Regionfullmäktige
KALLELSE

15 december 2014
Kallelsen med handlingar finns på internet www.gotland.se

Regionfullmäktige
kallas till sammanträde i
Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby

måndagen den 15 december 2014 kl. 13.00
w w w .gotland.se

Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering. Upprop

2.

Utdelning av Ekokommunpriset 2014

3.

Utdelning av Region Gotlands kulturpris 2014
Utdelningen sker med början kl 14.30 i sammanträdeslokalen

4.

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten gällande Ire, Hangvar

5.

Riktlinjer för exploateringsprocessen

6.

Förslag till ny hamntaxa

7.

Tilläggsanslag för investeringar i trafikmiljö

8.

Gemensam förvaltningsorganisation för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
och barn- och utbildningsnämnden

9.

Gotland Grönt centrum - bolagsbildning

10.

Boende för personer under 65 år med funktionshinder. Motion av
Eva Gahnström (C)

11.

Laddstolpar för elbilar vid parkeringen på Visborg. Motion av Karl-Johan Boberg (C)
och Alexanders Jansson (C)

12.

Motioner och medborgarförslag under beredning inom regionstyrelsen

13. Nyval av:
Ledamöter, ersättare, revisorer, ersättare för revisorer m.m. i styrelser, stiftelser,
kommunala bolag, föreningar m.m. inför ny mandatperiod
2015-01-01.
14.

Medborgarförslag; nyinkomna

15.

Medborgarförslag; beslutade

16.

Elin Bååths (FI) interpellation till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S)
om de hemlösa EU-migranternas situation på Gotland. (Bordlagd från föregående
sammanträde)

17. Inger Harlevis (M) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell
(S) om villkor för utförare av upphandlad persontrafik. (Bordlagd från föregående

sammanträde)

18.

Amy Öbergs (FP) interpellation till socialnämndens ordförande Hanna Westerén (S)
om värdighetsgaranti inom Region Gotlands äldreomsorg.

19.

Eva Nypelius’ (C) interpellation till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S)
om landsbygdssäkring av beslut. (Bordlagd från föregående sammanträde)

20.

Elin Bååths (FI) interpellation till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
ordförande Per Edman (V) om genus- och HBTQ-perspektiv på
flyktingmottagande.

21.

Stefan Nypelius’ (C)interpellation till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S)
om antal anställda över 65 år inom Region Gotland.

22.

Information om Visby kryssningskaj. Region Gotland och CPM undertecknar avtal
ca kl 16.30

23.

Eventuella frågor

24.

Eventuella nya motioner och interpellationer

Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida www.gotland.se,
att hämtas i receptionen, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby, eller beställas per tfn 26 93 35.
Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till Rådhuset,
Visborgsallén 19, Visby för att lyssna på debatten. Välkomna att ta del av
regionfullmäktiges ärenden.
Visby den 6 december 2014
Conny Kristensen Gahnström
Ordförande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-12-15

Handlingar till

Ärende 2

Utdelning av Ekokommunpriset 2014
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-11-26, § 369
• Ledningskontoret 2014-10-28

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-11-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-11-11

Rs § 369
Au § 344

Ekokommunpriset 2014
RS 2014/532

- Ledningskontoret 2014-10-28

Regionstyrelsens beslut
•

Ekokommunpriset 2014 beslutas gå till Öja skola F-6 med följande motivering:
Genom sitt engagemang i det lokala samarbetsprojektet Rädda Burgsviken har Öja
skola visat dels hur miljöförändringar i närmiljön kan användas i undervisningen,
dels hur skolan kan bli en aktiv del i ett projekt som engagerar stora delar av
lokalsamhället. Sammantaget ger detta eleverna en utmärkt grund i såväl miljösom samhällskunskap, helt i linje med intentionerna i Region Gotlands
miljöprogram.

Dåvarande kommunstyrelsen beslutade 1999-06-15 att inrätta ett Ekokommunpris på
10 000 kronor till den förvaltning som gjort den bästa miljöinsatsen under året, se KS
beslut § 217/99 samt § 2002/0024-40. Ekokommunpriset för Region Gotlands
förvaltningar och bolag delas i år ut för sextonde gången. Tidigare års pristagare
återfinns på www.gotland.se/ekokom.
Möjligheten att nominera kandidater till Ekokommunpriset har marknadsförts genom
nyhetsnotis under september månad på regionens intranät med länk till prisets webbsida
samt genom e-postutskick till samtliga enhetschefer inom Region Gotland.
Priset delas ut till en arbetsplats inom kommunens förvaltningar som har ett aktivt
miljöarbete som innebär minskad miljöpåverkan, har någon form av miljöredovisning
med miljönyckeltal som visar hur det går från år till år med miljöarbetet samt har visat
upp sitt miljöarbete som ett gott exempel.
Till beredningsgruppen inkom en nominering till 2014 års pris: Öja skola F-6, för sitt
arbete inom projektet ”Rädda Burgsviken”. Skolan har i undervisningen utgått från ett
konkret miljöproblem i sitt närområde, samlat in data, bearbetat dessa och slutligen
kommunicerat sina resultat och visioner för hur Burgsviken kan återställas.
Nomineringen tog fasta på att kunskap och utbildning är ett av fyra fokusområden i
miljöprogrammet och att ”miljöarbetet i förskola, förskoleklass och grundskola är extra
viktigt”.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-11-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-11-11

Rs § 369 forts
Au § 344

Ledningskontoret har berett ärendet på samhällsbyggnadsenheten. I ett första steg
bedömdes om nomineringen uppfyllde kriterierna för priset.
Det första kriteriet, att den nominerade ska ha ett aktivt miljöarbete som innebär
minskad miljöpåverkan, måste för skolornas del kunna tolkas som att skolan ska ha en
aktiv miljöundervisning. Att effekten av en sådan inte nödvändigtvis resulterar i någon
omedelbar effekt ligger i sakens natur.
Öja skola har gjort återkommande undersökningar av Burgsviken och redovisat sina
resultat, bland annat i form av en utställning på biblioteket i Burgsvik som numera finns
i Forum Östersjöns lokaler i Vamlingbo. Elever och lärare har också deltagit publika
evenemang, exempelvis under Almedalsveckan. Genom att vara en del av samarbetsprojektet ”Rädda Burgsviken” har skolans insatser också spridits vidare av andra parter i
projektet. De två övriga kriterierna kan därmed också anses uppfyllda.
Beredningsgruppen inom samhällsbyggnadsenheten kunde konstatera att valet av
pristagare detta år var enkelt. Beredningsgruppen rekommenderar regionstyrelsen att
utse Öja skola som mottagare av 2014 års Ekokommunpris med motivering enligt ovan.
Expedieras:

Ledningskontoret – samhällsbyggnadsenheten
Fullmäktiges kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/532

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänstemannaförslag

Samhällsbyggnadsenheten

Datum 28 oktober 2014

Regionstyrelsen

Ekokommunpriset 2014
– Region Gotlands årliga interna miljöpris

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
- att 2014 års Ekokommunpris går till Öja skola F-6, med motivering enligt
nedan.
Bakgrund

Dåvarande kommunstyrelsen beslutade 1999-06-15 att inrätta ett
Ekokommunpris på 10 000 kronor till den förvaltning som gjort den bästa
miljöinsatsen under året, se KS beslut § 217/99 samt § 2002/0024-40.
Ekokommunpriset för Region Gotlands förvaltningar och bolag delas i år ut för
sextonde gången. Tidigare års pristagare återfinns på www.gotland.se/ekokom.
Möjligheten att nominera kandidater till Ekokommunpriset har marknadsförts
genom nyhetsnotis under september månad på regionens intranät med länk till
prisets webbsida samt genom e-postutskick till samtliga enhetschefer inom
Region Gotland.
Vilka kan nomineras till priset?
Priset delas ut till en arbetsplats inom kommunens förvaltningar som
• har ett aktivt miljöarbete som innebär minskad miljöpåverkan,
• har någon form av miljöredovisning med miljönyckeltal som visar hur
det går från år till år med miljöarbetet samt
• har visat upp sitt miljöarbete som ett gott exempel.

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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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/649

Samhällsbyggnadsenheten

Till beredningsgruppen inkom en nominering till 2014 års pris:
Öja skola F-6, för sitt arbete inom projektet ”Rädda Burgsviken”. Skolan har i
undervisningen utgått från ett konkret miljöproblem i sitt närområde, samlat in
data, bearbetat dessa och slutligen kommunicerat sina resultat och visioner för
hur Burgsviken kan återställas. Nomineringen tog fasta på att kunskap och
utbildning är ett av fyra fokusområden i miljöprogrammet och att ”miljöarbetet i
förskola, förskoleklass och grundskola är extra viktigt”.
Bedömning

Ledningskontoret har berett ärendet på samhällsbyggnadsenheten. I ett första
steg bedömdes om nomineringen uppfyllde kriterierna för priset.
Det första kriteriet, att den nominerade ska ha ett aktivt miljöarbete som innebär
minskad miljöpåverkan, måste för skolornas del kunna tolkas som att skolan ska
ha en aktiv miljöundervisning. Att effekten av en sådan inte nödvändigtvis
resulterar i någon omedelbar effekt ligger i sakens natur.
Öja skola har gjort återkommande undersökningar av Burgsviken och redovisat
sina resultat, bland annat i form av en utställning på biblioteket i Burgsvik som
numera finns i Forum Östersjöns lokaler i Vamlingbo. Elever och lärare har
också deltagit publika evenemang, exempelvis under Almedalsveckan. Genom att
vara en del av samarbetsprojektet ”Rädda Burgsviken” har skolans insatser också
spridits vidare av andra parter i projektet. De två övriga kriterierna kan därmed
också anses uppfyllda.
Beredningsgruppen inom samhällsbyggnadsenheten kunde konstatera att valet av
pristagare detta år var enkelt. Beredningsgruppen rekommenderar
regionstyrelsen att utse Öja skola som mottagare av 2014 års Ekokommunpris
med följande motivering:
Genom sitt engagemang i det lokala samarbetsprojektet ”Rädda Burgsviken” har Öja skola
visat dels hur miljöförändringar i närmiljön kan användas i undervisningen, dels hur skolan
kan bli en aktiv del i ett projekt som engagerar stora delar av lokalsamhället. Sammantaget
ger detta eleverna en utmärkt grund i såväl miljö- som samhällskunskap, helt i linje med
intentionerna i Region Gotlands miljöprogram.

Ledningskontoret
Jan Björinge
Regiondirektör
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Handlingar till

Ärende 3

Utdelning av Region Gotlands kulturpris
2014
Innehåll
• Kultur- och fritidsnämnden 2014-11-04, § 71
• Förteckning på tidigare kulturpristagare

Förteckning på tidigare års kulturpristagare

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Författare Gustaf Larsson, Norrlanda
Konstnär och författare David Ahlqvist, Ardre
Skulptör Bertil Nyström, Slite
Tonsättare Friedrich Mehler, Visby
Riksspelman Svante Pettersson, Lärbro
Konstnär Erik Olsson, Sanda
Författare Arvid Olsson, Vallstena
Författare Margit Olofsson, Levide (pseud. Anna-Kajsa Hallgard)
Konstnär Staffan Rosvall,Klintehamn
Chefredaktör Pelle Sollerman, Visby
Föreståndarinnan Ella Skoglund, Gotlands Hemslöjd, Visby
Musikledare Ernst Pettersson, Visby
Folkskollärare Sture Engqvist, Stenkyrka
Museiföreståndare Anna Erlandsson, Bunge
Allan Nilsson, När
Herr Bengt Ekedahl, Visby
Herr Gunnar Olsson, Väskinde
Herr Herbert Olsson, Fårö
Herr Gustaf Kotz, Vall
Herr Henry Karlsson, Slite
Herr Gustav Jakobsson, Eskelhem
Fil dr Herbert Gustafsson, Uppsala
Redaktör Violet Bergdahl, Visby
Ingrid och Gösta Johansson,Havdhem
Margit och Martin Lindström, Vibble
Ulf Ronander, Visby,
Hjalmar Heidenberg, Visby
Towan Obrador och Christer Hall, Visby
Waldemar Falck, Visby
Yngve Friberg, Lärbro
Anders Dahlgren, Visby
Wiveka Schwartz, Visby
Erling Lindvall, Väte
Ingeborg Lingegård, Visby
Erik W Ohlsson, Fårö
Evy Augustsson, Rute
Lars Jacobsson, När och Bosse Carlgren, Visby
Anders Mattsson, Visby
Harriet Löwenhielm, Ardre
Sven Wessman, Slite
Harald Norrby, Klintehamn
Ainbusk, När
Eva Sjöstrand, Visby
Bengt Hammarhjelm, Visby
Smaklösa
Lärbro Hembygdsförening
Svante Hedin och Anders R Johansson
Sofia Ahlin Schwanbom
Lars Jonsson, Hamra
Eva Pettersson, Väskinde
Conny Carlsson Sundman, Stockholm
Thomas Lindholm, Fårö

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
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Handlingar till

Ärende 4

Verksamhetsområde för vatten och
spillvatten gällande Ire, Hangvar
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-11-26, § 360
• Ledningskontoret 2014-10-13
• Tekniska nämnden 2014-09-30, § 191

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-11-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-11-11

Rs § 360
Au § 335

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten gällande Ire,
Hangvar
RS 2014/557

- Tekniska nämnden 2014- 09-30, § 191
- Ledningskontoret 2014-10-13

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Tekniska nämndens förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten
gällande Ire, Hangvar fastställs.

