vid ett extra sammanträde.

Efter gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut har tidsplanen
förändrats, vilket får till följd att nämnden fattar beslut om på sitt ordinarie
sammanträde den 29 oktober 2014.

Utbildningschefens förslag till beslut
•

U tbildningschefen föreslår att gymnasie- och
vuxenutbildnings nämnden fastställer förvaltningens förslag till
remissyttrande.

Bakgrund
Regionstyrelsens arbetsutskott har remitterat förslag om bildande av ny
förvaltning för förskola och grundskola och gymnasie- och vuxenutbildning
m.m till barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.

Besöksadress Regementsgatan 6

E-post registrator-gvf@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Syftet med förslaget är att en ny gemensam förvaltning ska bidra till att en
större andel elever lämnar grundskolan med behörighet till gymnasieskolans
nationella program och att en större andel elever lämnar gymnasiet med
examensbevis (yrkesexamen eller högskoleförberedande examen) samt att
skapa goda förutsättningar för ett framgångsrikt arbetsliv och ett liv med god
livskvalitet.
Nuvarande förvaltningschefen för barn- och utbildnings förvaltningen föreslås
att från år 2015 ges det övergripande ansvaret för den nya förvaltningen.
En förutsättning för att det ska fungera väl med två nämnder och en
förvaltning är att varje nämnd har en tydlig verksamhetschef som
nämndansvarig.
På nämnden den 17 september redogjorde regiondirektören för förslaget till en
sammanslagning av gymnasie- och vuxenutbildnings förvaltningen och barnoch utbildnings förvaltningen:
Nämndledamöterna diskuterade förslaget och ställde bland annat frågor om
förvaltningens syn på en organisationsförändring, beslutsprocessen och
tidplanen för genomförandet. Diskussion fördes därefter i nämndens politiska
gruppenngar.
Nämnden väljer att ställa sig principiellt positiv till en sammanslagning av
förvaltningarna men efterlyser samtidigt längre beredningstid för denna typ av
ärenden. Tiden är för kort för ett så pass viktigt beslut och nämndledamöterna
måste ges chans att hinna förbereda och förankra förslaget i de politiska
grupperingarna. Nämnden vill dessutom invänta förvaltningsledningens och
stabens riskbedömning innan ett yttrande fastställs.

Riskinventering
Metod

Ledningsgruppens medlemmar och medarbetare i förvaltningsstaben har
enskilt gjort en skriftlig riskbedömning som sedan sammanställts (Bilaga 1).
Ledningsgruppen har genomfört en förenklad swot-analys där hot och
möjligheter diskuterades. Utöver det har utbildnings chefen fört samtal med
medarbetare enskilt och i grupp.

Sammanfattning av gjord riskbedömning
Inledningsvis är det viktigt att slå fast att den riskbedömning som genomförts
ska ses som ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med att skapa en ny
förvaltning. Några områden som samfällt lyfts fram av ledningsgrupp och stab
är:
•

Det efterfrågas en helhetsbild eller målbild avseende en mer långsiktig
tanke med hela regionens förvaltnings organisation.

•

Att det skapas en ny förvaltning med ett nytt namn och nya
gemensamma lokaler. Känslan av att GVF "flyttar tillbaka till BUF"
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måste motarbetas. Av stor betydelse att de förändringar som blir
konsekvenserna aven ny förvaltning är ett gemensamt arbete och att
nuvarande GVF inte presenteras fårdiga lösningar.
•

Att processen med att skapa en ny förvaltning inte tar tid och energi
från GVF:s pågående stora förändringsarbete. Exempel på sådana
processer är bildandet av Wisbygymnasiet, och Kompetenscentrum
Godand samt omorganisation på Lövsta och ombyggnaden av
Sävehuset.

•

Vikten av att det även fortsättningsvis finns en nämnd med särskilt
ansvar för nuvarande GVF:s ansvarsområden. Jämfört med när det
tidigare var en nämnd har Folkhögskolan, Lövsta och
arbetsmarknadsenheten tillkommit.

•

En viktig förutsättning för att det ska fungera med två nämnder och en
förvaltning är att respektive nämnd har verksamhets chef med
nämndansvar och att förvaltningschefens ansvar i förhållande till dessa
är tydligt.

Andra exempel på områden som ofta förekommer i den gjorda
riskbedömningen är:

Effektivitet när det gäller styrning, ledning och delaktighet
Synpunkter inom områden som gäller styrning, ledning, delaktighet och stöd är
de absolut vanligaste förekommande. Exempel på riskområden som är
frekvent förekommande är:
Försämrad tillgång och närhet till beslutande chef och den politiska
nämnden. Längre beslutsvägar och därmed minskad flexibilitet. Ökad
byråkrati i en större organisation. Att det blir långt mellan verksamhet
och stab. Närhet till nämnd, förvaltningschef och ledningsgrupp
försvinner.
Att nuvarande GVF tvingas lämna ifrån sig resurser.
Att skolenheternas i dag tydliga ansvar och befogenheter urholkas.
Fler chefer på stabs- och förvaltnings nivå. Att förvaltningens uppdrag
(överbyggnaden) blir stor och otydlig för verksamheten, vilket ökar
risken för ett "vi och dom".
Krav på ökad samordning med fler möten stjäl tid från operativt
utvecklingsarbete.
Min kompetens som specialist kommer längre ifrån besluten.
Specialisters synlighet i fattade beslut blir mindre.
Folkhögskolans och Komp etens centrum Godands verksamheter får
mindre utrymme i en större förvaltning.
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Rutiner och förhållningssätt avseende strategiskt viktiga frågor

Stuprör inom den nya förvaltningen. Kulturskillnader behålls i en ny
organisation.
Olika rutiner och förhållningssätt i strategiskt viktiga
frågor/policyfrågor. Exempelvis karriärtjänsternas uppdrag och
ans tällningsvillkor.
Olika syn på styrning/ledning och rektors ansvar och befogenheter
Tidsplan för beslut om ny förvaltningsorganisadon

För snabb process med risk för att nyckelpersoner slutar.
Kommunikation och samverkan

Bristande intern kommunikation i samband med
organisationsförändringen som bidrar til ryktesspridning och
desinformation
Konsekvenser för enskilda medarbetare

Många organisationsförändringar samtidigt bidrar till att chefer och
medarbetare blir trötta och tappar sugen.
På sikt risk för personalneddragningar. Osäkerheten är speciellt stor för
medarbetare med likartade arbetsuppgifter (konkurrens). Risk att
medarbetare med provanställning missar möjligheten till en
tillsvidareanställning.
Minskade möjligheter att påverka inom sitt ansvarsområde

Resultat från en förenklad SWOT-analys
Riskbedömningen har av naturliga skäl fokus på de farhågor som finns och det
är dessa som hittills redovisats. Från den förenklade SWOT-analysen som
genomfördes av ledningsgruppen redovisas därför i huvudsak möjligheterna
med en ny förvaltningsorganisation.
Mindre sårbar organisation jämfört med GVF som är en liten
organisation med enstaka specialistfunktioner.
Fysisk och organisatorisk närhet underlättar samverkan som redan
finns och samverkan inom nya områden. Några konkreta exempel på
detta är:
o

Samarbetet med gymnasiesärskolan

o

Övergången från grundskolan till gymnasieskolan

o

Gemensamt förhållningssätt i personalfrågor
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o

Gemensamt förhållningssätt i för medarbetare och elever strategiskt
viktiga frågor

o

Samordning när det gäller flyktingmottagning och mottagandet av
ensamkommande flyktingbam. Gemensam rekvirering av resurser
från Migrationsverket.

Breddad kompetens och resursförstärkning inom gemensamma
specialistområden som IT, planering och försörjning, ekonomi, kvalitet
och kommunikation.
Möjlighet till effektiviseringar som frigör resurser till den operativa
verksamheten.
Underlättar en omfördelning av resurser mellan skolformer.
Mer kollegialt/ fler kolleger
Större möjligheter att påverka tjänster från elevhälsan
Förbättring av arbetet med rekrytering av elever till
gymnasieutbildningarna.
En förändrad gemensam kultur
Ytterligare möjligheter vid sammanslagning av GVF, BUF och KFF
En helhet när det gäller barn och ungdomars utbildning, fritid och
kultur
Samarbete/ samverkan med bibliotek, f1lmklustret m.m.
Samordning lokaler.
Folkhögskolans samverkansområde inom speciellt kulturområdet ökar.

Det fortsatta arbetet
Riskbedömningen och den förenklade SWOT-analysen föreslås vara viktiga
underlag i det fortsatta arbetet. Genom att använda den i alla
genomförandestegen är en beskrivning av hur själva processen genomförs
(viktiga strategiska frågor, delaktighet, tidsplan m.m.) den handlings plan som
lagen säger ska åtfölja en riskbedömning. Utifrån det som föreslås kommer det
fortsatta arbetssättet att diskuteras med skyddsombud och fackliga företrädare i
den centrala samverkansgruppen. Förslaget skickades 2014-09-30 för
synpunkter till rektorer, biträdande rektorer, verksamhets chefer, skyddsombud
och samverkansgruppen för synpunkter.

Alf Nilsson
Utbildningschef
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-17

Protokoll

BUN § 86

Remiss. Gemensam utbildningsförvaltning
BUN 2013/318
- Regionstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2014-09-04, § 274 (ej justerad)
- Regiondirekrörens tjänsteskrivelse, utsänd elektroniskt 2014-09-11

Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Nämnden ställer sig positiv till förslaget om ny gemensam utbildningsförvaltning.

Regionstyrelsens arbetsutskott har remitterat förslag om bildande av ny förvaltning för
förskola och grundskola och gymnasie- och vuxenutbildning m.m till barn- och
utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
A v regiondirektörens tjänsteskrivelse framkommer bland annat samräd skett med de
båda berörda förvaltningscheferna.
Syftet med förslaget är, enligt tjänsteskrivelsen, bland annat att en större andel elever ska
lämna grundskolan med behörighet till gymnasieskolans nationella program och att en
större andel elever ska lämna gymnasiet med examensbevis (yrkesexamen eller
högskoleförberedande examen) och i övrigt goda förutsättningar för ett framgångsrikt
arbetsliv och ett liv med god livskvalitet.
A v tjänsteskrivelsen framkommer även att en förutsättning för att det ska fungera väl
med två nämnder och en förvaltning är att varje nämnd har en tydlig chef.
Regiondirektören föreslår att de båda nuvarande förvaltningscheferna fortsätter som
ansvariga för respektive nämnd, på motsvarande sätt som idag.
Regiondirektören avser att ge de båda nämndansvariga cheferna i uppdrag att steg för
steg utveckla arbetsformer och kombinera kompetenser på ett sädant sätt att
slutresultaten förbättras.
Förvaltningschefen för barn- och utbildnings förvaltningen föreslås, frän ar 2015, ges det
övergripande ansvaret för den nya forvaltningen.
Ärendet föredrogs av regiondirektör Jan Björinge.
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Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-09-04

Protokoll

Au § 274

Bildande av ny förvaltning för förskola och grundskola och
gymnasie- och vuxenutbildning m.m.
RS 2014/489

Arbetsutskottets bes Iut
•

Förslag om bildande av ny förvaltning för förskola och grundskola och gymnasieoch vuxenutbildning m.m. remitteras till batn- och utbildningsnämnden och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för beredning.

•

Regiondirektören får i uppdrag att upprätta tjänsteskrivelse i ärendet.

Regiondirektören Jan Björinge presenterade förslag till Bildande av ny gemensam
förvaltning för förskola och grundskola och gymnasie- och vuxenutbildning m.m.
Förslaget har under sommaren diskuterats med fackliga representanter och företrädare
för berörda nämnder.
Expedieras
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Regiondirektören

e:

Utdragsbestyrkande:
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Remiss

Bildande av gemensam förvaltning för BUN och GVF
RSau har 2014-09-04 beslutat att remittera förslaget att bilda en gemensam förvaltning till
BUN och GVF för yttrande.

Bakgrund
Regiondirektören har efter samråd med förvaltningscheferna för BUF och GVF föreslagit
att det bildas en ny gemensam förvaltning för BUN och GVN med bibehållande av de
bägge nämnderna. Syftet med att bilda den nya förvaltningen är följande:
En större andel elever ska lämna grundskolan med behörighet till gymnasieskolans
nationella program.
En större andel elever ska lämna gymnasiet med examensbevis (yrkesexamen eller
högskoleförberedande examen) och i övrigt goda förutsättningar för ett
framgångsrikt arbetsliv och ett liv med god livskvalitet.
Alla elever ska få ännu bättre förutsättningar att uppnå goda studieresultat och att
växa till ansvarstagande medborgare.
Förbättra Region Godands möjligheter att främja karriärutveckling, arbeta med
rehabilitering och hantera övertalighet.
I övrigt öka måluppfyllelsen för de av regionfullmäktige och de berörda nämnderna
fastställda målen samt för de nationella mål för skolan.
Den nya förvaltningen innebär att bägge nämnderna får tillgång till en ännu mer
resursstark organisation med tillgång till specialistkompetenser och med minskad
sårbarhet.
Den nya förvaltningen innebär möjligheter att kombinera kompetenser och resurser
på ett sådant sätt att slutresultaten blir ännu bättre.
BUN och GVN bildades 2010 för att skapa förutsättningar till ökat politiskt fokus på
respektive verksamhetsområde. Detta mål har uppnåtts och det har främjat
verksamheternas utveckling. Därför föreslås ingen förändring av nämndsstrukturen.
Sedan BUF och GVF bildades har volymerna elever i grundskolan och gymnasiet
minskat mycket kraftigt, vilket bl a resulterat i övertalighet bland lärare. Det innebär att
förutsättningarna idag är delvis annorlunda mot 2010 då två separata förvaltningar
bildades.
Idag finns specialistkompetenser inom respektive förvaltning som i ökad utsträckning
bör tas till vara för den andra förvaltningen för att kraftsamla och förbättra resultaten.
En förutsättning för att det ska fungera väl med två nämnder och en förvaltning är att
varje nämnd har en tydligt ansvarig chef. Den nämndsansvariga chefen ansvarar för
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nämndens måluppfyllelse, budget och verksamhetsplan. De bägge nuvarande
förvaltningscheferna föreslås fortsätta som ansvariga för respektive nämnd på
motsvarande sätt som idag.
Förvaltningschefen för BUF föreslås från 2015 få det övergripande ansvaret för den
nya förvaltningen. Bildandet av den nya förvaltningen sker helt odramatiskt genom att
muren mellan förvaltningarna tas bort, men utan att organisationsrutor ritas om och
utan att någon får söka om sin ~änst etc. De bägge nämndsansvariga cheferna får i
uppdrag att steg för steg utveckla arbetsformer och kombinera kompetenser på ett
sådant sätt att slutresultaten förbättras. Vid pensioneringar och annan naturlig avgång
prövas om *nsten ska återbesättas eller om förstärkning i stället bör ske genom annan
kompetens jbefattning.
Ett arbete har inletts för att skapa förutsättningar för att de bägge nuvarande
förvaltningsledningarna så snart som möjligt kan flyttas samman i gemensamma lokaler.
Detta projekt ingår i fullmäktigeuppdraget från juni 2014 att förtäta kontorslokalerna på
Visborg.
410 elever har vt 2014 lämnat en kommunal grundskola på Gotland och sökt till
gymnasieutbildning. Av de som sökt till gymnasiet är 69 elever (17 procent) inte
behöriga till något nationellt program. Därav är 24 elever behöriga till programinriktat
individuellt val (IMPRO, f. d. PRIV). 45 elever (11 procent) är helt obehöriga.
Av de 500 elever som lämnade gymnasieskolan vt 2014 har 128 elever (26 procent) inte
klarat kraven för examensbevis (yrkesexamen eller högskoleförberedande examen).
En yrkesexamen ska fr o m 2014 omfatta 2500 poäng, varav 2250 ska vara godkända.
Det gällerkurserna i svenska 1 eller svenska som andraspråk, engelska 5 och matematik
1 samt ytterligare 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt
gymnasiearbete) .
För en högskoleförberedande examen gäller fr o m 2014 också att 2250 av 2500 poäng
ska vara godkända. Dessa 2250 poäng omfattar kurserna svenska 1, 2 och 3 eller
svenska som andra språk, engelska 5 och 6, matematik 1 samt ett godkänt
gymnasiearbete) .
Av de totalt 74 procent (372 elever) som klarade examensbevis från gymnasiet saknade
20 procent (74 elever) grundläggande behörighet till högskolestudier.
För att gymnasieskolan ska kunna lyckas ännu bättre i slutändan krävs tidiga insatser i
för- och grundskola, liksom i vissa fall familjestödande insatser redan från
mödravården. Det är i huvudsak samma barn som passerar alla stadier och en
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helhetssyn och samarbete mellan olika professioner utmed hela kedjan bör främja ett
ännu bättre slutresultat.
Riskanalys enligt arbetsmiljöiagen
I enlighet med arbetsmiljöiagen har riskanalys till följd av den föreslagna
organisationsförändringen genomförts. Bildandet aven ny gemensam förvaltning
bedöms inte innebära någon risk för försämrad arbetsmiljö. Tvärtom skapar den nya
förvaltningen större samlade resurser när det gäller att främja god arbetsmiljö, arbeta
hälsofrämjande och t ex arbeta med rehabilitering och övertalighet. En första
information om förslaget att bilda en gemensam förvaltning har lämnats till Centrala
Samverkanskomrnitten (CSK). Formell samverkan kommer att ske i CSK och
beredande samverkan i förvaltningarnas samverkansgrupper.
Tidplan
Förslaget föreslås behandlas i berörda nämnder, regionstyrelsen och regionfullmäktige
så att en ny gemensam förvaltning kan bildas från 2015-01-01.
Jan Björinge
Regiondirektör
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum 14 november 2014

Maria James Kommunantikvarie

Regionstyrelsen

Kulturmiljöprogram med tillhörande strategier och
riktlinjer
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att det förslag till kulturmiljöprogram inkluderande
strategier och riktlinjer som godkänts av byggnadsnämnden arbetas in, och vid
behov uppdateras, i nästa revidering av den kommunövergripande översiktsplanen. Viktiga ledord i det kommande arbetet är att på bästa sätt tillgängliggöra materialet för allmänheten samt att skapa en nära dialog och samverkan
med fastighetsägare, organisationer, det lokala näringslivet och andra berörda
aktörer.
Sammanfattning

Kulturmiljöprogrammet är en digital kunskapsbank med tillhörande karta som
presenteras på www.gotland.se/KMPGotland. Den ska fungera som underlag
vid regionens bedömning av åtgärder som prövas enligt plan- och bygglagen.
Förslaget till strategi beskriver vilka områden som anses vara mest angelägna
att fokusera på - Kulturmiljö som tillväxtfaktor, Världsarvet Hansestaden Visby
samt Bebyggelse och landskap.
Bakgrund

I översiktsplanen för Gotland, som antogs av dåvarande kommunfullmäktige i
juni 2010, står att ett kulturmiljöprogram skall tas fram. Programmet skall
innehålla en sammanställning av Gotlands kulturvärden, bedömningar av
kulturmiljöernas värden och riktlinjer vid förändringar, prioriterade områden
för skyddsåtgärder och en strategi för hur dessa skall lyftas fram och levandegöras. Syftet med programmet skall vara att underlätta ställningstaganden i
plan- och byggfrågor.
På Gotland finns många värdefulla kulturmiljöer som vi har ett gemensamt
ansvar för att förvalta till kommande generationer. Det bästa sättet att skapa ett
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långsiktigt skydd är att lyfta fram och bygga upp kunskap kring dessa miljöer.
Det äldre underlag som använts hittills i handläggningen har innehållsmässigt
varit gediget men svårhanterligt och omöjligt att få en överblick över. Syftet
med arbetet med det nya kulturmiljöprogrammet är att skapa en översiktlig
sammanställning av materialet, att fylla eventuella kunskapsluckor samt att
presentera materialet på ett mer lättillgängligt sätt.
Projektet med att ta fram ett kulturmiljöprogram för Gotland har pågått sedan
2010. Ett stort arbete har lagts ned på att digitalisera äldre kunskapsunderlag,
fotografera i fält, samla in ny kunskap och tillgängliggöra detta på webben.
Med hjälp av hembygdsföreningarna på ön har det gamla materialet
kompletterats med kulturmiljöer som representerar 1900-talet med fokus på
kvinnor och barn, något som helt saknats i äldre inventeringar.
Under 2011-12 genomfördes 12 dialogmöten där representanter från 2/3 av
Gotlands socknar fanns representerade. Samhällsbyggnadsförvaltningen har
också informerat om arbetet i samband med samråd vid tre tillfällen under
sommaren 2014. Inbjudan till dessa samråd gjordes genom annonsering i
lokalpressen.
Kulturmiljöprogrammet är ett ramverk för kunskapsuppbyggnad som kan
fyllas på med mer information vartefter den blir känd. Det är inget statiskt
underlag som riskerar att hamna på hyllan, utan en pågående kartläggning. Det
fungerar även som ett dialogverktyg som ger möjlighet för ökat engagemang
från allmänheten och bidrar därmed till en mer transparent beslutsprocess.
Att en byggnad eller miljö finns med i kulturmiljöprogrammet innebär inga
”automatiska” restriktioner. För att regionen ska kunna tillämpa varsamhetskrav och förvanskningsförbud krävs ett beslut som sökanden har möjlighet
att lämna synpunkter på och överklaga. Det innebär att en åtgärd behöver vara
så omfattande att det blir bygglovspliktigt. Poängen med att beskriva miljöer
och objekt och tillgängliggöra informationen på webben är att fastighetsägare
redan på ett tidigt stadium ska känna till kulturvärdena för att kunna ta hänsyn
till dessa. I vissa fall kan det bli det nödvändigt att bifoga en ”antikvarisk
förundersökning” till bygglovsansökan i enlighet med Boverkets
rekommendationer.
Ett beslut om godkännande av kulturmiljöprogrammet innebär att programmet
får en status som primärt underlag för kulturmiljöhänsynen vid bedömningar
som omfattar planering och byggande i enlighet med de riktlinjer som föreligger. I kulturmiljöstrategin med de tre föreslagna fokusområdena beskrivs på
ett översiktligt sätt hur regionen ska jobba vidare för att åstadkomma en ökad
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förståelse för kulturvärden som resurs och skapa förutsättningar för att kunna
fatta snabba och välmotiverade beslut.
Byggnadsnämnden beslutade under § 231/2014 att ställa sig bakom förslaget
och överlämna förslaget till regionfullmäktige för slutligt beslut.
Bedömning

Ledningskontoret anser att det är viktigt att kulturmiljöfrågorna får en framskjuten plats i den strategiska samhällsplaneringen och föreslår därför att det
förslag till kulturmiljöprogram inkluderande strategier och riktlinjer som
godkänts av byggnadsnämnden arbetas in, och vid behov uppdateras, i nästa
revidering av den kommunövergripande översiktsplanen.
Ledningskontoret

Jan Björinge
Regiondirektör
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Kulturmiljöprogram för Gotland
Riktlinjer

•

•

•

Kulturmiljöprogrammet och kartan med byggnader, bebyggelsemiljöer och
landskap ska gälla som underlag vid regionens bedömning av åtgärder som
prövas enligt plan och bygglagen (2010:900). Underlaget ska ingå i
översiktsplanen.
För utpekade byggnader är det vid bygglovpliktiga ändringar lämpligt att
sökanden tar kontakt med en antikvarie och beställer en antikvarisk
förundersökning (BBR 2:311). Den ska bifogas bygglovansökan och möjliggör
för byggnadsnämnden att fatta ett beslut huruvida byggnaden behandlas
varsamt (PBL 8:17) och om den förvanskas (PBL 8:13) eller inte.
Vid nyetablering i värdefulla kulturlandskap kan det behövas en
landskapsanalys som reder ut om och på vilket sätt kulturvärdena påverkas.
Analysen ska ge en bild av hur landskapet och användningen sett ut över tid
och beskriva spår av äldre brukningssätt. Läsbarheten ska finnas kvar och
bebyggelsemönstret respekteras.

www.gotland.se/KMPGotland

Maria James, kommunantikvarie

Kulturmiljöstrategi för Region Gotland
2015-2019

Kulturmiljö som tillväxtfaktor
Mål:

Ansvar:

Exempel på
aktiviteter:

Samverkan:

Kulturmiljöer ses som en
resurs för regionen

SBF
Stadsarkitekt
Kommunantikvarie

Medverkan i
styrdokument
Dialog
Informationsmöten
Broschyrer
Tillgängliggörande

Region Gotland
Näringslivsstrateg
Företagslots
Turistbyrån
Gotlands museum
Länsstyrelsen på
Gotland
Kulturarvsrådet
Kulturstrateg
Hembygdsförbundet

Ökad kunskap om
kulturmiljöer och
kulturvärden
Delaktighet
Kulturmiljöerna brukas
utan att förbrukas

www.gotland.se/KMPGotland

Maria James, kommunantikvarie

Kulturmiljöstrategi för Region Gotland
2015-2019

Världsarvet Hansestaden Visby
Mål:

Ansvar:

Exempel på aktiviteter:

Samverkan:

Världsarvsstatusen används i
större utsträckning som en
positiv drivkraft för
Regionen

Region Gotland
Stadsarkitekt
Kommunantikvarie
VA-samordnare
VA-rådet

Aktivt deltagande i
världsarvssammanhang
Dialog
Informationsmöten
Broschyrer
Utskick
Guideutbildning
Forskning

Alla intressenter
Region Gotland
Näringslivsstrateg
Företagslots
Turistbyrå
Campus Gotland
Världsarvsrådet
Gotlands museum
Länsstyrelsen på
Gotland

Förankrad förvaltningsplan
Adekvat buffertzon
HIA (Heritage Impact
Assessment) som
beslutsunderlag

www.gotland.se/KMPGotland

Maria James, kommunantikvarie

Kulturmiljöstrategi för Region Gotland
Bebyggelse och landskap

2015-2019

Mål:

Ansvar:

Exempel på
aktiviteter:

Samverkan:

Kulturvärdena finns
kvar

SBF avd. bebyggd
miljö
Stadsarkitekt
Kommunantikvarie

Dialog
Tillgängliggöra
Kunskapsuppbyggnad
Kartläggning
Utskick
Informationsmöten
Byggnadsvårdscentrum
Work Shop
Rutiner
Riktlinjer

Antikvariska konsulter
Gotlands museum
Länsstyrelsen på Gotland
Fastighetsägare
Hantverkare
Entreprenörer
Mäklare
Kulturarvsrådet
Hembygdsförbundet

Medvetna och trygga
beslut vid ändring av
bebyggelse och vid
komplettering och
nyetablering i
kulturlandskapet

www.gotland.se/KMPGotland

Maria James, kommunantikvarie
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Datum 2014-10-16

Regionstyrelsen

Riktlinjer mot mutor och korruption
Förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelsen föreslås besluta att
•

Ställa sig bakom Riktlinjer mot mutor och korruption

•

Remittera förslaget till nämnder med remisstid till 6 februari 2015

Bakgrund

Sedan 1 juli 2012 finns lagreglerna om tagande och givande av muta i 10 kap.
brottsbalken (BrB). De omfattar alla arbetstagare och uppdragstagare samt
förtroendevalda, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat ~änst och
oberoende av befattning eller anställningsform. Kraven är dock högre på
anställda och förtroendevalda inom offentlig verksamhet och
korruptionsbrotten i offentlig verksamhet faller under allmänt åtal, 20 kap. 5§
BrB.
Denna riktlinje utgör ett stöd för att såväl tydliggöra regionens hållning och
som tolkning av gällande lagstiftning. För att stärka det preventiva skyddet mot
mutor och korruption är det av största vikt att alla delar i organisationen
löpande ser över och uppdaterar sitt skydd i form av dokumenterade rutiner,
kontroll av identifierade riskområden samt löpande för samtal utifrån
identifierade risker inom sitt respektive arbetsområde. Regionens grundhållning
om nolltolerans är ett stöd för tydliggörande aven kultur som motverkar alla
former av oegentligheter.
Region Godand har tidigare inte haft särskilda riktlinjer mot mutor och
korruption.
Bedömning

Ledningskontoret anser att riktlinjer inom detta område behövs. Verksamma
inom Region Godand har ett särskilt ansvar mot medborgarna att bekämpa
mutor och andra former av korruption samt att i övrigt upprätthålla kraven på
saklighet och opartiskhet. På så sätt rubbas inte medborgarnas förtroende och
rättssamhället försvaras och stärks. Detta lägger ett stort ansvar på var och en.
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Inom det offentliga handläggs ärenden och sköts andra uppgifter som ofta har
stor betydelse för enskilda människor eller företag. En grundförutsättning är att
regionens medarbetare och förtroendevalda agerar på ett sådant sätt att
förtroendet för myndigheters, styrelsers, nämnders eller förvaltningars saklighet
eller opartiskhet kan rubbas. En anställd eller förtroendevald ska inte ens
kunna misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande önskemål eller
hänsyn i sitt arbete.
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen remitterar förslag till Riktlinjer
mot mutor och korruption till samtliga nämnder med remisstid fram till den 6
februari 2015.
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Handlingstyp Riktlinje
Datum 2014-08-28

Riktlinjer mot mutor och korruption
Till Dig som är verksam inom Region Gotland

Region Godand har nolltolerans mot korruption och mutor. Denna rikdinje
visar hur regionen tycker att medarbetare och förtroendevalda ska förhålla sig.
Den kan också användas som utgångspunkt vid återkommande diskussioner på
den egna arbetsplatsen.
Som förtroendevald eller anställd i Region Godand eller i de regionala bolagen
(koncernen) arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse.
Demokrati, rättsäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all
offentlig verksamhet. Medborgarnas förtroende fordrar att vi som verkar i
koncernen inte låter oss påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i
vårt arbete. Det är lätt att skada förtroendet för en verksamhet, men mödosamt
och tidsödande att bygga upp det.
En anställd eller förtroendevald inom koncernen får aldrig missbruka sin
ställning. Vi har alla ett ansvar mot vår uppdragsgivare - medborgarna - att
bekämpa korrupt beteende var det än må förekomma. På så vis försvarar vi
och stärker rättssamhället. Men vad är ett korrupt beteende? Var går gränsen
för muta? Lagen ger oss inte alltid tydliga anvisningar. Ett personligt
ansvarstagande och den egna förmågan att göra etiska val måste många gånger
ta vid.
Denna rikdinje utgör ett stöd för att såväl tydliggöra regionens hållning och
som tolkning av gällande lagstiftning. För att stärka det preventiva skyddet mot
mutor och korruption är det av största vikt att alla delar i organisationen
löpande ser över och uppdaterar sitt skydd i form av dokumenterade rutiner,
kontroll av identifierade riskområden samt löpande för samtal utifrån
identifierade risker inom sitt respektive arbetsområde. Regionens grundhållning
om nolltolerans är ett stöd för tydliggörande aven kultur som motverkar alla
former av oegentligheter.
Bakgrund och syfte
I Region Godand arbetar vi på medborgarnas uppdrag. Vi som är verksamma
här har ett särskilt ansvar mot medborgarna att bekämpa mutor och andra
former av korruption samt att i övrigt upprätthålla kraven på saklighet och
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opartiskhet. På så sätt rubbas inte medborgarnas förtroende och rättssamhället
försvaras och stärks. Detta lägger ett stort ansvar på var och en av oss.
Inom det offentliga handlägger vi ärenden och sköter andra uppgifter som ofta
har stor betydelse för enskilda människor eller företag. En grundförutsättning
är att vi aldrig agerar på ett sådant sätt att förtroendet för myndigheters,
styrelsers, nämnders eller förvaltningars saklighet eller opartiskhet kan rubbas.
En anställd eller förtroendevald ska inte ens kunna misstänkas för att låta sig
påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete.
Ett syfte med denna vägledning är att visa på riskerna med att över huvud taget
ta emot gåvor och förmåner från personer eller företag som man har att göra
med i tjänsten.
Ett annat syfte är att visa hur du kan resonera och agera när du stöter på frågor
om mutor.
Ett tredje syfte är att fungera som underlag för arbetsplatsdiskussioner där du
och dina kollegor gör klart för er hur lagarna och myndighetens regler ska
tillämpas i olika mutsituationer som skulle kunna uppkomma på arbetsplatsen.
Vad säger lagen?

