Regionfullmäktige
KALLELSE

2 mars 2015
Kallelsen med handlingar finns på internet www.gotland.se

Regionfullmäktige
kallas till sammanträde i
Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby

måndagen den 2 mars 2015 kl. 13.00
w w w .gotland.se

Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering. Upprop

2.

Ny ersättare i regionfullmäktige

3.

Avsägelser och val av:
a) En ledamot och ordförande i regionstyrelsen samt regionråd t.o.m.
2018-10-14
Ett ombud till årsstämma med AB Gotlandshem t.o.m. bolagsstämman 2019
Ett ombud till årsstämma med Gotlands Energi AB 2025/2016
En ledamot, tillika ordförande, i styrelsen för Gotlands Näringslivs och
Etableringsservice AB t.o.m. bolagsstämman 2019
En ledamot, tillika ordförande, i styrelsen för Wisby Strand Congress & Event
Gotland AB t.o.m. bolagsstämman 2019
En ledamot, tillika ordförande, i styrelsen för Inspiration Gotland AB t.o.m.
bolagsstämman 2019
En ledamot i styrelsen för Almi Företagspartner Gotland AB 2015/2016
Ett ombud till bolagsstämmor till fullmäktige i Landstingens Ömsesidiga
Försäkringsbolag t.o.m. 2018-12-31
Ett ombud till stämmor med Kommuninvest t.o.m. 2018-12-31
Ett ombud till årsstämmor med Science Park Gotland t.o.m. 2018-12-31
En ledamot, tillika ordförande, i Tryggare Gotland t.o.m. 2018-12-31
En ledamot, tillika ordförande, i Världsarvsrådet t.o.m. 2018-12-31
En ledamot, tillika ordförande, i Trafikrådet t.o.m. 2018-12-31
En ersättare till delegat i B 7 (Baltic Islands)
En representant till CPMR t.o.m. 2018-12-31
Ett ombud till bolagsstämmor med Gotlands Filmfond AB t.o.m. 2018-12-31
(efter Åke Svensson, S, som avsagt sig uppdragen)

b) En ledamot och 1:e vice ordförande i regionstyrelsen samt regionråd t.o.m.
2018-10-14 (efter Hanna Westerén, S, som avsagt sig uppdragen)
c) En ledamot i delegation för samråd vid bolagsstämmor med Gotlands

Näringslivs och Etableringsservice AB t.o.m. bolagsstämman 2019
(efter Anna Hrdlicka, M, som avsagt sig uppdraget)

d) En ersättare som lekmannarevisor för Gotlands Energi AB 2015/2016
(efter Claes-Göran Nilsson, S, som avsagt sig uppdraget)

e) Ett ombud till årsmöten med Länsteatern på Gotland t.o.m. 2018-12-31
(efter Sonia Landin, S, som avsagt sig uppdraget)

f) En ledamot, tillika ordförande, i socialnämnden t.o.m. 2018-12-31
(efter Björn Jansson, S, som avsagt sig uppdraget)

g) En ledamot i styrelsen för Gotlands Musikstiftelse t.o.m. 2018-12-31
(efter Björn Jansson, S, som avsagt sig uppdraget)

h) En ledamot i styrelsen för Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB
t.o.m. bolagsstämman 2019 (efter Rolf Öström, M, som avsagt sig uppdraget)
i) En ersättare i styrelsen för Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB
t.o.m. bolagsstämman 2015 (efter Lena Celion, M, som avsagt sig uppdraget)
j) En ersättare i styrelsen för Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB
t.o.m. bolagsstämman 2019 (efter Jacob Dygéus, M, som avsagt sig uppdraget)
k) Gustaf Hoffstedts (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige
l) Åke Svenssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige
m) Christer Engelhardts (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i
regionfullmäktige
4.

Nyval av:
a) En ledamot i styrelsen för Gotlands Elförsäljning AB mandatperioden
2015/2016 (bordlagt från föregående sammanträde)
b) En revisor och vice ordförande för Region Gotlands räkenskaper och verksamhet

2015-2018
En lekmannarevisor för Gotlands Musikstiftelse 2015-2018
En lekmannarevisor för Gotlands Näringslivs och Etableringsservice AB
En lekmannarevisor för Wisby Strand Congress och Event Gotland AB
En lekmannarevisor för Inspiration Gotland AB t.o.m. bolagsstämman 2019
En lekmannarevisor för Gotlands Stuveri AB 2015-2018
En ersättare som lekmannarevisor för Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen grupp
2, 2015
En ersättare som lekmannarevisor för Föreningen Hemsegården
En lekmannarevisor för Science Park Gotland, 2015.
(bordlagt från föregående sammanträde)

c) En ersättare för ombud vid årsstämmor med AB Gotlandshem t.o.m.