Tekniska nämnden har föreslagit att ett nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten gällande Ire, Hangvar i enlighet med bilagd karta skall fastställas av regionfullmäktige. Teknikförvaltningen har på samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag
upphandlat utbyggnaden som är under genomförande.
Bakgrunden till nytt verksamhetsområde är de beslut och domar i VA-nämnd respektive
Svea Hovrätt som ålagt Region Gotland att senast vid utgången av år 2014 ha byggt ut
allmän vatten- och avloppsanläggning i området. För att kunna finansiera utbyggnaden
genom att ta ut anslutningsavgifter av abonnenterna krävs att det finns ett av
regionfullmäktige fastställt verksamhetsområde.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ledningskontoret

Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Ärendenr. RS 2014/557
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 avloppsanläggning 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

Jan Björinge
Regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

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

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Protokoll

Tekniska nämnden 2014-09-30

TN §

191

AU §

116

Verksamhetsområde 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 regionfullmäktige 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 samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag handlat upp och
håller på, att med upphandlad entreprenör, genomföra utbyggnaden.
Anläggningen beräknas vara färdigutbyggd i god tid före årsskiftet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen 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:

Utdragsbestyrkande:
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Handlingar till

Ärende 5

Riktlinjer för exploateringsprocessen
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-11-26, § 385
• Ledningskontoret 2014-11-17

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-11-26
Plan- och bostadskommittén 2014-11-11

Rs § 385
Pbk § 6

Riktlinjer för exploateringsprocessen
RS 2014/461

- Ledningskontoret 2014-11-17

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Exploateringsprocessen - övergripande riktlinjer godkänns såsom ett styrdokument att
användas inom arbetet med markexploatering.

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 Gotland.
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 bostadskommittén (PBK) 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).
Förslaget till exploateringsprocess innehåller tre olika dokument:
1.

Exploateringsprocessen - övergripande riktlinjer
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 tillväxt för såväl stad som
landsbygd och att fokus ska vara att säkerställa bostäder till rimliga kostnader.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-11-26
Plan- och bostadskommittén 2014-11-11

Rs § 385 forts
Pbk § 6

2.

Exploateringsprocessen – från idé till genomförande
Detta dokument innehåller en tydlig redovisning av hur en idé tas om hand 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
Detta dokument redogör för ansvar och roller inom region Gotland när det
gäller exploatering. Det ger en tydlighet för beslutsfattare, exploatörer,
tjänstemän och medborgare.

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 regionfullmäktige besluta att godkänna övergripande riktlinjer
för exploateringsprocessen som ett styrdokument att användas inom arbetet med
markexploatering. De två övriga dokumenten ska betraktas som informationsmaterial
att användas i syfte att underlätta och samordna exploateringsarbetet.
Expedieras:

Ledningskontoret - samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/461

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 17 november 2014

Regionstyrelsen

Styrdokument för exploateringsprocessen

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige 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 Gotland. 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 bostadskommittéen 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 (bil 1)
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
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Ärendenr RS 2014/461

Ledningskontoret
Region Gotland

exempel om att planera för en god bebyggd miljö, att samhällsplanering
ska bidra till tillväxt för såväl stad som landsbygd och att fokus ska vara
att säkerställa bostäder till rimliga kostnader, med flera fokusområden.
2. Exploateringsprocessen – från idé till genomförande (bil 2)
Detta dokument innehåller en tydlig redovisning av hur en idé 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, tjänstemän 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
regionfullmäktige 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 nyttjas i syfte att underlätta och samordna
exploateringsarbetet.

Ledningskontoret

Jan Björinge
Regiondirektör
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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 ut‐
vecklingen i Sverige utan hela Östersjöregionen har stor betydelse
för Gotland. Det finns goda förutsättningar för att vara en mötes‐
plats för olika kulturer, vara en kreativ plats där idéer både föds
och prövas för att skapa tillväxt ur ett helhetsperspektiv.

Vision
Vision Gotland 2025 är ett uttryck för den politiska viljan för regi‐
onens 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 energi‐
försörjning nu ‐ och i framtiden. Visionen är ett styrdokument för
hela det gotländska samhällslivet.
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Visionsmål

Exploateringsprocessens förutsättningar

Målen 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 klimat‐
frågor

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

En väl fungerande samhällsbyggnads‐ och exploateringsprocess
medverkar till att uppfylla målen och uppnå en hållbar samhälls‐
utveckling.

Definition och genomförande
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att ta fram, be‐
arbeta och iordningställa råmark och/eller fastigheter för bostads‐
/ handels‐ och industriändamål. Grunden för indelning av marken
för olika ändmål sker vanligtvis genom detaljplaneläggning.
I exploateringsverksamheten ingår också att bygga gemensamma
anläggningar såsom gator, grönområden, lekplatser och VA‐
anläggningar.

Några av de viktigaste styrdokumenten är:







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 befolk‐
ningsutveckling 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 idé till genomförande.

Exploateringsprocessen inom Region Gotland
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Direktiv
Vision Gotland 2025 och övriga styrdokument ska användas
inom exploateringsverksamheten för att säkerställa att genom‐
förandet får den inriktning som är beslutad. Tillämpningen ger
bland annat följande styrning för samhällsbyggnaden och explo‐
ateringsprocessen:










Planera för en samhällsutveckling med jämställda och
goda sociala levnadsförhållanden, en god och långsiktigt
hållbar livsmiljö för människorna idag och för komman‐
de generationer, det vill säga en god bebyggd miljö
Ny bebyggelse ska ingå i ett tydligt socialt, ekonomiskt
och ekologiskt sammanhang bland annat med utgångs‐
punkt 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 stöd‐
jas
För bostadsbyggande gäller varierad lägenhetssamman‐
sättning med olika upplåtelseformer och hustyper. Hy‐
resrätter prioriteras om så fordras för att få ett ökat
byggande av hyresrätter
Placering av ny bebyggelse bör utgå från platsens befint‐
liga be‐byggelsemönster med en samlad bebyggelse‐
struktur. För staden ska ny bebyggelse ske i anslutning
till den befintliga staden för att undvika öar av bebyggel‐
se utan fysisk och social koppling till den övriga staden.
Där så är möjligt överväga att förtäta för att uppnå sam‐
hällsekonomiska och strukturella vinster.













Bebyggelseutformning ska ske enligt antagna detaljpla‐
ner där de bebyggda miljöerna ska erbjuda en hög andel
grön‐ och naturområden och med ökat lokalt omhän‐
dertagande av dagvatten
Vid ny bebyggelse för bostäder och verksamheter ska
jordbrukets, vindkraftens och turistnäringens intressen
särskilt beaktas. Bebyggelse på god åkermark bör undvi‐
kas
Planera för en samhällsutveckling som ska bidra till ökat
kollektivt resande
Med fokus på att säkerställa att bostäder byggs till rim‐
liga kostnader ställa krav i exploateringsavtal på energi‐
och underhållsredovisning samt en livskostnadsredovis‐
ning för bostadskostnadutvecklingen för planerad be‐
byggelse.
Med syfte att uppnå en uthållig energiförsörjning ställa
krav i exploateringsavtal på att bebyggelsen blir så
energieffektiv 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 kon‐
kurrens efter ett anbudsförfarande

Exploateringsprocessen inom Region Gotland
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Ansvars‐ och befogenhetsfördelning och roller
Genomförandet av en exploatering fordrar ett flertal olika poli‐
tiska beslut beroende på vilka sakfrågorna är. Rollfördelningen
innebär att beslut fattas i såväl berörda nämnder som regionsty‐
relse och regionfullmäktige.
Roller och ansvarsfördelning för regionen, för både den politiska
och verkställande nivån, beskrivs övergripande i Ansvars‐ och
befogenhetsfördelning inom Region Gotland under exploate‐
ringsprocessen

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 kon‐
kurrens 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.
Indelningen av fastigheter för olika ändamålen sker genom fas‐
tighetsbildning vilket är en förutsättning för pantsättning och
belåning.

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

Plankostnadsavtal reglerar genomförandet och kostnaden för
upprättandet av en detaljplan. Detaljplaner anger förutsättning‐
ar för varje exploatering.
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 Re‐
gion Gotland. Avsikten är att säkerställa att exploateringar följer
intentionerna i de beslutade styrdokumenten, det vill säga upp‐
nå målen för ett hållbart samhälle; god bebyggelsemiljö och
energihushållning.
Vid antagande av detaljplan ska exploatören ha överlämnat en
ekonomisk garanti för avtalets fullföljande.

Detaljplaneprocess
Den fysiska samhällsplaneringen ska ange hur mark‐ och vatten‐
områden 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 Detaljplaneprocessen.

Markanvisningsavtal är ett föravtal som reglerar de inledande
förut‐sättningarna inför ett genomförande av en exploatering.
Det är tidsbestämt till två år för att uppnå ett aktivt genomfö‐
rande.
Exploateringsprocessen inom Region Gotland
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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 anläggnings‐
kostnader som dels är specifika för området dels annan infra‐
struktur som ska betjäna exploateringsområdet. Därutöver ska
inkomsterna även täcka en del av de utgifter som avser utbygg‐
nad av anläggningar som inte enbart betjänar det nya området.
Priset på marker och byggrätter sätts som lägst till regionens
självkostnad.

Övriga exploateringsdokument
 Ansvars och befogenhetsfördelning





Från idé till genomförande
Planprocessen
Anvisningar för redovisning av markexploatering
Riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och
fastigheter

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 exploa‐
teringsområdet sedan tidigare har varit planlagt.

Byggande av infrastruktur
Det administrativa genomförandet, markanvisning, detaljplane‐
läggning och försäljning, skapar förutsättningarna för det faktis‐
ka 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 huvud‐
sak 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.

Exploateringsprocessen inom Region Gotland

Exploateringsprocess - från idé till genomförande
Från idé 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.
Här beskrivs processen när regionen är markägare och när marken anvisas
enligt huvudprincipen för markanvisning. Givetvis är den användbar för
alla typer av markanvisning men då med en annan inriktning. Beroende på
om marken är privatägd eller om den ägs av regionen ser exploateringsprocessen 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 juni 2014

Ansvar och samverkan

Idé och markanvisningsansökan
Exploateringsprocessen inom regionen���������������������������������������������������
börjar alltid med en idé från ��������������������
en exploatör/fastighetsägare eller från regionen. När den obebyggda fastigheten/marken ägs av regionen
lämnar exploatören in en ansökan om markanvisning till ledningskontoret.
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 ideér och förfrågningar ställas till ledningskontoret.
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 föruts������������������������������������������������
ättningar för fortsatt handlägg�����������������
ning 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 idé till genomförande

•

översiktlig kalkyl

•

finansiering.

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 idé till genomförande. Om processen går som planerat bedöms tiden från idé till
byggstart uppgå till c:a 30 månader, varav den politiska handläggningstiden uppgår till c:a
12 månader.
.
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3. Gruppen för strategisk samhällsplanering och exploatering (SSE) bedömer och
prioriterar projektet

8. Beslut om samråd med detaljplan

När beslut om samråd har fattats påbörjas arbetet med detaljplanen. SBF gör avvägningar
mellan olika intressen som b������������������������������������������������������������
ygger�������������������������������������������������������
på utredningar framtagna av berörda parter under �����
arbetet.

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
ny bebyggelse genom detaljplan.

9. Markanvisningskriterier, avtal och samråd med detaljplan
Utskick av samrådshandlingar till berörda sakägare och myndigheter m fl sker.
SBF upprättar�����������������������������������������������������������������������������
förutsättningarna för anvisningen.������������������������������������������
Förutsättningarna och kriterier för markanvisning utarbetas utifrån start-PM:

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.

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

•

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
avtal godkänns av tekniska nämnden

10. Markanvisning

7. Upprättande av samrådsförslag

Huvudprincipen för markanvisning är att det sker genom annonsering i en form av anbudsförfarande. 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.