Sedan 1 juli 2012 fInns lagreglerna om tagande och givande av muta i 10 kap.
brottsbalken (BrB). De omfattar alla arbetstagare och uppdragstagare samt
förtroendevalda, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och
oberoende av befattning eller anställningsform. Kraven är dock högre på
anställda och förtroendevalda inom offentlig verksamhet och
korruptions brotten i offentlig verksamhet faller under allmänt åtal, 20 kap. 5§
BrB.
Mutbrott begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller för
någon annans räkning tar emot en muta eller annan otillbörlig förmån för sin
~änsteutövning. Att begära en muta eller att låta sig bli udovad en muta är
också ett brott. Något orsakssammanhang behöver inte fInnas
mellan förmånen och det sätt på vilket arbetstagaren utför sitt arbete (10 kap. 5
a § BrB).
Givande av muta är att lämna, udova eller erbjuda en otillbörlig förmån till
arbets- eller uppdragstagare. Att acceptera en begäran från en tjänsteman eller
förtroendevald om att få en otillbörlig förmån är också givande av muta (10
kap. 5 b § BrB).
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Handel med inflytande är att ta emot, godta ett löfte om eller begära en
otillbörlig förmån för att påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling. Likaså om man lämnar, udovar eller
erbjuder någon en otillbörlig förmån för att han eller hon ska påverka annans
beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling(10 kap.
S d § BrB).
Tillbörligt och otillbörligt
Gränsen mellan en "tillbörlig" och en "otillbörlig" förmån är flytande och kan
växla från tid till annan liksom mellan olika verksamhetsområden. Man kan
konstatera att domstolarna ställer särskilt höga krav på anställda i den offentliga
sektorn. Synnerligt strängt ser man på integritetskänsliga situationer såsom
myndighetsutövning och offentlig upphandling.
En förmån kan vara otillbörlig även om den inte ges för att mottagaren ska
handla på ett visst sätt. Den som är offentliganställd bör betrakta varje förmån
som otillbörlig om den kan misstänkas påverka tjänsteutövningen.
Vid domstols prövning görs alltid en samlad bedömning av alla omständigheter
som har betydelse i det enskilda fallet. Det hjälper inte att som mottagare
kunna visa att man inte låtit sig påverkas av förmånen.
Att fundera över
Frågor som du bör ställa dig om du erbjuds något aven utomstående part är:
• Är detta en förmån och varför erbjuds den mig?
• Finns det en koppling mellan förmånen och min tjänsteutövning?
• Hur är förmånen beskaffad och vad är den värd?
• Vilket inflytande har jag på min arbetsgivares relation med den som erbjuder
förmånen?
Några typiska situationer där du bör tänka dig noga för är inför erbjudanden
om gåvor, testamentsförordnanden, rabatter, provisioner, måltider, resor,
konferenser, fritidserbjudanden, tjänster eller krediter, men även mer dolda
förmåner som exempelvis inköp till "självkostnadspris". Ett bra sätt att
undvika svåra gränsdragningsproblem är att helt undvika att ta emot gåvor och
förmåner.
Ibland kan en givare komma att uppfatta det som oartigt av mottagaren att
avböja en gåva eller belöning. Om värdet är mycket lågt kan det vara tillåtet att
ta emot den. Men om den över huvud taget ska kunna tas emot måste det vara
helt klart att den inte kan uppfattas som muta. Ibland kan även en gåva eller
belöning utan ekonomiskt värde framstå som så attraktiv för mottagaren att
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den kan tänkas påverka dennes tjänsteutövning. Rena penninggåvor kan aldrig
tas emot även om det skulle röra sig om små belopp.
Om du är osäker på hur ett erbjudande om en gåva eller förmån ska hanteras
bör du ta upp frågan med din chef för bedömning. En otillbörlig gåva kan
dock naturligtvis inte bli tillbörlig genom att en chef godkänner den.
Vid utlandsresor är det en bra utgångspunkt för det egna uppträdandet att de
lagar, policies och etiska regler som gäller på hemmaplan även ska följas
utomlands. Om den lokala lagstiftningen är strängare gäller naturligtvis den.
Det kan någon gång hända att du erbjuds en gåva som egentligen är för dyrbar
att acceptera men där sedvanligt umgänge förutsätter att den tas emot. Du bör
då snarast lämna gåvan till behörig chef för beslut om hur myndigheten ska ta
hand om den.
Exempel
I det följande ges exempel på situationer där erbjudandet aven förmån från en
extern part bör hanteras med extra stor försiktighet. Samtliga exempel gäller
anställda och förtroendevalda i Region Gotland och dess bolag.
Mältider

I relationen till en leverantör bör du tacka nej till att bli bjuden på alla typer av
måltider aven utomstående, om inte måltiden har ett naturligt samband med
uppdraget. Måltider i samband med uppdraget kan vara en "normal"
arbetslunch, det vill säga "dagens rätt" eller motsvarande.
Det är aldrig tillåtet att låta sig bjudas i samband med en upphandling av vara
eller ~änst, oavsett vilken roll du har i upphandlingsprocessen.
Att bli bjuden på alkohol till måltiden är alltid en otillbörlig förmån.
Kundträffar

Om ett utomstående företag som regionen handlar av bjuder på någon form av
förtäring i samband med en kundträff är det normalt tillåtet att delta om
huvudsyftet med träffen är att utbyta information.
Även i samband med kundträffar är alkohol till måltiden en otillbörlig' förmån.
Studieresor, kurser och seminarier

Resor som har ett naturligt samband med
*nsteutövningen/ förtroendeuppdraget är det oftast tillåtet att delta i, om de
omfattar en dag. Om resan inkluderar övernattning ska regionen själv stå för
kostnaden. Man bör alltid diskutera längre studieresor med sin chef.
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Gåvor

I princip ska du aldrig ta emot gåvor från utomstående. Särskild restriktivitet
gäller för den som utövar myndighetsutövning. Tillbörlig förmån kan vara
mindre varuprover, enklare prydnadsföremål och minnesgåvor.
Enklare uppvaktningar av utomstående i samband med sjukdom, högtidsdagar,
helger såsom jul och olika former av avslutning kan accepteras. Ett exempel på
avslutning kan vara skolavslutning eller julavslutning.
Tjänster

En muta kan bestå i sidoleveranser av varor och

~änster

från leverantör t.ex.

att få en tjänst utförd, exempelvis ombyggnad av hus. Det är särskilt viktigt att
vara uppmärksam mot mutor från leverantörer när du som privatperson begär
in offerter från företag som du samtidigt har en relation till i sin
~änsteutövning.

Rabatter och lån

Anställda eller förtroendevalda får inte ta emot rabatter, följderbjudanden eller
lån som inte riktas till samtliga anställda och kan kopplas till den anställdes
*nsteutövning eller den förtroendevaldes uppdrag. Även om en anställd eller
förtroendevald lärt känna en affärskontakt så väl att det blivit fråga om vänskap
måste kravet på saklighet och opartiskhet upprätthållas. Detsamma gäller om
en förtroendevald eller anställd anlitar en genom
affärskontakt för att utföra

~änster

~änsten

upparbetad

eller köpa varor för privat bruk.

Övriga erbjudanden, bonuspoäng

Ibland förekommer det att anställda och förtroendevalda får erbjudanden i
*nsten/uppdraget om att fritt eller till subventionerat pris delta i olika
evenemang på fritiden. Det kan vara en resa, lån av sportstuga/ segelbåt eller
aktiviteter som till exempel golftävlingar. Tacka alltid nej till sådana
erbjudanden.
Bonuserbjudanden i form av bonuspoäng i samband med exempelvis flygresor,
övernattningar på hotell ska alltid tillfalla arbetsgivaren när detta är lämpligt,
annars tackar du nej till ett sådant erbjudande.
Särskild uppmärksamhet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst

För att förtroendet för regionens hälso- och sjukvård och social*nst inte ska
kunna ifrågasättas är det av yttersta vikt att du som anställd beaktar kravet på
lika vård och rättigheter för alla utan att förvänta dig några särskilda förmåner
för din tjänsteutövning.
Gåvor

Du får aldrig ta emot gåvor aven vårdtagare eller brukare om det kan ge
upphov till misstanke om särbehandling av vårdtagaren. Penninggåvor ska
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aldrig accepteras även om det skulle röra sig om små belopp. Även när det
gäller andra slags gåvor bör stor försiktighet iakttas och för gåvor med ett
realiserbart värde såsom smycken, konstverk etc. så gäller samma
förhållningssätt som för penninggåvor.
Gåvor utan realiserbart ekonomiskt värde

En vårdtagare vill ibland visa sin tacksamhet genom att bjuda på en tårta,
choklad, köpa blommor etc. Sådana gåvor bör kunna accepteras utan att det
ska anses vara otillbörligt. Däremot är det olämpligt att ta emot flera gåvor från
en och samma vårdtagare även om värdet av gåvorna är ringa.
Testamentariskt förordnande

Vårdpersonal får inte ta emot ett testamentariskt förordnande från en
vårdtagare. Inte heller får personalen påverka en vårdtagare att upprätta ett
testamente till förmån för någon annan.
Uppmärksamma mutförsök och andra oegentligheter

Om du i ditt arbete blir utsatt för försök till påverkan som känns otillbörlig,
bör du genast meddela det till din chef eller annan lämplig överordnad.
Vi förväntas som offentligt anställda leva upp till högt ställda krav på saklighet
och opartiskhet i vårt arbete. Vi har anledning att förvänta oss att även andra
på vår arbetsplats lever upp till samma höga krav. Lojaliteten mot uppdraget
och mot uppdragsgivaren - ytterst medborgarna - innebär att vi inte heller
stillatigande ska acceptera tecken på oegentligheter i vår närhet.
Om du skulle få reda på att någon eller några av dina kollegor låter sig
påverkas på ett otillbörligt sätt eller tar otillbörliga hänsyn i sin ~änsteutövning,
ska du snarast informera lämplig överordnad eller, om det är den personen det
gäller, den personens överordnade eller om det är mer lämpligt regionens
chefsjurist.
Ä ven invånarna har möjlighet att direkt vända sig till regionens
chefsjurist eller till regionrevisionen för att anmäla
misstanke om brott, avseende muta, korruption eller annan otillbörlig
påverkan. Anmälan kan ske via regionens växel eller regionens webb, tex via
"Säg vad du tycker".
Det är möjligt att vara anonym.
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Datum 15 oktober 2014

Regionstyrelsen

Gotlands bostadsförmedling
Förslag till beslut

• En gemensam bostadsförmedling inrättas från den 1 juli 2015, där både
GodandsHem och intresserade privatvärdar ingår
• Finansiering sker genom en köavgift 200 kr/år
• En bostadsgaranti införs: om man mantalsskriver sig på Godand så
garanterar Godands bostadsförmedling en bostad på Godand inom en
månad.
• Ledningskontoret får i uppdrag att ta fram rikdinjer, föreslå organisatorisk
placering och genomförandeplan för den gemensamma
bostadsförmedlingen.
Bakgrund

Ett av Godands viktigaste visionsmål är att "Minst 65 000 invånare bor på
Godand". För att ytterligare ta ett steg i den riktningen initierade regionstyrelsen ett genombrottsområde "Aktivt arbete med service för inflyttning,
med särskilt fokus på gräns snitt mot regionen" (RS 2014/28).
Enkelt att komma i kontakt med bostadsförmedlare identifierades som ett av
de viktigaste områden att utveckla.
I dag finns ca 24 000 personer i bostadskön och den hanteras av
GodandsHem, som förmedlar dess egna lägenheter. De privata värdarna ingår
inte i systemet, utan var och en sköter sin egen administration och flera värdar
uppfattar administrationen som en betungande del. GodandsHems bostadskö
är mera aven intressebevakning än aktiv kö. Det behövs göras förändringar för
att få grepp om hur stor del av den nuvarande kön som består av verkligt
aktiva sökanden. Som bostadssökande behöver man leta eller ha många
kontakter på Godand för att komma i kontakt med de privata bostadsvärdarna.
I Stockholm har man på ett framgångsrikt sätt arbetat fram ett koncept, ett
kommunalägt bolag där samtliga, både de offentliga och privata hyresvärdarna

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 62181 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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samordnar sig i en gemensam bostadsförmedling. Verksamheten finansieras av
köavgift som för närvarande är 375 kr/år. De förmedlar ca 10000 bostäder om
året där ca 47 % är från Stockholms stads allmännyttiga bolag, ca 46 % från
privata bolag i hela regionen, samt 7 % från kommunala bolag utanför
Stockholms kommun
Bedömning

Erfarenheterna från Stockholms gemensamma bostadsförmedling har tagits
emot positivt från ett antal privata värdar, hyresgästföreningen, GotlandsHem
och Inspiration Gotland. Det fodras dock en bredare undersökning av de
privata värdarnas viljeinriktning och en djupare analys av intressekön.
Ledningskontorets samlade bedömning är att det finns förutsättningar att
effektivisera hanteringen av bostadskön och samtidigt förenkla för de inflyttade
så att de får en väg in i bostadsmarknaden på Gotland.
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Ärendenr RS 2014/580
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 28 oktober 2014

Regionstyrelsen

Kundservicemarknaden på Gotland - en analys av
kompetensförsörjning, effektivitet och utvecklingspotential
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beviljar finansiellt stöd till projektet "Förstudie
kundserviceverksamheter" med sammanlagt 330 000 kr för 2014, varav
165000 kr från anslag 1:1 för regionala tillväxtåtgärder och 165 000 kr
från regionstyrelsens näringslivsanslag.
Bakgrund - "förstudie kundservicemarknaden på Gotland"

På Godand finns flera aktörer inom olika branscher som arbetar med direkt
och indirekt kundserviceverksamhet. Region Godand har fått signaler från flera
av dessa verksamheter om utmaningar rörande bland annat
kompetensförsörjning och effektivitet. Region Godand vill hitta nya kluster att
utveckla för att öka tillväxten och konkurrenskraft och att nå Vision Godand
2025 och vill med bakgrund av detta göra en förstudie genom ett projekt under
hösten 2014.
Projektets syfte

För Region Godand är syftet att få en ökad kunskap om kundservicebranschen
och ett eventuellt framtida kluster samt att identifiera och beskriva Godands
konkurrens fördelar inom området.
Utöver ovan är syftet att beskriva förutsättningarna så befintliga aktörer kan
utveckla sina verksamheter och att ytterligare verksamheter kan udokalisera
sina kundservicefunktioner till Godand.
Projektmål

Projektets mål är följande:
•

En övergripande beskrivning av den godändska kundservicemarknaden

•

En jämförelse av två andra "udokaliseringsorter" på fasdandet som är
lika stora som Godand där kundserviceverksamheter etablerat sig

•

Jämförelser vad avser kompetensförsörjning, effektivitet och andra
nyckeltal för deltagande verksamheter

•

Ta fram hygienfaktorer och framgångs faktorer för att bedriva
kundserviceverksamhet på Godand
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•

Undersöka behov av fortsatt nätverkande och samverkan samt beskriva
hur detta kan se ut och fungera

•

Individuell rekommendation per deltagande verksamhet

Genomförande - delprojekt "Införande av företagslots"

Projektet genomförs under hösten 2014 där sex verksamheter deltar. Följande
aktiviteter ska vara genomförda fram till projektets slut:
Planerade aktiviteter

1. Fem arbetsmöten är inplanerade under projekttiden där varje möte ska
behandla identifierade utvecklingsområden. Dessa är: strategi och
långsiktiga mål, ledarskap, rekrytering och bemanning, organisation och
process, operativa mål och uppföljning. Utöver detta diskuteras
kompetensförsörjning inom alla ovan nämnda utvecklingsområden.
2. En extern projekdedare kommer att ansvara för att driva projektet.
3. Ett konsultföretag, Brightrelation, kommer att fungera som externt
kompetens- och specialiststöd.
4. Under projekttiden har utöver arbetsmöten fyra styrgruppsmöten
planerats in.
Uppföljning

Ett uppföljningsmöte med deltagande verksamheter planeras i mars 2015.
En slutrapport för projektet presenteras i samband med sista styrgruppsmötet.
Kostnads- och finansieringsbudget 2014-09-22 - 2014-12-31
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Samlad bedömning av insatser för ett förbättrat företagsklimat på
Gotland

Projektet i form. aven förstudie angrips på ett sätt där en arbetsmodell provas
för att hitta förutsättningar för klusterverksamhet på Gotland samtidigt som de
enskilda verksamheterna genom projektets utformning får möjlighet att
utveckla sin egen verksamhet. Ledningskontorets bedömning är att projektets
resultat på sikt kan bidra till såväl tillväxt i form. av nyetableringar på ön liksom
utveckling av befintliga verksamheter.
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Mikael Wollbo

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 30 oktober 2014

Regionstyrelsen

Riktlinjer för attest i Region Gotland
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
Ledningskontoret föreslår regionstyrelsen att besluta enligt följande:
•

Förslaget till "Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar i Region
Gotland" antas att gälla from 1 januari 2015.

Bakgrund
Syftet med riktlinjer för attest är att säkerställa en god intern kontroll av alla
ekonomiska transaktioner för att förhindra avsiktliga eller oavsiktliga fel vid
hantering av regionens tillgångar. Huvudregeln är att ingen enskild person själv
hanterar en transaktion i alla led.
Nuvarande "Attestreglemente" antogs av kommunfullmäktige 2005-11-28.
Sedan dess har arbetssätt utvecklats och användningen av IT-system ökat bl.a.
har system för elektroniska inköp (e-hande1) införts.
En revidering av riktlinjer för attest har därför varit nödvändig.
De reviderade riktlinjerna för attest framgår i sin helhet enligt bilaga"
Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar i Region Gotland"
Ledningskontoret föreslår att reviderade" Riktlinjer för attest med
tillämpningsanvisningar i Region Gotland" antas.
LEDNINGSKONTORET

Besöksadress VIsborgsallen 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE·621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland
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RIKTLINJER FOR ATTEST
1. Attesternas omfattning
Riktlinjer för attest gäller för regionens samtliga ekonomiska transaktioner/
bokföringsposter, inklusive interna bokföringsposter, finansförvaltning samt
medel som regionen ålagts eller åtagit sig att förvalta.

Kommunala bolag där regionen har ett väsentligt inflytande utfårdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta Region Godands riktlinjer för attest.

2. Ansvar
Regionstyrelsen ansvarar för utfårdandet av för regionen gemensamma tillämpningsanvisningar till dessa riktlinjer. Vidare ansvarar regionstyrelsen för uppföljning, utvärdering och eventuell revidering av riktlinjerna.
Regionens nämnder ansvarar för den interna kontrollen, att bestämmelser i
riktlinjer för attest iakttas och att tillämpliga attestmoment utförs. Nämnderna
utfårdar vid behov ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt verksamhetsområde.
Varje nämnd har det yttersta ansvaret för tilldelad budgetram. Det innebär ansvar för såväl kortsiktiga som långsiktiga åtaganden, liksom ansvar för att upphandling sker enligt gällande avtal och lagar samt att verksamheten följer
regionövergripande policies.
Varje nämnd skall årligen fördela sin tilldelade budgetram genom att fastställa
en internbudget.
Förvaltningschefen ansvarar inom nämndens verksamhetsområde för att personalen är informerad om riktlinjer för attest och anvisningarnas innebörd.
Personalens ansvar är att tillämpa fastställda riktlinjer och anvisningar samt att
rapportera förekommande fel och brister till närmast överordnad.

Besöksadress Visborgsallen 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
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3. Attest
Med budgetansvar följer även ansvar för kontroll av ekonomiska transaktioner.
Varje nämnd utser personer med rätt att beslutsattestera eller vara ersättare för
dessa. Beslutsattesträtten skall knytas till ett ansvarsområde med angivande av
eventuella begränsningar. Nämnden kan delegera till ~änsteman att utse namngivna personer till beslutsattestanter.
Vid elektroniska beställningar i Region Gotlands inköpssystem (e-handel) kan
budgetansvarig chef inom sin organisation utse beställare med rätt att
beslutsattestera beställningar i inköpssystemet för att åstadkomma ett
effektivare arbets flöde. Ekonomiskt ansvarig för dessa inköp är budgetansvarig
chef.
Behörighetsattestanter utses av nämnd, som också kan delegera till ~änsteman
att utse namngivna personer till behörighetsattestanter. Beställningsattestanter
och granskningsattestanter utses av budgetansvarig chef.
Den som är oaktsam eller missbrukar sin ställning kan fråntas sin attesträtt.
Följande fyra attester finns:

Beställningsattest

Behörighet att beställa varor och tjänster. Kontroll
av att beställningen är korrekt. Används bara vid
e-handel.

Granskningsattest

Kontroll av att den ekonomiska händelsen tillhör
verksamheten och är rimlig. Vid e-handel innebär
granskningsattest även kontroll och godkännande
av leverans.

Beslutsattest

Kontroll av beslut, kontering och fmansiering.
Utförs i normalfallet av budgetansvarig.

Behörighets attest

Kontroll av att nödvändig attest skett av behörig
person. Används bara när kontroll inte görs av
elektroniska system.

Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Huvudregeln är att ingen person ensam
skall hantera en transaktion från början till slut. Attestanterna är var för sig
ansvariga för sina respektive åtgärder.
Elektronisk attest utförs med användaridentitet och lösenord.
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Nämnden ansvarar för att upprätthålla en aktuell förteckning över beslutsattestanter som anger omfattningen för respektive beslutsattestants ansvar.
I de nämnder som har utsedda behörighetsattestanter ansvarar nämnden för att
upprätthålla en aktuell förteckning över dessa.

4. Kontroller
Beslutsattestant är ansvarig för att nedanstående kontrollmoment utförs.
Följande kontroller ska utföras innan transaktion får slutföras:

Prestation

Vara eller ~änst har mottagits eller levererats

Kvalitet

Mottagen eller levererad vara/~änst håller avtalad
kvalitet

Pris

Pris överensstämmer med avtal, taxa, bidrags regler
eller beställning

Villkor

Betalningsvillkor mm är uppfyllda

Bokföringsunderlag

Veriflkationen uppfyller krav enligt lagstiftning och
god redovisnings sed

Kontering

Konteringen är korrekt

Beslut

Behöriga beslut fInns

Innan transaktion utförs skall dessutom kontroll ske av:

Behörighet

N ödvändig attest har skett av behörig person

Alla som omfattas av kontrollarbetet skall tillämpa anvisningarna samt i förekommande fall rapportera brister i kontrollerna.
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S.Jäv och särskilda kontrollområden
Attest- och kontrollrutinerna ska utformas så att den interna kontrollen inom
respektive nämnd är tillräcklig. Vid utformningen av rutinerna ska följande
beaktas:
Jäv
En beslutsattestant får aldrig granska eller godkänna en utbetalning till sig själv
eller närstående. Detta innefattar också bolag och föreningar där den anställde
eller närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen.
Särskilda kontrollområden
Beslutsattest ska inte utföras av den som konsumerat eller använt
varan/ ~änsten där särskilda kontrollhänsyn ska tas.
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Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för attest
Inledning
Dessa tillämpningsanvisningar skall vägleda alla som deltar i hanteringen av
ekonomiska transaktioner i Region Gotland, och är ett komplement till de
riktlinjer för attest som regionfullrnäktige fastställt. Riktlinjer för attest i
kombination med tillämpnings anvisningarna utgör regelverket för alla som
skall utföra olika attestmoment inom Region Gotland.
Syftet med riktlinjer för attest samt tillämpnings anvisningarna är att säkerställa
en god intern kontroll av alla ekonomiska transaktioner för att förhindra
avsiktliga eller oavsiktliga fel vid hantering av regionens tillgångar.
Huvudregeln är att ingen enskild person själv hanterar en transaktion i alla led.
Tillämpningsanvisningarna utfärdas och fastställs av regionstyrelsen.
Ekonomidirektören kan göra ändringar i och tillägg till anvisningarna när dessa
inte är av principiell karaktär.
Nämnderna ansvarar för att riktlinjer för attest liksom tillämpningsanvisningarna följs, vilket inkluderar att berörda medarbetare blir informerade om
gällande riktlinjer och anvisningar. Anvisningarna gäller för regionens samtliga
ekonomiska transaktioner. Nämnderna kan göra egna tillägg och utforma
ytterligare tillämpningsanvisrungar, förutsatt att de inte strider mot de generella
tillämpningsanvisningarna i detta dokument.

1. Omfattning
Riktlinjer för attest gäller för regionens nämnder och av regionfullrnäktige
tillsatta, tillfälliga eller permanenta kommitteer eller dylikt som disponerar
anslag samt medel som regionen åtagit sig att förvalta t.ex. donationsstiftelser
och förmedling av egna medel inom socialtjänsten.
I riktlinjerna regleras hur ekonomiska transaktioner ska granskas och vem som
ansvarar för detta. Med ekonomiska transaktioner avses samtliga underlag

5 (15)

Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för attest
142

(verifikat) som skapar in- och utbetalningar men även andra underlag som bildar bokföringsposter såsom interna poster och rättningar.
Exempel på underlag för ekonomiska transaktioner är:
•

Leverantörsfakturor

•

Löner (anställningsavtal), arvoden, resor och traktamenten (reseräkningar) och övriga underlag för bokföring av personalkostnader

•

Bidragsutbetalningar till föreningar, bolag m.fl.

•

Attestrapport ekonomiskt bistånd

•

Utbetalningar

•

Bokföringsorder

•

Internfakturor

•

Försäljningsintäkter

•
•

Bankinsättningar
Debiteringslista för kundfakturor (avgifter etc.)

•

Rekvirering av statsbidrag, moms mm

•

Placering av regionens likvida medel

För vissa typer av bokföringsposter är beslutsattest av verksamhetsansvariga
inte praktiskt möjligt, t.ex. personalomkostnadspålägg, kapitalkostnader, vissa
automatiska fördelningar etc. Attestmomenten för sådana transaktioner ersätts
med ett kontrollförfarande mot ekonomiska rapporter som regelbundet utförs
av den ekonomiskt ansvarige.