bolagsstämman 2019
En ersättare för ombud vid årsstämma med Gotlands Energi AB 2015/2016
En ersättare i styrelsen för Gotlands Näringslivs- och etableringsservice t.o.m.
bolagsstämman 2019
En ersättare för ombud vid bolagsstämma med Gotlands Näringslivs- och
Etableringsservice t.o.m. bolagsstämman 2019
En ersättare i styrelsen för Wisby Strand Congress & Event Gotland AB t.o.m.
bolagsstämman 2019
Ett ombud till årsstämma med Inspiration Gotland t.o.m. bolagsstämman 2019
Ett ombud till bolagsstämman med Almi Företagspartner Gotland AB 2015/2016
En ledamot i styrelsen, tillika ordförande, för Länsteatern på Gotland 2015-2018

En delegat till Städernas Östersjöråd 2015-2018
En ledamot, tillika ordförande, i Pensionärsrådet inom Region Gotland 2015-2018
En ledamot i Beslutsgrupp för bidrag till politiska ungdomsorganisationer
2015-2018
En delegat till B 7 (Baltic Islands)
En representant till CPMR 2015-2018
En ersättare för ombud till bolagsstämmor med Gotlands Filmfond AB 2015-2018
(bordlagt från föregående sammanträde)

5.

Detaljplan Fårö Stora Gasmora 1:55 m.fl; antagande

6.

Riktlinjer för attest

7.

Överföring av medel från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avseende
Lövsta – Gotland Grönt Centrum AB

8.

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt lagen om skydd mot
internationella hot mot människors hälsa

9.

Revidering av avgiftsregler för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg med
avseende på Lovfritids

10.

Taxa för transport av gods i kollektivtrafiken

11.

Reviderat riksavtal för utomlänsvård

12.

Strategi, organisation och resurser för ett förstärkt mottagande av nyanlända
personer till Gotland

13.

Förändring i reglemente för socialnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

14.

Ägardirektiv Almi Företagspartner Gotland AB

15.

Tjänstegarantier för barn- och utbildningsnämnden. Motion av Simon Härenstam (M)

16.

Rädda Bromma flygplats. Motion av Gustaf Hoffstedt (M) och Simon Härenstam (M)

17.

Medborgarförslag; nyinkomna

18.

Medborgarförslag; beslutade

19.

Björn Dahlströms (C) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) om belysning på enskilda vägar.

20.

Eva Ahlins (C) interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis
Benzler (V) om planering av förskolor.
Lars Thomssons (C) interpellation om genomförande och uppföljning
av beslut samt Eva Ahlins (C) interpellation om stöd till Region
Gotlands chefer bordläggs.

21.

Information:
• Socialnämndens beslut 2014-12-04, § 161, sammanställning över beslut om
bistånd eller insatser som inte verkställts per den 30 september 2014.

22.

Årsredovisningar och revisionsberättelser för bolag 2013; anmälan

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 21 februari 2015
Conny Kristensen Gahnström
Ordförande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-03-02

Handlingar till

Ärende 2

Ny ersättare i regionfullmäktige
Innehåll
• Länsstyrelsens protokoll 2015-01-02 från sammanräkning som utvisar att
Per-Anders Croon (M) blir ny ersättare i regionfullmäktige.

Ärir
1/2

2015 -öl- O 8
Länsstyrelsen i
Gotlands län

REGION GOTLAND

PROTOKOLL
2015-01-02

Dnr: 201-3625-14
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
31 december 2014 till och med den 14 oktober 2018.
Kommun: Gotland
Parti: Moderaterna
Ny ersättare: Per-Änders Croon

Avgången ersättare: Lena Simonson
Regionfullmäktige vid Region Gotland har i anmodan daterad 2014-12-17 anhållit om att
det framräknas en ny ersättare i regionfullmäktige för Moderaterna eftersom Lena Simonsson
från 2014-12-31 har befriats från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Visby
Ledamot

Ersättare

Gustaf Hoffstedt
Stefan Wramner
Simon Härenstam
Anna Hrdlicka
Inger Harlevi
Meishuan Wong

!. Roif öström
2. Ingemar Lundqvist
3. R0bin Storm
4. Sven BosarfVe
5. peter Wennblad
6. Patrik Thored
7. Per-Änders Croon *

Norra
Ledamot

Ersättare

LenaCelion
Mats Hedström
Jesper Skalberg Karlsson

1. Rolf Öström
2. Ingemar Lundqvist
3. Robin Storm
4. Sven BosarfVe
5. Peter Wennblad
6. Patrik Thored
7. Per-Änders Croon *

2/2

Södra
Ledamot

Ersättare

Rune Fröling
Margareta Persson
Håkan Onsjö
Margareta Benneck

1. Rolf Öström
2. Ingemar Lundqvist
3. Robin Storm
4. Sven Bosarfve
5.PeterWennblad
6. Patrik Thored
7. Per-Änders Croon *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Visborgsallén 4, 621 85 VTSBY inom tio dagar
efter dagen för detta beslut.