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.
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Inkomna förslag på genomförandet av anvisningen utvärderas. När speciella krav ställs sker
utvärderingen av en 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
• anger kvalitetskrav för miljö- och energifrågoranger krav på gestaltning

11. Beslut om markanvisning och avtal

•

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

reglerar övriga genomförandefrågor

16. Godkännade av exploateringsavtal, exploateringsbudget och detaljplan

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.

Efter tiden för granskning �����������������������������������������������������������
överlämnas detaljplanen������������������������������������
till byggnadsnämnden samt exploateringsavtal och 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
vinner laga kraft inom tre veckor såvida den inte överprövas.

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

13.Beslut om granskning

18 Projektering, fastighetsbildning och försäljning

Med utgångspunkt från granskningsförslaget fattar byggnadsnämnden beslut om granskning.

I slutskedet av detaljplaneprocessen påbörjar regionen detaljprojekteringar för all
byggnation av såväl infrastruktur som markanläggningar samt eventuell byggnation.

14. Granskning av detaljplaneförslaget

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

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
granskningstiden.

Ansökan om all nödvändig fastighetsbildning lämnas till Lantmäteriet med utgångspunkt
från köpeavtal, exploateringsavtal och detaljplan.
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.

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

5

19. Genomföra utbyggnad av infrastrukturen och byggande inom exploateringsområdet

Region Gotland

SBF ansvarar�������������������������������������������������������������������������������
för att de allmänna anläggning������������������������������������������������
arna byggs ut enligt detaljplanen. Efter detaljprojektering sker upphandling av byggnation av alla allmänna anläggningar såsom gator,
GC-vägar, torg, parkanläggningar och VA-nätet.

Ledningskontoret
Ledningskontoret arbetar med övergripande och strategiska frågor och verkar under regionstyrelsen. Ledningskontoret har det strategiska ansvaret för samhällsbyggnaden
och exploateringsverksamheten inom regionen.

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.

Samhällsbyggnadsförvaltningen vid Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen lyder under tekniska
nämnden, byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt regionstyrelsen.

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.

SBF har ett brett ansvarsområde inom samhällsbyggnad
och infrastruktur. Förvaltningen ansvarar bland annat för
förvaltningen av regionens mark, obebyggda fastigheter, exploatering för bostäder, handel och industri, byggande av gator och VA, skötsel av park, gator och torg,
översiktsplanering, upprättandet av detaljplaner och de
kartor som behövs för planering och byggande.

Kontakt
Region Gotland
Ledningskontoret
Visborgsallén 19
621 81 Visby

20. Försäljning
Försäljning av berörd mark/fastighet slutförs efter beslut i regionstyrelsen. Köpebrev upprättas för ansökan om lagfart.

E-post
förnamn.efternamn@gotland.se

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.

Telefon

0498-26 90 00 vxl

22. Godkänna slutredovisning

Internet
www.gotland.se/

Slutredovisningen redovisas för tekniska nämnden för godkännande.

23. Fastställa slutredovisning
Efter tekniska nämndens godkännande överlämnas slutredovisningen för fastställande av
regionstyrelsen.
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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 avgif‐
ter, beslutar om regionens budget, större investeringar, samt planer och
mål för verksamheten.






Fastställer definitiv projektkalkyl/budget
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 ka‐
raktär
Fastställer slutredovisning av exploateringsprojekt

Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av

Byggnadsnämnden ansvarar bland annat för planläggning och
bygglovbeslut enligt Plan‐ och bygglagen. Nämnden antar detalj‐
planer 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:


regionens angelägenheter.

När exploatering genomförs har styrelsen följande
roll:





Beslutar om planbesked
Beslutar om exploateringsplanen och verksam‐
heten
Beslutar om markinköp och markförsäljning
Beslutar om exploateringsavtal





Beslutar enligt planprocessen om planprogram, samråd
och granskning samt godkänner detaljplaner inför anta‐
gande
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
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Tekniska nämnden ansvarar för regionens åtaganden inom de tekniska
områdena fastigheter, lokaler, gator/vägar, parker, kollektivtrafik, vatten
och avlopp samt renhållning och hamnar.
När exploatering genomförs har tekniska nämnden följande roll:




Godkänner kriterier och övriga förutsättningar för markanvisning‐
ar
Sakansvar för det fysiska genomförandet av exploateringar samt
drift av allmänna anläggningar
Godkänner markanvisnings‐ och exploateringsavtal, exploate‐
ringskalkyler/budget samt slutredovisningen

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.

När exploatering genomförs har ledningskontoret följande roll:






Genomför regionens planarbete genom att:




Ansvarar för regionens exploateringsverksamhet
Ansvarar för att upprätta riktlinjer för verksam‐
heten
Ansvarar för det löpande arbetet med regionens
exploateringsplan med tillhörande budget samt
löpande uppföljningar av exploaterings‐
kalkylerna/budget vid tertial‐ och delårsupp‐
följningen liksom ränteberäkning på nedlagt kapi‐
tal
Stödjer i förekommande fall exploateringsverk‐
samheten i det löpande arbetet med projekten
Är föredragande i regionstyrelsen och region‐
fullmäktige

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen ‐ under tekniska nämnden
Genomför det operativa arbetet med Region Gotlands ex‐
ploateringsverksamhet genom att:


Verkställande nivå




Samhällsbyggnadsförvaltningen ‐ under byggnadsnämnden










Ansvara för framtagande av en grov kalkyl i inledningske‐
det av exploateringsprocessen och att en detaljerad kalkyl
upprättas för respektive exploateringsprojekt i samband
med utställning i detaljplaneprocessen.
Framtagande av förslag till markanvisningsavtal och ex‐
ploateringsavtal
Ansvara för framtagande 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 exploaterings‐
projekt och löpande uppföljningar av exploateringskalky‐
lerna/budget vid tertial‐ och delårsuppföljningen samt
upprätta slutredovisning
Stödja ledningskontoret för uppdatering av regionens ex‐
ploa‐teringsbudget vid budgetarbetet
Överlämna ny infrastruktur och dylikt till teknikförvalt‐
ningen för förvaltning enligt avtal
Vara föredragande i tekniska nämnden
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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 följan‐
de roll:


Projektupplägg och stödjer den löpande ekonomiska rap‐
porteringen och uppföljningen till SBF avseende projek‐
tets genomförande på såväl huvudprojektnivå som del‐
projektnivå.



Samarbetar med SBF kring kostnadsunderlag för kalkyl
och budget samt slutredovisning
Ansvarar för upprättande av riktlinjer för redovisning av
exploateringsprojekt
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-12-15

Handlingar till

Ärende 6

Förslag till ny hamntaxa
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-11-26, § 361
• Ledningskontoret 2014-10-21
• Tekniska nämnden 2014-09-30, § 181

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-11-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-11-11

Rs § 361
Au § 336

Förslag till ny hamntaxa
RS 2014/554

- Ledningskontoret 2014-10-21

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Tekniska nämndens förslag till ny hamntaxa fastställs med undantag av föreslagen
höjning i punkt 1.8.1 för fiskefartyg där nuvarande avgift om 900 kronor/år
kvarstår.

•

Ny hamntaxa beslutas gälla från och med 2015-01-01.

Hamntaxorna reviderades senast 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 kommer nu även att översättas
till engelska i sin helhet för att erhålla två kompletta versioner.
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 enligt svaveldirektivet krävs att
fartygen använder ett bränsle med en svavelhalt ≤ 0,5 %.
Det avgiftsmaximerade GT för kryssningstrafik förslås också ändras. 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 300 000 kr, vilket bedöms täcka hamnens ökade kostnader.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-11-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-11-11

Rs § 361 forts.
Au §336

Ledningskontoret tillstyrker att hamntaxan revideras och höjs enligt tekniska nämndens
förslag och att den nya taxan ska gälla från och med 2015-01-01.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande och önskade ytterligare
information angående taxor för kajplats. Regiondirektör Per Lindskog gav denna
information vid regionstyrelsens sammanträde.
Yrkande
Eva Nypelius (C) yrkade att föreslagen höjning i punkt 1.8.1 för fiskefartyg utgår och
nuvarande avgift om 900 kronor/år kvarstår.
Ordföranden ställde proposition på förslaget och fann att det hade vunnit bifall.
Expedieras:

Ledningskontoret - ekonomi
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/554

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

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
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 %.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/554

Region Gotland

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 300 000 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 2015-01-01.
Ledningskontoret

Jan Björinge

regiondirektör
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Protokoll

Tekniska nämnden 2014-09-30

TN §

181

AU §

106

Förslag till ny hamntaxa gällande Region Gotlands
hamnar

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

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

Föredragande; hamnchef TKF, 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.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-09-30

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.
___
Protokollsutdrag:
RS/RF

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

HAMNTAXA 2012 2015
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 until further notice.

Taxan finns även tillgänglig på www.visbyport.com
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GENERELL INFORMATION
Avgifter anges i SEK , inkl. / exkl. moms anges under kapitelrubrik
Dygn räknas klockan 00 - 24.
Svavelrabatt / Sulphur discount
För fartyg med en svavelhalt i bunkeroljan som understiger 0,5 viktprocent.
En förutsättning för att rabatten skall utgå är att fartyget har ett av Sjöfartsverket
utfärdat och giltigt svaveloxidreduktionsintyg.
the harbour dues shall be discounted for ships running on bunkers with a sulphur
content less than 0,5%. A condition for the discount is that the ship has a valid Sulphur
Oxide Reduction and a certificate for nitrogen issue Attestation issued by the Swedish
Maritime Administration.
Fartygsgenererat avfall / Ship generated waste
Avgifter för fartygsgenererat avfall ingår som ett generellt tillägg i fartygsavgiften med
0,40 0,50 kr/GT och anlöp.
Avgiftsbefriade fartyg enligt pkt. 1.7 nedan, erlägger avfallsavgift enligt servicetaxa.
Waste fee is included in the harbour dues with SEK 0,40 per gross tonnage.
ISPS
Följande hamnar är ISPS-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.
(Gotlands Stuveri AB är ISPS-godkänd för arbete i Region Gotlands hamnar)
För beställning: info@gotlandsstuveri.se eller 0498-21 02 07.
Linesman is booked at: info@gotlandsstuveri.se or 0498-21 02 07.

Kontaktuppgifter
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- 26 90 65
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1 FARTYGSAVGIFTER / VESSEL FEE
Gäller för 4 3 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 / Standard tariff

1.1.1

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

Svavelhalt / Sulphur content
> 0,5%
< 0,5%

SEK per unit of the Ship´s gross tonnage
(lägsta avgift 250 kr / min fee SEK 250)
1.1.2

SEK 3,15 3,45

Yacht per meter av LOA och dygn / per meter of LOA and day
<40 m
3000 3200 kr
40-60 m
3750 4050 kr
60-80 m
4500 4900 kr
>80 m
5250 5750 kr
Om bevakning erfordras enligt ISPS-koden, debiteras en avgift om
440 500 kr/h kr/h och bevakningsperson.
If the coverage required by ISPS Code, a fee of SEK 440/h 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 / Cruise Ship Tariff
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45 %

Avgiftsmaximerad till 25 000 30 000GT. / Payable for not more than 25 000 Grt.
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 ships, having requested and being reserved a berth are charged harbour
dues under point 1.1 unless the berth reservation is cancelled not later than one
week prior to the ships arrival, (if the cancellation is not being caused by weather
circumstances or other circumstances being beyond the control of the ships Master
or its Owner.
1.4.1

Kryssningsfartyg tillhöriga ett och samma rederi erlägger, under förutsättning
att hamnanlöpen 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
condition that the calls are being performed under the same calendar year,
harbour dues as described under point 1.1 but to an extent in accordance
with below percentage scale:
Anlöp nr / Call nr
1
2
3
4
5
6
≥7
1
2-4
5-6
≥7

1.4.2

1.4.3

Procent av normaltariff / Payable percentage of standard tariff
88
79
72
65
58
51
44
90
75
54
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 %

Cruise ships calling the port during the period from 1/10 until 30/4 pay the
harbour dues as under point 1.1 to an extent of. (Min. harbour dues 44%)

44%

För kryssningsfartyg som erfordrar bevakning enligt ISPS-koden, debiteras
en avgift om 440 500 kr/h och bevakningsperson, för de timmar som överstiger
anlöpets första 12 timmar.
Cruise ships being subject to mandatory security surveillance
according to the ISPS code, pay a fee of SEK 440/h per security guard
and hour for each of the hours which exceed the first 12 hours of the call.

1.5

Specialtariff

1.5.1

Fartyg, som ligger i hamn mer än tre dygn, erlägger ett tillägg till
4

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.

6,00 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

For cruise ships which do not dock at berth in port, but land its
passengers by tenders using the port owned tender berths pay
instead of the fee as indicated in point 1.6.2, per passenger
(embarking / in transit / disembarking):

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 includes a ISPS security fee
of SEK 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 hamnanlöpet.