2. Ansvarsfördelning
Det är nämnderna som har det yttersta ansvaret för att riktlinjerna för attest
följs. Nämndens ansvar för den interna kontrollen kan inte överlåtas på någon
annan. Nämnden skall besluta om en intern kontrollplan som bLa. ska innehålla kontroller av hur riktlinjerna tillämpas. Varje nämnd kan även vid behov
utfärda ytterligare tillämpnings anvisningar, där kontrollerna är av mer
långtgående karaktär än vad riktlinjerna föreskriver.
Revisorerna är skyldiga att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig.
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3. Attest
Uppdrag som beslutsattestant skall ges till namngivna personer. Under ordinarie beslutsattestants frånvaro ska det finnas utsedda namngivna ersättare. Det
kan förekomma att en person är ersättare för flera beslutsattestanter. Beslutsattestanter och ersättare utses av nämnd för ett kalenderår i taget.
Nämnd kan delegera rätten att under löpande år utse beslutsattestanter till förvaltningschef eller ekonomichef.
Varje nämnd skall årligen fastställa en beslutsattestförteckning. Attestförteckningen skall alltid hållas aktuell. Namnteckningsprov skall ftnnas tillgänglig.
Attestförteckningen ska delges de personer som av nämnden/förvaltningen
uppdragits att utföra behörighetsattest samt även systemförvaltare/ systemadministratör i system med elektronisk attest.
För samtliga typer av transaktioner gäller att det alltid måste ftnnas två attester:
beslutsattest och behörighetsattest. Behörighetsattest kan i de flesta elektroniska system ersättas med automatiska behörighetskontroller.
Vid attest i elektroniska system har attestanterna ansvar för att säkerställa att
användaridentitet och lösenord inte används av obehörig. Den elektroniska
attesten är att jämställa med en namnteckning och får inte överlåtas eller användas av annan person.
Vid manuella rutiner ska beslutsattest och behörighetsattest utföras av två olika
personer.
Vid inköp av varor och tjänster från extern leverantör samt vid utbetalningar är
även granskningsattest obligatoriskt. Granskningsattest och beslutsattest ska
utföras av två personer.
För poster som inte generar ut- eller inbetalningar såsom intäkts- och kostnadsfördelning, bokföringsorder och internfaktura är det tillräckligt med
beslutsattest. Granskningsattest kan därmed utgå.
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3. 1 Beställningsattest
Beställningsattesten används bara i regionens elektroniska system för inköp av
varor och tjänster (e-handel).
Elektroniska inköp av varor och tjänster kan ske enligt följande tre scenarier:
1. Beställaren har beställningsattest och attesterar i samband med att beställningen skickas till leverantören. Granskningsattest görs i systemet i samband
med att varorna levereras. Fakturan beslutsattesteras i efterhand.
2. Beställningsattest görs vid beställningen och skickas till beslutsattestanten för
attest innan den går iväg till leverantören. Granskningsattest görs i systemet i
samband med att varorna levereras. Eftersom beställningen är beslutsattesterad
behöver inte fakturan beslutsattesteras om fakturan överensstämmer med beställningen. Betalning av faktura skickas iväg med automatik.
3. Beställaren har beslutsattesträtt och gör både beställningsattest och beslutsattest i samband med beställningen. När leveransen kommer kontrolleras den
och godkänns i systemet, vilket genererar en granskningsattest. Granskningsattestanten d.v.s. den person som godkänner leveransen i systemet ska inte vara
samma person som beställare/ beslutsattestant. Eftersom beställningen är
beslutsattesterad behöver inte fakturan beslutsattesteras om fakturan överensstämmer med beställningen. Betalning av faktura skickas då iväg med automatik. Om avvikelse uppstår mellan beställning och faktura måste en beslutsattest

göras manuellt i systemet innan betalningen kan skickas iväg.
Elektronisk handel enligt scenario 3 ovan där beställaren har beslutsattesträtt
kan användas i de fall verksamheten har frekventa beställningar som måste
skickas iväg snabbt till leverantören samt vid regelbundna rutininköp t.ex. livsmedel och läkemedeL
Budgetansvarig chef utser beställningsattestanter i sin verksamhet med befogenhet att beställa varor och ~änster till verksamheten. Chefen ansvarar för att
det fInns en aktuell förteckning över beställningsattestanter. Förteckningen ska
innehålla namn, förvaltning/ avdelning/ enhet samt på vilka koddelar beställning får göras. Aktuell förteckning ska delges systemförvaltaren för regionens
elektroniska inköps- och fakturahanteringssystem (10F).
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3.2 Granskningsattest
Med granskningsattest intygas att den ekonomiska händelsen tillhör verksamheten och är rimlig. Vid inköp av varor och ~änster samt vid utbetalningar är
det obligatoriskt med granskningsattest. Granskningsattest och beslutsattest får
inte utföras av samma person. Vid manuella rutiner görs granskningsattest med
signatur.
Vid e-handel innebär granskningsattest även att attestanten ska godkänna leverans av vara i det elektroniska inköpssystemet.

3.3 Beslutsattest
Beslutsattest innebär ett godkännande av ekonomiska transaktioner. Beslutsattest är obligatorisk. Beslutsattest i elektroniska system sätts med användaridentitet och lösenord. Vid manuella rutiner skrivs beslutsattest med fullständig
namnteckning.
Beslutsattest utförs i normalfallet av personer som har ekonomiskt ansvar för
verksamheten och är en viktig del i den interna kontrollen.
Vid elektroniska beställningar i regionens inköpssystem (e-handel) kan budgetansvarig chef inom sin organisation utse beställare med rätt att beslutsattestera
beställningar i inköpssystemet för att åstadkomma ett effektivare arbetsflöde.
Beslutsattesträtten kan i dessa fall avgränsas till beställningar inom utvalda sortiment och belopp per beställning och kostnadsställe för att skapa en god intern kontroll. Ekonomiskt ansvarig för dessa inköp är budgetansvarig chef.
Att besluts attestera innebär en bekräftelse av:
•

Att prestationer och transaktioner och deras underlag stämmer med
beslut eller planer

•

Att behöriga personer har agerat

•

Att priser och villkor är riktiga

I attesten ingår att kontrollera att transaktionen ryms inom beslutad budget.
Beslutsattestanten ska i normalfallet godkänna inköp innan beställning och får
därigenom en övergripande kontroll över kostnader som belastar verksamheten. Beslutsattestanten ansvarar för att verifIkationen är fullständig vilket
bLa. kan innefatta förklarande upplysningar om vad som föranlett den ekonomiska händelsen samt att övriga attestmoment är utförda.
Det är beslutsattestanten som är ansvarig för att alla kontroller har utförts.
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Beslutsattestanter får inte ha behörighet att registrera betalningar i regionens
system.
Beslutsattestanten ansvarar för att leverantörsfakturor godkänns och betalas
inom förfallotid.

3.4 Behörighetsattest
Behörighetsattesten är en kontroll av att behörig person beslutsattesterat på
tilldelat budgetansvar. Behörighetsattest är obligatorisk.
I system med elektronisk attest utförs behörighetskontrollen med systemkontroller. Systemförvaltare / systemadministratör ansvarar för att attestförteckningen är rätt inlagd i systemet.
Ansvarig för behörighetskontrollen är den nämnd/styrelse i vilken
behörighetsattestanter och systemförvaltare är anställda. Det är också den
nämnden/ styrelsen som utser behörighetsattestanter.
Vid manuella rutiner innebär behörighetsattest att kontroll sker av behörighet
mot attestförteckning och namnteckningsprov.
Innan registrering av ekonomiska transaktioner sker ska behörighetsattest ha
utförts. Behörighetsattest utförs med signatur.
Besluts- och behörighetsattest får inte tecknas av samma person.

3. 5 Kompetens
Respektive nämnd ansvarar för att attestansvariga har tillräcklig kunskap för att
utföra sin kontroll.
Personer som inte har erfarenhet eller kännedom om verksamheten bör inte
utföra attestmoment. Det är inte lämpligt att tillfålligt anställd personal ges i
uppgift att utföra kontroller eller attestmoment.

3. 6 Attestförteckning
Nämnden ansvarar för att det finns en aktuell förteckning över befattningshavare med beslutsattest samt ersättare för dessa. Förteckningen skall innehålla
ansvarskod enligt ekonomisystemet, namn på personen samt befattningsbenämning. Vid aktualisering av förteckningen skall framgå från när förändringar
ska gälla. Namnteckningsprov med namnförtydligande ska upprättas i ett separat dokument.
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3.7 Attest av personalkostnader
Närmaste chef beslutar om anställningar enligt delegation.
Innan attest av löneunderlag görs ska uppgifterna godkännas av medarbetare.
Chef attesterar sedan underlag till månatliga löneutbetalningar t.ex. arbetad tid,
övertid, ob-timmar, frånvaro, reseräkningar. Till reseräkning skall kvitton på
utlägg bifogas enligt särskild instruktion.
Vid attest av arbetstid är det viktigt att ansvariga chefer har kunskap om gällande avtal.
Innan slutlig utbetalning görs skall rimlighetskontroll av lönerna genomföras
t.ex. kontroller av bruttolön, milersättning, timanställdas timmar, ob-timmar.
Den slutliga löneutbetalningen (bankf.tlen) skall signeras av två personer i förening. Personer med behörighet att signera löneutbetalningar utses av regionstyrelsen. Bokföringsunderlag för löneutbetalningen ska gransknings- och
beslutsattesteras enligt gällande attestförteckning för regionövergripande verksamhet.
I samband med löneöversyn ska förslagen till nya löner godkännas av närmaste
chef och förvaltning innan slutligt godkännande görs för överföring till lön.
3.8 Attest av ekonomiskt bistånd
Särskilda regler gäller vid utbetalningar av ekonomiskt bistånd inom individoch familjeomsorgsverksamheten. Attest av ekonomiskt bistånd ska ske på
särskild attestrapport. Attest av ekonomiskt bistånd ska ske av minst två personer innan utbetalningar verkställs. Endast behöriga personer ska kunna lägga
upp nya klienter i systemet. I samband med detta bör särskild omsorg läggas på
kontroll av att mottagarkontot är klientens bankkonto.
4. Kontroller
4.1 Prestation och pris
Riktlinjer för attest omfattar både kostnader och intäkter d.v.s. både
prestationer till och från regionen. Avtalade villkor kan även avse fastställd taxa
och motsvarande. Kontroll av att varan/ ~änsten har beställts och mottagits, att
pris, volym, rabatt och andra betalningsvillkor överensstämmer med träffade
avtal eller dylikt.
Vid elektronisk handel ska kontroll av att prislistor överensstämmer med tecknade avtal utföras innan artikel-/ prislista görs tillgänglig i IoF-systemet.
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Vid kontroll av leverantörsfakturor i det elektroniska fakturahanteringssystemet är det också viktigt att kontrollera att belopp, gironummer och betalningsmottagare i systemet överensstämmer med inskannad fakturabild.
4.2 Momshantering
Vid köp av varor eller ~änster behöver kontroll ske av att momsen blivit rätt
debiterad och om varan/~änsten omfattas av avdragsbegränsningar t.ex. vid
representation och leasing. Vid köp av ~änster inom utbildning, vård och omsorg flnns momsen inte angiven på fakturan. Vissa av dessa ~änster omfattas
av särskilda regler om momsersättning och då måste ett avdrag beräknas och
sedan konteras på fakturan.
När regionen säljer varor eller tjänster är det viktigt att ta reda på om varan/
~änsten

är momspliktig och i så fall vilken momssats som skall användas.

4.3 Kvalitet
Mottagen eller levererad vara/~änst ska hålla avtalad kvalitet vilket regleras i
avtalet med leverantören.
4.4 Bokföringsunderlag
Krav på veriflkationers innehåll framgår av Kommunala redovisningslagen
(KRL), 2:4. För veriflkationer som ligger till grund för momsredovisning tillkommer krav enligt Mervärdesskattelagen (ML) 11 :5. Veriflkationer skall på
varaktigt sätt innehålla uppgifter om:
•

När den upprättades.

•

När den ekonomiska händelsen inträffade.

•

Vad den avser.

•

Vilket belopp det gäller.

•

Vilken motpart den berör. Momsbeloppet, för varje skattesats

•

Utställarens samt mottagarens namn och adress

•

Platsen för varans mottagande

Utställarens registreringsnummer till mervärdesskatt eller, då denne inte är registrerad, person- eller organisationsnummer
4.5 Betalningsvillkor
Betalningsvillkor är 30 dagar från ankomstdatum eller enligt annan överenskommelse. För dröjsmålsränta gäller referensränta + 8 procent (Räntelagen 6§).
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4.6 BOkföringstidpunkt
Kontanta in- och utbetalningar skall bokföras senast påföljande arbetsdag.
Veriflkationer för obetalda fordringar och skulder skall ordnas och förvaras så
att betryggande överblick fordöpande flnns över dem (se KRL 2:9). Av detta
följer behov att uppkomna skulder och fordringar ska bokföras så snart det
kan ske.
4.7 Kontering
Kontrollansvaret för kontering avser samtliga koddelar. Beslutsattestanten är
ansvarig för att konteringen är riktig.
4.8 Beslut
Kontroll av beslut innebär i normalfallet att beslutsattest sker av den som är
budgetansvarig. Kontroll ska även ske av att eventuellt övriga formella beslut
som krävs är fattade (t.ex. rätt tillämpning av taxa, investeringsbeslut, anskaffningsbeslut).
4.9 Interna bokföringsposter, bokföringsorder
Generellt gäller att varje utbetalning skall godkännas/ attesteras av minst två
personer. För poster som inte generar ut- eller inbetalningar såsom bokföringsorder och intern fakturor räck~r det med enbart beslutsattest. Automatiska
debiteringar förekommer bl.a. för internhyror och serviceförvaltningens interna
~änster.

Den ekonomiska händelsen godkänns/attesteras i samband med att
överenskommelse tecknats. Den interna kontrollen utförs i efterhand av den
budgetansvarige genom regionens ordinarie rutiner för uppföljning av verksamhetens ekonomiska utfall.
4.10 Inbetalningar
För ekonomiska transaktioner som genererar inbetalningar (debiteringar, försäljningsintäkter, rekvirering av statsbidrag) rekommenderas att granskning och
kontroll/ attest av underlaget för transaktionen/ -erna sker av två personer.
4.11 Utbetalningar
Samtliga utbetalningar i internetbank eller motsvarande ska signeras av två personer i förening. Personer med rätt att signera utbetalningar utses av den
nämnd eller styrelse där personen är anställd.
4.12 Elektronisk attest och behörighetskontroll
Attest vid IT-baserade rutiner dokumenteras genom elektronisk attest. Attest
ska ske på sådant sätt att den med säkerhet i efterhand går att knytas till den
person som utfört attesten. Elektronisk attest sker genom användaridentitet
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och lösenord. Användaridentitet och lösenord får endast användas av den som
tilldelats behörigheten.
Behörighetskontroll ska ske i system med elektronisk attest och framgå av
systemdokumentationen.
När attest sker med hjälp av IT-system ansvarar systemförvaltaren för att utforma och dokumentera rutiner för tilldelning av behörigheter, införande av
systemförändringar och dokumentation av utförda systemkontroller.

Elektroniska abonnemangsfakturor
Vid orderlös fakturering, som baseras på abonnemang t.ex. elfakturor, kan
systemkontroller med min- och maxvärden angivna per objekt ersätta ordinarie
beslutsattest. Tabellverk för detta ska godkännas av budgetansvarig. Tabellverket ersätter de kontroller som gransknings- och beslutsattesttanter utför i
den ordinarie leverantörsfakturarutinen.

S.Jäv och särskilda kontrollområden
Den som utför beslutsattest får inte attestera in- och utbetalningar till sig själv
eller till närstående. Detta innefattar även bolag, stiftelser och föreningar där
beslutsattestanten eller närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen eller
annars har ett väsentligt intresse.
Beslutsattest ska inte utföras av den som konsumerat eller använt varan/
~änsten

där särskilda kontrollhänsyn ska tas. I normalfallet utförs beslutsattest i

dessa fall av närmast överordnad chef. Exempel på sådana utgifter är bland
annat:
•

Fleseräkningar

•

Ersättning för udägg

•

Egna mobiltelefonräkningar

•
•

Arbetskläder
Flepresentation där den attestansvarige själv deltagit

•

Kurser/konferenser

•
•

Logikostnader
Inköpskort/kreditkort/ drivmedels kort

•

Utrustning som medarbetaren själv i huvudsak disponerar

Vid extern- och intern representation skall alltid representationens samband
med verksamheten styrkas genom att syftet med representationen anges på
fakturan/ notan eller som en permanent anteckning vid elektronisk faktura.
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Diarienr RS 2013/766
Datum 23 oktober 2014
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

eRegionstyrelsen

Ansökan om medel ur anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder och
Region Gotlands näringslivsanslag till projekt Förberedelse tör
kryssningskaj 2018
Förslag till beslut
•

Regionstyrelsen beslutar att bevilja finansiellt stöd till projektet
Förberedelse fo"r kryssningskaj 2018 med 50 procent av projektets faktiska
kostnader, sammanlagt högst 125 000 kronor ur anslag 1:1, medel för
regionala tillväxtåtgärder (1: 1).

•

Regionstyrelsen beslutar att bevilja finansiellt stöd till projektet
Förberedelse fo"r kryssningskaj 20 18 med 50 procent av projektets faktiska
kostnader, sammanlagt högst 125 000 kronor ur Region Godands
näringslivsanslag.

•

Beslutet avser perioden 2014-01-01 - 2014-11-30. Skriftlig slutrapport
med utfall av indikatorer ska ha inkommit senast 2014-12-10.

Bakgrund
Frågan om en kyssningskaj i Visby har diskuterats i den godändska
besöksnäringen och i kommun-/regionstyrelse med kontinuitet de 10 senaste
åren. Utredningar har gjorts både vad gäller intäkterna från
kryssningsresenärerna, kostanden för en kryssningskaj och inte minst
Bnansieringsmöjligheterna. Sammanfattningsvis kan sägas att det funnits ett
intresse och en politisk ambition att få till stånd en kryssningskaj, men att det
inte varit möjligt ta frågan vidare av kostnadsmässiga skäl.
Region Godand har anlitat SWECO Eurofutures AB för att ta fram en
utredning om betydelsen av kryssningskaj för kryssningstrafik och besökare till
Godand, vilken delgivits och föredragits i plan- och bostadskommitten den 28
november 2013. Rapportens slutsats att kryssningsmarknaden utvecklats starkt
i Östersjön de senaste åren och förväntas även fortsätta att utvecklas positivt
framgent. Antalet anlöp och besökare till Visby hamn har dock inte följd med i
denna positiva utveckling. Anledningen till detta är att hamnen inte kan ta in de
allt större kryssningsfartygen, och att de därför måste ligga på redden. Följden
av detta blir bland annat att det är omständigt att transportera iland
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passagerare. Intresset för Visby och Godand är dock stort och det beror på
Godands strategiska läge ur ett logistiskt perspektiv mitt i Östersjön samt
hamnens närhet till den för besökare mycket attraktiva världsarvsstaden Visby.
Region Godand har en miljödom som sträcker sig fram till 2019 för
byggnation aven kryssningskaj i Visby hamn vilket är en förutsättning för
genomförandet. Det som saknas är en detaljplan, och tekniska nämnden har
därför fått i uppdrag att ta fram en sådan med start våren 2014. Man har även
enats med Copenhagen Malmö Port (CMP) om byggkonstruktion och
entreprenadform.
Region Godand har genom ledningskontoret och teknikförvaltningen fört en
dialog med Copenhagen Malmö Port utifrån ett ömsesidigt intresse att stärka
båda parters marknadspositioner inom kryssnings turismen i Östersjön.
Dialogen har fallit väl ut och det förefaller finnas goda möjligheter att hitta en
lösning till gagn för båda parter. Mot bakgrund av detta tecknades den 24
januari 2014 en avsikts förklaring mellan Region Godands regionstyrelse och
Copenhagen Malmö Port, vilket rör såväl ett gemensamt affårskoncept, en
finansieringsmodell och en samverkan med det godändska näringslivet.
Målsättningen är att ett långsiktigt samarbetsavtal ska träffas parterna emellan
senast under hösten 2014.
För att hantera den fortsatta förhandlingsprocessen har en projektorganisation
bildats gemensamt mellan parterna, vilken inkluderar en styrgrupp samt tre
arbetsgrupper; teknik, ekonomi och marknad.
Syfte
Projektet syftar till att få till stånd ett långsiktigt avtal mellan Region Godand
(regionfulltnäktige) och CMP rörande kryssningsturism som leder till en
kryssningskaj i Visby hamn 2018 med start av byggprocess från 2015. Det
förväntas leda till ökat antal besökande, ökade intäkter för framför allt
besöksnäringen (handel, restaurang, upplevelse), men även stora delar av övriga
näringslivet Oogistik, livsmedel etc.). Det förväntas leda till nya arbetstillfållen,
ökad regional tillväxt och därmed ökade skatteintäkter.

Mäl
Projektets mål är ett långsiktigt samarbetsavtal rörande en kryssningskaj i Visby
hamn mellan Region Godand (regionfulltnäktige) och Copenhagen Malmö
Port. Avtalet ska innehålla avtal förande byggnation och förhyrning av hamnen
- ett nyt~anderättsavtal.
Horisontella mäl
Miljö/ ekologisk hållbarhet: Projektet kan i dagsläget varken anses vara
miljöneutralt eller bidra till en bättre miljö om det leder till ökad
kryssnings turism. Detta då sjöfarten inte har kommit lika långt som exempelvis
flygindustrin när det gäller bindande, internationella miljökrav. Däremot
kommer EU:s svaveldirektiv att träda ikraft år 2015 vilket kommer att gynna
miljön ibland annat Östersjöområdet. Marknaden för förnyelsebara bränslen
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växer och det ligger i både allmänhetens och rederiernas intresse att arbeta
vidare med det, exempelvis genom bränslen som LN G (Iiquified natural gas).
Elanslutning till Visby hamn är något som arbetas aktivt med, och det kommer
att vara lag på det inom nära framtid.

Genomförande
Projektet genomförs som en sammanhållen process inför och genom
förhandlingarna om samarbetsavtal mellan Region Godand och CMP.
Ett antal delar ingår:
• juridisk konsultation och kvalitetssäkring av avtal,
• utredning av ekonomiska förutsättningar och möjligheter,
• sammanfattning av det ekonomiska och byggtekniska
förberedelsearbetet från de senaste tio åren,
• kommunikation och information till Godands näringsliv och invånare.

Dessa delar, inklusive arbetet med detaljplanen och viss projektering inför
byggstart berör olika förvaltningar på Region Godand, det berör CMP och det
berör Godands näringsliv och invånare. Processledaren ser till att arbetet
struktureras och kommuniceras.

-

K ost nad s- ochfimanslermgs b u d~et J!erIO
. den 2014-01 01 - 2014-11-30
Kostnader
Köpta ljänster
Summa kostnader
Finansiering
Anslag 1: 1 Regionala tillväxtåtgärder
Näringslivsanslag, Region Gotland
Summa finansiering

2014
250000
250000

125000
125000
250000

Totalt
250000
250000
125000
125000
250000

Överväganden
Projektet knyter an till ärendena RS 2013/766: Avsiktsfo·rklaring mellan Region
Gotland och Copenhagen Malmö· Port - kryssningskqj och turism samt KS 2011/680:
Kryssningskqj i Visry hamn - Utredning av finansieringsmijjligheter.
Projektet har stöd i Region Gotlands näringspolitiska program:
utvecklingsområdena Bilden av Gotland som handlar om varumärke och ökat
antal besökare, samt Infrastruktur.
Projektet syftar även till att uppfylla målet i Vision Gotland 2025 om hållbar
tillväxt och sysselsättning: Gotland ska vara ett etablerat resmål, såväl nationellt som
internationellt, året runt.

Ledningskontoret
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Motivering till beslut
Ledningskontoret anser att projektet är en grundförutsättning för att en
kryssllingskaj i Visby hamn kommer till stånd. Projektet ligger helt i linje med
relevanta behovsanalyser.
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Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder och
näringslivsanslag
Projektets namn

Förberedelse för kryssningskaj 2018

Uppgifter om sökanden
Sökande

Organisationsnummer

LedningskontoreUnäringslivsenheten

212000-0803

Arbetsställenummer (C FAR)

1913-3727

Postadress

Postnummer och ortnamn

Visborgsallen 19

621 81 Visby

Församling/socken

Telefon och telefax

Visby

0498-269000

e-post

Plusgiro / bankgiro / bankkonto

regiongotlandaugotland. se

189750-3

Är sökanden skyldig att redovisa moms för den
verksamhet som bedrivs i projektet?

[gI Ja

Observera att intyget från Skattemyndigheten ska avse
~roiektets verksamhet.

O Nej, bifogar intyg från Skattemyndigheten

Sökt belopp från Region Gotland i kronor:
125000 kr - regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1
125000 - näringslivsanslag, Region Gotland

Kommer ansökan om EUmedel att lämnas för projektet?

Oja
[gINej

Projektorganisation
Projektledare
Stefan Persson

Kontaktperson i frågor som rör projektets ekonomi
Annetle Glover

Telefon och telefax

Telefon och telefax

0498-204158

0498-269435

e-post
stefan.gersson@gotland.se

e-post
annette.glover@gotland.se

Sökandens bank
Bankens namn

Kontaktperson

Postadress

Postnummer och ortnamn

Telefon

Telefax

e-post

Sökandens revisor
Företagets namn

Kontaktperson

Postadress

Postnummer och ortnamn
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Bifoga utförlig projektbeskrivnmg i bilaga till ansökan
Bakgrundsbeskrivning:

Frågan om en kyssningskaj i Visby har diskuterats i den gotländska besöksnäringen och i kommun/regionstyrelse med kontinuitet de 10 senaste åren. Utredningar har gjorts både vad gäller intäkterna från
kryssningsresenärerna, kostanden för en kryssningskaj och inte minst finansieringsmöjligheterna.
Sammanfattningsvis kan sägas att det funnits ett intresse och en politik ambition att få tillstånd en kryssningskaj,
men att det inte varit möjligt ta frågan vidare av kostnadsmässiga skäl.
Region Gotland har anlitat SWECO Eurofutures AB för att ta fram en utredning om betydelsen av kryssningskaj
för kryssningstrafik och besökare till Gotland, vilken delgivits och föredragits i plan- och bostadskommitten den 28
november 2013. Rapportens slutsats att kryssningsmarknaden utvecklats starkt i Östersjön de senaste åren och
förväntas även fortsätta att utvecklas positivt framgent. Antalet anlöp och besökare till Visby hamn har dock inte
följd med i denna positiva utveckling. Anledningen till detta är att hamnen inte kan ta in de allt större
kryssningsfartygen, och att de därför måste ligga på redden. Följden av detta blir bland annat att det är
omständigt att transportera iland passagerare. Intresset för Visby och Gotland är dock stort och det beror på
Gotlands strategiska läge ur ett logistiskt perspektiv mitt i Östersjön samt hamnens närhet till den för besökare
mycket attraktiva världsarvsstaden Visby.
Region Gotland har en miljödom som sträcker sig fram till 2019 för byggnation aven kryssningskaj i Visby hamn
vilket är en förutsättning för genomförandet. Det som saknas är en detaljplan, och TN har därför fått i uppdrag att
ta fram en sådan med start våren 2014. Man har även enats med CMP om byggkonstruktion och
entreprenadform.
Region Gotland har genom ledningskontoret och teknikförvaltningen fört en dialog med Copenhagen Malmö Port
utifrån ett ömsesidigt intresse att stärka båda parters marknadspositioner i kryssningsturismen i Östersjön.
Dialogen har fallit väl ut och det förefaller finnas goda möjligheter att hitta en lösning till gagn för båda parter. Mot
bakgrund av detta tecknades den 24 januari 2014 en avsiktsförklaring mellan Region Gotlands regionstyrelse och
Copenhagen Malmö Port, vilket rör såväl ett gemensamt affärskoncept, en finansieringsmodell och en
samverkan med det gotländska näringslivet. MålSättningen är att ett långsiktigt samarbetsavtal ska träffas
parterna emellan senast under hösten 2014.
Projektets syfte: (Vad syftar projektet till?)

Projektet syftar till att få till stånd ett långsiktigt avtal mellan Region Gotland (regionfullmäktige) och CMP rörande
kryssningsturism som leder till en kryssningskaj i Visby hamn 2018 med start av bygg process från 2015. Det
förväntas leda till ökat antal besökande, ökade intäkter för framför allt besöksnäringen (handel, restaurang,
upplevelse), men även stora delar av övriga näringslivet (logistik, livsmedel etc.). Det förväntas leda till nya
arbetstillfällen, ökad regional tillväxt och därmed ökade skatteintäkter.
Mål: (Vad skall projektet uppnå för resultat?)

Projektets mål är ett långsiktigt samarbetsavtal rörande en kryssningskaj i Visby hamn mellan Region Gotland
(regionfullmäktige) och Copenhagen Malmö Port. Avtalet ska innehålla avtal förande byggnation och förhyrning
av hamnen - ett nyttjanderättsavtal.

Målgrupp: (Vem / vilka vänder sig projektet till?)

Direkt målgrupp: politiker och tjänstemän på Region Gotland samt CMP:s ledning.
Indirekt målgrupp: näringslivet på Gotland (i första hand besöksnäringen), i andra hand övriga näringsliv och
Gotlands invånare.
Projektorganisation I deltagare: (Vilka medverkar?)

Styrgrupp: från Region Gotland: näringslivschef, teknikförvaltningens direktör, hamnchefen. CMP: verkställande
direktör, vice vd och marknadschef.
Arbetsgrupp: berörda tjänstemän från Region Gotlandsförvaltningar LK, SBF och TF.
Stöd till projektgrupperna: extern processledare samt juridisk konsultation och kvalitetssäkring.
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Projektet genomförs genom att en sammanhållen processledning inför och genom
förhandlingarna om samarbetsavtal mellan Region Gotland och CMP. Ett antal delar ingår:
•

juridisk konsultation och kvalitetssäkring av avtal,

•

utredning av ekonomiska förutsättningar och möjligheter,

•

sammanfattning av det ekonomiska och byggtekniska förberedelsearbetet från de senaste tio åren,

•

kommunikation och information till Gotlands näringsliv och invånare.

Dessa delar, inklusive arbetet med detaljplanen och viss projektering inför byggstart berör olika förvaltningar på
Region Gotland, det berör CMP och det berör Gotlands näringsliv och invånare. Processledningen ser till att
arbetet struktureras och kommuniceras.
Uppföljning: (Hur ska process och resultat analyseras?)

Ange detaljer i bilaga till ansökan
Tid- och aktivitetsplan
Processledning

Sta rtdatu m

Slutdatum

Kostnad

20140101

20141130

110000

-

20140825

O

20140930

O

20140101

20141130

57135

Beslut om avtal i regionfullmäktige
Beslut om avtal i CMP
Information till allmänheten, näringsliv etc.
Utvärdering och slutredovisning

O

Indikatorer - projektets mätbara resultat (utfallet ska redovisas i projektets slutrapport)
Vid projektstart

Vid projektets slut

Avsiktsförklaring mellan RG och CMP

-

1

Långsiktigt juridiskt bindande avtal

O

1

Evenemang (näringslivsfrukost och
signering)

-

2

Temaindikator

Totalt antal

varav kvinnor

varav män

Arbetstillfällen, antal nyskapade

-

-

-

Deltagare, antal

-

-

-

Projektledare

1

O

1

Resultatindikator

Horisontella mål- beskriv projektets påverkan inom följande områden:
Folkhälsa
Neutralt
Integration
Neutralt
Jämställdhet
Neutralt
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Miljö I ekologisk hållbarhet
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Projektet kan i dagsläget varken anses vara miljöneutralt eller bidra till en bättre miljö om det leder till ökad
kryssningsturism. Detta då sjöfarten inte har kommit lika långt som exempelvis flygindustrin när det gäller bindande,
internationella miljökrav. Däremot kommer EU:s svaveldirektiv att träda ikraft år 2015 vilket kommer att gynna miljön
ibland annat Östresjöområdet. Marknaden för förnyelsebara bränslen växer och det ligger i både allmänhetens och
rederiernas intresse att arbeta vidare med det, exempelvis genom bränslen som LNG. Elanslutning till Visby hamn är
något som arbetas aktivt med, och det kommer att vara lag på det inom de kommande åren.
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2014

Totalt

182160

182160

67840

67840

250000

250000

2014

Totalt

Region Gotland, anslag 1:1, regional tillväxt

125000

125000

Region Gotland, näringslivsanslag

125000

125000

250000

250000

Kostnader

2010

2011

Egen personal
Extern personal! Köpta tjänster! Konsulter
Lokalkostnader
Investeringar! Avskrivningar
Övriga kostnader

Summa bokförda kostnader
Direktfinansierade kostnader
Eget arbete
Ideellt arbete

Totalt för projektet

Offentlig kontant medfinansiering

2010

2011

Privat kontant medfinansiering

Summa kontant medfinansiering
Offentliga bidrag i annat än pengar
Eget arbete

Privata bidrag I annat än pengar
Eget arbete
Ideellt arbete

Totalt för projektet

Jag bekräftar att jag tagit del av informationen i "handledning till ansökan"
Underskrift av behörig firmatecknare

o

Ort, datum
20141023

Namnförtydligande
Stefan Persson, näringslivschef
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Budgetspecifikation
Bokförda - faktiska kostnader

Egen personal - Projektanställdas löner och sociala avgifter
2014
Namn och arbetsuppgift

Bruttolön per
månad

Summa:

Soc. avg per
månad

O

O

Antal månader

Kostnad

O

O

Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under faktiska kostnader
vid kostnadsslaget Egen personal

Extern personal/köpta tjänster / konsulter
2014

Totalt

Konsultkostnad, processledare

110000

110000

Konsultkostnad, juridisk konsultation

72160

72160

182160

182160

Typ av kostnad

Bokföring, redovisning
Revision
Externa föreläsare

Summa:

Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under kostnadsslaget
Extern personal/köpta tjänster / konsulter.

Lokalkostnader
Ange typ av hyra

2014

Totalt

O

O

kontorslokal
konferenslokal

Summa

Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under kostnadsslaget
Lokalkostnader .

Investeringar
2012
Typ av investering/inventarier

Inköpspris

Livslängd i år

Avskrivning

Totalt

Dator
Kontorsmöbler
Summa:
O
O
O
O
..
..
o
..
Summan for respektive år fors In pa sammanstallnIngen av total kostnadsbudget I ansökan under kostnadsslaget
Investeringar.
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Övriga kostnader
Typ av kostnad
Informationsmaterial, marknadsföring

2014

Totalt

57135

57135

10705

10705

67840

67840

Telefon-, el- och portokostnader
Förbrukningsmaterial
Resor
Logi
Leasingkostnader
Hyra maskiner/inventarier
Representation
Summa:

Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under kostnadsslaget
Övriga kostnader.

Direktfinansierade kostnader
Eget arbete (Projektägarens eller medfinansiärers medfinansiering i form av arbete)
2014
Namn och arbetsuppgift

Lön inkl soc.
avg. per månad

Antal
månader

Arbetar %

Offentligt
anställd?

Kostnad

O

O

O

O

O

Summa:

Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget under kostnadsslaget Eget arbete.
Beloppet förs även in på sammanställningen av finansiering vid Eget arbete som privata eller offentliga bidrag i
annat än pengar.

Ideellt arbete (Privat medfinansiärs medfinansiering i form av oavlönat arbete)
2014

I

Namn

Värderas till max 165 kr I timme

Summa:

Antal
timmar

Kostnad

O

O

Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget under kostnadsslaget Ideellt
arbete. Motsvarande belopp förs in vid Privata bidrag i annat än pengar, Ideellt arbete.

Bilagor till ansökan
Följande bilagor är obligatoriska att bifoga ansökan:
Bilaga nr

Bilagans namn

1

2

3
4
Skicka ansökan till Region Gotland, Näringslivsenheten, 621 81 VISBY.
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Camilla Ekelund

Ärendenr RS 2014/583
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Datum 27 oktober 2014

Regionstyrelsen

Information: Verksamhetsrapport Gotlands Filmfond AB
2014
(1 bilaga)
Förslag till beslut

Informationen mottas och läggs till handlingarna.
Bakgrund

Godands Filmfond AB ägs till 80 % av Region Godand och till 20 % av
Filmregion Stockholm Mälardalen. Styrelsen i Godands Filmfond AB består av
följande ledamöter:
Ordförande Stefan Persson (Region Godand)
Vice ordförande Anette Matsson, (Filmregion Stockholm-Mälardalen)
Ledamot Maria Modig (Region Godand)
Ledamot Sofia Wollmann (Inspiration Godand AB)
Suppleant Lisa Widen (Filmregion Stockholm-Mälardalen)
Extern firmatecknare Camilla Ekelund (Region Godand).
I december 2013 fattade styrelsen för Godands Filmfond AB beslut om nytt
ägardirektiv för perioden 2014-2016. Uppdraget förtydligades till att
verksamheten ska stimulera filmproduktion på Godand och arbeta för att
stärka varumärket Godand samt skapa underlag för film- och bokrelaterad
turism. I möjligaste mån ska filmstudion Kustateljen nyt*s i detta uppdrag.
Nyttan för Godand har tydligt satts i fokus i och med det nya ägardirektivet.
Följande mål har formulerats:
Minst två filmproduktioner per år förläggs till Godand.
Minst en talang har fått hjälp med att finansiera produktutveckling av
en presumtiv filmproduktion.
Minst fem producenter per år besöker Godand som tänkbar
inspelningsplats.

Besöksadress Visborgsallen 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

~Region

~Gotland

r'\(
O(
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Region Gotland

Ärendenr RS 2014/583

Att upprätta samverkansformer tillsammans med Inspiration Gotland
AB och privata intressenter i syfte att utveckla film- och bokrelaterad
turism.
Av bifogad rapport framgår resultatet av 2014 års verksamhet i Gotlands
Filmfond AB i förhållande till uppsatta mål. En sammantagen bedömning är
att målen för verksamheten, i enlighet med ägardirektivet, har uppnåtts under
året.
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gotlands filmfond
Verksamhetsrapport 2014.
Avstämning mot uppsatta mål enligt ägardirektivet för Gotlands Filmfond
Mål: Minst två filmproduktioner per år förläggs till Gotland till följd av bolagets arbete
Arbetet i Gotlands Filmfond har under 2014 lett till att TV-serien "Maria Wern" och långfilmen
"Fever at Dawn" förlagts till Gotland. Dessutom har Gotlands Filmfond samproducerat
dokumentären "7 Dagar" som handlar om Medeltidsveckan.

Mål: Minst en talang har fått hjälp med att finansiera projektutveckling aven presumtiv
filmproduktion
Utvecklingsstöd söks i tidigt stadium i ett projekt, för att kunna utveckla en ide, ett manus eller
för att göra research. Syftet kan också vara att göra fördjupad research. Utvecklingsstöd kan
sökas av manusförfattare, regissörer och producenter i initialskedet av ett projekt och avser
bearbetning av ett manuskript, ett bildmanus eller motsvarande research för en dokumentär.
Med hjälp av ett utvecklingsstöd får produktionsbolaget möjlighet att våga satsa på ett projekt
innan full finansiering är klar. Att utveckla ett projekt kostar pengar och ju mer utveckling som
görs innan produktionsstart desto mer gediget är projektet när det är dags för produktion. Ett
beviljat utvecklingsstöd kan vara avgörande för om ett filmprojekt blir av eller inte.
Gotlands Filmfond har under 2014 beviljat utvecklingsstöd till tre olika projekt:
1. Dokumentärfilmen om Katarina Taikon (regi Lawen Mohtadi och Gellert Tamas,
producent Asa Jacobsson) var först ut under året med att få utvecklingsstöd. Filmens
inspelning på Gotland planeras till vintern 2014.
2.

I filmen Den allra värsta lögnen är den dokumentära får vi följa den kvinnliga vitryska
journalisten och författaren Svetlana Aleksijevitjs nästa bokprojekt om kärlek. Filmaren
Staffan Julen är verksam på Gotland, produktionsbolaget Eyefeed Docs finns i Burgsvik.
Detta projekt, med en av vår tids främsta författare, bedöms skapa flera spännande
möjligheter för samarbete med kulturlivet på Gotland.

3. Epifania (regi Anna Eborn och Oscar Ruiz Navia, producent Erik Hemmendorff). Filmens
producent Eric Hemmendorff producerade Ruben Östlunds "Turist". Epifania har också
fått stöd från Film på Gotland och projektet Gotland Film Lab. Filmen kommer sannolikt
att spelas in på Gotland under vecka 50 i år.

Mål: Minst fem producenter per år besöker Gotland som tänkbar inspelningsplats
Eyeworks Martin Söder (Maria Wern), Göta Films Christer Nilsson och Olle Wirenhed (Fever at
Dawn), Kulturbyråns Asa Jacobsson (Katarina Taikon), Erik Hemmendorf från Plattform film för
(Epifania) samt Christina Olofsson för projektet "Den Gröna Cirkeln" är exempel på aktörer som
sökt utvecklingsstöd från Gotlands Filmfond under året.

FILMREGION
STOCKHOLM-MÄLARDALEN
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gotlands filmfond
Mål: Att upprätta samverkansformer med Inspiration Gotland AB och privata intressenter i
syfte att utveckla film- och bokrelaterad turism.
Filmen Fever at Dawn är baserad på en bok som ännu inte är släppt på svenska. Här är
bedömningen att det finns goda utvecklingsmöjligheter om boken blir lanserad i Sverige
Maria Wern är en karaktär i Anna Janssons böcker. I senaste avtalet med produktionsbolaget
Eyeworks skrevs det in att producenten ska medverka i projektgruppen för fotspårsturism på
Gotland och inom rimlig omfattning ställa material till förfogande för flyers/posters. Producenten
ska även verka för att författaren Anna Jansson ska medverka i någon form i projektgruppen.
Svetlana Aleksijevitj var favorittippad till Nobelpriset vilket bland annat gav fin press i SR Gotland
kopplat till Gotlands Filmfond. Svetlana är mycket förtjust i Gotland och i avtalet med
producenten är det framförhandlat att producenten ska försöka få till ett flertal andra litterära
samarbeten på Gotland i samband med projektet.

Samlad bedömning av måluppfyllelse
Vid en samlad bedömning är uppfattningen att de mål som fastställts i ägardirektivet för
Gotlands Filmfond, har uppfyllts under året.
Gotlands Filmfond har vid sina val av produktioner genom avtal, dels garanterat att
filmproduktionen har skett på Gotland, dels att filmproduktionen ska spendera mer pengar på
plats än vad Gotlands Filmfond investerat i filmen. I fallet med Maria Wern var det avtalade
spenderingskravet dubbelt så stort som investerat kapital på 1,5 miljoner kronor, det vill säga 3
miljoner kronor. Utöver det har lokal arbetskraft fått möjlighet att arbeta med filmproduktion och
därmed erbjudits utvecklingsmöjligheter. Produktionsbolagen har även upplevt att det varit
smidigt att filma på Gotland och att samarbetet med lokala filmarbetare har fungerat mycket bra.
Gotland som region visualiseras i produktionen, vilket ger möjlighet till fotspårsturism.
Produktionerna har fått bra uppmärksamhet i media och det har bidragit till att Gotland framstår
som en region som satsar på kulturellt högkvalitativa, internationellt gångbara, produktioner.
Samarbetet med Gotlands Filmcenter, Film på Gotland och Folkhögskolan i Fårösund har
stärkts genom de olika investeringarna.

Mer information om samproduktionerna 2014 och deras effekter
Maria Wern
Produ ktionsbolag: Eyeworks
Första omgången för 2014 är färdiginspelad och klar för klippning. Datum för premiär är inte
bestämt men Eyeworks planerar för 2015. Premiärdatum bestäms av TV4.
Inspelningen av de nya tv-avsnitten "Under ytan" och "När natten kommer" inleddes den 4 juni,
2014 i Visby. Det handlade då om två veckors inspelning vilka bevakades på ett bra sätt av
media. Produktionen återvände sedan till Gotland igen den 30 augusti för en sista
inspelningsvecka. Under gotlandsinspelningarna har Eyeworks använt sig av personal från
Gotland, vilket har varit en fördel med tanke på deras stora kunskap om ön. Produktionen
upplevde det särskilt gynnsamt att ha en lokal platschef och en så kallad "runner" (administrativ
resurs). Produktionen har även haft flera duktiga praktikanter från Folkhögskolan i Fårösund och
Filmgymnasiet och några av dessa har även följt med till inspelningarna i Stockholm.
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Inspelningsplatser:
Trappgatan, Tranhusgatan, Backgatan, Kärleksporten och klubb Kharma, ett parkeringshus i
Visby, exteriört Visbyiasarett, Visby Flygplats, Tott hotell, Gute grill, Gästhamnen,
GotlandfärjanIterminal, Hamnkontoret, Hejdeby kvarn i Hejdeby, Strand hotell, Lickershamn,
Tofta skjutfält, Ljugarn, Kvarnen plågan, Garda, Djupvik.
Gotlänningar i produktionen:
Två platschefer, två platsassistenter, Second Unit b-foto och ljud, samt tre ytterligare
platsassistenter från Gotland har funnits att tillgå vid behov. Fikaansvariga samt runnern har
varit från Folkhögskolan i Fårösund. Utöver detta fanns en extra runner, en extra el assistent
samt flertalet statister att tillgå.
Totalt tio praktikanter från Gotland har deltagit. Sex stycken av dessa kom från Gotlands
filmgymnasium och fyra stycken från Folkhögskolan i Fårösund. Tre praktikanter från Gotlands
filmgymnasium och en praktikant från Folkhögskolan i Fårösund följde dessutom med Maria
Wern-inspelningen till Stockholm i ca fem veckor.
Produ ktionsbolagets kommentarer:
Eyeworks upplevde en stor fördel i att förlägga inspelningarna till en period när det var lite
lugnare på ön, men där det fortfarande gick att få sommarbilder. Det upplevs som lättare att få
till bra och lättillgängliga inspelningsplatser på Gotland jämfört med Stockholm.
Produktionsbolaget hade dessutom tillgång till bra samarbetspartners på ön vilka genererade
bra inspelningsmiljöer. Eyeworks var mycket nöjda med servicen på hotellen de nytljade. Strand
Hotell användes dessutom som produktionskontor samt mask- och kostymrum.
Önskemål om förbättring:
Eyeworks hade vid ett av sommarens inspelningstillfällen problem att få tillstånd att filma på
Tofta skjutfällt, något de tidigare aldrig haft problem med. Detta önskar de få hjälp med
framöver. Deras erfarenheter är även att en del filmpersonal på Gotland ligger högt vad gäller
ersättningskrav, vilket i vissa fall gör det billigare att ta med filmpersonal från Stockholm. En
översyn och jämförelse med marknadsmässiga löner har efterfrågats.
Vad kan göras för att produktionsbolaget ska öka sin närvaro på Gotland vid nästa
inspelningsomgång av Maria Wern?
Eyework har uppgett att möjligheten att förlägga fler inspelningsdagar till Gotland finns. För att
detta ska kunna vara möjligt behöver dock frågan om ökade kostnader för boende, resor samt
möjligheten för delar av produktionen att ta med sina familjer, lösas.
Fördelar med att Gotlands Filmfond var med som samproducent vid denna
inspelningsomgång
Eyeworks upplever att det finns en större förankring på ön för Maria Wern-projektet denna gång
jämfört med tidigare år. Det har varit lättare att genomföra inspelningarna, bland annat har
polisen ställt upp med såväl poliser som polisbilar på ett sätt som underlättat för produktionen.
Även hanteringen av parkeringstillstånd, något som tidigare år varit ett problem, har fungerat
mycket bättre. Eyeworks framhåller även att bemötandet på Gotland generellt varit mycket bra.
Eyeworks påtalar vidare att de har haft mycket hjälp av Gotland Filmcenter vad gäller tillgång till
personal och lokaler. Kontakten har förmedlats av Lisa Widen på Gotlands Filmfond.
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Press (i urval):
http://www.helagotland.se/noje/default.aspx?articleid=1 0128442
http://www.tv4.se/maria-wern/artiklar/ny-säsong-av-maria-wern-på-gång537 affedc4594825b300000 1
http://www.expressen.se/noje/forsta-bilderna-fran-nya-maria-wern-filmen/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=5913309
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=4291724
https:l/www.moviezine.se/nyheter/ny-sasong-for-maria-wern
Fever at Dawn

Produktionsbolag: Göta Film & Tivoli Film
Filmen spelades in under två dagar i juli 2014 på Gotland. Inspelningar har även ägt rum i
Norrland och Ungern. Filmen är färdigklippt och eftertexterna ska sättas. Gotlands Filmfond
kommer enligt avtal att erbjudas få se klippningen innan den låses. Beräknad premiär på Berlin
filmfestival 2015.

Inspelningsplatser:
Hallshuk, Valleviken samt till ute till havs på fartyget Harding.

Gotlänningar i produktionen:
Line producent är Bengt Widell (som flyttat sitt bolag på Gotland enbart för produktionen). Vidare
har en produktionsassistent, en ljudtekniker, en elektriker, en passare, en person för kostym, en
sminkös samt två snickare anlitats från Gotland.
Fartyg; Harding from Gute Bogser och Marin
Catering: Sjökrogen Valleviken
Boende: Sjökrogen Valleviken
Ljus och kamerautrustning: Ljud & Bildmedia och Kustateljen
Resebyrå: Resia
Biluthyrning via Mickes Biluthyrning

Produktionsbolagens kommentarer:
Göta Film och Tivoli Film har i stort sett förlagt hela produktionen till Gotland. De har anlitat såväl
personal till teamet som lokala företag från Gotland. Göta Film och Tivoli Film är mycket nöjda
med hela upplägget och det bemötande man fått på Gotland.

Plats för förbättring:
Göta Film upplevde dock att relevant filmutrustning saknades på Gotland, bland annat var det
som man lånade från Kustateljen trasigt. Samtlig utrustning hämtades därför från Stockholm.
Vidare saknades också en förteckning över filmarbetare på Gotland.

Press och media:
http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=9985848
http://www.helagotland.se/noje/default. aspx?articleid=9921 097
P4 hade två inslag som omfattade besök på inspelningen med intervjuer.
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Den press som inspelningarna gav ledde till att det talades mycket om projektet.
7 Dagar

Produktionsbolag: Kapitelfilm
Dokumentärfilmen 7 Dagar som handlar om Medeltidsveckan sändes första gången på SVT i
januari 2014 och blev då en tittarsuccs. Dokumentären var bland annat mest "klickad" på SVTPlay direkt efter att den visats. När 7 Dagar återigen visades på SVT lördagen den 16 augusti i
samband med att Medeltidsveckan arrangerades under 2014 fick den ytterligare 250 000 tittare
utöver de 470 000 som såg den vid SVTs första visning. Besöksantalet till Medeltidsveckan
bedöms ha påverkats kraftigt genom filmens genomslag. Riddarspelen rapporterade en ökad
beläggning på sina föreställningar med 25 %, det vill säga 7500 personer fler än 2013.
Destination Gotland visade ett ökat resande med 15,6% jämfört med 2013. Uppgifter finns om
ett ökat besökarantal med åtminstone 8000 personer. Enligt en undersökning gjord av
arrangörerna för Medeltidsveckan hävdade många besökare på plats att anledningen till deras
besök var att de sett filmen 7 Dagar. Filmen har förutom att den visats på SVT även visats i
Estland. Filmen är representerad på Nordisk Panorama. För närvarande utvärderar en engelsk
distributör filmen för eventuell internationell distribution.
Övrigt
TV-serien Bergmans Video som är en tidigare investering hos Gotlands Filmfond har på nytt
blivit aktuell genom att den blivit långfilm och bytt namn till Trespassing Bergman. Långfilmen
hade premiär på Venedigs filmfestival 2013. Den hade Sverigepremiär den 30 januari 2014 på
Göteborgs Filmfestival. Filmen är för tillfället mycket efterfrågad på festivaler världen över och de
får förfrågningar om visningar minst en gång i veckan. Filmen kommer att visas i SVT till julen
2014. Inga intäkter har renderats där än.

2014-10-20
Lisa Widsn
Produktionsansvarig
Gotlands Filmfond AB
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Motioner och medborgarförslag under beredning hos regionstyrelsen oktober 2014
Motion

Reg.datum

Ärendenr

Motionär

Busslinje till flygplatsen och Snäckområdet

2013-04-23

RS 2013/268

Inger Harlevi, Håkan Onsjö (M)

Angörings- och avlastningsramp (s.k. färjeklack) i Slite hamn

2013-06-19

RS 2013/429

Mats Hedström m fl (M)

Boende för personer under 65 år med funktionshinder

2013-10-16

RS 2013/661

Eva Gahnström (e)

Utveckling av cykelvägar på Gotland

2013-12-18

RS 2013/811

Stefan Nypelius (e)

Inför nattbuss fredagar och lördagar på stomlinjerna inom kollektivtrafiken på

2014-02-25

RS 2014/105

Alexander Jansson (e)

RS 2014/106

Karl-Johan Boberg (e), Alexander Jansson (e)

landsbygden
Laddstolpar för elbilar vid parkeringen på Visborg

2014-02-25

Uppställningsplats för husbilar i Klintehamns gästhamn

2014-04-02

RS 2014/180

Håkan Onsjö (M)

Inrättande aven barnlots inom Region Gotland

2014-04-02

RS 2014/183

Anna Andersson (e)
Rune Fröling (M)

Nya föreskrifter för den s.k. "gröna betalsäcken"

2014-04-30

RS 2014/245

Tjänstegaranti för barn- och utbildningsnämnden

2014-04-30

RS 2014/246

Simon Härenstam (M)

Parkeringstal för Visby innerstad

2014-04-30

RS 2014/247

Anna Hrdlicka (M)

Reducera anläggningsavgiften i VA-taxan för mindre hyreslägenheter

2014-06-18

RS 2014/350

Bo Björkman (S)

2014-10-15

RS 2014/572

Gustaf Hoffstedt (M) och Simon Härenstam (M)

2014-10-15

RS 2014/573

Inger Harlevi (M)

Planera färdigt för den utbyggda godshamnen i Klintehamn

2014-10-27

RS 2014/597

Lars Bjurström (V)

Med borgarförslag

Reg.datum

Ärendenr

Förslagsställare

Planera för äldreboende nära service och affärer i tätorterna
Inför "Gotländsk hembygdsrätt" enligt åländsk modell för

2014-02-17

RS 2013/316

Anna Säve Söderbergh

2014-01-08

RS 2014/17

Andreas Jakobsson

2014-02-03

RS 2014/61

Urho Airiman och Henrik Frånlund

Uppmuntra ett småföretag varje månad

2014-06-18

RS 2014/354

Jan Alamo

Uppmuntra idrottare som har tagit SM-medalj

2014-06-18

RS 2014/355

JanAlamo

Bevakningsgrupp för att förhindra brott

2014-08-05

RS 2014/422

Veronica och Jonny Johansson

Bättre samarbete mellan krogar och polisen för att förhindra brott

2014-08-05

RS 2014/423

Marlene Jonsson

2014-08-05
Inför trådbunden internet och telefonuppkoppling m.m. inom Region Gotlands 2014-09-03
verksamheter

RS 2014/426

Marlene Jonsson

RS 2014/482

Elsie Hansson

fastighetsköp/ägande på Gotland
Likabehandling för regionens anställda att parkera avgiftsfritt vid sina
arbetsplatser

Stormarknader bör finnas även i Slite och Hemse
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Rädda Bromma flygplats
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Pilotprojekt med Migrationsverket om tillfälligt asylboende på
Gotland
1. Bakgrund
Sedan våren 2014 har Region Gotland och Migrationsverket fört en dialog om att
tillsammans som ett pilotprojekt skapa tillfälliga boenden för flyktingar som väntar på
beslut om asyl. Grundtanken är att Region Gotland hyr ut lokaler till Migrationsverket
som i sin tur ansvarar för bemanning av boendena. Region Gotlands intresse i ett sådant
projekt består i:
- Att det uttryckts en politisk vilja för att i större grad ta emot personer som flyr från
svåra förhållanden.
- Att genom samarbete och struktur tillsammans med Migrationsverket:
o skapas bättre förutsättningar att själva styra och kontrollera processen för
mottagande av flyktingar på Gotland.
o Förbättra förutsättningarna för att få de nyanlända att varaktigt bosätta sig på
Gotland.
Ett sådant pilotprojekt skulle ge Migrationsverket:
- Ett tillfälle att svara upp mot det uppdrag de fått att förbättra samverkan med
kommuner.
- En möjlighet att frångå upphandlingsregler som i och med sekretessregler försvårar
kontakten med den kommun som ett upphandlat boende ligger i.
- En lösning att kunna hitta ett bättre boende för den stora grupp av flyktingar som
väntas komma till Sverige de kommande åren.
- En möjlighet att visa på goda resultat och på så sätt få flera kommuner att ta emot
flyktingar under den tid som de väntar på beslut om asyl.
2. Var finns frågan idag?
Här redovisas var vi i dagsläget står i diskussioner med Migrationsverket och internt inom
regionen. Processbeskrivningen ser ut såhär:
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2.1

Önskemål från Migrationsverket

Jag beskriver här de önskemål som Migrationsverket har framfört gällande boendeformer
och vilken relation Migrationsverket och Region Gotland kan tänkas få.
2.1.1

-

-

2.1.2

-

2.1.3

-

-

2.2

Hyresförhållanden

Migrationsverket hyr lokaler från Region Gotland via tekniska nämnden.
I de fall de aktuella lokalerna tillhör en privat hyresvärd ska Region Gotland hyra
lokalerna från den privata hyresvärden för att i andra hand hyra ut till
Migrationsverket.
Hyreskontrakt tecknas på upp till fem år.
Anpassning av lokaler verkställs av Region Gotland, och kostnaderna ingår i
hyresavtalet.
I de fall som Migrationsverket säger upp ett hyreskontrakt ska återstående kostnad
för anpassningen av lokalen bekostas av Migrationsverket.
Boendenas beskaffenhet

Lokaler ska helst tillåta självhushållningsmöjligheter för de boende.
Självhushållning förbättrar kvaliteten på boendet.
Det finns inget hinder för att boendet är i olika lokaler.
Det är att föredra lägenheter framför större institutionsaktiga boenden då det ger
bättre levnadsförhållanden.
Storlek för asylboende

Ingen fast siffra på antal platser finns idag.
Migrationsverkets andra asylboenden har mellan 800 och 1 000 platser, men för
att skapa en bättre situation för de boende och relation till kommunen i vilket
boendet är placerat kan de tänka sig att börja i mindre skala för att på sikt öka
antalet platser.
Siffror i storleksordningen 200-250 har nämnts i de möten som hållits mellan
Migrationsverket och Region Gotland. Siffran motsvarar det länstal (riktvärde
som stöd för att teckna avtal med Länsstyrelsen) som finns framtaget för
flyktingmottagande på Gotland.
Avsiktsförklaring för helhetslösning

Ambitionen från båda parter är att ta fram en gemensam avsiktsförklaring för dels det
tillfälliga asylboendet och dels för den helhetslösning som Gotland kan bidra med för att
skapa ett bra mottagande av flyktingar. Innehållet i denna är i dagsläget inte klart men bör
täcka dessa områden:
- En tidplan för hur genomförandet av projektet ska genomföras.
- Utifrån ett antagande att majoriteten av personer i asylboende får uppehållstillstånd
och väljer att bosätta sig på Gotland:
• Fungerande långsiktig bostadsförsörjning
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-

• Tillgång till förskola och skola
• Resurser och struktur för att möta behov inom hälso- och sjukvård och
socialtjänst
• En kollektivtrafik som skapar bra förutsättningar att verksamheterna placerade i
tätorter utanför Visby
Uppgifter om hur samarbete inom regionen och med andra aktörer (näringsliv,
Arbetsförmedlingen, idéburna organisationer med flera) kan struktureras för att bättre
möta de behov som nyanlända kan ha.