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

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

900 1100 kr

tillägg >5m Loa/m

300 kr

Årsavgiften 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.
Varubenämning

Avgift per 1000 kg
ank/avg

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

22,00 kr

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

8,75 kr

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

5,40 kr

Råolja

8,60 kr

Lättoljor (bensin)

23,00 kr

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

15,50 kr

Gödningsmedel

10,00 kr

Brännved, träavfall, bark och flis, grot, bränslepellets, fast mått m3

7,00 kr

Massaved, fast mått m3

4,75 kr

Sågtimmer, fast mått m3

5,00 kr

Tackjärn, järnskrot mm.

7,00 kr
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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 50 %

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 BÅTPLATSTAXA
Nedanstående avgifter inklusive moms
Gällande:
VISBY, KAPPELSHAMN, FÅRÖSUND, SLITE, 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 III

Övriga regionala hamnar.

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

Grupp
1

Grupp
2

Grupp
3

1 860 kr

1 740 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

2 408 kr

1 973 kr

2 588 kr

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

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

2 645 kr

2 645 kr

2 645 kr

115 kr

105 kr

84 kr

För varje påbörjad dm däröver tillkommer
Uppläggningsplats på asfaltsplan,
för båt upp till 1,70 m bredd, utan
kontrakt på båtplats.
Årsavgift, delbar per månad.
För varje påbörjad dm däröver tillkommer
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D:o 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 GÄSTBÅTSTAXA
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
0
8
11
14
19
30

-

8 m
11 m
14 m
19 m
30 m
m

*/ Visby hamn

Övriga hamnar

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

105 kr
155 kr
210 kr
260 kr
420 kr
1 000 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 330 360 kr under ordinarie arbetstid.
För allt övertidsarbete erlägges en tilläggsavgift med 330 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

KRANTAXA
Fast kran i Visby hamn (10 ton). (inkl. kranförare)

890 920 kr/tim

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 BOGSER- OCH ARBETSBÅT
Bogseringsuppdraget utföres enligt ScandinavianTugowners villkor.
Arbetsuppdrag i Visby inkl. båtförare

1 000 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).
Upp- och nertagning.
2 000 2 030 kr
10

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
Lastmaskin Inkl. förare

5.5

ÖVRIGA TAXOR

5.5.1

Färskvattentaxa

575 605 kr/tim

Vattenavgift

38 kr/ton

Vid leverans under 10,0 ton debiteras en minimiavgift av

5.5.2

380 kr

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.

600 630 kr/tim

Pontonflotte inkl. förare

600 630 kr/tim

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

5,00 kr/m2 och mån

För upplagsplats på grusyta debiteras platshyra med

3,00 kr/m2 och mån

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
3 000 kr/ton

5.5.5

Eltaxa
Elleveranser med mätning
Inkoppling av elskåp eller handske

240 kr/gång

Leverans av elström

1,45 kr/kWh

Leverans av elström till fiskefartyg i hemmahamnen, som.
erhållit låsbart eluttag 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
16 Ampére
32 ”
63 ”
125 ”

200 kr
400 kr
790 kr
1 565 kr

’
5.5.6

Lås och nycklar
Byte låscylinder
Extra / ny nyckel

300 kr
120 kr
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-12-15

Handlingar till

Ärende 7

Tilläggsanslag för investeringar i
trafikmiljö
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-11-26, § 394
• Ledningskontoret 2014-11-06
• Tekniska nämnden 2014-08-29, § 175

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-11-26

Rs § 394

Tilläggsanslag för investeringar i trafikmiljö
RS 2014/502

- Ledningskontoret 2014-11-06

Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 3 100 000 kronor för
investeringsutgifter i trafikmiljö. Medel anvisas via beviljad statlig medfinansiering.

Tekniska nämnden ansöker enligt beslut 2014-08-29, § 175, om tilläggsanslag med
3 100 000 kronor för investeringsutgifter avseende trafikmiljö.
Region Gotland beviljades i december 2013 statlig medfinansiering för ett antal projekt
2014 och 2015.
Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 3 100 000
kronor och att medel anvisas genom statsbidrag.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/502

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

Datum 2014-11-06

Regionstyrelsen

TN § 175 Tilläggsanslag för investeringar i trafikmiljö
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 3 100 tkr för investeringsutgifter i
trafikmiljö. Medel anvisas via beviljad statlig medfinansiering.
Bakgrund

Tekniska nämnden ansöker i protokollsutdrag 2014-08-29, §175, om
tilläggsanslag med 3 100 tkr för investeringsutgifter avseende trafikmiljö.
Region Gotland beviljades i december 2013 statlig medfinansiering för ett antal
projekt 2014 och 2015 Här nedan redovisas berörda projekt samt beviljande
bidrag för dessa.
Projekt
Gång och cykelväg, Järnvägsgatan
Gång och cykelväg, Rävhagen
Cykelåtgärder på Visborgsallén
Norgattrondellen
Hållplatsskyltar

Beviljad statlig medfinansiering
700 tkr för år 2014
600 tkr för år 2014
300 tkr för år 2014
1 000 tkr för år 2014-2015
500 tkr för år 2014

Den totala investeringsnivån behöver höjas med 3 100 enligt nedan. Medlen
har fördelats på befintliga projekt.
Projekt
12040 Säkra skolvägar
12047 Cykelplan Visby
12058 GC-väg Rävhagen
12051 Visborg infrastruktur
12056 Norrgattrondellen
22710 Hållplatsstolpar landsbygdstrafik

Investeringsnivå höjs med
400 tkr
300 tkr
600 tkr
300 tkr
1 000 tkr
500 tkr

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/502

Region Gotland

Bedömning

Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med
3 100 tkr och att medel anvisas genom statsbidrag.
LEDNINGSKONTORET

Jan Björinge
regiondirektör
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Protokoll

Tekniska nämnden 2014-08-29

TN §

175

AU §

105

Ansökan om tilläggsanslag för investeringar i trafikmiljö

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden ansöker hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 3 100 tkr för
investeringar i trafikmiljön.

•

Finansiering sker med 3 100 tkr via beviljad statlig medfinansiering.

Bakgrund
Region Gotland beviljades i december 2013 statlig medfinansiering för ett antal projekt
2014 och 2015. Här nedan redovisas berörda projekt samt beviljade bidrag för dessa.
Projekt
Gång och cykelväg, Järnvägsgatan
Gång och cykelväg, Rävhagen
Cykelåtgärder på Visborgsallén
Norrgattrondellen
Hållplatsskyltar

Beviljad statlig medfinansiering
700 tkr för år 2014
600 tkr för år 2014
300 tkr för år 2014
1 000 tkr för år 2014 och 2015
500 tkr för år 2014

Den totala investeringsnivån behöver höjas med 3 100 tkr enligt nedan. Medlen har
fördelats på befintliga projekt.
Projekt
12040 Säkra skolvägar
12047 Cykelplan Visby
12058 GC-väg Rävhagen
12051 Visborg infrastruktur
12056 Norrgattrondellen
22710 Hållplatsstolpar landsbygdstrafik

Justerare:

Investeringsnivå höjs med
400 tkr
300 tkr
600 tkr
300 tkr
1 000 tkr
500 tkr

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-08-29

Forts § 105
Bedömning
Enligt förvaltningens bedömning behövs det 3 100 tkr i tilläggsanslag för att
investeringarna ska kunna genomföras. Motsvarande inkomst är beviljad som statlig
medfinansiering. Investeringsutgifterna är därmed finansierade.
Investeringarna beräknas genomföras under 2014 och 2015.
___
Protokollsutdrag:
RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-12-15

Handlingar till

Ärende 8

Gemensam förvaltningsorganisation för
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och barn- och utbildningsnämnden
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-11-26, § 370
• Ledningskontoret 2014-11-25
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2014-10-29, § 79
• Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-17, § 86

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-11-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-11-11

Rs § 370
Au § 345

Gemensam förvaltningsorganisation för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och barn- och utbildningsnämnden remissyttranden
RS 2014/489

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2014-10-29, § 79
- Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-17, § 86
- Ledningskontoret 2014-11-25

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (GVF) och barn- och
utbildningsförvaltningen (BUF) förs samman i en ny gemensam förvaltning

•

Den nya gemensamma förvaltningen får namnet utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen.

•

Målsättningen är att organisationsförändringen genomförs 1 april 2015.

Regiondirektören har efter samråd med förvaltningscheferna för BUF och GVF
föreslagit att det bildas en ny förvaltning för barn- och utbildningsnämnden (BUN) och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) med bibehållande av de bägge
nämnderna. Syftet med förändringen är 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 och i övrigt goda förutsättningar
för ett framgångsrikt arbetsliv och ett liv med god livskvalitet. I regiondirektörens
förslag föreslås förvaltningschefen för BUF få det övergripande ansvaret för den nya
förvaltningen.
Ärendet har remitterats av regionstyrelsens arbetsutskott till de båda berörda
nämnderna. GVN ställer sig principiellt positiv till förslaget under förutsättning att det
pågående förändringsarbetet inom förvaltningen inte påverkas negativt. Även BUN
ställer sig positiv till förslaget om en ny gemensam utbildningsförvaltning.
Flera förändringar pågår inom GVF och BUF. Bland annat berör dessa bygget av ny
gymnasieskola och etableringen av kompetenscentrum Gotland. Inom BUF pågår en
organisationsförändring från en territoriell ledning av för- och grundskolan till en
skolformsorganisation med en övergripande chef för förskolan samt en chef för
grundskolan vilken träder i kraft 1 april 2015.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-11-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-11-11

Rs §370 forts.
Au § 345

Förvaltningscheferna för GVF och BUF har inlett förberedelser för att kunna
genomföra inrättandet av en ny förvaltning tidigt 2015 och fört dialog med bland annat
ledningskontoret (LK) och serviceförvaltningen (SF) om konsekvenser av detta. LK och
SF lyfter fram den komplexitet systemskiftena inom PA-området har och de därmed
kopplade svårigheterna detta medför för att införa ändrade organisationer vid årsskiftet.
Istället förordas 1 april 2015 som lämplig tidpunkt för organisationsändringen.
En ny förvaltning ska även etableras i för de båda berörda förvaltningarna nya lokaler
för att underlätta etableringen. 1 april 2015 bedöms en lokallösning på Visborg finnas
som möjliggör detta.
Då berörda nämnder ställer sig positiva till den nya organisation med beaktande av att
pågående förändringsarbeten inte påverkas negativt, och att hänsyn till detta tas i den
planering som är gjord av förvaltningscheferna, bedömer ledningskontoret det lämpligt
att en ny förvaltning för GVN och BUN bildas med namnet utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen med målsättningen att organisationsförändringen genomförs 1
april 2015.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/489

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 25 november 2014

Regionstyrelsen

Bildande av ny förvaltning för förskola och grundskola och
gymnasie- och vuxenutbildning m.m.
Förslag till beslut för beslut av Regionfullmäktige

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (GVF) och barn- och
utbildningsförvaltningen (BUF) förs samman i en ny gemensam förvaltning
med namnet utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Målsättningen är att
organisationsförändringen genomförs 1 april 2015.
Bakgrund

Regiondirektören har efter samråd med förvaltningscheferna för BUF och
GVF föreslagit att det bildas en ny förvaltning för barn- och
utbildningsnämnden (BUN) och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
(GVN) med bibehållande av de bägge nämnderna. Syftet med förändringen är
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 och i övrigt goda förutsättningar för ett
framgångsrikt arbetsliv och ett liv med god livskvalitet. I regiondirektörens
förslag föreslås förvaltningschefen för BUF få det övergripande ansvaret för
den nya förvaltningen.
Ärendet har remitterats av regionstyrelsens arbetsutskott till de båda berörda
nämnderna. GVN ställer sig principiellt positiv till förslaget under förutsättning
att det pågående förändringsarbetet inom förvaltningen inte påverkas negativt.
Även BUN ställer sig positiv till förslaget om en ny gemensam
utbildningsförvaltning.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Ärendenr RS 2014/489

Region Gotland

Flera förändringar pågår inom GVF och BUF. Bland annat berör dessa bygget
av ny gymnasieskola och etableringen av kompetenscentrum Gotland. Inom
BUF pågår en organisationsförändring från en territoriell ledning av för- och
grundskolan till en skolformsorganisation med en övergripande chef för
förskolan samt en chef för grundskolan vilken träder i kraft 1 april 2015.
Förvaltningscheferna för GVF och BUF har inlett förberedelser för att kunna
genomföra inrättandet av en ny förvaltning tidigt 2015 och fört dialog med
bland annat ledningskontoret (LK) och servicefövaltningen (SF) om
konsekvenser av detta. LK och SF lyfter fram den komplexitet systemskiftena
inom PA-området har och de därmed kopplade svårigheterna detta medför för
att införa ändrade organisationer vid årsskiftet. Istället förordas 1 april som
lämplig tidpunkt för organisationsändringen.
En ny förvaltning ska även etableras i för de båda berörda förvaltningarna nya
lokaler för att underlätta etableringen. 1 april bedöms en lokallösning på
Visborg finnas som möjliggör detta.