3. Andra frågeställningar som kan påverka projektet
Här listar jag övriga frågor som finns att ta med som underlag för en politisk diskussion.
Jag beskriver dem utifrån vilka möjligheter de ger och vilka åtaganden de kan tänkas
innebära.
3.1

Förstudie om förstärkt flyktingmottagande på Gotland

Under våren gjorde Britt-Marie Engelbrecht Eriksson på uppdrag av ledningskontoret en
förstudie kring förutsättningar för att utöka flyktingmottagandet på Gotland. Förslaget är
att etappvis utöka mottagandet och att flyktingsamordningen organiseras till gymnasieoch vuxennämnden och förläggs inom nuvarande Komvux, sedermera
Kompetenscentrum Gotland.
Dagsläget och fortsatt process för frågan visas här:

En prognos framtagen av gymnasie- och vuxenförvaltningen och socialförvaltningen i
samråd med ledningskontoret har visat att det årliga mottagandet kan trappas upp enligt
följande:
2014: 30 personer
2015: 60 personer
2016: 100 personer
2017: 150 personer
3.1.1

-

Möjligheter för Region Gotland

En möjlighet att uppfylla de avtal som finns ingångna på hur många nyanlända som
ska tas emot.
En möjlighet att skapa tillväxt och bättre förutsättningar på Gotland, framförallt för
våra centralorter utanför Visby.
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-

En möjlighet att vara bättre förberedd och få ett försprång då det nästan går att
förutsätta att Gotland kommer att ha ett större mottagande av flyktingar de
kommande tre åren utifrån Migrationsverkets prognoser. Detta eftersom:
o Vi får draghjälp från Migrationsverket med att styra hit grupper av flyktingar
som kommer från samma område. Det hjälper oss att bättre möta upp de
behov som uppstår.
o De flyktingar som ingår i våra avtal och i det länstal som finns framtaget har
förhoppningsvis under tiden som de funnits på det tillfälliga boendet kunnat
skapa sig ett sammanhang och på så sätt lättare finna sig tillrätta.

3.1.2

Åtaganden för Region Gotland

Ett tillfälligt asylboende i storleksordningen 250 platser skulle kräva ett större åtagande
under tiden i asylprocessen kräva: i form av:
- Förstärkning inom socialtjänsten, främst inom försörjningsstöd och barn- och
familjebehandling
- Förstärkning inom hälso- och sjukvården gällande traumabehandling
- Utökad verksamhet i förskola och i internationella klasser i skolan
För de personer som under sin tid i det tillfälliga boendet får permanent
uppehållstillstånd och väljer att bosätta sig på Gotland tillkommer åtaganden i form av:
- Kartläggning och tillgängliggörande av bostäder
- Skapa en smidighet och lotsning inom regionen för nyanlända för att ge ett bättre
stöd för integration.
- Skapa en fungerande struktur om flyktingsamordningen flyttas till
Kompetenscentrum Gotland
- Tätt samarbete mellan näringsliv, Region Gotland, idéburna organisationer och
privata fastighetsägare.
3.2

Ökning av ensamkommande flyktingbarn

Antal ensamkommande flyktingbarn har drastiskt ökat sedan juli 2014. Sedan den första
januari 2014 har Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa en kommun att ordna
boende för ensamkommande barn. Genom lagändringen kan alla kommuner anvisas för
att ta emot ensamkommande barn oavsett om kommunen har en överenskommelse om
att ta emot ensamkommande barn eller inte. Socialnämnden beslutade i oktober om att
utöka antalet platser för ensamkommande flyktingbarn för att kunna möta det utökade
behovet. Översiktligt ser det ut såhär:
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3.2.1

-

Möjligheter för Region Gotland

Ett mottagande av ensamkommande flyktingbarn ger en ersättning som gör att
verksamheten i sig bär sig själv.
Att på bästa sätt möta upp mot de avtal och den lagstiftning som finns.

3.2.2

Åtaganden för Region Gotland

Det utökade mottagandet av ensamkommande flyktingbarn innebär en anpassning av
verksamheter för:
- skolan som kommer att behöva utöka verksamhet i internationella klasser
- sjukvården som kommer att behöva möte behov av exempelvis traumabehandling
- överförmyndarnämnden som ska förse de ensamkommande barnen med god man
- socialtjänsten som är i behov av flera platser där befintliga lokaler inte kan förändras
för att möta behovet
3.3

Förfrågan om ett kvotboende på Gotland

Migrationsverket har via Länsstyrelsen gjort en förfrågan om att behov av boenden för
personer ur UNHCR: s kvot av akuta skäl. Målgruppen är personer med exceptionellt
starka humanitära skäl eller personer i behov av akut medicinisk vård. Det rör sig om en
eller två lägenheter som ska kunna finnas tillgängliga på 5 dagars varsel.
Dagsläget och fortsatt process för frågan visas här:

3.3.1

-

Möjligheter för Region Gotland

Personer som placeras utifrån kvoten ingår i den överenskommelse som finns mellan
Länsstyrelsen och Region Gotland.
Ingen kostnad för boende. Lägenhet som används som kvotboende skulle vara fullt
ut finansierad av Länsstyrelsen/Migrationsverket oavsett om lägenheten är bebodd
eller i väntan på någon som behöver boendet.
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3.3.2

-

Åtaganden för Region Gotland

Personer som placeras utifrån kvoten kommer att ha behov av insatser i samma eller
större utsträckning än andra flyktingar som placeras eller bosätter sig på Gotland.

Sammanfattat av

Karl Risp
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Översikt och bakgrund - tillfälligt asylboende
på Gotland
• Samtal med Migrationsverket sedan våren
• Vilja att öka mottagandet av flyktingar på Gotland
• Förbättra förutsättningarna för att bo kvar på Gotland
• Äga och driva processen själva

Karl Risp, e-post karl.risp@gotland.se, telefon 0498-20 43 66

Avsiktsförklaring med Migrationsverket
”Vad behöver vi göra
för att komma dit”
•
•
•
•
•
•

Tidplan för införande
Bostadsförsörjning på lång sikt
Tillgång till skola och förskola
Ändamålsenlig hälso- och sjukvård och socialtjänst
Fungerande kollektivtrafik
Struktur och samarbete med andra aktörer, exempelvis
– Näringsliv
– Statliga myndigheter (Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag)
– Idéburna organisationer

Karl Risp, e-post karl.risp@gotland.se, telefon 0498-20 43 66

Former för asylboende
Önskemål Migrationsverket:
Antal: 200 – 1 000 personer
Hyresförhållanden
•

Hyra lokaler från Region Gotland
–

•
•

•

Självhushållningsmöjligheter

•

Gärna boenden i flera olika lokaler

•

Hellre lägenheter än institutionsboende

•

Fungerande kollektivtrafik

Direkt eller i andra hand

Hyreskontrakt upp till 5 år
Anpassning av lokaler ingår i hyran
–

Boendenas beskaffenhet

Brutet avtal innebär slutnota för
Migrationsverket

Karl Risp, e-post karl.risp@gotland.se, telefon 0498-20 43 66

Parallell process 1: Utökat mottagande,
asylboende ger nya förutsättningar
Möjligheter

Åtaganden

•

Uppfyllelse av ingånget avtal

•

•

Skapa tillväxt och bättre förutsättningar
på Gotland, framförallt utanför Visby

•

Förberedelse och försprång då Gotland
förmodligen kommer att ha ett större
mottagande av flyktingar de kommande
tre åren utifrån Migrationsverkets
prognoser

•
•
•
•
•

•

Karl Risp, socialförvaltningen, e-post karl.risp@gotland.se, telefon 0498-20 43 66

Kartläggning och tillgängliggörande av
bostäder
Förstärkning socialtjänsten
Förstärkning hälso- och sjukvården
Utökning av internationella klasser
Lotsa nyanlända för att ge ett bättre stöd
för integration.
Skapa en fungerande struktur om
flyktingsamordningen flyttas till
Kompetenscentrum Gotland
Tätt samarbete mellan näringsliv, Region
Gotland, idéburna organisationer och
privata fastighetsägare.

Parallell process 2: Flera ensamkommande
flyktingbarn
Möjligheter
•

•

•

Åtaganden
•

Utökning av internationella klasser

Ersättning från Migrationsverket gör
att boendena bär sig själv

•

Större behov av traumabehandling i
vården

Att på bästa sätt möta upp mot de
avtal och den lagstiftning som finns

•

Överförmyndarnämnden utser fler
goda män

Skapa tillväxt och bättre
förutsättningar på Gotland

•

Fler platser/lokaler i socialtjänsten

Karl Risp, e-post karl.risp@gotland.se, telefon 0498-20 43 66

Parallell process 3: Akut kvotboende
Möjligheter
•

Ingår i länstalet

•

Statlig finansiering

Karl Risp, e-post karl.risp@gotland.se, telefon 0498-20 43 66

Åtaganden
•

Eventuellt utökat behov av insatser
inom vård och omsorg

Arbetet framåt
• Beredningsprocess
– Diskussionsunderlag
– Inriktning?
– Förhandlingsdirektiv RS/RS Au
– Förhandling
– Beslut i fullmäktige i mars

Karl Risp, e-post karl.risp@gotland.se, telefon 0498-20 43 66
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Stefan Persson

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 18 november 2014

Regionstyrelsen

Organisation och finansiering av arbetet med ny
kryssningskaj i Visby samt utveckling av kryssningsturism
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner förslaget till organisation och fInansiering
av arbetet med ny kryssningskaj i Visby och utveckling av
kryssningsturism.

Bakgrund

Regionstyrelsen beslutade 2014-06-19 - i samband med hanteringen av
förslaget till avtal med Copenhagen Mahnö Port rörande nyt*nderätt för en
ny kryssningskaj i Visby hamn - att ge ledningskontoret i uppdrag att, i
samverkan med teknikförvaltningen, återkomma med förslag till organisation
och fInansiering för den fortsatta processen. Tekniska nämnden gav 2014-0813 teknikförvaltningen motsvarande uppdrag. Regionfullmäktige godkände
2014-08-25 förslaget till avtal i huvudsak och uppdrog då även åt
regionstyrelsen att planera för en mottagningsorganisation som tillvaratar alla
de positiva möjligheter som en kryssningskaj innebär för hela ön.
Ärendet
Organisation

För genomförandet föreslås en organisering med två ansvarsområden; dels
som ett byggprojekt vars uppgift är att uppföra den nya kajen och dels som ett
utvecklingsprojekt rörande mottagning och mobilisering, vilket inkluderar
uppbyggnad av mottagningsorganisation, infrastruktur och främjande av
utvecklingsprocesser för ökad exportmognad för ändamålet. Dessa två
ansvarsområden föreslås hållas samman i en styrgrupp. Se fIgur nedan:

Besöksadress Visborgsallen 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

~Region

~Gotland
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Regionstyrelsen
Tekniska
nämnden

,,
,

I
,,
,

Programstyrgrupp

',J

Styrgrupp
Bygg

I

I
Styrgrupp
Mottagning

-

Näringslivsgrupp

Programs(yt;grupp
Denna grupp har som uppdrag att hålla ihop programmet inklusive
kommunikations frågorna och uppdragsgivare är regionstyrelsen. Gruppen
består av följande funktioner:
Regiondirektör/Biträdande region direktör (ordförande)
Teknisk direktör
Näringslivschef
Ekonomidirektör
VDCMP
S(yt;grupp bygg
Denna grupp har som uppdrag att leda byggnation av kryssningskaj med
tillhörande landanläggningar preciserade i nyttjanderättsavtalet med bilagor.
Gruppen är underställd programstyrgruppen och ska verka under överinseende
av tekniska nämnden. Gruppen består av följande funktioner:
Teknisk direktör (ordförande)
Hamnchef
Ekonom
Proj ektcontroller
Hamningenjör CMP
Operativ chef för kryssningar CMP
S(yt;grupp mottagning
Denna grupp har som uppdrag att planera och initiera insatser för att Godand
skall vara redo för att möta upp en ökad kryssningsturism samt ta tillvara på de
positiva möjligheter som denna medför för hela Godand. Gruppen är
underställd programstyrgruppen och därmed även regionstyrelsen. Gruppen
består av följande funktioner:
Näringslivschef (ordförande)
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VD Inspiration Godand AB
Representant från samhällsbyggnadsförvaltningen
Operativ chef för kryssningar CMP

Näringslivsgrupp
Denna grupp består av representanter utsedda från organisationerna Godands
Förenade Besöksnäring, Godand Handel, Tillväxt Godand och befintligt
kryssningsnätverk. Näringslivet behöver mobiliseras och näringslivsgruppen
har att svara för förankring och dialog med näringslivet rörande följande
områden kopplade till en ökad kryssningsturism:
•

Ge näringslivet möjlighet att delta i utformning av kravspeciflkationer
av tillkommande infrastruktur för ändamålet.

•

Initiering av insatser för ökad exportmognad och höjd
mottagningskapacitet inom näringslivet.

•

Organisering av marknadsförings- och mottagnings organisation för en
ökad kryssningsturism.

CMP:s deltagande
CMP är av Region Godand inbjudna att delta i ovan angivna grupper och har
även anmält deltagare till dessa. Med hänsyn till att bolaget har kontor i
Köpenhamn och Malmö så får formerna för deltagande anpassas till utifrån
logistik och behov.
Finansiering

Finansieringen består följaktligen också den av två delar, dels byggnationen av
en kryssningskaj inklusive de landsanläggningar som defInieras i
nyt*nderättsavtalet och dels uppbyggnad av mottagnings organisation och
utveckling av övrig infrastruktur till följd aven ökad kryssningsturism. Det vill
säga infrastruktur som till övervägande del ägs och tillhandahålls av Region
Godand, men som inte inkluderas i nyt~anderättsavtalet. Till detta kan även
tillkomma önskemål om bidrag från näringslivet för utvecklingsprocesser i
projektform rörande ökad exportmognad.
När det gäller investeringen i en ny kryssningskaj inklusive i avtalet tillhörande
landanläggningar så hanteras denna fråga i den sedvanliga budget processen.
Ledningskontoret har här även i uppdrag från regionstyrelsen, genom beslut
2014-06-19, att undersöka förutsättningarna för EU-fmansiering för hela eller
delar av kryssningskajens uppförande inklusive landanläggningar, vilket för
närvarande också pågår.
För uppbyggnad av mottagningsorganisation och utveckling av infrastruktur
som till övervägande del ägs och tillhandahålls av Region Godand så fmns det
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flera fmansieringskällor att tillgå. Dels de egna medel som Region Gotland
förfogar över, vilka då hanteras inom sedvanlig budgetprocess, och dels det
statliga anslaget (1:1), medel för regionala tillväxtåtgärder, som Region Gotland
bereder och beslutar om. Utöver detta så kan även fmansieringslösningar
inkluderande privat medfmansiering komma ifråga, särskilt då i de fall då
näringslivet har önskemål om utvecklingen av den offentligägda
infrastrukturen.
Vad gäller processer för ökad exportmognad i näringslivet så är det i grunden
ett ansvar för näringslivet självt att hantera. Angelägenhetsgraden för att dessa
processer lyckas väl är dock så pass stor ur ett samhällsperspektiv att bidrag
och olika typer av stöd från det offentliga bör vara prioriterat. Från Region
Gotlands sida bör det dock i så fall i princip uteslutande handla om det statliga
anslaget (1:1), medel för regionala tillväxtåtgärder, som kan fmansiera upp till
50 % av de kontanta kostnaderna för i tid och sak avgränsade
utvecklingsprojekt. Utöver detta så kommer det även vara möjligt att söka
medel från de regionala strukturfondsprogrammen om omfattar Gotland. I
grunden bör under alla omständigheter utgångspunkten vara att projekt som
rör näringslivets utvecklingsprocesser i första hand såväl ska ägas som
delfmansieras av näringslivets egna organisationer och nätverk eller direkt av de
berörda företagen.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att förslaget till projektorganisation ger
förutsättningar för ett genomförande, med fokus på kraftsamling, koordination
och kostnadskonttoll. Förslaget är även framtaget i samverkan med
teknikförvaltningen.
Ledningskontoret

Jan Björinge
Regiondirektör
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Handlingstyp: Skrivelse

Datum 10 november 2014

PM Analys logistik lastning FL6 med
incheckning frän södraomrädet, Visby hamn
Inledning
För att möjliggöra konkurrerande linjetrafik i Visby hamn krävs samnyttjande
av befintliga färjelägen, terminalområde, terminal och matargångar. Region
Gotland och dess hamnavdelning har därför arbetat fram konkreta
logistikförslag till hur detta samnyttjande kan möjliggöras.
Hamnavdelningen har tidigare tagit fram generella förslag på logistiklösning för
samutnyttjning av FLS och FL6 dock har dessa ej kunnat accepteras av
Destination Gotland. Av denna anledning har vi nu arbetat fram ett ytterligare
förslag till lösning.
Detta PM avser att presentera en logistiklösning för terminalytoma. Vad det
beträffar själva färjeläget har vi sedan tidigare kunnat konstatera att det finns
tider då läget är tomt och således kan nyttjas av annat rederi. Att presentera en
lösning för logistiken på terminalområdet har varit det primära. Samnyttjande
av terminalen har inte studerats i detalj dock kan vi av erfarenhet och efter en
kort analys konstatera att samnyttjande är möjligt.

Förutsättningar
N edan angivna förutsättningar har varit vägledande i vårt arbete och skall i
möjligaste mån uppfyllas.
1. Rederi som utför bastrafiken (idag DG) skall påverkas i så liten
omfattning som möjlig.
2. Rederi som utför bastraflken skall över tiden ha tillgång tilllogistikytor
för uppställning av gods i FLS och FL6.

. Besöksadress Fäljeleden 2

8g 339-8328 Pg 18 97 50 -3

Postadress SE-621 57 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland
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3. Färjeläge och tillhörande logistikytor för personbilar skall avdelas för
rederiet 2 timmar innan avgång och 1 timme efter ankomst.
4. Det skall vara möjligt för rederierna att kunna nyttja regel 12 i ISPS
regelverket.
5. I möjligaste mån skall trafik som ej utgör avtals reglerad bastraftk och
kompletterings trafik planeras till FL7.
6. Kryssningsfartyg till FL7 begränsas i tid för att göra det möjligt för nytt
rederi att nyttja detta läge för kvällsankomst.
7. FL7 hålls helt fri från linjetrafik under dagtid, till för kryssningsfartyg.
(värsta fall)
Sommaren 2015
För sommaren 2015 har ett konkurrerande rederi, Gotlandsbåten AB, anmält
behov av att angöra Visby hamn. En förutsättning för deras trafik är att kunna
nyt~a FL5, FL6 alternativt FL7. Till största del kommer de att kunna använda
FL 7 dock krävs nyt~ande av FL6 vid ett antal tillfällen. Bokningarna för FL 7
ser ut enligt följande:
Juni, 5 anlöp
Juli, 11 anlöp
Augusti, 6 anlöp
Det är med andra ord i relativ begränsad omfattning FL6 och dess terminalytor
behöver samnyttjas.

Besöksadress Färjeleden 2

Bankgiro 339-8328
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Hamnavtal
Det befintliga hamnavtalet mellan Region Gotland och Destination Gotland
löper ut per 31/1 2015. Ett nytt hamnavtal är under förhandling mellan
parterna. En samutnyttjning av färjelägena och terminalytorna måste regleras i
det nya hamnavtalet. Region Gotland har tagit fram ett förslag till hamnavtal
och nedanstående är utdrag ur detta förslaget som avhandlar samutnyt~ning
färjelägen och terminalytor.
Avtal 2015-02-01 - 2018-03-31
Omfattning
Färjeläge 5 och 6: I dessa färjelägen skall den gentemot trafikverket avtalade
trafiken, enligt bifogad principiell turlista, bedrivas. Parterna är överens om att
annat rederi skall kunna nyttja färjeläge 5 och 6 enligt bifogad principskiss.
Färjeläge 7: Detta färjeläge kommer fram till att ny kryssningskaj finns i drift
att bland annat användas för kryssningstrafik. Därefter skall kajen endast
användas för kryssningstrafik om den nya kryssningskajen är fullbelagd. I det
fall kryssningsanlöp uppkommer redovisas detta när kryssnings turlistan för
innevarande år fastställts. Därutöver kommer färjeläget vid behov att användas
för Destination Gotlands fartyg samt fartygstrafik som bedrivs av annat rederi.
Region Gotland åtar sig att i möjligaste mån anvisa annan färjetrafik till
färjeläge 7 så att största möjliga handlingsfrihet för att bedriva trafik enligt
principiella turlistan i färjeläge 5 och 6 åstadkoms.
Färjeläget inklusive terminalytor och incheckning disponeras 2 timmar före
avgång och 1 timma efter anlöp enligt turlista. Övrigt nyt~ande av färjelägena
regleras enligt överenskommelse med Region Gotland.
Avtal 2018-04-01 - 2026-12-31
Omfattning
Färjeläge 5 och 6: I dessa färjelägen skall den gentemot traflkverket avtalade
trafiken, enligt bifogad principiell turlista, bedrivas. För att ett annat rederi skall
kunna nyttja färjeläge 5 och 6 krävs en skriftlig överenskommelse mellan
Region Gotland och Destination Gotland.
Färjeläge 7 enligt avtals förslag 2015-2018.

Besöksadress Fäljeleden 2

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 57 Visby

Postgiro 189750-3
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Beskrivning förslag logistikiösning
Till följande beskrivning tillhör bilaga 1 ritning Pl0-l04.
Beskrivning flöde lossning rederi B från FL6
1. Rederi anlöper FL6
2.

Fordon lossas och utfart sker genom portalgrind se nr 3 ritning Pl0104(alternativt genom fraktens grindar och södra området). Fordon
måste vara ledsagade alternativt sätts temporärt fysiskt avstängning
upp.

Beskrivning flöde lastning rederi B till FL6. Punkterna 1-5 är gemensamma
oberoende av om FL6 eller 7 nyttjas.
1. De ordinarie incheckningsfiltren används inte i detta förslag.
2.

Fordon som ankommer slussas via rondellen in mot det södra området
och kör in på hamnområdet via portalgrind.

3. Fordon rangeras i södra området inför incheckning.
4.

Incheckning av rederiets fordon sker genom incheckningskurer
placerade vid nr 1 ritning Pl 0-1 04.

5. Efter incheckning rangeras fordonen i område A enligt ritning Pl0104.
6. Lastning av fordon sker genom grind, se nr 2 ritning Pl 0-104, från
område A till FL6. Fordon måste vara ledsagade alternativt sätts
temporärt fysisk avstängning upp.

Slutsatser
Detta förslag medger samutnyt~ning av FL6 utan att begränsa eller påverka
Destination Gotlands verksamhet i någon större omfattning. Destination
Gotlands verksamhet är och kommer vara prioriterad och färjeläget med dess
logistikytor nyt*s endast när de är fria från deras verksamhet. En direkt
konsekvens är dock att rangering av Destination Gotlands gods för avgång i
FL6 måste stoppas under den tid som lastning och lossning sker av Rederi B
fordon, denna tid uppskattas till ca 60 minuter.

Bilagor
Bilaga 1, Ritning Pl 0-1 04

Besöksadress Färjeleden 2
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Regionstyrelsen
Datum 17 november 2014

Pressmeddelande

sä ser regionens hamnlösning ut
Region Godand har presenterat en fungerande lösning för Visby hamn,
som öppnar för konkurrerande trafik utan att störa den statligt
upphandlade trafiken.
Det nuvarande hamnavtalet mellan Region Gotland och Destination Gotland
upphör den 31 januari 2015. I och med det upphör också Destination Gotlands
ensamrätt till fårjelägena 5 och 6. Både konkurrenslagstiftningen och gällande
regeringsbeslut slår fast att Visby hamn måste kunna erbjuda fullödiga lösningar
för konkurrerande traflk. Regionen bedömer att detta kräver tillgång även till
fårjelägena 5 och 6 under perioden fram till 2018. När kryssningskajen tas i bruk
kan fårjeläge 7 användas helt för den konkurrerande traflken.
Region Gotland har presenterat flera förslag till nytt avtal, men alla har
förkastats av Destination Gotland. Rederiet har i det gamla avtalet haft exklusiv
rätt att nyttja fårjelägena 5 och 6, något som kommer att bli en prioritet.
- Vi vet att den lösning vår hamnavdelning tagit fram fungerar. Destination
Gotlands fortsatta vägran att acceptera de ändrade villkoren kan tolkas som att de
inte vill ha konkurrens, säger regionstyrelsens ordförande Åke Svensson.
Gotlandsbåten AB har anmält att man avser traflkera Visby sommaren 2015.
Lösningen Åke Svensson refererar till går ut på att Gotlandsbåten använder
bilplatserna framför fårjeläge 7 och det påverkar inte logistiken i fårjelägena.
Vid det iS-tal tillfållen under sommaren då fårjeläge 7 är upptaget av
kryssningsfartyg leds bilarna förbi Destination Gotlands logistikytor för att kunna
köra på eller av Gotlandsbåten som då angör fårjeläge 6.
- Vi har lyssnat på de invändningar Destination Gotland hade på vårt förra
förslag och åtgärdat det som de såg som svagheter. Nu är det dags att även de
visar en vilja att gå andra till mötes, säger Åke Svensson.
För att den nuvarande oklarheten kring sommartraflken inte ska störa traflken
under våren - då inga konflikter flnns - är regionen beredd att erbjuda
Destination Gotland att, fram till den 31 maj, traflkera hamnen till samma kostnad
som i dag. Destination Gotland kan därmed öppna sin bokning för vårens traflk.
För frågor ring gärna:
Åke Svensson, regionstyrelsens ordförande: 0704-47 68 98
Per Lindskog, biträdande regiondirektör: 0704-47 72 43
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Ärendenr RS 2014/624
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Henry Henziger

Datum 10 november 2014

Regionstyrelsen

ANT-projekt på Fenomenalen
Förslag till beslut

För Fenomenalens projektet kring förebyggande ANT avsätts 100 tkr ur
regionstyrelsens (ledningskontorets) anslag för verksamhetsutveckling.
Bakgrund

Fenomenalen har under en tid haft en ide kring att starta ett ANT-projekt som
har tagits fram av Navet (Science Center i Borås). Det är ett förebyggande
temaområde för åk 7-9 som handlar om ANT och lag och rätt. Programmet
kan anpassas så att exempelvis spice ingår i temat. Målgruppen är främst
ungdomar i åk 7-9 men passar även gymnasieungdomar. Projekt har
kostnadsberäknats till närmare 275 tkr. Vid ett tillskott om 100 tkr kan
Fenomenalen köra igång och ta grupper inom befintlig verksamhet.
Bedömning

Under hösten har flera rapporter kring spiceanvändande varit i fokus. Inom
akut- och intensivvården har ett 15-tal personer varit aktuella för vård.
Social~änsten informeras kring alla som är under 18 år. Den nystartade
verksamheten Mini-Maria kommer att vara en resurs i arbetet och vid senaste

möte i BarnSam beslutades att medarbetarna vid Mini-Maria ska bidra i det
utåtriktade arbetet och samordnaren för verksamheten gavs i uppdrag att vara
kontaktperson m.ot polismyndigheten. Bamsam fattade också beslut kring att ta
fram en gemensam kommunikations strategi och att gemensamma
samordningsmöten bör genomföras mellan polis, skola,

social~änst

och hälso-

sjukvård utifrån den nu aktuella situationen. Vidare har en informationsfihn
om nätdroger och spice tagits fram av Tryggare Gotland. Denna kommer att
visas på SF-bio under det närmsta året.
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Ärendenr RS 2014/624

Region Gotland

Fenomenalens initiativ kan komplettera övriga insatser som görs inom
området.
Ledningskontoret
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ANT - tema ett ämnesövergripande tema
Att förhindra att ungdomar hamnar i drogberoende - ett nytt krimtema på
NAVET
Vi läser nästan varje dag om att droganvändandet bland ungdomar ökat kraftigt och
många oroar sig och undrar hur vi skall kunna jobba för att förhindra drogbruket.
Navet (Science Center i Borås) har i tagit fram ett temaområde för årskurs 7 till 9 som
handlar just om ANT (droger) och Lag & rätt. De har med hjälp av Polisen (ansvarig
för ungdomsgruppen), Cedern, Folkhälsan och Ungdomsmottagningen fått
en dagsaktuell bild om ungdomar och droger.
Programmet anpassas till den nuvarande situationen så att Spice ingår i temat. ANT
riktar sig främst till åk 7-9 men även gymnasiet och är ett förebyggande tema
Temat innehåller:
Förarbete
På skolan får eleverna arbeta med aktuella löpsedlar om ungdomar och droger. En
berättelse utifrån en av löpsedlarna blir utgångspunkten för fortsatt arbete. Den
handlar om ett ungdomsgäng som provat droger och hamnar på en fest där ett
polistillslag sker.
Navets krimlab
Eleverna kommer till Navets krimlab. Här blir de polisens kriminaltekniker och får
undersöka drogerna, de ungdomarna varit påverkade av och annat som hittats vid
husrannsakan.
Rollspel - rättegång
.
Tillbaka på skolan får eleverna genomföra en rättegång där de alla får olika roller;
ungdomarna på festen, personerna bakom drogerna samt domare, åklagare, advokat
mm. Materialet som analyserats på Navets krimlab kommer att vara en del av
bevisningen. I det här rollspelet får varje eleven berättelse utifrån den rollkaraktär de
har fått. Vad som förde personen dit där den är idag och hur just han eller hon
uppfattat det som hänt.
Värderingsövningar
Temat avslutas med diskussioner och värderingsövningar knutna till temat och ANT i
stort.
OBS! Lärare som genomför temat måste fått utbildning för genomförandet.
Utbildningen ges av Fenomenalen, som i sin tur utbildats av Navet.
Samarbetspartners så som Polis, Socialförvaltning mfl kan bli aktuella i
fortbild ningssammanhang.
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Tidsplan

N"ar,?
Oktober

November/December
December
Januari
Februari
Mars

Augusti
September

Vad?
Skapa nätverk,
samarbetspartners
Besöka Borås
Köpa konceptet
Beställa rekvisita, material
Besök från Navet!
Leverans
Fortbilda lärare i
högstadiet

Boka in grupper
Köra igång med de första
grupperna

Vem?
Lisa
Lisa
Lisa
Lisa

Fenomenalen, ev andra
samarbetspartners

Fenomenalen
Fenomenalen
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Vad?
ANT konceptet från
Borås
Resa boende för
pedagog från Navet
Miljö, rekvisita, rollup
Laboratoriebord
Rullbord i metall
Labbrockar
Glasögon
Handskar
Klädhängare till
overaller
Projektledare
Utbildning,
inläsning,
förberedelser, 2
veckor
Lokaler
Pedagoger i
program
Fenomenalens
personal (3 st)
under
fortbildningsdagarna

Styckpris
100000

Antal
1

Summa
100000

10000

1

10000

20000

20000
6 st
1
30 st
30 st
10000 st
2 st

7500
2000
6000
600
650
1000

300 kr
240 kr

80 h
40h x 2 = 80 h
80 hx 3 personer=
240 h

24000
57600

1000 kr/m2/år

6 mån, 50 m2
2h/gång,25
program
10 h

25000
12000

2000 krist

2000 kr
200 krist
20 krist

65 kr/förp a 100 st
500 krist

240 kr/h
240 kr/h

7200

O
273550
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2013/46

Patrik Vesterlund

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 7 november 2014

Regionstyrelsen

Äskande
•

650 000 kr till investering i mobilt parkettgolv.