Bedömning

Då berörda nämnder ställer sig positiva till den nya organisation med
beaktande av att pågående förändringsarbeten inte påverkas negativt, och att
hänsyn till detta tas i den planering som är gjord av förvaltningscheferna,
bedömer ledningskontoret det lämpligt att en ny förvaltning för GVN och
BUN bildas med namnet utbildnings- och arbetslivsförvaltningen med
målsättningen att organisationsförändringen genomförs 1 april 2015.

Ledningskontoret

Per Lindskog
Tf regiondirektör
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Ärendenr GVN 2014/110

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

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
utbildningsförvaltningen 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. 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
• Utbildningschefen föreslår att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden 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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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2014/110

Region Gotland

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 utbildningsförvaltningen 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 vuxenutbildningsförvaltningen och barnoch utbildningsförvaltningen:
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
grupperingar.
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 utbildningschefen 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 förvaltningsorganisation.

•

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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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2014/110

Region Gotland

måste motarbetas. Av stor betydelse att de förändringar som blir
konsekvenserna av en ny förvaltning är ett gemensamt arbete och att
nuvarande GVF inte presenteras färdiga 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
Gotland 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 verksamhetschef 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 förvaltningsnivå. 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 Kompetenscentrum Gotlands verksamheter får
mindre utrymme i en större förvaltning.
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2014/110

Region Gotland

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
anställningsvillkor.

-

Olika syn på styrning/ledning och rektors ansvar och befogenheter

Tidsplan för beslut om ny förvaltningsorganisation
-

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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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2014/110

Region Gotland

o

Gemensamt förhållningssätt i för medarbetare och elever strategiskt
viktiga frågor

o

Samordning när det gäller flyktingmottagning och mottagandet av
ensamkommande flyktingbarn. 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

-

En förändrad gemensam kultur

Förbättring av arbetet med rekrytering av elever till
gymnasieutbildningarna.

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, filmklustret 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 handlingsplan 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, verksamhetschefer, skyddsombud
och samverkansgruppen för synpunkter.

Alf Nilsson
Utbildningschef
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-12-15

Handlingar till

Ärende 9

Gotland Grönt centrum - bolagsbildning
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-11-26, § 388
• Ledningskontoret 2014-11-19

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-11-26

Rs § 388

Gotland Grönt centrum - bolagsbildning
RS 2014/558

- Ledningskontoret 2014-11-19

Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige
•

Bildandet av Gotland Grönt Centrum AB godkänns i enlighet med förslag till
bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att hantera efterföljande administration.

Regionstyrelsen (2014-09-25 § 272) och sedan Regionfullmäktige (2014-10-27 § 28)
beslutade att ställa sig bakom bildandet av Gotland Grönt Centrum AB (svb) enligt de
förutsättningar och villkor som framgick av projektredovisning och affärsplan. 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
avsiktsförklaringen.
Beslut om bolagsbildningen utgår från den förstudie som beslutades av Region Gotland
i november 2012. Hushållningssällskapet, LRF, LRF-ungdom, Lövsta och Växa Sverige
genomförde under 2012-2013 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 finns 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 avsiktsförklaring 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. En förutsättning för
Lövstas utveckling bedömdes vara medverkan från näringslivet. Samverkan mellan
organisationer inom de gröna näringarna kan även underlätta för lantbruksföretagen 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.
forts
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-11-26

Rs § 388
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.
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.
Bolaget ska vara icke vinstutdelande och allt överskott återinvesteras i verksamheten. I
övrigt i enlighet med bilagda förslag på aktieägaravtal och dess bilaga 3.
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 av en 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.
Ledningskontoret rekommenderar att tidigare fattat beslut i regionfullmäktige verkställs
i syfte att formalisera bolagsbildningen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/558

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Karin Farinder

Datum 19 november 2014

Regionstyrelsen

Bolagsbildning Gotland Grönt Centrum AB (svb) 1 - 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 affärsplan. 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 avsiktsförklaringen.
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 finns 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 avsiktsförklaring 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

Aktiebolag (svb) är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning enligt
Aktiebolagslagen kapitel 32 och syftar till att säkerställa att vinsten huvudsakligen stannar kvar i
bolaget för nya investeringar.
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Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se
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Org nr 212000-0803
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/558

Region Gotland

lantbruksföretagen 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 av en 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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Ärendenr RS 2014/558

Ledningskontoret
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
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Mellan
Hushållningssällskapet Gotland, org.nr 262000-0089, Roma Lövsta 2, 622 54 Romakloster
nedan benämnd ”HS”
Lantbrukarnas Ekonomi AB, org.nr 556032-9269, Franzéngatan 6, 105 33 Stockholm
nedan benämnd ”LRF”
Region Gotland, org.nr 212000-0803, Visborgsallén 19, 621 81 Visby,
nedan benämnd ”Regionen”

AKTIEÄGARAVTAL

1.BAKGRUND
1.1Under 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 %
5%
Lantbrukarnas Ekonomi AB
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. Verksamhetsidén 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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5.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.
6.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.
8.VALBEREDNING
8.1En valberedning ska utses med en representant för vardera aktieägare. Största
aktieägarens representant ska vara sammankallande
9.VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
9.1Verkställande 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
10.1Firman tecknas av styrelseledamöterna två i förening, dock inte två ledamöter utsedda
av samma part, och 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.INSYN 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.
l) 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.
15.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.
16.3Om 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.OPTION ATT ÖVERLÅTA AKTIER
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17.1LRF 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.
18.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
19.1Om 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 av en
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 av en
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
25.1Uppsägning 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
25.2Adressändring 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

9(9)

Bilaga 1 Lövsta byggnadsbeskrivning
Nr
1

Namn
Konferens och
kök

2

Hushållningssällskapet
Bostad
Expedition

3
4

5-6 SkolhusSamlingssal

7
8
9
10

Kontor
/Pegasus
Pc Roma
Återvinning
KFF

11

Maskinhall

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 mm22. 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 m2 varav gymnastiksal 164 m2. 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 m2 enligt hyreskontrakt.
Bostadshus med källare. Hyrs av PC-roma, 150 m2 enligt hyreskontrakt. Bruksarea 159 m2.
Hyrs av Kultur & Fritidsförvaltningen, plan 1 (källare) 120 m2 och plan 2-3 610 m2. Övervåningen är ej
uthyrd och består av två rum, 80 och 43 m2 som är planerade som öppna kontorslandskap med 13
arbetsplatser. Det finns även pentry på övervåningen. Totalrenoverat 2005/06.
Bruksarea 1691 m2. Verkstadsdelen består av 3 delar, ”akutverkstaden” (Lövsta gård) 110 m2
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 norra delen
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12

13
14
15

16
17

18
19
20

finns utrymmen för ventilation samt pannrum.
Huset är den ursprungliga mangårdsbyggnaden på Lövsta. Bruksarea 307 m2. Hyresgäster på
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 m2. 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. I 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 av en väl anpassad labblokal på 61 m2 som hyrs av
naturbruksprogrammet. Total bruksarea 262 m2, Pegasus/särskolan debiteras hyra för 175 m2.
Lövsta
Lövstakooperativet hyr västra delen, omsorgen (GVO) betalar internhyra för 158 m2. Andra delen av
kooperativet
byggnaden, mot hus 17, hyrs av särskolans samundervisningsgrupp, yta enligt hyreskontrakt 214 m2.
Denna del användes tidigare av veterinärerna när de hade verksamhet på Lövsta.
Gamla
Fd ladugård där mittdelen har används som lärosal för diverse markanläggningsarbeten inom trädgård,
Ladugården
som inte har använts sedan trädgårdsinriktningen lagts ner. Det finns ingen värme i utrymmet vars yta är
395 m2.
I 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
Garage/förråd används av fastighet, 35 m2.
Urinbrunn
Urinbrunn som inte används, skall rivas.
Snickeri
Hyrs av GVO för Lövstakooperativet, 175 m2. Elvärme, hyran är kallhyra. Lövsta har förbehållit sig
Leader
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21
22
23
24
25
26
27
28
29

Garage
Villa/kontor
Ställverk
Fårhus
Garage
Bostad
Sinsuggstall/
Hölada
Ungdjursstall
Svinhus

30

Traktorgarage/
Kallhall

31
32
33

Kallhall
Reningsverk
Vagnslider

34
35
36

Växthus
Gödselbrunn
Paviljong

37

Växthus

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 m2.
Bostadshus med källare. Hyrs av särskolan/pegasus, 90 m2 enligt hyreskontrakt.
Fårhus med herdekammare, ekonomibyggnad gården 278 m2.
Hyrs ut med bostadshus nr 26. 23 m2
Bostadshus med källare, privat hyresgäst. 90 m2 enligt hyreskontrakt
Sinsuggstall hopbyggt med hölada med körbar tork. Ekonomibyggnad gården 589 m2
Ungdjurstall, ekonomibyggnad gården. 744 m2
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 m2. Uppdelning mellan
gård/skola osäker beroende på hur man fördelar användningen av traktorer och maskiner.
Kallhall för förvaring av lantbruksmaskiner, cementgolv. 723 m2. Ekonomibyggnad gården.
Fastighet, 22 m2.
Används för förvaring av vagnar och lantbruksmaskiner, västra delen som bussgarage för skolans
bussar. Öppen framsida, 960 m2. Oklar uppdelning av kostnaden.
Litet växthus, 23 m2. Hyrs av Lövstakooperativet.
Ekonomibyggnad gården. 1500 m3
Flyttbar paviljong som blivit permanent, elvärme. Bruttoarea 120 m2. Består av två lektionssalar om 46
m2 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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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

regelväggar. Ett arbetsrum på 84 m2, lektionssal på 31 m2 som har vattenburen värme. Entré/förråd 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 m3.
Vagnslider
Ursprunglig användning som vagnslider för hästutbildningen. Används som återvinning av
returmaterial, 122 m2. Fastighet.
Gödselbrunn
Ungdjursstall 750 m2, ekonomibyggnad gården.
Halmlada
Halmlada 500 m2, ekonomibyggnad gården.
Biogas
Biogasreaktor. Kapitalkostnad belastar ledning LLBC.
Ladugård
Lagård mjölkproduktion, ekonomibyggnad gården.
Hölada
Hölada med hötork, ekonomibyggnad gården.
Elevstuga
Enkel stuga avsedd till övernattning för elever som går stalljour och då busstider inte stämmer. Fyra
bäddar, inget wc. Naturbruksprogrammet.
Gödselbrunn
Ekonomibyggnad gården. 2 400 m3
Tornsilo
Ekonomibyggnad gården. 1 100 m3
Flispanna
Fastighet.
Myrladan
Halmlada 310 m2, belägen nere på myren, Dalhem Myre 2:1
Gödselbrunn
933 m3, belägen nere på myren, Dalhem Myre 2:1
Myremagasinet Äldre magasin, 180 m2, beläget på Dalhem Myre 2:1.
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Bilaga 2 till Gotland Grönt Centrum (svb) aktieägaravtal

BOLAGSORDNING

Firma
Säte

Verksamhet

Aktiekapital

Styrelse

Firmateckning

Räkenskapsår
Revisorer

Kallelse och
meddelanden

Bolagsstämma

§1
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 1 miljon kronor. Antalet aktier
uppgår till 1 000 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
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bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till
behandling:
1

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.

Ägardirektiv Gotland Grönt Centrum AB (svb)
Organisationsnummer: [klicka och skriv org. nr.]
Datum: [klicka och skriv datum (ÅÅÅÅ-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 affärsidé
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 för 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

3

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-12-15

Handlingar till

Ärende 10

Boende för personer under 65 år med
funktionshinder. Motion av Eva

Gahnström (C)
Innehåll

• Regionstyrelsens förslag 2014-11-26, § 365
• Motion 2013-10-14
• Ledningskontoret 2014-10-28
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-09-15, § 513
• Socialnämnden 2014-03-14, § 39

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-11-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-11-11

Rs § 365
Au § 340

Motion. Boende för personer under 65 år med funktionshinder
RS 2013/661

- Ledningskontoret 2014-10-28

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen bifalls 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.

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.
Motionen har av regionstyrelsens arbetsutskott 2014-04-03 i § 121 återremitterats 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 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. 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 sjukvårdsnämnden 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 inom den psykiatriska heldygnsvården i
väntan på utskrivning till boende med tillräcklig omhändertagandenivå.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-11-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-11-11

Rs § 365 forts
Au § 340

Sammantaget bedömer ledningskontoret 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 kartläggning
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 kartlägga behovet i samverkan med hälsooch sjukvårdsnämnden.
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.
Arbetsutskottet gav ledningskontoret i uppdrag att återkomma med en tidplan vid
dagens sammanträde. Ledningskontoret meddelar att socialförvaltningen arbetar för
närvarande med riktlinjer för utskrivningsklara patienter från psykiatrin och detta arbete
kommer ge erfarenhet och kunskap kring behov av boende för personer under 65 år
med funktionshinder. Arbetet beräknas slutföras i april 2015.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

MOTION
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 får 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 med funktionshinder (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 får i uppdrag att inventera behovet av boende med särskild service för
yngre personer med förvärvade funktionsnedsättningar på grund av sjukdom eller skada.
Bro 131013

Eva Gahnström

Ärendenr RS 2013/661

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Cora 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 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. 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 sjukvårdsnämnden 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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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/661

Region Gotland

inom den psykiatriska heldygnsvården i väntan på utskrivning till boende med
tillräcklig omhändertagandenivå.
Sammantaget bedömer ledningskontoret 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
kartläggning 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 kartlägga behovet i samverkan med hälso- och sjukvårdsnämnden.
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

Jan Björinge
Regiondirektör

2 (2)

REGION GOTLAND

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 sjukvårdsnämndens 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 sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar förvaltningens yttrande som sitt.
Expedieras: Regionstyrelsen

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Ärendenr HSN 2014/235

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Handlingstyp Yttrande

Marie Härlin, Verksamhetsområdeschef

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 bl.a. att patienter blir fortsatt
inskrivna inom den psykiatriska heldygnsvården i väntan på utskrivning till
boende med tillräcklig omhändertagandenivå.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Socialförvaltningen

Ärendenr SON 2013/390
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Mariann Godin Luthman

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 till ledningskontoret 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 65 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
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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 av en 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 beställaravdelningen
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-12-15

Handlingar till

Ärende 11

Laddstolpar för elbilar vid parkeringen
på Visborg. Motion av Karl-Johan Boberg

(C)

Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-11-26, § 366
• Motion 2014-02-20
• Ledningskontoret 2014-10-24

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-11-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-11-11

Rs § 366
Au § 341

Motion. Laddstolpar för elbilar vid parkeringen på Visborg
RS 2014/106

- Ledningskontoret 2014-10-24

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen bifalls på så sätt att ledningskontoret får i uppdrag att i samarbete med
tekniska nämnden undersöka förutsättningarna för upprättande av
laddningsstationer.

Karl-Johan Boberg och Alexander Jansson, båda (C), 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 fordonsflottan. För att förbättra potentialen för elbilar vill
motionsställarna se en bättre infrastruktur.
Motionsställarna vill att Region Gotland tillsammans med markägaren av stora
parkeringsplatsen på Visborg skall upprätta ett flertal laddstolpar 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.
Regionens hållning generellt är att det är angeläget att bidra till att laddinfrastruktur för
elfordon tillkommer, men hittills är inställningen att det inte ska ske genom att regionen
äger/ansvarar för publikt tillgängliga laddplatser.
I förslaget till ny energiplan, Energi 2020 - energiplan för Region Gotland, 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 till likabehandlingsprincipen bedöms det inte lämpligt att bjuda på allmän
laddning av elfordon 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 parkeringsförmåner. Likväl så finns ju ett framväxande behov av infrastruktur
för att kunna ladda och hantera elfordon på ett enkelt och hållbart sätt.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-11-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-11-11

Rs § 366 forts
Au § 341

Elbil Gotland och Elbilslandet Gotland, 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
betalningsfunktion 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 de ska placeras. Man är också överens att kostnaden skall belasta regionen. 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 laddstolparna. Denna mark
likväl som stora parkeringen är inte sk kvartersmark och är därmed inte lämplig att
använda för ändamålet
Det finns ett omfattande regelverk och frågeställningar 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, från både 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.
Utöver detta finns ett omfattande regelverk för elanvändning mm som inte presenteras
här samt tre olika avgiftssystem som kan användas.
Ovanstående vill visa den komplexitet som finns beträffande elladdningsstolpar.
Det finns 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.”
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-11-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-11-11

Rs § 366 forts
Au § 341

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare undersökt förutsättningar för laddstolpar
och det finns en kunskap inom förvaltningen om detta.
Ledningskontoret föreslår att de får i uppdrag att i samarbete med tekniska nämnden
försöka hitta en lösning i samklang med energiplan för Region Gotland och där tidigare
utredningsunderlag tas tillvara.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

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 fossiloberoende är att 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 elbil, 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 i frågan om att underlätta för elbilar.
Region Gotland tillsammans med Gotlands energiverk (GEAB) är de viktigaste parterna avseende
iordningställande av laddstolpar 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
bör vara de platser som ligger närmast rådhuset. De kan med fördel anläggas med solceller som
driver och laddar stolparna.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:
•

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

Karl-Johan Boberg

Alexander Jansson

Centerpartiet

Centerpartiet

Ärendenr RS 2014/106

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Per-Eric Edlund

Datum

24 oktober 2014

Regionstyrelsen

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

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

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 fordonsflottan. 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 flertal laddstolpar 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.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/106

Region Gotland

Bedömning

Regionens hållning generellt är att det är angeläget att bidra till att
laddinfrastruktur för elfordon tillkommer, men hittills är inställningen att det
inte ska ske genom att regionen äger/ansvarar för publikt tillgängliga
laddplatser.
I förslaget till ny energiplan, Energi 2020 - energiplan för Region Gotland,
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 till likabehandlingsprincipen bedöms det inte lämpligt att bjuda på
allmän laddning av elfordon 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 parkeringsförmåner. Likväl så finns ju ett framväxande
behov av infrastruktur för att kunna ladda och hantera elfordon på ett enkelt
och hållbart sätt.
Elbil Gotland och Elbilslandet Gotland, 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 betalningsfunktion 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
regionen.
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
laddstolparna. Denna mark likväl som stora parkeringen är inte sk
kvartersmark och är därmed inte lämplig att använda för ändamålet
Det finns ett omfattande regelverk och frågeställningar 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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Ärendenr RS 2014/106

Ledningskontoret
Region Gotland

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 250 000 - 800 000
Kostnader för drift av snabbladdare

För att en snabbladdare ska kunna leverera tillräcklig laddeffekt krävs
anslutning till elnätet med en effekt på upp till 400V/125A vilket innebär stora
kostnader för installation och drift.
Uppskattning av fasta kostnader för drift av snabbladdningsstation:
• Avskrivning 100 000 SEK/år (5 år)
• Räntekostnad 25 000 SEK/år (5%)
• Underhåll 30 000 SEK/år (service och betalningslösning)
• Fast nätavgift 4 700 SEK/år
• Rörlig nätavgift 25 000 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 tillkommer 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 för laddning:
• Förbrukad energi 12 kW/laddning
• Rörlig elkostnad 1:13 SEK/kWh (inkl. överföring och moms)
Kostnad per laddtillfälle 13:50 SEK
Utöver detta finns ett omfattande regelverk för elanvändning mm som inte
presenteras här samt tre olika avgiftssystem som kan användas.
Ovanstående vill visa den komplexitet som finns beträffande
elladdningsstolpar.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/106

Region Gotland

Det finns 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

Jan Björinge
regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-12-15

Handlingar till

Ärende 12

Motioner och medborgarförslag under
beredning inom regionstyrelsen
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-11-26, § 378
• Förteckning per oktober 2014

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-11-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-11-11

Rs § 378
Au § 354

Information. Motioner och medborgarförslag under beredning
RS 2014/45

- Ledningskontoret 2014-10-29

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Motioner och medborgarförslag under beredning redovisades.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

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 (C)

Utveckling av cykelvägar på Gotland
2013-12-18
Inför nattbuss fredagar och lördagar på stomlinjerna inom kollektivtrafiken på 2014-02-25
landsbygden

RS 2013/811
RS 2014/105

Stefan Nypelius (C)
Alexander Jansson (C)

Laddstolpar för elbilar vid parkeringen på Visborg

2014-02-25

RS 2014/106

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

Uppställningsplats för husbilar i Klintehamns gästhamn

2014-04-02

RS 2014/180

Håkan Onsjö (M)

Inrättande av en barnlots inom Region Gotland

2014-04-02

RS 2014/183

Anna Andersson (C)

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

2014-04-30

RS 2014/245

Rune Fröling (M)

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)

Rädda Bromma flygplats

2014-10-15

RS 2014/572

Gustaf Hoffstedt (M) och Simon Härenstam (M)

Återinför utmaningsrätten

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)

Medborgarförslag

Reg.datum

Ärendenr

Förslagsställare

Planera för äldreboende nära service och affärer i tätorterna
Inför "Gotländsk hembygdsrätt" enligt åländsk modell för
fastighetsköp/ägande på Gotland
Likabehandling för regionens anställda att parkera avgiftsfritt vid sina
arbetsplatser

2014-02-17
2014-01-08

RS 2013/316
RS 2014/17

Anna Säve Söderbergh
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

Jan Alamo

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

Marléne Jonsson

Stormarknader bör finnas även i Slite och Hemse
2014-08-05
Inför trådbunden internet och telefonuppkoppling m.m. inom Region Gotlands 2014-09-03
verksamheter

RS 2014/426
RS 2014/482

Marléne Jonsson
Elsie Hansson

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-12-15

Handlingar till

Ärende 13

Nyval i styrelser, nämnder m.m.
Innehåll
• Regionfullmäktiges valberednings protokoll 2014-11-19
Handlingar skickas senare

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-12-15

Handlingar till

Ärende 14

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
• Birgitta Nordbergs medborgarförslag om ledstång öster om Norderport
(Inkom 2014-11-18) RS 2014/640
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

MEDBORGARFORSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarforslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarforslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

!x.

Förslagsställare m,m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarforslag.
Namnteclping

Datum

n ii /a

Namnförtydlipnde

M
Postadress

t Q IS

E-postadress

^
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-12-15

Handlingar till

Ärende 15

Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Innehåll
• Hjördis Peterssons medborgarförslag om att utöka parkeringen vid MC-hallen
på Länna i Visby. RS 2014/114
• Tekniska nämnden 2014-11-19, § 224
• Medborgarförslag (Inkom 2014-02-27)
• Maths Närstens medborgarförslag om att anlägga en ny parkering vid
lasarettet. RS 2013/291
• Tekniska nämnden 2014-11-19, § 225
• Medborgarförslag (Inkom 2013-05-02)
• Anders Eneqvists medborgarförslag om att asfaltera och sätt upp belysning
från Hemse badhus till busstationen samt belysning till Granngården.
RS 2014/26

• Tekniska nämnden 2014-11-19, § 226
• Medborgarförslag (Inkom 2014-01-14)
• NNs medborgarförslag om hållbart system för parkering i Visby.
RS 2013/348

• Tekniska nämnden 2014-11-19, § 241
• Medborgarförslag (Inkom 2013-05-29)
• Luella Godmans medborgarförslag om att anlägga en asfalterad gångstig från
Stuxgården till båthamnen i Fårösund. RS 2013/307
• Tekniska nämnden 2014-11-19, § 242
• Medborgarförslag (Inkom 2013-05-13)
• Christina Karlssons medborgarförslag om att införa minibuss i Visbytrafiken.
KS 2011/453

• Tekniska nämnden 2014-11-19, § 243
• Medborgarförslag (Inkom 2011-08-29)

• Leif Gustavssons medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer
RS 2012/231

• Tekniska nämnden 2014-11-19, § 244
• Medborgarförslag (Inkom 2012-04-18)
• Külli Bergbohms medborgarförslag om busshållplats och övergångsställe vid
GA/GT, Broväg. RS 2012/127
• Tekniska nämnden 2014-11-19, § 246
• Medborgarförslag (Inkom 2012-02-27)

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-11-19

TN §

224

Medborgarförslag. Utöka parkeringen vid MC-Hallen på
Länna i Visby

AU §

140

2010-10-16

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget

Ett medborgarförslag har inkommit till Region Gotland där förslagsställaren önskar att
utöka parkeringen vid MC-Hallen på Länna i Visby så att nuvarande parkering blir
dubbelt så stor. Förslagsställaren menar, att när det i mitten av december år 2013 blev
parkeringsförbud på Ekmansgatan, från Ekmansgatan 6 fram till Östra Hansegatan, så
förlorade boende och besökare till Ekmansgatan 1-3 sina parkeringsplatser.
Förslagsställaren beskriver att Ekmansgatan 1-9 är en Bostadsrättsförening, Riksbyggen
Visbyhus 1, och består av 5 hus med fyra lägenheter i varje, vilket innebär att det ibland
kan vara behov av parkeringsplatser för upp till 4 bilar per hus.
I östra delen av Ekmansgatan ligger IOGT-Vita Huset och MC-Hallen. Båda har ofta
evenemang och möten av olika slag, som lockar till sig många besökare med bilar som
behöver parkeras.
Ofta är parkeringen vid MC-Hallen full och då parkeras det på gräsmattorna både norroch söderut. Villorna på östra sidan av Liljewalchsvägen använder antagligen också den
parkeringen vid behov.
Förslagsställaren menar att det borde vara relativ enkelt att utöka den nuvarande
parkeringen söderut, där det nu är gräsmatta, så att den blir lika stor som den nuvarande.
Enlig förslagsställaren skulle såväl Visbyhus 1, MC-Hallen och IOGT välkomna en
sådan lösning.
Beslutsmotivering
Region Gotland är inte skyldiga att anordna parkeringsplatser för boende, det är
fastighetsägarnas ansvar. Boende är inte garanterade p-plats nära bostaden och kan få gå
en bit för att få en tillgänglig parkeringsplats.
Gräsytan som beskrivs i medborgarförslaget är detaljplanelagd som park och får därför
inte upplåtas till parkering.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-11-19

forts § 224
___
Protokollsutdrag:
RS
Förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Änr

Region

MEDBORGARFORSLA G-

Gotland
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Till

Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

REGION GOTLAND

Förslag
Utöka parkeringen vid MC-Hallen på Länna i Visby enligt bifogad karta så att nuvarande
parkering blir dubbelt så stor.