•

Driftkostnaden på 110 000 kr/år löses inom befintlig ram av
förvaltningen.

Ekonomi - Investering
Kultur- och fritids förvaltningen har sedan det ursprungliga äskandet på 1
miljon kronor fortsatt arbetet och funnit en förfinad lösning på golvfrågan där
investeringen kan reduceras till 650 000 kr. Kostnadsbesparingen görs med
anledning av att trägolvets yta minskas från 1 050 m 2 till 650 m 2 • Andra
positiva effekter av den minskade golvytan är att tidsåtgången för golvläggning
och behovet av förvaringsutrymme minskar med ca 40 %.

Ekonomi - Drift
Kultur- och fritids förvaltningen har undersökt möjligheten att hantera driften
av det mobila parkettgolvet i egen regi, via föreningsdrift eller via extern
golvläggare respektive transportfirma. Alla alternativ utom föreningsdrift har
förkastats av ekonomiska skäl. Efter förhandling mellan kultur- och
fritids förvaltningen och Visby Ladies är föreningen, representerade av Mats
Ladebäck (även ordförande i Gotlands Idrottsförbund) och Johan Palmqvist,
beredda att acceptera att klubben tar på sig ansvaret för driften av det mobila
parkettgolvet. Detta görs mot en fast ersättning motsvarande 110 000 kr/år
och avser golvläggning för samtliga hemmamatcher i damligan inklusive
slutspel och kval. Vidare kommer golvläggning i största möjliga utsträckning att
ske på tider då verksamhet ändå inte bedrivits i hallen.

Val av lösning i golvfrågan
Från säsong 2015/2016 är trägolv ett krav för spel i damligan. Kultur- och
fritidsnämnden gjorde bedömningen att genom att lägga ett fast plastgolv och
ett mobilt parkettgolv skulle de krav som idag ställs på elitidrottsverksamhet
kunna uppfyllas, jfr KFN § 100,2013-12-10. Efter en utredning bedömdes det
också som möjligt att lägga ett fast parkettgolv med ett mobilt plastgolv. Dock
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2013/46

Region Gotland

skulle investeringskostnaden då uppgå till 2 miljoner kr. Vidare skulle en
merkostnad för tejp på 5 500 kr per tillfålle uppstå utöver de mantimmar som
krävs för arbetet. Även handhavandeaspekter beaktades.

Benehmarking
Kultur- och fritids förvaltningen har varit i kontakt med representanter för
Fyrishov i Uppsala som valt samma upplägg i golvfrågan. Deras erfarenheter
visar att det krävs 25 mantimmar för golvläggning och 18 mantimmar för
demontering för ett 650 m 2 stort mobilt parkettgolv. Detta arbete fördelat på 8
personer innebär att golvläggning tar drygt 3 timmar och demontering 2
timmar och 15 minuter. Tidsåtgången är samstämmig med de uppgifter som
förvaltningen inhämtat från återförsäljare.
Det mobila parkettgolvet kommer att nyttjas vid minst 11 hemmamatcher varje
säsong. Fr.o.m. säsongen 2015/2016 planeras en utökning av antalet matcher i
damligan som innebär 14 hemmamatcher. Ytterligare speltillfållen tillkommer i
händelse av kval/ slutspel.

Föreningsdialog
Kultur- och fritids förvaltningen för ständigt dialog med den referensgrupp
som tillsattes i samband med byggnationen av den nya sporthallen. Gruppen
träffas var tredje vecka och består av representanter från Gotlands
Idrottsförbund samt de idrotter som är tänkta att husera i hallen; exempelvis
Patrik Oscarsson, distriktsidrottschef Gotlands Idrottsförbund, Harald
Hoffman, Endre IF, Anders "Leo" Pettersson, Visby Ladies, Per Viberg, Visby
IBK, Börje Siggelin, Gotlands Fotbollsförbund och P18 IK m.fl. Gruppen står
bakom den föreslagna lösningen. Basketföreningen står i startgroparna för en
utökad satsning på verksamhet för barn och unga samt att utveckla
evenemangen för att göra basketen större på Gotland. En aktivitetssatsning
som går förlorad utan det mobila trägolvet.

Bedömning
Utan beviljad investering utestängs ett av de idag två gotländska elitlagen från
sporthallen. Sporthallen som arena förlorar möjligheten att arrangera
basketevenemang så som exempelvis landskamper. Detta bekräftas av
evenemangslots Karin Winsnes på inspiration Gotland. Sporthallen förlorar
således intäkter från både uthyrning till matcher och kommande
basketevenemang av större karaktär.
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Ärendenr KFN 2013/46

Region Gotland

Sammanfattning
Kultur- och fritids förvaltningen äskar 650 000 kr till investering i ett mobilt
parkettgolv. Den fastställda och konstaterade driftkostnaden på 110 000 kr/år
kommer förvaltningen att hantera inom befintlig ram. Utan beviljad investering
kan elitbasket inte utövas i nya sporthallen.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Maria Modig
kultur- och fritidsdirektör
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Ärendenr RS 2013/653
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Datum 2014-11-11

Regionstyrelsen

Revidering av reglementen för byggnadsnämnden och
regionstyrelsen rörande planfrAgor

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar överlämna förslaget till reglementsändringar till
byggnadsnämnden för eventuella synpunkter.
Bakgrund

Byggnadsnämnden har i beslut 2013/194 föreslagit att regionfullmäktige skall
göra vissa ändringar i nämndens reglemente som bland annat gäller ansvarsfördelningen mellan byggnadsnämnden och regionstyrelsen i planärenden.
Av 5 kap 27 § PBL framgår det att, "en detafjplan skall antas av kommurifullmäktige,
men fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen eller f?yggnadsnämnden att anta en plan
som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse"
Av förarbetena till PBL framgår det under vilka förutsättningar lagstiftaren har
tänkt sig att en delegation från fullmäktige kan vara lämplig.
I gällande reglemente för byggnadsnämnden står det i 3 § ''Byggnadsnämnden får
utan regiorifullmäktiges särskilda bemyndigande, punkt 4, besluta om antagande av
detabplaner (undantagfor strategiska detabplaner) i de fall regionstyrelsen inte anvisat att
detabplan skall antas av regionstyrelsen eller regionfullmäktige. "
I reglementet för regionstyrelsen sägs under rubriken "Övrig förvaltning", 6 §:
''Regionstyrelsen beslutar om antagande av strategiska detabPlaner, gäller dock inte
detabplaner som är av stor vikt eller har princtpiell betydelse, vilka antas av regionfullmäktige':
Det finns flera motiv till att se över planprocessen och reglementena för
regionstyrelsen och byggnadsnämnden och gränssnitten mellan dessa och med
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region fullmäktige mot bakgrund av den idag något oklara ansvarsfördelningen
när det gäller planfrågor. Ett ytterligare incitament till att göra en översyn är
mark- och miljödomstolens dom 2012-02-17 där domstolen beslutade upphäva
antagandet av detaljplanen för Hangvar Ire 1:188 med motiveringen att
byggnadsnämnden saknade delegation från fullmäktige att anta planen.
För arbetet med en översyn av planprocessema och för att ta fram förslag till
förändringar i reglementena bildades en arbetsgrupp med representanter från
samhällsbyggnads förvaltningen och ledningskontoret. Arbetet resulterade i ett
förslag till förändringar i byggnadsnämndens och regionstyrelsens reglementen
samt en tabell med förtydliganden när det gäller ansvarsfördelningen mellan
byggnadsnämnden, regionstyrelsen och regionfullmäktige. Till tabellen fanns
en förklarande textdel som anger de grundförutsättningar som behöver vara
uppfyllda för att kunna fasdägga vilken nämnd som har delegation på olika
typer av beslut.
När ärendet behandlades i april i år beslutade regionstyrelsens arbetsutskott att
återremittera förslaget med motiveringen att ytterligare öka tydligheten gällande
regleringen mellan byggnadsnämnd, regionstyrelse och regionfullmäktige.
Vid årsskiftet 2014/15 träder ett antal förändringar ikraft i plan- och bygglagen
som rör planprocessen. Förändringarna rör bland annat kriterier för hur planer
skall hanteras mot bakgrund av ärendets komplexitet. Dessutom införs ett antal
nya benämningar som rör framför allt detaljplaneprocessen.
Bedömning

Ledningskontoret och samhällsbyggnads förvaltningen har tagit fram ett nytt
förslag till förändringar i byggnadsnämndens och regionstyrelsens reglementen
som ytterligare förtydligar gräns snitten mellan berörda nämnder rörande planprocessen samt utifrån beslutade förändringar i plan-och bygglagen.
Plan- och bostadskommitten beslutade vid sitt sammanträde 2014-11-11 att
ställa sig bakom det upprättade förslaget samt att förslaget överlämnas till
byggnadsnämnden för eventuella synpunkter mot bakgrund av de ändringar i
plan- och bygglagen som införts efter det att ärendet tidigare behandlades av
nämnden.
Ledningskontoret
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Ärendenr RS 2014/461

Anders Lindholm

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Datum 17 november 2014

Regionstyrelsen

Styrdokument för exploateringsprocessen

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå region fullmäktige att godkänna bifogade
"Exploateringsprocessen - övergripande riktlinjer" såsom ett styrdokument
att användas inom arbetet med markexploatering.

Bakgrund

I begreppet exploatering ligger det arbete som görs för att iordningsställa
råmark för att där kunna bygga bostäder eller lokaler för industri, butik eller
kontor. Under 2012 lät ledningskontoret göra en genomgång av exploateringsprocessen inom region Godand. I denna genomgång konstaterades att det
fanns behov av att förtydliga och komplettera processen när det gällde ett antal
områden. En arbetsgrupp som tillsattes har därefter arbetat med frågan och har
i dialog med plan- och bostadskommitten kommit fram till ett förslag som nu
föreläggs regionstyrelsen för beslut. Parallellt med detta arbete har ledningskontoret arbetat med att ta fram anvisningar för exploateringsredovisning och
ett förslag till sådana godkändes av regionstyrelsen 24 januari 2014 (RS§27).
Det förslag gällande exploateringsprocessen som här presenteras innehåller tre
olika dokument vilka finns bifogade.
1. Exploateringsprocessen - övergripande riktlinjer (bill)
Detta styrdokument föreslås antas av regionfullmäktige. Här definieras
begreppet exploatering och här finns också en genomgång av de underliggande styrdokument som är viktiga för processen. Ur dessa underliggande styrdokument har ett antal punkter lyfts ut vilka ska tillämpas i
genomförandet av exploateringsprocessen. Det handlar till exempel om
att planera för en god bebyggd miljö, att samhällsplanering ska bidra till
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Ledningskontoret
Region Gotland

tillväxt för såväl stad som landsbygd och att fokus ska vara att
säkerställa bostäder till rimliga kostnader, med flera fokusområden.

2. Exploateringsprocessen - från ide till genomförande (bil 2)
Detta dokument innehåller en tydlig redovisning av hur en ide tas
omhand och hur den färdas genom exploateringsprocessen fram till
målet. Här beskrivs varje steg i processen och det finns också ett
flödesschema där tidsåtgången för varje moment uppskattas.
Dokumentet ska vara ett stöd för alla aktörer i exploateringsprocessen
och ge alla en gemensam grund att utgå ifrån.

3.

Exploateringsprocessen - ansvar och befogenheter (bil 3)
Detta dokument redogör för ansvar och roller inom region Gotland
när det gäller exploatering. Det ger en tydlighet för beslutsfattare,
exploatörer,

~änstemän

och medborgare.

Bedömning

Ledningskontoret anser att det samlade materialet som arbetats fram utgör en
god grund för att åstadkomma en samordning av arbetet med exploatering,
inom såväl som utom regionen. För att göra det tillgängligt för exploateringsprocessens.alla parter är det lämpligt att materialet presenteras på regionens
hemsida. Ledningskontoret föreslår regionstyrelsen att föreslå region fullmäktige besluta om att godkänna bifogade "Exploateringsprocessen övergripande riktlinjer" (bilaga 1) såsom ett styrdokument att användas inom
arbetet med markexploatering. Övriga två dokument ska betraktas som
informationsmaterial att nyt~as i syfte att underlätta och samordna
exploateringsarbetet.
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Exploateringsprocessen inom Region Gotland
Övergripande riktlinjer
Gotland med sin historiska stad, med närhet till både vatten och
natur, det säregna kulturlandskapet och de orörda stränderna ger
regionen bra förutsättningar för god bebyggd miljö. Inte bara utvecklingen i Sverige utan hela Östersjöregionen har stor betydelse
för Gotland. Det finns goda förutsättningar för att vara en mötesplats för olika kulturer, vara en kreativ plats där ideer både föds
och prövas för att skapa tillväxt ur ett helhetsperspektiv.
Vision

~Region

\.) ~Gotland
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Vision Gotland 2025 är ett uttryck för den politiska viljan för regionens utvecklingsarbete, ett regionalt utvecklingsprogram antaget
2008 med inriktning på långsiktig hållbar utveckling. Den handlar
bland annat om att bo och leva på Gotland, om tillväxt och energiförsörjning nu - och i framtiden. Visionen är ett styrdokument för
hela det gotländska samhällslivet.

2 (5)

Visionsmål

Exploateringsprocessens förutsättni nga r

Målen
•
•
•
•
•

Förutsättningarna för exploateringsprocessen anges i ett flertal
övergripande styrdokument. Exploateringsverksamheten är ett
medel för att uppnå tillväxt, ett hållbart samhälle och god bebyggd miljö.

för den gotländska samhällsutvecklingen är
Minst 65 000 innevånare på Gotland år 2025
Gotlänningarnas välstånd hör till 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

En väl fungerande samhällsbyggnads- och exploateringsprocess
medverkar till att uppfylla målen och uppnå en hållbar samhällsutveckling.

Definition och genomförande

I exploateringsverksamheten ingår också att bygga gemensamma
anläggningar såsom gator, grönområden, lekplatser och VAanläggningar.

•
•
•
•

Vision Gotland 2025
Miljöprogram för Region Gotland
Energiplan för Region Gotland
Bygg Gotland, översiktsplan för Gotland 2010-2025 med
tillhörande fördjupningar

•
•

Bostadsförsörjningsplan Gotland
Riktlinjer för fastigheter och mark

Flera faktorer samverkar för att nå regionens mål om befolkningsutveckling och tillväxt. Exploateringsverksamheten är en av
dem och den är en viktig faktor för att skapa möjligheter för
tillväxt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för genomförandet av
exploateringsuppdrag i samverkan med Ledningskontoret som har
huvudansvaret. En beskrivning av processen finns redovisat i Ex-

ploaterings-processen - från ide till genomförande.
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Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att ta fram, bearbeta och iordningställa råmark och/eller fastigheter för bostads/ handels- och industriändamål. Grunden för indelning av marken
för olika ändmål sker vanligtvis genom detaljplaneläggning.

Några av de viktigaste styrdokumenten är:

3 (5)

Direktiv

•

Vision Gotland 2025 och övriga styrdokument ska användas
inom exploateringsverksamheten för att säkerställa att genomförandet får den inriktning som är beslutad. Tillämpningen ger
bland annat följande styrning för samhällsbyggnaden och exploateringsprocessen:
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

Planera för en samhällsutveckling som ska bidra till ökat
kollektivt resande
Med fokus på att säkerställa att bostäder byggs till rimliga kostnader ställa krav i exploateringsavtal på energioch underhållsredovisning samt en livskostnadsredovisning för bostadskostnadutvecklingen för planerad bebyggelse.
Med syfte att uppnå en uthållig energiförsörjning ställa
krav i exploateringsavtal på att bebyggelsen blir så
energi effektiv som möjligt med en energiförbrukning
som bestäms efter överenskommelse med regionen
Med syfte att uppnå hållbar bebyggelseutveckling ställs
krav i exploateringsavtal på byggande med långsiktigt
hållbar inriktning, en miljöanpassad utformning med en
ekologisk inriktning samt användning av förnyelsebar
energi. Där så är möjligt föreskriva att anslutning ska ske
till fjärrvärme
Den regionala exploateringsverksamheten ska uppvisa
en ekonomi i balans
Anvisning av regionens mark ska i första hand ske i konkurrens efter ett anbudsförfarande

Exploateringsprocessen inom Region Gotland
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•

Planera för en samhällsutveckling med jämställda och
goda sociala levnadsförhållanden, en god och långsiktigt
hållbar livsmiljö för människorna idag och för kommande generationer, det vill säga en god bebyggd miljö
Ny bebyggelse ska ingå i ett tydligt socialt, ekonomiskt
och ekologiskt sammanhang bland annat med utgångspunkt från perspektiv som tillgänglighet, jämställdhet,
barnperspektiv, hållbarhet och delaktighet
Planera en samhällsutveckling som ska bidra till tillväxt
för såväl stad som landsbygd
Planer och byggande på landsbygden ska särskilt stödjas
För bostadsbyggande gäller varierad lägenhetssammansättning med olika upplåtelseformer och hustyper. Hyresrätter prioriteras om så fordras för att få ett ökat
byggande av hyresrätter
Placering av ny bebyggelse bör utgå från platsens befintliga be-byggelsemönster med en samlad bebyggelsestruktur. För staden ska ny bebyggelse ske i anslutning
till den befintliga staden för att undvika öar av bebyggelse utan fysisk och social koppling till den övriga staden.
Där så är möjligt överväga att förtäta för att uppnå samhällsekonomiska och strukturella vinster.

•

Bebyggelseutformning ska ske enligt antagna detaljplaner där de bebyggda miljöerna ska erbjuda en hög andel
grön- och naturområden och med ökat lokalt omhändertagande av dagvatten
Vid ny bebyggelse för bostäder och verksamheter ska
jordbrukets, vindkraftens och turistnäringens intressen
särskilt beaktas. Bebyggelse på god åkermark bör undvikas

4 (5)

Ansvars- och befogenhetsfördelning och roller
Genomförandet aven exploatering fordrar ett flertal olika politiska beslut beroende på vilka sakfrågorna är. Rollfördelningen
innebär att beslut fattas i såväl berörda nämnder som regionstyrelse och regionfullmäktige.
Roller och ansvarsfördelning för regionen, för både den politiska
och verkställande nivån, beskrivs övergripande i Ansvars- och
bejogenhetsjördelning inom Region Gotland under exploateringsprocessen

Indelningen av fastigheter för olika ändamålen sker genom fastighetsbildning vilket är en förutsättning för pantsättning och
belåning.

Avtal
Ett genomförande aven exploatering regleras i ett antal avtal
där förut-sättningarna anges. Avtal, förutom köpehandlingar,
som alltid ska upprättas är:

Exploateringsavtalet är ett genomförandeavtal som reglerar
ansvar och åtaganden mellan regionen och exploatören. Avtalet,
som är ett civilrättsligt avtal, är det ett viktigt styrmedel för Region Gotland. Avsikten är att säkerställa att exploateringar följer
intentionerna i de beslutade styrdokumenten, det vill säga uppnå målen för ett hållbart samhälle; god bebyggelsemiljö och
energihushålIn ing.
Vid antagande av detaljplan ska exploatören ha överlämnat en
ekonomisk garanti för avtalets fullföljande.

Detaljplaneprocess
Den fysiska samhällsplaneringen ska ange hur mark- och vattenområden ska användas för bebyggelse och andra verksamheter.
Intentionerna med regionens stadsbyggnad avspeglar sig i de
detaljplaner som upprättas samtidigt som de ska säkerställa att
samhällsbyggnaden sker enligt direktiven i styrdokumenten, det
vill säga att angivna mål nås.
Därutöver styr detaljplaner omfattningen och utformningen av
bebyggelsen, stadsbilden. En beskrivning av planprocessen finns
redovisad i Deta/jplaneprocessen.

Markanvisningsavtal är ett föravtal som reglerar de inledande
förut-sättningarna inför ett genomförande aven exploatering.
Det är tidsbestämt till två år för att uppnå ett aktivt genomförande.

~
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Markanvisning och försäljning
Mark för exploatering disponeras i första hand ur regionens
egen markreserv. Huvudregeln är att en detaljplan ska finnas
innan byggandet av byggnader och infrastruktur påbörjas.
Regionens mark anvisas genom markanvisning vilket sker i konkurrens genom ett slags anbudsförfarande. Markanvisningen är
en option som ger exploatören ensamrätt att förhandla med
regionen om exploatering och köp av mark och/eller fastighet.

Plankostnadsavtal reglerar genomförandet och kostnaden för
upprättandet aven detaljplan. Detaljplaner anger förutsättningar för varje exploatering.

5 (5)
Övriga exploateringsdokument

Finansiering
Planerade och pågående exploateringsprojekt redovisas i Region
Gotlands exploateringsbudget. Utgifterna för regionens samlade
exploateringsverksamhet ska täckas fullt ut av inkomster från
anslutningsavgifter och försäljning av mark och/eller byggrätter.
Inkomsterna ska bland annat bekosta regionens anläggningskostnader som dels är specifika för området dels annan infrastruktur som ska betjäna exploateringsområdet. Därutöver ska
inkomsterna även täcka en del av de utgifter som avser utbyggnad av anläggningar som inte enbart betjänar det nya området.
Priset på marker och byggrätter sätts som lägst till regionens
självkostnad.

Ansvars och befogenhetsfördelning
Från ide till genomförande
Planprocessen
Anvisningar för redovisning av markexploatering
Riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och
fastigheter

Byggande av infrastruktur
Det administrativa genomförandet, markanvisning, detaljplaneläggning och försäljning, skapar förutsättningarna för det faktiska genomförandet av exploateringen och dess byggande. En
annan förutsättning är att all infrastruktur, till exempel gator,
vatten och avlopp, byggs eller anläggs. En uppgift som i huvudsak utförs av Region Gotland i egenskap av huvudman.
Under anläggnings- och byggnadsskedet samordnar regionen
utbyggnaden av infrastrukturen med exploatören och övriga
aktörer som medverkar vid genomförandet.

~
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Avgiftsfinansierad verksamhet, till exempel VA, ska inte ingå i
underlaget för beräkning av tomtpriset. Detaljplaner täcks av
antagen plantaxa och ingår inte heller i priset såvida inte exploateringsområdet sedan tidigare har varit planlagt.

Exploateringsprocess -från ide till genom/ärande
Från ide till genomförande är en beskrivning av Region Gotlands exploateringsprocess för er som arbetar med exploatering och/eller har för avsikt
att göra det.
Huvudaktörerna i processen är exploatörer och/eller fastighetsägare,
ledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) vid regionen,
andra myndigheter och den beslutande politiska nivån.
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Här beskrivs processen när regionen är markägare och när marken anvisas
enligt huvudprincipen för markanvisning. Givetvis är den användbar för
· · men da· me d en annan inri
. 'ktnlng.
'
Beroen d epa·
a IIa t yper av markanvIsning
om marken är privatägd eller om den ägs av regionen ser exploaterings- (
processen olika ut. Vid privatägd mark sker ingen markanvisning, varför
processen förkortas. Storleken på projektet har även betydelse för hur
förslagen utvecklas fram till inflyttningsklara byggnader.
Ledningskontoret jun i 2014
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Ansvar och samverkan

Ide och markanvisningsansökan
Exploateringsprocessen inom regionen börjar alltid med en ide från en exploatör/fastighetsägare eller från regionen. När den obebyggda fastigheten/marken ägs av regionen
lämnar exploatören in en ansökan om markanvisning tillledningskontoret.
Följande punkter sker sedan i processen:

Regionens ledningskontor har det strategiska ansvaret för all exploatering av regionens fastigheter och mark. Av det skälet ska alla ideer och förfrågningar ställas tillledningskontoret.
SBF har myndighetsansvaret för att ta fram detaljplaner och besluta om bygglov för ny bebyggelse. Planprocessen är reglerad i Plan- och bygglagen som väger samman olika intressen och där samråd med allmänheten är en viktig del.

1. Gemensam förhandsbedömning
Ledningskontoret och SBF gör en gemensam inledande översiktlig bedömning av projektet
och förutsättningarna för detaljplaneläggning och finansiering.

SBF ansvarar bland annat för att allmänna anläggningar som gator, torg och parker byggs
när nya detaljplaner tas fram och där regionen ska vara huvudman. Vid regionalt huvudmannaskap bekostar och sköter regionen de allmänna anläggningarna. SBF ansvarar också
för markanvisning, försäljning och upplåtelse av fastigheter som ägs av regionen.

2. En förstudie görs
När den inledande bedömningen ger förutsättningar för fortsatt handläggning görs en förstudie, ett start-PM. Detta PM redovisar utgångspunkterna för ett genomförande och innehåller beslutsunderlaget för regionstyrelsens inriktningsbeslut och fortsatta uppdrag.

Exploateringsarbetet sker i nära samverkan med de som berörs av förslaget. Samråd sker
för att få ett optimalt genomförande. Processen innebär att samverkan sker med andra
förvaltningar inom regionen. Länsstyrelsen och andra myndigheter har också en viktig roll i
processen.

Ett start-PM redovisar bland annat förutsättningarna för;
detaljplanearbete och markanvisningen

Så här går processen till

•

översiktlig tidplan

Från ide till genomförande

•

översiktlig kalkyl

Som exploatör är du aktiv genom processen från det att markanvisning har skett. Du deltar
med de underlag och utredningar som behövs för markanvisning och planarbete. Du deltar
i viss omfattning i utformningen av planförslaget. Planarbetet sker i samråd med alla som
berörs av förslaget. En samordnare utses som är din kontaktperson genom hela processen - från ide till genomförande. Om processen går som planerat bedöms tiden från ide till
byggstart uppgå till c:a 30 månader, varav den politiska handläggningstiden uppgår till c:a
12 månader.

•

finansiering.

3

59

•

3. Gruppen för strategisk samhällsplanering och exploatering (SSE) bedömer och

8. Beslut om samråd med detaljplan
När beslut om samråd har fattats påbörjas arbetet med detaljplanen. SBF gör avvägningar
mellan olika intressen som bygger på utredningar framtagna av berörda parter under arbetet.

prioriterar projektet
SSE gör en myndighetsbedömning och en prioritering av projektet som överlämnas för
beslut av regionstyrelsen och för införande i Region Gotlands exploateringsplan. Inom fyra
månader lämnas besked om en fastighet och/eller ett markområde är möjligt att pröva för

9. Markanvisningskriterier, avtal och samråd med detaljplan

ny bebyggelse genom detaljplan.

Utskick av samrådshandlingar till berörda sakägare och myndigheter m fl sker.

4. Principiella överväganden
I de fall projektet bedöms vara av principiell beydelse gör ledningskontoret en strategisk
bedömning av projektet, vilken bifogas underlaget för beslut i regionstyrelsen.

SBF upprättar förutsättningarna för anvisningen. Förutsättningarna och kriterier för markanvisning utarbetas utifrån start-PM:

5. Underlag för beslut
Utifrån underlaget i start-PM och SSE:s och ledningskontorets ställningstaganden utarbetas

•

Detaljplaneförutsättningar

•

Olika styrdokument för samhällsbyggnad, bland annat perspektiven energi, miljö
och hållbarhet.

•

Förslag på markanvisningsavtal utarbetas för markanvisningen.

•

Kriterierna och övriga förutsättningar för markanvisningen samt förslaget till

underlag för beslut i regionstyrelsen.

6. Beslut av regionstyrelsen
Regionstyrelsen beslutar om inriktning och ger byggnadsnämnden och tekniska nämnden
i uppdrag att genomföra detaljplaneläggning respektive markanvisning. Det arbetet sker

avtal godkänns av tekniska nämnden

sedan parallellt.

7. Upprättande av samrådsförslag
Ett förslag till samråd upprättas inkl olika utredningar.
Region Gotland genomför vissa förstudier och gör en investeringsbedömning av regionens
exploateringskostnader. När förslaget till detaljplan är klart genomförs plansamråd efter
beslut i byggnadsnämnden enligt reglerna i plan- och bygglagen.