Motivering
I mitten av december blev det parkeringsförbud på Ekmansgatan, från Ekmansgatan 6 fram
till Östra Hansegatan. Detta innebär att boende och besökare till Ekmansgatan 1-3 förlorade
sina p-platser. Ekmansgatan l - 9 är en Bostadsrättsförening, Riksbyggen Visbyhus l, och
består av 5 hus med fyra lägenheter i varje. Detta innebär att det ibland kan vara behov av pplats för upp till 4 bilar per hus.
I östra delen av Ekmansgatan, ligger IOGT- Vita Huset och MC-Hallen. Båda har ofta
evenemang/möten av olika slag som lockar till sig många besökare och många bilar som
behöver parkera. Ofta är parkeringen vid MC-Hallen full och då parkeras det på gräsmattorna
både norrut och söderut. Villorna på östra sidan av Liljewalchsvägen använder antagligen
ocså den parkeringen vid behov.
Det borde vara relativt enkelt att utöka den nuvarande parkeringen söderut, där det nu är
gräsmatta, så att den blir lika stor som den nuvarande.
Såväl Visbyhus l, MC-Hallen och IOGT skulle välkomna en sådan lösning. Behovet är stort
för oss alla.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarforslag.
Jag samtycker tilHnternetpublicering > . " • ; ®
samtyckerjnté.till internetpublicering ; iGl
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Du kan ihté\yärä'anönyfn utari det måste gå ätt utreda öm du är foikbokfbrd på Gotland.
> -Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarforslag.
Datum

Namnteckning lå
Namnfbrtydligande
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Adress

^

Postadress
E-postadress
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Protokoll

Tekniska nämnden 2014-11-19

TN §

225

Medborgarförslag om att anlägga en ny parkering vid
lasarettet

AU §

141

2010-10-16

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att Region Gotland ska
anlägga en ny parkering vid Lasarettet på Strandgärdet.
Motiveringen till förslaget är att det dagliga livet måste gå före Strandgärdets gräsmatta
att man inte som anställd eller patient ska behöva leta parkering vid ett sjukhus.
Förslagsställaren menar att livet är för kort för att diskutera sådant, att sunt förnuft
måste råda.
Skäl för beslut
Efter att avgift har införts vid Lasarettet har observationer visat att de avgiftsbefriade
platserna ofta är upptagna men att det alltid finns plats på de avgiftsbelagda platserna.
Strandgärdet upptas i detaljplanen som parkmark och får därmed inte förändras till
parkeringsyta.
___
Protokollsutdrag:
RS
Förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

.

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland

621 si VISBY REGION GOTLAND

2013 -05-O 2

„..
, ,
Förslaget

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

Parkeringsfrågan vid lasarettet. Bygg en ny
parkering på gräset parallellt med den befintliga
parkeringen söder om lasarettet. 2 rader. Jag
uppskattar att det kan bli ca 100-150 bilplatser.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Det dagliga livet måste gå före strangärdets
gräsmatta. Man skall inte behöva som anställd eller
patient behöva leta parkering vid ett sjukhus Livet är
för kort för att diskutera sådant. Sunt förnuft måste
råda.Bygg imoraon för guds skull.Vi bygger för
framtiden. Var inte så bakåtsträvande.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarforslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarforslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

[X]
[~1

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarforslag.
Datum

2013-05-02

Namnteckning

U*<&^

Namnförtydl igande

/ /^

i

Uf&SxA^-

Maths Närsten
Tofta Dyple 302
Postadress
62265 Gotlands Tofta
E-postadress
enang@hotmail.com
Adress
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Protokoll

Tekniska nämnden 2014-11-19

TN §

226

Medborgarförslag. Asfaltera och sätt upp belysning från
Hemse badhus till busstationen samt belysning till
Granngården

AU §

142

2010-10-16

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget besvaras med att området som beskrivs är industrimark och att
ingen detaljplan finns i dagsläget, men att frågan får tas i samband med när
detaljplan för området upprättas.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar " Asfaltera och sätt upp
belysning från Hemse badhus till busstationen samt belysning till Granngården",
med motiveringen att "Det är många som går eller cyklar dom sträckorna för att det är i
anslutning till elljusspåret, samt att bland annat skolungdomarna tar den vägen till Sudervallen för
idrott. Även är det många som går eller cyklar denna väg till våran nya konstgräsplan".
Skäl för beslut
Området som beskrivs är industrimark och ingen detaljplan finns. Frågan om sträckning
av gångväg och belysning får tas i samband med att detaljplan för området upprättas.
___
Protokollsutdrag
RS
Förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

- ~ ,

.

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

7 n i/ ni 1 /
m 01
" " t4
REGION GOTLAND

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

Mitt förslag är att asfaltera från Hemse badhus runt
kullen till busstationen samt att sätta upp belysning
där och även belysning sträckan till Granngården,
för att det är många som utnyttjar denna sträcka.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Det är många som går eller cykiar dom sträckorna
för att det är i anslutning till elljusspåret, samt att
blandannat skolungdomarna tar den vägen
Sudervallen för idrott. Även är det många som går
eller cyklar denna väg till våran nya konstgräsplan.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

jx]
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokfbrd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namntopkningy

-

2014-01-11 /^te/tftf
tTrttfcy^dJNamnfbrtydligande
X'
Anders Eneqvist
Adress
Lillhagsgatan 7
Postadress
62351 Hemse
E-postadress
pettsonsverige@tele2.se
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Protokoll

Tekniska nämnden 2014-11-19

TN §

241

AU §

158

Medborgarförslag. Hållbart system för parkering i
Visby

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås.

I ett medborgarförslag framförs önskemål om att införa parkeringsförbud på
Segerbadengatan, Wegesachgatan, Poignantgatan och Polhemsgatan. Förslagsställaren
frågar också varför det är 2 timmars parkering på Cedeströmsgatan.
Generellt gäller 24-timmars parkering på allmän väg om inget annat anges. De gator
som förslagsställaren nämner har stått under uppsikt av Regionen parkeringsvakter.
Om det inte finns skäl för en annan tidsreglering än den gällande 24-timmarsregeln skall
man inte göra ändringar. Delar av de gator som förslagsställaren nämner har nu ändrats
och parkeringsförbud har införts.
Vad beträffar 2-timmars regleringen på Cederströmsgatan, har den kommit till för att de
som har kolonilotter skall kunna hitta en parkering i kvarteret.
___
Protokollsutdrag:
RS
Förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-11-19

TN §

242

AU §

159

Medborgarförslag om att anlägga en asfalterad
gångstig från Stuxgården till båthamnen i Fårösund

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget bifalls såtillvida att gångstigar hårdgörs, dock inte med asfalt.

Luella Godman föreslår i ett medborgarförslag att en gångstig asfalteras från Stuxgården
till hamnen.
Motiveringen till förslaget är att i Stuxgårdens trädgård finns en grind ner till vattnet
och en stig.
För de som bor på Stuxgården är det svårt att promenera i omgivningen då marken
längs stigen är ojämn på grund av exempelvis trädrötter. Stigen är heller inte
tillgänglighetsanpassad för att det ska gå att köra rullstol på den.
Bedömning
Under 2015 kommer en gångväg av stenmjöl att anläggas från Stuxgården ner till
badviken så att patienter från äldreboendet på ett säkert sätt kan ta sig ner till badviken.

___
Protokollsutdrag:
RS
Förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

MEDBORGARFRSLAG

Gotland

Till

Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY
REGION GOTLAND
Förslaget

2013 -05- 1 3 .

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

Asfalterad gång stig från Stuxgården till Båt"
hamnen.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

l Stuxgårdens trädgård finns en grind ner till vattnet
och en stig. För de som bor där finns ej möjlighet att
promenera i omgivningen där, då det är ojämt på
marken av exempelvis trädgrenar. Att köra rullstol
går inte heller. Att brukare får komma ut är viktigt
och varför inte få njuta av omgivningen som man har
sa nära.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2013-04-17

Namntecjcrufig

/^~)

/?

MY.//^ L^/^U^^-

NampfefcySligande

£)

Luella Godman
Rute Fardume 614

Adress

Postadress

62458 LÄRBRO
E-postadress
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Protokoll

Tekniska nämnden 2014-11-19

TN §

243

AU §

160

Medborgarförslag, inför minibuss i Visbytrafiken

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget bifalls såtillvida att förvaltningen tar med sig förslaget vid nästa
översyn av tidtabellen.

Kristina Karlsson föreslår i ett medborgarförslag:
"Året runt borde en minibuss köra i Visby innerstad minst en gång i timmen. Hållplatser väl
uppmärkta på parkeringsplatserna utanför murarna. Tidtabeller ska vara lätt att hitta på Regionens
hemsida".
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på förslaget och tar med sig det vid nästa
översyn av tidtabellen.
I nuvarande tidtabell trafikeras innerstaden med två turer varje vardag med en mindre
buss.
___
Protokollsutdrag:
RS
Förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

Året runt borde en minibuss köra i Visby innerstad minst
en gång i timmen. Hållplatser väl uppmärkta på parkeringsplatserna utanför murarna. Tidtabeller skall vara lätt
att hitta på regionens hemsida.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Vill vi ha en levande innerstad, måste de som handlar, bor,
arbetar, studerar och besöker få bra och lättillgängliga
kommunikationer. Det skall vara lätt att se var bussen kör
och när den kommer. På sommaren kan det vara tätare
turer. Plats för barnvagnar, rollatorer och kassar med
handel & böcker måste finnas. Annars dör innerstaden.
Alla orkar inte gå/bära långt. Dessutom bra för miljön.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

X

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

2011-08-29
Namnförtydligande

Christina Karlsson
Adress

Barlingbo Stenstugu 160
Postadress

621 78 Visby
E-postadress

christina.karlsson@gotland.se
Region Gotland – blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Protokoll

Tekniska nämnden 2014-11-19

TN §

244

AU §

161

Medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget bifalls såtillvida att förslaget tas med vid nästa översyn av taxan i
kollektivtrafiken.

Leif Gustavsson föreslår i ett medborgarförslag införande av fria resor för pensionärer i
kollektivtrafiken under lågtrafik med följande motivering:
"Denna typ av fria bussresor finns i många kommuner. Att slussa in pensionärer på detta sätt i
kollektivtrafiken ger flera plussvärden för regionen. Naturligtvis är det bra för den resande men
överföring av resor till kollektivtrafiken är alltid bra för miljön. Men den största vinsten görs genom att
pensionärerna vänjer sig vid att resa med kollektivtrafiken vilket medför att kravet på särskild
kollektivtrafik (Färdtjänst) minskar. Kostnaderna är i förhållande till den totala vinsten små.
Administrationen av korten och inkomstbortfall från de som ev. använder kollektivtrafiken står på
minussidan.
Att bokföra inkomstbortfallet för de nyvunna resenärerna är tyvärr ett vanligt argument för de som är
motståndare till förslaget."
Bedömning

I nuvarande taxa finns lägre avgift för pensionärer vid köp av några biljettyper.
Samhällsbyggnadsförvaltningen tar med sig förslaget vid nästa översyn av
taxan.
___
Protokollsutdrag:
RS
Förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
62181 VISBY

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

Införande av fria bussresor för ensionärer sk. 65+
kort under lå trafik varda ar 08.30-15.00
18.00-06.30. Även hela d net da före sön och
helda samt sönda ar och hel da ar
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Se bilaga

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handJägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handJingar som behandJar detta medborgarförsJag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

~

D

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym ulan det må gå
Ofullständiga uppgifter kan leda till att itt
Datum

2012-04-1
Namnf<irtydligande

Leif Gus a
Lärbro KailunQs 3247
Postadress
624 53 Lärbro
E-postadress
leif. ustafsson telia.com
Adress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Bilaga

Motivering fria bussresor för pensionärer.
Denna typ av fria bussresor finns i många kommuner. Att slussa in pensionärer på detta sätt i
kollektivtrafiken ger flera plussvärden för regionen. Naturligtvis är det bra för den resande
men överföring av resor till kollektivtrafiken är alltid bra för miljön. Men den största vinsten
görs genom att pensionärerna vänjer sig vid att resa med kollektivtrafiken vilket medför att
kravet på särskild kollektivtrafik (Färdtjänst) minskar. Kostnaderna är i förhållande till den
totala vinsten små. Administrationen av korten och inkomstbortfall från de som ev. använder
kollektivtrafiken står på minussidan. Att bokföra inkomstbortfallet för de nyvunna resenärerna
är tyvärr ett vanligt argument för de som är motståndare till förslaget.