4
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10. Markanvisning
Huvudprincipen för markanvisning är att det sker genom annonsering i en form avanbudsförfarande. Eftersom markanvisning är en option är Lagen om offentlig upphandling inte
tillämpbar. Vid speciella fall när kraven på stadsbyggnaden är större än normalt kan anvisning ske genom tävling. Efter konstaterande att konkurrens inte finns kan direktanvisning
ske.

Inkomna förslag på genomförandet av anvisningen utvärderas. När speciella krav ställs sker
utvärderingen aven grupp med särskild kompetens. Efter utvärderingen överlämnas den
för beslut i regionstyrelsen.

Avtalet reglerar:
•
exploatörens tillgång till marken och/eller fastigheten
•
klargör övrigt ansvar för genomförandet

11. Beslut om markanvisning och avtal
Regionstyrelsen fattar beslut om markanvisning och vilken exploatör som tilldelas mark.

•

anger kvalitetskrav för miljö- och energifrågoranger krav på gestaltning

•

reglerar övriga genomförandefrågor

16. Godkännade av exploateringsavtal, exploateringsbudget och detaljplan
Efter tiden för granskning överlämnas detaljplanen till byggnadsnämnden samt exploate-

Markanvisningsavtal tecknas med exploatören. Markanvisning är en option om att ensam
få förhandla med regionen om viss mark, under viss tid och på vissa villkor. I samband med
att arbetet med detaljplanen påbörjas efter markanvisningen upprättas ett plankostnadsavtal, som reglerar SBF:s och exploatörens åtaganden samt en tidplan.

ringsavtaloch exploateringsbudget till tekniska nämnden för godkännande.

17. Beslut om antagande av detaljplan, exploateringsavtal och budget
Godkänd exploateringsbudget, exploateringsavtal och detaljplan överlämnas regionstyrelsen för beslut. Därefter går det vidare till regionfullmäktige för antagande. Detaljplanen

12.Upprätta granskningsförslag
Efter markanvisningen upprättas ett granskningsförslag i dialog med exploatören.

vinner laga kraft inom tre veckor såvida den inte överprövas.

18 Projektering, fastighetsbildning och försäljning
I slutskedet av detaljplaneprocessen påbörjar regionen detaljprojekteringar för all
byggnation av såväl infrastruktur som markanläggningar samt eventuell byggnation.

14. Granskning av detaljplaneförslaget
Efter ställningstagande av alla inkomna synpunkter och remissvar ställs det granskningspförslaget ut under minst fyra veckor, en så kallad granskning, i Region Gotlands lokaler vid
Visborg. De som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det skriftligen senast under

När detaljplanen vunnit laga kraft upprättas köpeavtal med exploatören för berörd mark
och/eller fastighet. Försäljning slutförs efter beslut i regionstyrelsen.

granskn i ngstiden .

från köpeavtal, exploateringsavtal och detaljplan.

15. Exploateringskalkyl och exploateringsavtal
Under detaljplanearbetets slutskede, i samband med granskningen, upprättas ett exploateringsavtal med entreprenören.

I det här läget gör exploatören och Region Gotland upp om samordning och an-läggande
av all infrastruktur i samverkan med leverantörer för el, tele, fiber och fjärrvärme (där så är
möjligt). Byggherren ansvarar för att samordning av ledningar, gator och dylik infrastruktur
sker med regionen så att samhällskraven följs och att alla övriga nödvändiga tillstånd söks.

Ansökan om all nödvändig fastighetsbildning lämnas till Lantmäteriet med utgångspunkt

5
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13.Beslut om granskning
Med utgångspunkt från granskningsförslaget fattar byggnadsnämnden beslut om granskning.

19. Genomföra utbyggnad av infrastrukturen och byggande inom exploateringsområdet
SBF ansvarar för att de allmänna anläggningarna byggs ut enligt detaljplanen. Efter detaljprojektering sker upphandling av byggnation av alla allmänna anläggningar såsom gator,
Ge-vägar, torg, parkanläggningar och VA-nätet.
Ansökan om bygglov för nybyggnad bör sökas i god tid av exploatören/ byggherren före
planerad byggstart. Beslut fattas av byggnadsnämnden. Tillsammans med beskedet om
bygglov skickas en kallelse för tekniskt samråd. Vid det tekniska samrådet tas beslut om
startbesked.
När genomförandet av expoateringen är klar övergår projektet i drift-och förvaltningsfasen,
d v s regionen förvaltar allmänna anläggningar som gator, vatten- och avlopp samt park/
grönområden. Fastighetsägaren/exploatören förvaltar byggnader och mark med tillhörande
anläggningar.
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20. Försäljning
Försäljning av berörd mark/fastighet slutförs efter beslut i regionstyrelsen. Köpebrev upprättas för ansökan om lagfart.

21. Slutredovisning
SBF upprättar en ekonomisk sammanställning i form av slutredovisning av projektet. En
utvärdering av projektet ska därefter göras för att hitta eventuella förbättringar och förbättringsområden.

22. Godkänna slutredovisning
Slutredovisningen redovisas för tekniska nämnden för godkännande.
23. Fastställa slutredovisning
Efter tekniska nämndens godkännande överlämnas slutredovisningen för fastställande av
regionstyrelsen.

6

1( 3)

Ansvars- och befogenhetsfördelning inom Region Gotland under
exploateringsprocessen
Politisk nivå
Regionfullmäktige fattar beslut i frågor som är av stor vikt för regionen
och dess invånare. Fullmäktige beslutar om skatt, taxor och andra avgifter, beslutar om regionens budget, större investeringar, samt planer och
mål för verksamheten.

•
•
•
•

Fastställer definitiv projektkalkyljbudget
Beslutar om projektstart/markanvising.
Godkänner slutredovisning av exploateringsprojektet
Beslutar om ekonomiskt igångsättningstillstånd

När exploatering genomförs har fullmäktige följande roll:

•

Fastställer exploateringsbudgeten
Fastställer riktlinjer
Antar detaljplaner och översiktsplaner
Fastställer exploateringsavtal av strategisk och/eller principiell karaktär
Fastställer slutredovisning av exploateringsprojekt

Byggnadsnämnden ansvarar bland annat för planläggning och
bygglovbeslut enligt Plan- och bygglagen. Nämnden antar detaljplaner och beslutar i bygglovärenden och ärenden av principiell
natur liksom nyetableringar utanför planlagt område och/eller i
känsliga lägen.

När exploatering genomförs har byggnadsnämnden följande
roll:

Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av
regionens angelägenheter.

o

När exploatering genomförs har styrelsen följande
roll:

•

•
•

•
•

Beslutar om
Beslutar om
heten
Beslutar om
Beslutar om

planbesked
exploateringsplanen och verksam-

•
•

Beslutar enligt planprocessen om planprogram, samråd
och granskning samt godkänner detaljplaner inför antagande
Sakansvarig för den fysiska planeringen, d.v.s. stadsbild,
markanvändning, planeringens innehåll, utformning och
omfattning
Beslutar i vissa fall om planbesked
Antar vissa detaljplaner enligt delegation

markinköp och markförsäljning
exploateringsavtal

Ansvars och befogenhetsftirdelning inom Region Gotland under exploateringsprocessen
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•
•
•
•

2( 3)
Tekniska nämnden ansvarar för regionens åtaganden inom de tekniska

Samhällsbyggnadsförvaltningen - under byggnadsnämnden

områdena fastigheter, lokaler, gator/vägar, parker, kollektivtrafik, vatten
och avlopp samt renhållning och hamnar.

Genomför regionens planarbete genom att:

När exploatering genomförs har tekniska nämnden följande roll:
•
•
•

Godkänner kriterier och övriga förutsättningar för markanvisningar
Sakansvar för det fysiska genomförandet av exploateringar samt
drift av allmänna anläggningar
Godkänner markanvisnings- och exploateringsavtal, exploateringskalkyler/budget samt slutredovisningen

•
•
•

Samhällsbyggnadsförvaltningen - under tekniska nämnden
Genomför det operativa arbetet med Region Gotlands exploateringsverksamhet genom att:
•

Verkställande nivå

När exploatering genomförs har ledningskontoret följande roll:
•
•
•

•
•

Ansvarar för regionens exploateringsverksamhet
Ansvarar för att upprätta riktlinjer för verksamheten
Ansvarar för det löpande arbetet med regionens
exploateringsplan med tillhörande budget samt
löpande uppföljningar av exploateringskalkylerna/budget vid tertial- och deIårsuppföljningen liksom ränteberäkning på nedlagt kapital
Stödjer i förekommande fall exploateringsverksamheten i det löpande arbetet med projekten
Är föredragande i regionstyrelsen och regionfullmäktige

•
•
•

e

•
•
e

Ansvara för framtagande aven grov kalkyl i inledningskedet av exploateringsprocessen och att en detaljerad kalkyl
upprättas för respektive exploateringsprojekt i samband
med utställning i detaljplaneprocessen.
Framtagande av förslag till markanvisningsavtal och exploateringsavtal
Ansvara förframtagande av markpriser
Upphandling och uppföljning av byggande av infrastruktur
och dylikt eller beställa uppdrag av teknikförvaltningen för
genomförande av byggande av infrastruktur och dylikt.
Ansvara för den löpande redovisningen för exploateringsprojekt och löpande uppföljningar av exploateringskalkylerna/budget vid tertial- och delårsuppföljningen samt
upprätta slutredovisning
Stödja ledningskontoret för uppdatering av regionens exploa-teringsbudget vid budgetarbetet
Överlämna ny infrastruktur och dylikt till teknikförvaltningen för förvaltning enligt avtal
Vara föredragande i tekniska nämnden

Am'vars och befogenhetsfordelning inom Regjon Gotland under exploateringsprocessen
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Ledningskontoret stödjer regionstyrelsen när det gäller att leda och
utveckla Region Gotland. Ledningskontoret arbetar med att planera, följa
upp och analysera regionens verksamhet och den regionala utvecklingen.

Ansvaraför framtagande av detaljplaner och program
Ansvara för att teckna plankostnadsavtal
Vara föredragande i byggnadsnämnden

3( 3)
Samhällsbyggnadsförvaltningen - under regionstyrelsen
Genomför:
•
•

Försäljning och köp av mark/fastigheter och ansökningar
av tillhörande fastighetsbildning och dylikt
Framtagandet av översiktsplaner

Serviceförvaltningen - under regionstyrelsen - Utför tjänster
för samtliga förvaltningar.

I samband med exploatering har serviceförvaltningen följande roll:
Projektupplägg och stödjer den löpande ekonomiska rapporteringen och uppföljningen till SBF avseende projektets genomförande på såväl huvudprojektnivå som delprojektnivå.

•

Samarbetar med SBF kring kostnadsunderlag för kalkyl
och budget samt slutredovisning
Ansvarar för upprättande av riktlinjer för redovisning av
exploateringsprojekt

•

Ansvars och befogenhetifbrdelning inom Region Gotland under exploateringsprocessen
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse
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Datum 19 november 2014

Regionstyrelsen

Bolagsbildning Gotland Grönt Centrum AB (SVb)l - Lövsta
Tre bilagor - förslag aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv.

Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

• Bildandet av Gotland Grönt Centrum AB (svb) godkänns i enlighet med
förslag till bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv.
• Ledningskontoret får i uppdrag att hantera efterföljande administration.
Bakgrund

Regionstyrelsen (25 september 2014 § 272) och sedan Regionfullmäktige (27
oktober 2014 § 28) beslutade att ställa sig bakom bildandet av Gotland Grönt
Centrum AB (svb) enligt de förutsättningar och villkor som framgick av
projektredovisning och affårsplan. Man slog även fast att en förutsättning för
Region Gotland att engagera sig på detta sätt är ett tydligt fortsatt engagemang
från de gröna näringarna bland de parter som står bakom avsikts förklaringen.
Beslut om bolagsbildningen utgår från den förstudie som beslutades av Region
Gotland i november 2012. Tillsammans, under 2012-2013, genomförde sedan
Hushållningssällskapet, LRF, LRF-ungdom, Lövsta och Växa Sverige ett
projekt kring Lövsta och arbetade därmed fram en vision om ett grönt centrum
på Lövsta. I slutrapporten framfördes att förutsättningarna finns och att det
även flnns ett starkt engagemang hos organisationer som företräder den gröna
näringen, Hushållningssällskapet och LRF, för att utveckla Lövsta.
Dessa båda företag och Region Gotland tecknade en avsikts förklaring daterad
2013-09-09. Denna förtydligar att dessa tre organisationer var för sig och
tillsammans förbinder sig att medverka till att skapa ett grönt center på Lövsta.
Bedömningen var att en förutsättning för att Lövsta ska kunna utvecklas enligt
förstudien var medverkan från näringslivet. Tesen för detta var att en samling
av flera organisationer inom de gröna näringarna skulle kunna underlätta för

1 Aktiebolag (svb) är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsnillg enligt
Aktiebolagslagen kapitel 32 och syftar till att säkerställa att vinsten huvudsakligen stannar kvar i
bolaget för nya investeringar.

Besöksadress Visborgsallen 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

~ Region

~Gotland
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..)
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Region Gotland

lantbruks företagen att utvecklas och lättare få tillgång till arbetskraft med rätt
kompetens.
Ett kunskapscenter med spetskompetens på Lövsta är viktigt för den
ekonomiska tillväxten inom dels jordbruket på Gotland, dels de gröna
näringarna i större perspektiv, och har en strategisk betydelse för den
gotländska landsbygdens och turismens utveckling och därmed för varumärket
Gotland.
Bolagets organisering

Ett gemensamt driftsbolag mellan parterna Hushållningssällskapet Gotland,
LRF och Region Gotland ska bildas med syfte att stärka den gröna näringen på
Gotland genom att bland annat samla aktörer på en plats med syfte att skapa
värdefulla synergieffekter, och ge förutsättningar för fortsatt utbildning inom
lant- och naturbruk.
Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utbildningsverksamhet,
skoljordbruk, restaurangverksamhet, konferensverksamhet, uthyrning av
lokaler, utvecklingsverksamhet, samt därmed i övrigt förenlig verksamhet med
inriktning för de gröna näringarna i enlighet med bilagda förslag på
aktieägaravtal.
Ekonomi och finansiering

Bolaget ska vara icke vinstutdelande och allt överskott återinvesteras i
verksamheten. I övrigt i enlighet med bilagda förslag på aktieägaravtal och dess
bilaga 3.
Ägande, styrning och ledning

Bolagets ägande fördelas mellan Hushållningssällskapet Gotland (55 %), LRF
(5 %) och Region Gotland (40 %).
Bolagets styrelse ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Vid bolagets
bildande kommer fördelningen att vara: Hushållningssällskapet Gotland - fyra
(4) ledamöter, Region Gotland - två (2) ledamöter, LRF Gotland - en (1)
ledamot.
Bolaget ska ledas aven VD som utses av styrelsen och är adjungerad och
föredragande i styrelsen.
I övrigt enligt bilagda förslag på aktieägaravtal, samt bilagda förslag på
arbetsordning för styrelsen och befattningsinstruktion för VD.
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Region Gotland

Bedömning

Ledningskontoret rekommenderar att tidigare fattat beslut i Regionfullmäktige
verkställs i syfte att formalisera bolagsbildningen.

Ledningskontoret

Jan Björinge
regiondirektör

Bilagor:

Aktieägaravtal
Aktieägaravtal bilaga 1
Aktieägaravtal bilaga 2
Aktieägaravtal bilaga 3
Ägardirektiv

31
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Mellan
Hushållningssällskapet Gotland, org.nr 262000-0089, Roma Lövsta 2,62254 Romakloster
nedan benämnd "HS"
Lantbrukarnas Ekonomi AB, org.nr 556032-9269, Franzengatan 6, 105 33 Stockholm
nedan benämnd "LRF"
Region Gotland, org.nr 212000-0803, Visborgsallen 19, 62181 Visby,
nedan benämnd "Regionen"

AKTIEÄGARAVTAL

1.BAKGRUND
1.lUnder vintern och våren 2013 genomfördes en förstudie om framtiden för Lövsta
landsbygdscentrum med tillhörande verksamheter. I anslutning till slutpresentationen i juni
beslutades att en avsiktsförklaring skulle tecknas mellan HS, LRF samt regionen. Sedan dess
har ett utvecklingsprojekt bedrivits i syfte att konkretisera hur den löpande driften ska
organiseras och hur nödvändiga utvecklings- och investeringsinitiativ kan hanteras. Parterna
är överens om att bilda ett gemensamt driftsbolag, kallat Gotland Grönt Centrum AB (svb)
("Bolaget"), för det fortsatta arbetet.
Aktierna i bolaget skall ägas av parterna med den procentuella fördelning som
framgår nedan:
Hushållningssällskapet Gotland
55 %
Lantbrukarnas Ekonomi AB
5%
Region Gotland
40%
1.2Aktieägaravtalet omfattar parternas samtliga nuvarande och framtida aktier i Bolaget.
2.SYFTE
2.1Detta aktieägaravtal syftar till att beskriva och reglera parternas inbördes förhållanden
samt inriktningen av verksamheten på Lövsta och etableringen av ett grönt centrum.
2.2Parterna skall lojalt verka för Bolagets bästa.

3.AKTIEBOLAGETS VERKSAMHET
3.1Föremålet för Bolagets verksamhet är att bedriva utbildningsverksamhet, skoljordbruk,
restaurangverksamhet, konferensverksamhet, uthyrning av lokaler, utvecklingsverksamhet
samt därmed i övrigt förenlig verksamhet med inriktning för de gröna näringarna.
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3.2Regionen äger fastigheten med tillhörande byggnader enligt beskrivning i Bilaga 1.
Bolaget driver den löpande verksamheten och förhyr lokaler och inventarier av regionen
enligt separat hyresavtal med Regionen. Hyresavtal ska träffas på marknadsmässiga villkor.
3.3Parterna har tagit fram en affärsplan som underlag för bildandet av Bolaget
3.4Bolaget skall ha sitt säte i Roma Lövsta 2:2, Gotlands kommun, Gotlands län.
4.DELÄGARE
1.

Hushållningssällskapet Gotland;
HS bedriver verksamhet inom de gröna näringarna på Gotland och är
idag lokaliserade på Lövsta. HS på Gotland är en fristående
medlemsorganisation. Verksamhetsiden är att genom
kunskapsspridning främja utvecklingen av lantbruket och landsbygden en uppgift lika aktuell idag som vid starten 1791. HS har 1800
medlemmar och ett femtontal anställda. Genom individuell rådgivning,
kursverksamhet och olika utvecklingsprojekt ger HS lantbruket och
landsbygden ny kunskap för att kunna utvecklas. HS motto är "Kunskap

för landets framtid".
2.

Lantbrukarnas riksförbund (LRF);
LRF bedriver verksamhet inom de gröna näringarna på Gotland och
avser att under 2015 att utlokalisera lämplig verksamhet på Lövsta.
Eventuella hyresavtal ska träffas på marknadsmässiga villkor.

3.

Region Gotland;
Regionen är idag huvudman för verksamheten på Lövsta.
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S.BOLAGSORDNING
5.1Bolagets bolagsordning
Bolagets bolagsordning skall ha det innehåll som framgår av Bilaga 2 härtill. Vid
bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordningen och detta
aktieägaravtal skall aktieägaravtalets bestämmelser ha företräde.
G.STYRElSE
6.1Styrelsens sammansättning
Styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Hushållningssällskapet har rätt att utse fyra
ledamöter, Region Gotland två ledamöter och LRF en ledamot.
6.2Styrelsen skall på kallelse av ordföranden hålla sammanträde minst sex gånger per år. I
övrigt regleras styrelsens arbete i den arbetsordning som tas fram av styrelsen under hösten
2014.
6.3Styrelsens ordförande
Bolagsstämman väljer ordförande för ett år i taget.
7.REVISOR
7.1Bolagsstämman väljer revisor för ett år i taget.
S.VALBEREDNING
8.1En valberedning ska utses med en representant för vardera aktieägare. Största
aktieägarens representant ska vara sammankallande
9.VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
9.1 Verkställande direktör att leda den operativa verksamheten utses av styrelsen.
9.2Styrelsen ska utarbeta instruktion för verkställande direktör. Verkställande direktören är
inte ledamot av styrelsen utan adjungeras och är föredragande.

10. FIRMATECKNING
10.lFirman tecknas av styrelseledamöterna två i förening, dock inte två ledamöter utsedda
av samma part, odl av den eller de som styrelsen utser.
11.BOLAGSSTÄMMA
11.1Bolagsstämma skall avhållas då så erfordras enligt lag eller Bolagets bolagsordning.
Ordförande för bolagsstämman utses i den ordningen aktiebolagslagen föreskriver.
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12.1NSYN I BOLAGET

12.1Part ska delge övriga parter på styrelsesammanträde eller annars all information om
Bolaget som part har tillgång till.
12.2Part äger när som helst få del av och kopiera alla handlingar rörande Bolaget som
innehas av Bolaget eller part. Denna rätt får utövas av styrelsemedlem, styrelsesuppleant
eller annan person utsedd av part.
13.UTDELNING AV VINST

13.1Parterna är överens om att bolaget ska vara icke vinstutdelande och att allt överskott
skall återinvesteras i verksamheten.
14.ENIGHET VID VISSA BESLUT

14.1För giltigt beslut i följande frågor rörande Bolaget ska - oavsett vad aktiebolagslagen
eller bolagsordningen stadgar - enighet föreligga mellan parterna.
a) Ändring av bolagsordningen.
b) Ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivning av konvertibla
skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt vid nyteckning och
vinstandelsbevis.
c) Beslut om att Bolaget ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske
enligt lag eller detta avtal.
d) Ändring av lokaliseringen av Bolagets verksamhet.
e) Beslut rörande inriktningen av Bolagets verksamhet.
f) Investering av Bolaget i fastigheter.
g) Bolagets upptagande av lån eller annan kredit till belopp som
tillsammans med bolagets tidigare skulder överstiger ett belopp
motsvarande 2 prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken.
h) Bolagets ställande av säkerhet där värdet av säkerheten tillsammans
med redan utestående säkerheter överstiger 2 prisbasbelopp enligt
socialförsäkringsbalken.
i) Väsentlig organisatorisk förändring.
j) Avtal om överlåtelse av fastighet, rörelse eller rörelsegren, om avtalet i
väsentlig mån påverkar Bolagets verksamhet.
k) Bildande eller nedläggning av dotterföretag.
I) Avtal eller förändring av avtal med tredje man, om avtalet i väsentlig
mån påverkar Bolagets verksamhet.
m) Avtal eller förändring av avtal med någon av parterna eller någon som
är närstående till part.
n) Beslut rörande väsentlig åtgärd i tvist vars värde (inklusive med tvisten
förenade kostnader) överstiger 2 prisbasbelopp enligt
socialförsäkringsbalken.
o) Tillsättande av verkställande direktör.
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p) Fastställande och fördelning av styrelsearvoden.
14.2Förekommer till behandling på bolagsstämma eller styrelsesammanträde sådan fråga
som enligt föregående stycke fordrar enighet mellan parterna och kan enighet inte uppnås
skall frågan avföras från dagordningen.
1S.FINANSIERING

15.1HS och Regionen är efter inträde i bolaget, skyldiga att som villkorade aktieägartillskott
alternativt ägarlån bidra med belopp, i proportion till ägarandelen, som bolagets styrelse
beslutar om.
15.2Bolagets finansieringsbehov kan även tillgodoses genom
•
•
•
•

emissionsavtal
att Bolaget genererar vinstmedel
upptagande av lån
finansieringsrundor, varvid nya finansiärer kan komma att inträda som ägare i
Bolaget.

15.3Parterna skall äga rätt att i proportion till sitt aktieinnehav svara för det ytterligare
kapitaltillskott som beslutas av styrelsen. Part som inte kan tillskjuta medel äger rätt att
avstå därifrån, men accepterar därigenom att dennes ägarandel kan komma att utspädas.
15.4Regionen åtar sig därutöver att under åren 2014-2017 stå för finansiering enligt Bilaga

3.
16.ÖVERLÅTELSE AV AKTIER

16.1Med undantag för uttryckliga bestämmelser härom i detta avtal får part inte till tredje
man överlåta eller pantsätta sina aktier i Bolaget utan övriga parters skriftliga medgivande.
16.2Part får överlåta sina aktier i Bolaget till annat bolag ("Koncernbolaget") som ingår i
samma koncern som överlåtande part. Överlåtande part ska tillse att aktierna i
Koncernbolaget inte överlåts till förvärvare utanför koncernen, utan att aktierna i Bolaget
först överlåtits till överlåtande part eller annat bolag i samma koncern som överlåtande part.
Överlåtande part kvarstår som part i detta avtal. Vid förvärvet ska dessutom Koncernbolaget
tillträda detta avtal som part.
16.30m part i enlighet med p 15.2 överlåter sina aktier i Bolaget, och förvärvaren är part i
detta avtal eller tillträder detta avtal som part, skall de bestämmelser om inskränkningar i
aktiers överlåtbarhet som återfinns i Bolagets bolagsordning inte tillämpas.
17.0PTION ATT ÖVERLÅTA AKTIER
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17.1 LRF har rätt att, när helst LRF påkallar efter den 2016-12-31, överlåta sina aktier till
huvudägaren HS för en köpeskilling om 1 SEK. HS ska vara skyldig att förvärva LRFs aktier för
detta pris senast en månad efter att HS erhållit LRFs begäran.
l8.FÖRKÖP

18.1Har part (anbudstagande part) mottagit ett skriftligt köpeanbud från tredje man
(anbudsgivaren) avseende anbudstagande parts aktier i Bolaget har anbudstagande part rätt
att sälja sina aktier under förutsättning att samtliga under a)- e) nedan angivna villkor är
uppfyllda.
a) Köpeanbudet ska avse parts samtliga aktier.
b) Köpeanbudet ska ange dels ett bestämt pris per aktie, dels att köpeskillingen
ska erläggas kontant senast 30 dagar efter accept mot erhållande av de
överlåtna aktierna vederbörligen transporterade in blanko.
c) Anbudsgivaren ska i köpeanbudet förbinda sig att tillträda förevarande
aktieägaravtal som part så snart aktieförvärvet skett.
d) Anbudstagande part ska gå i borgen såsom för egen skuld för rätta
fullgörandet av anbudsgivarens förpliktelser enligt aktieägaravtalet under en
tid av 2 år efter aktieöverlåtelsen.
e) Anbudstagande part ska överlämna köpeanbudet till övriga parter som ska
erbjudas att inom två månader från mottagandet härav (inlösenfristen) lösa in
aktierna i förhållande till tidigare aktieinnehav på de av anbudsgivarens
erbjudna villkoren. Önskar endast någon eller några av dem lösa in aktier ska
dennes eller deras rätt till inlösen avse samtliga den anbudstagande partens
aktier. Inlösen skall ske i förhållande till tidigare aktieinnehav. Anbudstagande
parts erbjudande är i alla delar bindande och oåterkalleligt.
18.2Har ovanstående villkor uppfyllts och har inlösen enligt e) ovan ej fullbordats (genom
accepterande av i anbudet erläggande av betalning inom en månad från inlösenfristens
utgång) ska anbudstagande part ha rätt att sälja sina aktier till anbudsgivaren på de erbjudna
villkoren inom två månader från inlösenfristens utgång. Vid sådan försäljning ska de
bestämmelser om inskränkningar i aktiers överlåtbarhet som återfinns i Bolagets
bolagsordning ej tillämpas.
19.INLÖSEN VID OBESTÅND

19.10m part försätts i konkurs, inleder ackordsförhandling, ställer in betalningarna eller
annars måste anses ha kommit på obestånd äger övriga parter rätt att inlösa den
förstnämndes aktier i enlighet med de värderingsregler som anges häri.
20.VÄRDERING

20.1Ska värdering av aktier ske enligt bestämmelse i detta avtal och kan parterna ej enas om
värdet ska detta på hemställan av part bestämmas med för parterna bindande verkan aven
av Stockholms Handelskammare utsedd värderingsman. Kostnaderna för värderingen ska
delas lika mellan parterna.
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20.2Värdet på aktierna ska fastställas per den dag äganderätten till aktierna övergick med
tillämpning av de värderingsregler som återfinns i bolagsordningen.
21.AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

21.1Aktieägaravtalet gäller från och med undertecknandet till och med 2017-12-31. Avtalet
kan sägas upp av endera parten senast 9 månader före detta datum. Om avtalet inte sägs
upp enligt ovan förlängs det med ett år i taget med samma uppsägningstid som angetts
ovan.
21.2Bestämmelserna om sekretess (och konkurrensförbud) i detta avtal ska dock fortsätta
att gälla efter avtalets upphörande i den mån så anges.
21.3Uppsägs avtalet i förtid enligt lagen om handelsbolag och enkla bolag ska
inlösenreglerna under p 18 i detta avtal tillämpas. Sådan uppsägning ska alltid åtföljas aven
begäran om tillämpning av dessa regler.
22.ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

22.1Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal får inte överlåtas eller
pantsättas utan samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av avtalet och utan övriga
parters skriftliga godkännande.
23.SKADESTÅND OCH VITE

23.1Part som bryter mot någon punkt i aktieägaravtalet om avtalsbrottet inte är av ringa
betydelse skall vid anfordran betala ett skadestånd motsvarande den verkliga ekonomiska
skadan, dock minst 5 prisbasbelopp, till övriga parter. De skadedrabbade parterna skall
fördela skadeståndet i enlighet med respektive parts aktieinnehav i förhållande till de
skadedrabbade parternas totala aktieinnehav.
24.KONKURRENS OCH SEKRETESS

24.1En part eller en närstående till denne får inte starta konkurrerande verksamhet till
aktiebolaget på Gotland under den tid då part är aktieägare i bolaget och två (2) år därefter.
24.2Med iakttagande av vad som anges nedan under 23.3, får en part inte till utomstående
sprida information och kunskap om aktiebolaget eller annan part, som part fått del av på
grund av detta avtal och som dessförinnan inte var tillgängligt för part eller är eller blir
allmänt känd på annat sätt en genom brott mot detta avtal under den tid då part är
aktieägare i aktiebolaget och två (2) år därefter. Det åligger respektive part att tillse att deras
anställda iakttar ovan angiven sekretessbestämmelse.
24.3Samtliga parter är medvetna om att offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400)
kan äga tillämpning på en eller flera av parterna, samt på Bolaget.
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25.MEDDELANDEN

2S.1Uppsägning eller andra meddelanden skall ske genom bud, rekommenderat brev eller epost till parternas i ingressen angivna eller senare ändrade adresser. Meddelandet skall
anses ha kommit mottagaren tillhanda
a) om avlämnat med bud: vid överlämnandet;
b) om avsänt med epost: vid mottagandet;
c) om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande för
post-befordran
2S.2Adressändring skall meddelas övriga parter på sätt som föreskrivs i denna bestämmelse.
26.ÄNDRINGAR

26.1Ändringar av och tillägg till detta avtal skall för att vara bindande vara skriftligen
avfattade och undertecknade av parterna.
27.FULLSTÄNDIG REGLERING

27.1Avtalet med dess bilagor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som avtalet
berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av
innehållet i detta avtal med bilagor.
28.PASSIVITET

28.1Parts underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt avtalet eller underlåtenhet att
påtala visst förhållande hänförligt till avtalet skall inte innebära att part frånfallit sin rätt i
sådant avseende. Skulle part vilja avstå från att utnyttja viss rättighet eller att påtala visst
förhållande skall sådant avstående ske skriftligen i varje enskilt fall.
29.ÄNDRADE FÖRHÅLLANDEN

29.1Där förutsättningarna för detta avtal i väsentlig mån skulle ändras eller avtalet till följd
av ändring i lag eller annan omständighet utom parternas kontroll inte skulle kunna tillämpas
i enlighet med parternas intentioner, skall på begäran av endera parten förhandlingar inledas i syfte att anpassa avtalet till de ändrade förhållanden som då råder.
30.TVIST

30.1Tvist rörande tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall i första hand
lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om inte detta leder till en lösning skall parterna
gemensamt utse en person som skall fungera som medlare mellan parterna. Skulle
motsättning inte gå att lösa efter medling skall tvisten hänskjutas till Gotlands Tingsrätt, vars
domslut skall slutligt avgöra tvisten.
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Aktieägaravtalet har upprättats i tre likalydande exemplar av vilka respektive part har
erhållit varsitt.