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-11-19

TN §

246

AU §

163

Medborgarförslag. Busshållplats och övergångsställe
vid GA/GT, Broväg

Tekniska nämndens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat enligt förvaltningens bedömning och
förvaltningen får i uppdrag att i samråd med t ex skolan se över trafiksituationen
samt att en barnkonsekvensanalys upprättas.

Vid dagens nämndsammanträde diskuteras problematiken med busstrafiken.
Chef infrastruktur SBF, Ann-Sofi Lindskog, förklarar att man har gjort avsteg från
gällande detaljplan genom att tillåta skolverksamhet på området, vilket har ökat
trafikmängden med bussar. Hon efterlyser ett helhetsbegrepp för hela området.
Anna Andersson (C) yrkar att medborgarförslaget anses besvarat enligt förvaltningens
bedömning och att förvaltningen får i uppdrag att i samråd med t ex skolan se över
trafiksituationen samt att en barnkonsekvensanalys upprättas.
Ordföranden yrkar bifall till Anna Anderssons förslag.
___
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås

Külli Bergbohm och sex andra resenärer föreslår i ett medborgarförslag att det byggs en
busshållplats och ett övergångställe vid GT/GA.
”Vi är många som åker varje morgon från norra Gotland till Visby. Och det blir
problem när vi ska stiga av vid GT/GA. Där saknas det en busshållplats med trottoar och ett
övergångställe. Det är omöjligt och livsfarligt att gå av och ta sig över gatan.”…..
Bedömning
Övergångsställen där korsningsbehovet är lågt eller att det endast finns vid vissa tider
har visat sig vara betydligt sämre ur trafiksäkerhetssynpunkt än att korsa vägen utan
övergångsställe.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-11-19

Forts § 246
Orsaken är att man som gående ser sig noga för, om man korsar vägen där det inte finns
övergångsställe och man förlitar sig inte till att fordonsförare skall stanna. På den plats
där bussen stannar är hastigheten sänkt till 30 kilometer i timmen och ”betongöar” med
pollare är utplacerade för att minska hastigheten.
Passagerarna, som kommer med bussen, har olika mål och korsar därför Broväg i ett
flertal riktningar. Om ett övergångsställe skulle göras på platsen skulle troligtvis endast
ett fåtal använda det. Behovet av att korsa gatan vid busshållplatsen finns bara vid
morgonbussens ankomst. Senare under dagen finns det ett ringa behov att korsa gatan
på platsen. Detta gör att ett övergångsställe vid busshållplatsen på Broväg enligt
medborgarförslaget skulle försämra trafiksäkerheten på platsen och bör därför inte
genomföras.
Väderskydd finns vid hållplatsen för norrgående trafik på Broväg.
___
Protokollsutdrag:
RS
Förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Interpellationer
Innehåll
• Regionstyrelsens ordförande Åke Svenssons (S) svar på Elin Bååths (FI)
interpellation om de hemlösa EU-migranternas situation på Gotland.
RS 2014/609 (Bordlagd från föregående sammanträde)

• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Inger Harlevis
(M) interpellation om villkor för utförare av upphandlad persontrafik.
RS 2014/607 (Bordlagd från föregående sammanträde)

• Socialnämndens ordförande Hanna Westeréns (S) svar på Amy Öbergs (FP)
interpellation om värdighetsgaranti inom Region Gotlands äldreomsorg.
RS 2014/669

• Regionstyrelsens ordförande Åke Svenssons (S) svar på Eva Nypelius’ (C)
interpellation om landsbygdssäkring av beslut. RS 2014/603 (Bordlagd från
föregående sammanträde)

• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Per Edmans (V)
svar på Elin Bååths (FI) interpellation om genus- och HBTQ-perspektiv på
flyktingmottagande. RS 2014/670
• Regionstyrelsens ordförande Åke Svenssons (S) svar på Stefan Nypelius’
interpellation om antal anställda över 65 år inom Region Gotland.
RS 2014/671

Feministiskt initiativ
Gotland
Interpellation De hemlösa EU-migranternas situation på Gotland
Till
Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson

Till Sverige och Gotland kommer människor från andra EU-länder på flykt undan fattigdom, korruption och diskriminering. De saknar dock flyktingstatus, och räknas istället som EU-migranter.
Länge har lagarna kring EU-migranter tolkats så att så länge de är utan arbete står de utanför det
svenska systemet. Ansvaret för grundläggande mänskliga behov har konsekvent lagts på hemlandet,
och de som sökt hjälp hos socialtjänsten har enbart erbjudits biljett hem - tillbaka till den misär de
flytt.
Nyligen kom dock en dom från Förvaltningsrätten, som slog fast att kommunen enligt Socialtjänstlagen är skyldig att ge stöd till utsatta personer som befinner sig i kommunen, och att personernas
nationalitet i det sammanhanget inte spelar någon roll.
Med den domen i ryggen har flera kommuner vidtagit åtgärder för att säkerställa att alla människor
som vistas i kommunen - oavsett nationalitet - lever under människovärdiga förhållanden. I Linköping har exempelvis kommunen gett Stadsmissionen uppdrag och ekonomiskt stöd att driva ett härbärge för hemlösa EU-migranter. Förutom tak över huvudet erbjuds även rådgivning och vissa måltider.
Den 19/10 2014 överlämnades en skrivelse från undertecknad, Annamaria Bauer (V), Lasse Siggelin (V), Jonas Niklasson (C), Cecilia Nygren (MP) samt Lena Stenström (MP) där vi informerade
Regionstyrelsen om detta, samt föreslog att Gotland tar sitt ansvar för dessa människor genom att
följa Linköpingsmodellen.

Mina frågor är:
- Hur arbetar Regionstyrelsen med att säkerställa att de hemlösa EU-migranterna får det stöd de har
rätt till när de vistas på Gotland?
- Hur arbetar Regionstyrelsen vidare med förslaget om att följa Linköpingsmodellen, där Regionen
ger en frivilligorganisation uppdrag samt ekonomiskt stöd att driva härbärge och rådgivning för
hemlösa EU-migranter?

Visby 26/10 2014
Elin Bååth (FI)

Visby 2014-10-26

Interpellation:

Villkor för utförare av upphandlad persontrafik

Till:

Tekniska Nämndens Ordförande

Jag har två frågor som handlar om villkoren för utförarna av några av Region Gotlands
upphandlade transporter:
−

Enligt avtal så ska de kontrakterade bilarna fullt ut stå till färdtjänstens förfogande under
den tid de är schemalagda för att utföra den. Är det ändå möjligt att under sådan tid ta
andra körningar? Om svaret är nej: hur följs det upp?

−

Region Gotland köper biogas till egna fordon och upphandlad trafik. Omfattas de
taxibolag som utför färdtjänsten samt de som kör skolskjutsar av detta?

Inger Harlevi (M)

Interpellation angående Värdighetsgaranti inom Gotlands kommuns
äldreomsorg.

Till SON:s ordförande
Den 16 okt. 2010 skrev jag en motion angående Värdighetsgaranti inom Gotlands
kommuns äldreomsorg.
Där skrev jag att många äldre upplever att det är svårt att veta vad som utlovas av
äldreomsorgen. Det finns ingen tydlig beskrivning av vad äldre personer och dess
anhöriga kan förvänta sig av äldreomsorgen. Så är det fortfarande.
Det har nu gått 4 år sedan motionen skrevs och där du Hanna sa att det finns en
Värdighetsgaranti. Jag har inte sett någon ännu. Personalen som jag har frågat känner
inte till att det skulle finnas någon.

Min fråga till dig blir: * Om Region Gotlands Äldreomsorg har en värdighetsgaranti,
varför lämnas den inte ut till brukarna?
* Hur tänker Region Gotlands Äldreomsorg göra för att
implementera denna värdighetsgaranti hos de anställda?

Väskinde 2014-11-01

Amy Öberg

Interpellation
Till Regionstyrelsens ordförande
Åke Svensson

Interpellation ang Landsbygdssäkring av beslut
Vi i Centerpartiet lämnade i april 2013 en motion om att landsbygdssäkra alla beslut i Region
Gotland. Motionens yrkande var att Region Gotland inför landsbygdssäkring av alla politiskt
fattade beslut för att därigenom bidra till en hållbar utveckling på hela Gotland.
Regionfullmäktige beslöt i februari 2014 att bifalla motionen.
Vår avsikt är att innan beslut fattas ska Region Gotland ta fram konsekvenser hur beslutet
kan påverka landsbygden, positivt eller negativt, så att beslutsunderlagen blir rättvisa och väl
grundade även i ett geografiskt perspektiv.
Det har nu gått åtta månader sedan fullmäktiges beslut.
Därför ställer jag följande frågor.
•
•
•

Hur jobbar Ledningskontoret och övriga förvaltningar för att fullfölja
Regionfullmäktiges beslut?
Vilken metod har man valt för att säkerställa beredningsrutiner om
landsbygdssäkring?
Hur många ärenden har hitintills landsbygdssäkrats?

Lokrume 2014-10-27

Eva Nypelius

Feministiskt Initiativ
Gotland

Interpellation
Till

Genus- och HBTQ-perpektiv på
flyktingmottagande
Ordförande i GVN Per Edman

Flyktingar är inte en homogen grupp, men många vittnar om att bemötandet vid asylprocess
och flyktingmottagande ofta utgår från fördomar och patriarkala normer. Detta leder till att
grupper bland flyktingar blir osynliggjorda, ofta samtidigt som de redan är särskilt utsatta.
Kvinnor och flickor är en grupp som är särskilt utsatta i krig och väpnade konflikter. HBTQpersoner är en grupp vars särskilda behov och problematik sällan uppmärksammas trots att
flykten ofta har grund i förföljelse just pga könsidentitet eller sexuell läggning.
Inför det planerade flyktingmottagandet på Gotland har jag följande frågor:





Finns det planer på att formulera en strategi för att säkerställa att
o resurser och insatser fördelas rättvist mellan kvinnor och män?
o flykting- och försörjningsstödhandläggares individuella kartläggning av
nyanlända flyktingar inte färgas av förutbestämda patriarkala eller rasistiska
uppfattningar?
o asylsökande kvinnor synliggörs och får adekvat hjälp och stöd för att bearbeta
eventuella erfarenheter av våld och övergrepp?
Finns det planer på utbildning i genusperspektiv, hbtq-frågor och antirasism för
yrkeskategorier som arbetar med flyktingar, såsom personal på flyktingförläggningar,
polis och jurister inom rättsväsendet?
Finns det något planerat samarbete med kvinnojouren?

Visby 2014-11-28
Elin Bååth (Fi)

Interpellation
Till regionstyrelsens ordförande
Åke Svensson

Interpellation
Antal anställda över 65 år inom Region Gotland
På dagens arbetsmarknad är det vanligt att man är kvar och arbetar även efter man fyllt 65 år.
Det är positivt att den möjligheten finns för den som så önskar. Erfarenhet och mångårig
kunskap kan fortsätta att tas tillvara. Det är gynnsamt för att klara generationsväxling på flera
arbetsplatser. Samhälls- och befolkningsutvecklingen kräver dessutom att vi jobbar längre för
försörjningsbördan till välfärden ska fördelas på fler skattebetalare. Alliansregeringen ville
premiera detta genom sänkta avgifter för arbetsgivare som har anställda över 65 år. Det tar nu
den nya regeringen bort och höjer löneskatten.

Med anledning av detta undrar jag
•
•
•
•

Hur många anställda inom region Gotland nyttjar möjligheten att fortsätta jobba efter 65 år?
Hur är fördelningen mellan förvaltningarna?
Hur stor kostnad beräknas den särskilda löneskatten bli för Region Gotland under 2015?
Har hänsyn tagits till detta inför budget 2015?

Bro 14-11-28

Stefan Nypelius, Centerpartiet