För Hushållningssällskapet på Gotland

Ort och datum

Ort och datum

Peter Olsson

Mats Pettersson

För Lantbrukarnas Ekonomi AB (LRF)

Ort och datum

Ort och datum

Anders Källström

Petter Engström

För Region Gotland

Ort och datum

Ort och datum

Åke Svensson

Jan Björinge
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Bilaga 1 Lövsta byggnadsbeskrivning
Nr
1

Namn
Konferens och
kök

2

Hushållningssällskapet
Bostad
Expedition

3
4

~

SkolhusSamlingssal

7
8
9
10

Kontor
/Pegasus
Pc Roma
Återvinning
KFF

11

Maskinhall

78

w

5-6

Beskrivning
Konferensanläggning och kök. Hyra kostnadsförs på konferens, LLBC.
Norra delen finns ett gammalt pannrum. Förutom värmeväxlare används detta till förråd av
vaktmästeriet. Yta ca 50 mm 2 2. Total bruksarea 833 m2 .
Hushållningssällskapet hyr hela huset, hyr sedan i sin tur ut till Vuxenskolan, Livstek, SDHVD mfl.
Bruksarea 443 m2 .
Privatbostad, ingen källare. Bruksarea105 m2 , 90 m2 enligt hyreskontrakt.
Hyra kostnadsförs på ledning LLBC. I källaren finns serverrum och knutpunkt för datanätverk. HS hyr
del av förråd. Bruksarea 249 m2 .
Huvudbyggnaden med gymnastiksal, total bruksarea 2 004 m L varav gymnastiksal 164 m L • Det finns 5
lektionssalar, bibliotek och uppehållsrum som används av naturbruksprogrammet. Lärcentrum har två
rum som de inte betalar hyra för i dagsläget, 39 m2 . I gamla köket inryms i dag Matverkstaden som hyrs
av HS, vilket även innefattar lokaler i källaren. HS hyr 66,6 (kök) + 74,4 (källare) m2 . Byggnaden har
många utrymmen som utnyttjas dåligt. I källaren finns omklädningsrum, duschar och bastu men också
en del outnyttjade utrymmen med fuktproblem.
Bostadshus med källare. Hyrs av särskolan/pegasus, 115 m L enligt hyreskontrakt.
Bostadshus med källare. Hyrs av pe-roma, 150 m L enligt hyreskontrakt. Bruksarea 159 m L •
Hyrs av Kultur & Fritidsförvaltningen, plan 1 (källare) 120 m L och plan 2-3610 m L • Övervåningen är ej
uthyrd och består av två rum, 80 och 43 m 2 som är planerade som öppna kontorslandskap med 13
arbetsplatser. Det finns även pentry på övervåningen. Totalrenoverat 2005/06.
Bruksarea 1691 m L • Verkstadsdelen består av 3 delar, "akutverkstaden" (Lövsta gård) 110 m L
undervisningens verkstad 341 m2 samt svetshall 113 m2 . Utöver detta finns flera förråd samt en smedja.
Det finns tre lektionssalar på ca 72 m2 vardera varav ett används som lärarrum. Det finns flera
omklädningsrum/duschar för både personal och elever på totalt ca 170 m2 . Hyran för byggnaden är inte
utredd hur den delas mellan gård och undervisning men undervisningen betalar merparten. I norr~~elen
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16

finns utrymmen för ventilation samt pannrum.
Huset
är den ursprungliga mangårdsbyggnaden på Lövsta. Bruksarea 307 ml . Hyresgäster på
Leader
bottenvåningen är Leader Gotland med 65 m2 • Socialförvaltningen hyr ett kontor för sin personal som
jobbar med Lövstakooperativet på 15 m2 . Övervåningen hyr Jägargillet, 82 m 2 . Källarvåningen (89 m2)
är ej uthyrd även om HS disponerar 1 rum.
Garage
Garage, disponeras av fastighetsskötsel.
Tork och kvarn Ekonomibyggnad för Lövsta Gård. Byggnaden används för lagring och torkning av spannmål.
Spannmålstorken matas via kulvert med varmvatten från flispannan. l byggnaden finns även en
foderblandare och kvarn som inte används. Västra delen består av två isolerade rotfruktslager.
J-huset
Byggnaden hyrs idag till större delen av Pegasus/särskolan som byggt om två lektionssalarna till mindre
rum i egen regi, Lövsta stod för materialkostnaden. De var ursprungligen på 61 resp. 81 m2 men det
borde inte vara något större problem att återställa till lektionssalar. De har även byggt en wc/dusch i en
av salarna. Södra delen består aven väl anpassad labbiokai på 61 m2 som hyrs av
naturbruksprogrammet. Total bruksarea 262 m2, Pegasus/särskolan debiteras hyra för 175 m2 •
Lövstakooperativet hyr västra delen, omsorgen (G VO) betalar internhyra för 158 ml • Andra delen av
Lövsta
byggnaden, mot hus 17, hyrs av särskolans samundervisningsgrupp, yta enligt hyreskontrakt 214 m2 .
kooperativet
Denna del användes tidigare av veterinärerna när de hade verksamhet på Lövsta.
Fd ladugård där mittdelen har används som lärosal för diverse markanläggningsarbeten inom trädgård,
Gamla
som inte har använts sedan trädgårdsinriktningen lagts ner. Det finns ingen värme i utrymmet vars yta är
Ladugården
395 m2 .
l norra delen finns lokaler för honungshantering som disponeras av föreningen Honung Gotlandica
(HG). Lövsta har varit med i två projekt inom binäringen och en del i medfinansieringen har varit att de
disponerat lokalerna. Lokalerna är ombyggda i samarbete mellan HG och Lövsta, yta 73 m2 .
Uppvärmning med elvärme. HG skall börja betala hyra från 2014. Ovanpå dessa utrymmen finns ett f.d.
höloft med gjutet cementgolv, 390 m2 •
Södra delen är en nybyggd bilverkstad som hyrs av särskolans samundervisningsgrupp, yta 223 m2 •
Denna del har fjärrvärme från flispannan och byggdes 2008.
Garage/förråd används av fastighet, 35 m":.
Garage
Urinbrunn
som inte används, skall rivas.
Urinbrunn
Hyrs av GVO för Lövstakooperativet, 175 m":. Elvärme, hyran är kallhyra. Lövsta har förbehållit sig
Snickeri

21
22
23
24
25
26
27
28
29

.........

30

Traktorgarage/
Kallhall

31
32
33

Kallhall
Reningsverk
Vagnslider

34
35
36

Växthus
Gödselbrunn
Paviljong

37

Växthus

Fårhus med herdekammare, ekonomibyggnad gården 278 ml .
Hyrs ut med bostadshus nr 26. 23 ml
Bostadshus med källare, privat hyresgäst. 90 ml enligt hyreskontrakt
Sinsuggstall hopbyggt med hölada med körbar tork. Ekonomibyggnad gården 589 ml
Ungdjurstall, ekonomibyggnad gården. 744 mL
I byggnaden finns stallsektioner för grisuppfödning, foderberedning samt utrymmen för personal.
Ekonomibyggnad gården, 2 486 m2
Delat i tre avdelningar med brandmurar mellan. Två avdelningar används som garage för traktorer.
Östra avdelningen för tröskor, jordbruksmaskiner och övrig utrustning såsom dubbelhjul mm. Denna del
är sprutisolerad då den tidigare används som rotfruktslager. Bruksarea 705 m 2 • Uppdelning mellan
gård/skola osäker beroende på hur man fördelar användningen av traktorer och maskiner.
Kallhall för förvaring av lantbruksmaskiner, cementgolv. 723 ml . Ekonomibyggnad gården.
Fastighet, 22 ml .
Används för förvaring av vagnar och lantbruksmaskiner, västra delen som bussgarage för skolans
2
bussar. Oppen framsida, 960 m . Oklar uppdelning av kostnaden.
l
Litet växthus, 23 m . Hyrs av Lövstakooperativet.
Ekonomibyggnad gården. 1500 m J
FI?bar paviljong som blivit permanent, elvärme. Bruttoarea 120 ml . Består av två lektionssalar om 46
m vardera samt ett mindre grupprum på 18 m2 • Naturbruksprogrammet.
Ursprungligen byggt som häststall senare omgjort till växthus för trädgårdsutbildningen, bruttoarea 346
m2 . Växthustak av kanalplast på hela byggnaden. Hela norrväggen består av isolerad regelvägg. Östra
delen är växthus, kallavdelning med kanalplast på söderväggen, gavelspetsen är glespanel. Yta 118 m2 .
Nästa del är ett varmt växthus, 39 m2 , där det förutom vattenburen värme finns halogenlampor och
infravärmare för uppvärmningen. Resterande del av byggnaden har båda väggarna av isolerade
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Garage
Villa/kontor
Ställverk
Fårhus
Garage
Bostad
Sinsuggstall/
Hölada
Ungdjursstall
Svinhus

rätten att använda snickeriet för mindre arbeten vid enstaka tillfällen samt att kunna använda lokalen i
undervisningen.
Enkel byggnad med elradiatorer. Används av fastighet, yta 66 ml .
Bostadshus med källare. Hyrs av särskolanlpegasus, 90 ml enligt hyreskontrakt.
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regelväggar. Ett arbetsrum på 84 mL , lektionssal på 31 mL som har vattenburen värme. Entre/f6rråd 35
m2 mindre förråd 14 m2 samt kylrum 9 m2, ej uppvärmda. Byggnaden har vattenburen värme från
flispannan men ingen toalett/avlopp. Det finns dock avlopp kopplat till gödselbrunnen i ungdjurstall.
Avtal tecknat med Honung Gotlandica om att hyra hela huset förutom den kalla växthusdelen på 118 m 3 .
Vagnslider
Ursprunglig användning som vagnslider för hästutbildningen. Används som återvinning av
returmaterial, 122 m 2 . FastiKhet.
Gödselbrunn
Ungdjursstall 750 mL , ekonomibyggnad gården.
Halmlada
Halmlada 500 mL , ekonomibyggnad gården.
Biogas
Biogasreaktor. K/;lQitalkostnad belastar lednil!g LLBC.
Ladugård
Lagård mjölkproduktion, ekonomibyggnad gården.
Hölada med hötork, ekonomibyggnad gården.
Hölada
Enkel stuga avsedd till övernattning för elever som går stalljour och då busstider inte stämmer. Fyra
Elevstuga
bäddar, inget wc. Naturbruksprogrammet.
Ekonomibyggnad gården. 2 400 m J
Gödselbrunn
Tornsilo
Ekonomibyggnad gården. 1 100 mJ
Flispanna
Fastighet.
Halmlada 310 mL , belägen nere på myren, Dalhem Myre 2:1
Myrladan
933 mJ , belägen nere på myren, Dalhem Myre 2: 1
Gödselbrunn
Myremagasinet Äldre magasin, 180 mL , beläget på Dalhem Myre 2: 1.
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BOLAGSORDNING

Firma

Säte

Verksamhet

Aktiekapital

Styrelse

Firmateckning

Räkenskapsår

Revisorer

Kallelse och
meddelanden

Bolagsstämma

§l
Bolagets firma är Gotland Grönt Centrum Aktiebolag (svb)
§2
Styrelsen skall ha sitt säte i Roma Lövsta 2:2, Gotlands
kommun, Gotlands län.

§3
Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att utbilda, utveckla,
sälja tjänster och produkter, även erbjuda attraktiva mötesplatser
för de gröna näringarna, samt att bedriva därmed förenlig
verksamhet.
§4
Aktiekapitalet skall utgöra l miljon kronor. Antalet aktier
uppgår till l 000 st.
§5
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter,
med högst två suppleanter. Verkställande direktören är
föredragande, inte ledamot av styrelsen. Ledamöterna väljes
årligen på bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie
bolagsstämma hållits.

§6
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av
den eller dem som styrelsen därtill utser.
§7
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

§8
För granskning av årsredovisning, styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utses minst en högst tre reviorer, av
ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie
stämma hållits.
§9
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten
tidigast fyra och senast en vecka före stämman. Meddelanden
till aktieägarna skall ske skriftligen.
§ 10
Ordinarie bolagsstämma, som må hållas på annan ort än där
styrelsen har sitt säte, skall hållas en gång årligen inom sex
månader efter räkenskapsårets utgång. På ordinarie

83
Bilaga 2 till Gotland Grönt Centrum (svb) aktieägaravtal

bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till
behandling:
Val av ordförande vid stämman
2

Upprättande och godkännande av röstlängd

3

Val av två personer att justera protokollet

4

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5

Godkännande av dagordning

6

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7

Beslut
a om fastställande av resultaträkning och
balansräkning
b om disposition beträffande bolagets vinst
eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verkställande direktören

8

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

9

Val av ordförande

10 Val av övriga styrelseledamöter och revisorer samt
eventuella suppleanter för dessa.
11 Val av valberedning
12 Annat ärende, som ankommer på stämma enligt
aktiebolagslagen (1975: 1385) eller bolagsordningen.

Rösträtt

Förköp

§ 11
Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla
antalet av honom ägda och representerade aktier.

§ 12
Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget,
eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom
skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare
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att köpa aktien. Av anmälan ska framgå de villkor som gäller för
förköpet.
Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som
erbjudandet omfattar.
När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen
meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den
som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen
framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två
månader, räknat från anmälan hos styrelsen om
förköpserbjudandet.
Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten
dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse
eller, om någon förköpsberättigad begär det, av notarius
publicus. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är
möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem
som framställt förköpsanspråk.
Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från
den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till
bolagets styrelse.
Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt
då priset blev bestämt.
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Bilaga 3 till § 15.4 Aktieägaravtal
Region Gotland har under många år skjutit till medel till driften av Lövsta och utbildningen på
Naturbruksprogrammet. Undervisning i programmet fordrar ett skoljordbruk som inte har kunnat
drivas som ett traditionellt lantbruk, utan har haft merkostnader på grund av ansvaret för den
praktiska pedagogiska utbildningen på skolan. Medlen som tillskjutits har varit 5,2 miljoner SEK per
år.
Region Gotland förbinder sig att årligen under åren 2015-2017 bidra med ytterligare 2 miljoner SEl<
utöver de 5,2 miljoner SEIC
Utöver ovanstående kommer Region Gotland under 2015-2017 att bidra med täckning för
skolpengen för elevtapp under 20 elever. För år 2014/2015 är det 1,5 miljoner SEl<.

86

Ägardirektiv Gotland Gränt Centrum AB (svb)
Organisationsnummer: [klicka och skriv org. nr.]
Datum: [klicka och skriv datum (AAAÅ-MM-DD]

Bakgrund

Under vintern och våren 2013 genomfördes en förstudie om framtiden för Lövsta
landsbygdscentrum med tillhörande verksamheter. I anslutning till
slutpresentationen i juni beslutades att en avsiktsförklaring skulle tecknas mellan
HS, LRF samt regionen. Sedan dess har ett utvecklingsprojekt bedrivits i syfte att
konkretisera hur den löpande driften ska organiseras och hur nödvändiga
utvecklings- och investeringsinitiativ kan hanteras. Parterna är överens om att
bilda ett gemensamt driftsbolag, kallat Gotland Grönt Centrum AB (svb)
("Bolaget"), för det fortsatta arbetet.
Aktierna i bolaget skall ägas av parterna med den procentuella fördelning som
framgår nedan:
Hushållningssällskapet Gotland
Lantbrukarnas Ekonomi AB
Region Gotland

55 %
5%
40 %

Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende
inriktning av och mål för bolagets verksamhet. Dessa anvisningar är styrande för
bolagets verksamhet i enlighet med beslut som fattas vid bolagets årsstämma.

Uppdrag

Bolaget ska bedriva utbildningsverksamhet, skoljordbruk,
restaurangverksamhet, konferensverksamhet, uthyrning av lokaler,
utvecklingsverksamhet samt därmed i övrigt förenlig verksamhet med
inriktning för de gröna näringarna.
Bolaget ska medverka till tillväxt på Gotland. Befintliga resurser ska utnyttjas
effektivt.

Bolagets vision
Gotland Grönt Centrum AB (svb) skapar kunskap och lönsamt företagande för en
hållbar framtid.
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Bolagets affårside
Gotland Grönt Centrum AB (svb) ska utbilda, utveckla, sälja tjänster och
produkter samt vara en attraktiv mötesplats för de gröna näringarna.
Genom samverkan skapas lönsamma företag och hållbar utveckling på Gotland.

Bolagets värdegrund
Samtliga parter är medvetna om att offentlighets- och sekretesslagen (SFS
2009:400) kan äga tillämpning på en eller flera parter samt på Bolaget.
Visionen är att Gotland Grönt Centrum AB (svb) skapar kunskap och lönsamt
företagande för en hållbar framtid
Värderingar och värdegrund:
•

Engagemang

•

Professionalism

•

Hållbarhet

•

Kundnytta

•

Samverkan

Ekonomiskt mål fOr bolaget
•

Vinstmarginal minst 3 % av omsättningen

Långsiktiga mål
•

Säkra tillgången till utbildning och kompetens

•

Skapa förändring och utveckling

•

Skapa lönsamhet för de gröna näringarna

•

Samla kompetens i en klusterbildning

•

Öka antalet elever inom naturbruksprogrammet och vuxenutbildning
genom att öka attraktiviteten genom fler inriktningar och aktiviteter som
verkar statushöjande för utbildningen. Ett nytt internat kan vara en del i
detta.

•

Öka beläggningen på restaurang- och konferensanläggningen genom att
vara en attraktiv mötesplats för de gröna näringarna.
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Återrapportering om verksamheten till ägarna ska ske bl. a avseende:
Hantering av eventuella målkonflikter
Produktionsresultat på gården
Medarbetarnöjdhet
Kompetensutveckling
Elevantal naturbruksprogram och vuxenutbildning, andel på Gotland samt
relevanta nationella jämförelser
Kundnöjdhet bland konferensgäster, lunchgäster samt hyresgäster
Samarbetspartners {antal organisationer, kontorsplatser, gemensamma projekt m
m.)

"[Klicka och skriv Ort]" ,[klicka och skriv datum (ÅÅÅÅ-MM-DD]
[klicka och skriv]

[klicka och skriv]

Peter Olsson, Hushållningssällskapet

Åke Svensson, Region Gotland

[klicka och skriv]

Anders Källström, LRF
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Datum 17 november 2014

Regionstyrelsen

Månadsrapport oktober - ledningskontoret samt
politikerorganisationen
Ledningskontoret - prognos för 2014 efter oktober

Prognos helår (mnkr)
Perioden jan-okt (mnkr)

+8,0
+6,8

(föregående prognos +7,9)

Kommentar:

Resultatet för 2014 beräknas för närvarande uppgå till +8,0 mnkr. Utöver
bufferten om 0,7 mnkr förklaras överskottet av personalrelaterade orsaker, i
huvudsak vakanser tidigare under året, vilka uppgår till ca +1,5 mnkr. I övrigt
beräknas inte vissa övergripande anslag för bland annat partistöd,
företagshälsovård, utbildning och IT åtgå i budgeterad omfattning vilket
innebär +5,2 mnkr. Utöver detta hänvisas till en allmän återhållsamhet, +0,6
mnkr.
I jämförelse med tidigare prognos beräknas nu anslagen "näringsliv" och
"stimulans biogas" ge överskott med + 0,5 mnkr vardera. Däremot har
prognosen för IT justerats ned med närmare -1,5 mnkr vilket motsvarar årets
beräknade kostnad som uppstått mot bakgrund aven licensrevision där
regionen haft att komplettera antal licenser och samtidigt kompletterat med
licenser för behörighetskontroll. Den totala kostnaden för detta beräknas till ca
4,5 mnkr. För närvarande förs diskussion kring om detta har att fördelas över
åren 2014-2016 alternativt belasta årets resultat i sin helhet.
För perioden januari-september uppgår det justerade resultatet till +6,8 mnkr
vilket hänförs till motsvarande poster som för helårsprognosen.
Kostnads- och intäktsanalys

För att få en rättvis jämförelse har utfallet rensats för intäkter och kostnader
beträffande Inspiration Gotland som under 2013 bokfördes under
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ledningskontoret. Vidare har även bortsetts från anslagen för "fackliga
företrädare" och "kommunals verksamhetspott" där aktiviteten kan skiljas sig
åt för respektive år.
Mot beaktande av ovanstående så ligger kontorets nettokostnad på 92,6 mnkr
för perioden. Föregående års motsvarande nettokostnad var 90,7 mnkr. Vilket
innebär en ökning med två procent. Vilket i sin tur huvudsakligen hänförs till
personalkostnadsutvecklingen som ligger på 5,5 procent (30,2 mnkr 2014 jmf
28,5 mnkr 2013). Ökningen förklaras, utöver årets lönerevision, i huvudsak av
att kontoret f n har alla ~änster tillsatta. Under år 2013 var bland annat
regiondirektörs*nsten vakant.
Politikerorganisationen - prognos för 2014 efter oktober

Prognos helår (mnkr)

+1,8

(föregående prognos +1,6)

Kommentar:

Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för
anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelsen, revision,
överförmyndarnämnd, valnämnd och patientnämnd.
Det samlade prognostiserade årsresultatet för dessa anslag uppgår för
närvarande till +1,8 mnkr. Överskottet hänförs i huvudsak till regionstyrelsen
inklusive dess anslag för utbildning förtroendevalda ca +1,1 mnkr och till
valnämnden +0,6 mnkr. Valnämndens överskott förklaras av att erhållet
statsbidrag för genomförande av årets två val överstiger budgeterad nivå med
ca 0,5 mnkr. Prognosen för regionfullmäktige, revision, överförmyndamämnd
och patientnämnd beräknas f n ligga nära budgeterad nivå.
Ledningskontoret
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MAnadsuppföljning oktober - serviceförvaltningen
Prognos helår (mnkr):

+9,0

(fOregående prognos

+9,0)

Kommentar
Budgetavvikelse på årsbasis bedöms f n uppgå till +9,0 mnkr.
Samtliga avdelningar redovisar överskott. Överskotten beror framför allt på
vakanser, outnyt~ad buffert och förseningar i omställningsarbeten.
Under året har flera chefs~änster, framförallt inom de administrativa
områdena, varit vakanta. Samtliga ~änster, förutom förvaltningschefstjänsten,
är nu tillsatta. Under 2014 beräknas vakanserna ge ett överskott på ca 2 mnkr.
I budgeten för 2014 avsattes en central pott på 3 mnkr för att klara tillfälliga
kostnadsökningar eller intäktsminskningar. Hittills har 1,1 mnkr använts för att
täcka ökade kostnader i samband med byte av HR-systemet. Resterande medel
redovisas som överskott.
En större uppgradering av ekonomisystemet var inplanerad men har fått
skjutas på framtiden av tekniska skäl. Beräknat överskott ca 0,5 mnkr.
Omställningsarbetet av måltidsproduktionen fortgår. Det flnns medel för att
klara dessa kvalitetshöjningar i budget men kostnadsökningarna har inte fått
helårseffekt i år vilket påverkar resultatet positivt. Beräknat överskott ca 1,5
mnkr.
IT-verksamhetens intäktsminskning i samband med att skolan går över till 1-1
datorer har ännu inte fått full effekt. Däremot har kapitalkostnaderna minskat
till följd av nedskrivning av anläggningsvärdena vid förra årsbokslutet. Under
sista kvartalet måste extra satsningar göras på datanätet. IT-verksamheten
beräknas sammantaget redovisa ca 0,3 mnkr i överskott.
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E-post regiongotland@gotland.se
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Hjälpmedelscentralen har under året fått utökat uppdrag. För att klara detta ska
personal rekryteras och en ombyggnation av lokalerna ske. Verksamheten
redovisar tillfälligt ett överskott på 0,7 mnkr.
Även städ*nsterna redovisar totalt sett överskott bl.a. till följd av effektivare
resursutnyt~ande med lägre kostnad för material och personal samtidigt som
försäljningsvolymerna har ökat. Beräknat överskott ca 1,0 mnkr.
Under perioden har förvaltningen ökat med 5 tillsvidareanställda årsarbetare
och samtidigt minskat med 4 visstidsanställda årsarbetare. Det totala antalet
månadsanställda medarbetare är därmed i princip oförändrat jämfört med
januari månad.
Sjuktalet under perioden uppgår till 4,0, vilket är en minskning med cirka 0,5
jämfört med samma period 2013. Minskningen av sjuktalet ses framför allt
inom städverksamheten.
Kostnads- och intäktsanalys
Personalkostnader

Personalkostnaderna, exklusive semesterlöneskuldsförändring, uppgår för
perioden till 181,7 mnkr att jämföras med 178,3 mnkr föregående år.
Förändringen innebär en ökning med 1,9 procent. Den låga
kostnadsutvecklingen beror på att förvaltningen under perioden har haft
vakanta -~änster.
Övriga kostnader

Utbildnings- och resekostnader är högre än föregående år. Under perioden har
2,6 mnkr används till detta jämfört med 2,0 mnkr föregående år. Större
utbildningsinsatser har gjorts inom ekonomi och HR samt för chefer och
arbetsledare inom förvaltningen.
Konsultkostnaderna har ökat markant beroende framför allt på byte av HRsystem. Under perioden har förvaltningen köpt konsultstöd för 7,6 mnkr att
jämförs mot 4,4 föregående år.
Måltidsverksamhetens livsmedelskostnader uppgår för perioden till 26,8 mnkr
att jämföras med 24,9 mnkr föregående år. Ökningen överensstämmer med
den volymökning som skett (pjäsen) samt de satsningar som gjorts inom
verksamheten.
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Periodens lokalkostnader har i jämförelse med föregående år ökat med 1,5
mnkr. Från 29,1 mnkr till 30,6 mnkr. Ökningen beror på inflyttning i nya
kökslokaler.
Avskrivningar och internränta

Kostnaden för avskrivningar och internränta är 4,3 mnkr lägre än föregående
år, 15,7 mnkr att jämföra med 20,0 mnkr. Minskningen beror på att
reinvesteringar inte skett i samma omfattning som kostnaderna minskat,
exempelvis är snart ekonomisystemet och HR-systemet helt avskrivna. Den
stora IT-infrastruktursatsning som genomfördes i Merit-projekt skrevs av helt i
bokslutet 2013. Hur variationer i kapitalkostnader över tid ska påverka
prissättningen av förvaltningens *nster behöver utredas i det fortsatta
prissättningsprojektet.
Intäkter

Då hela serviceförvaltningen finansieras genom intäkter varierar
intäktsvolymen stort år från år beroende på ökade eller minskade uppdrag. I
jämförelse med 2013 har de totala intäkterna minskat från 416,9 mnkr till 413,8
mnkr. Om man justerar värdet för förvaltningsinterna poster har försäljningen
ökat med 15,1 mnkr. Ökningen är som störst till Socialförvaltningen och Barnoch utbildnings förvaltningen samt politikerorganisationen. Ökningen beror på
nya uppdrag. Nytt för i år är fordonsleasing, valnämndens kansli samt utökat
uppdrag hjälpmedelscentralen och mat till äldreboendet Pjäsen. Både
volymerna och priserna på skolmat till BUF har stigit mellan 2013 och 2014
medan s volymerna till GVF har minskat.

SERVICEFÖRVALTNINGEN

Per Lindskog
Tf servicedirektör
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