'r
Lena Norén

Kopia till
Kommun
Ny ersättare
Parti: Moderaterna

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-03-02

Handlingar till

Ärende 3

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll

a,l) Åke Svenssons (S) avsägelse från samtliga politiska uppdrag inom Region
Gotland.
c) Anna Hrdlickas (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i delegation i
samråd vid bolagsstämmor med Gotlands Näringslivs- och
Etableringsservice.
d) Claes-Göran Nilssons (S) avsägelse från uppdraget som ersättare som
lekmannarevisor för Gotlands Energi AB. (Handling skickas senare)
e) Sonia Landins (S) avsägelse från uppdraget som ombud till årsmöten
med Länsteatern på Gotland. (Handling skickas senare)
f,g) Björn Janssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot, tillika
ordförande för socialnämnden samt ledamot i styrelsen för Gotlands
Musikstiftelse fr.o.m. 2015-03-02
h,i) Rolf Öströms (M) och Lena Celions (M) avsägelse från uppdraget som
ledamot i respektive ersättare i styrelsen för Gotlands Näringslivs- och
Etableringsservice AB
j)

Jacob Dygéus (M) avsägelse från uppdragen som ersättare i Gotlands
Näringslivs- och Etableringsservice AB samt Wisby Strand Congress &
Event Gotland AB

k) Gustaf Hoffstedts (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i
regionfullmäktige
m) Christer Engelhardts (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i
regionfullmäktige

Regi on Gotl an d
S t yre l se n/k a n s li

2015 -02- O6
Till Regionfullmäktige Gotland
Ref... ...... ..... ....... ... .................. ..... .

Undertecknad önskar härmed befrias från uppdraget som regionråd f o m
2015-02-28.
Jag önskar samtidigt bli befriad från samtliga politiska uppdrag inom
Region Gotland.
Visby 2015-02-06

\ /~cL
~ke Svensson

- -

Roma Km'by 5 16
622 54 Romakloster

Änr

2015 -01- 2 §
Anna Hrdlicka
Wallérs Plats 4
621 56 VISBY
T. 08 39 39 63
M. 0705 19 27 18
E. anna@hrdlicka.se

REGSG'- 3OTLAND

Visby den 27 januari 2015

Avsägelse
På grund av förändrade arbetsförhållanden / ny anställning avsäger jag mig mitt
uppdrag som "ledamot i delegation för samråd vid
bolagsstämman" i GNEAB.
Med vänliga hälsningar

Anna Hrdlicka

Region Gotland
Sty r e l se n/k a n s li

2015 -02- 1 7
Till Regionfullmäktige
Region Gotland.

Ref...... ....... .......... ..... ..... .... .......... .

Härmed ber jag om att bli entledigad från följande uppdrag från 20150302:
Ordförande samt ledamot i Socialnämnden,
Ledamot av Gotlands Musikstiftelse,

Visby 20150217

REGION GOTLAND

2015 -02- 1 O
Till Regionfullmäktige på Gotland och styrelsen för GNEAB

Avsägelse av uppdrag/ begäran om utträde ur styrelse

Härmed begär vi, Rolf Öström och Lena Celion, att vi entledigas från uppdrag i Gotlands Näringslivsoch Etableringsservice AB, GNEAB, och i bolaget Wisby Strand Congress & Event Gotland AB,
snarast.
Rolf Öström är vald som ordinarie ledamot i styrelsen medan Lena Celion är vald suppleant/ersättare i
de båda aktuella bolagen.
Anledningen till denna begäran om utträde, är att styrelsen beslutat att en oberoende utredning/
granskning skall ske av bolaget. Vi anser att vi från att detta beslut taget om att granskning skall ske och
fram till att granskningen avslutats, riskerar att inte uppfylla kravet från ägare och allmänhet om att vi är
opartiska, om vi fortsättningsvis kan kunna anses ha lojaliteter i synnerhet till bolaget GNEAB.

Visby 2015-02-06

Rolf Oström (M)

Lena Celion (M)

Änr

Visby 2015-02-11

2015-02-13

Regionfullmäktige
Region Gotland

REGION GOTLAND

Entledigande.
Undertecknad begär entledigande från uppdraget som ledamot i Regionfullmäktige Region Gotland
från och med tisdagen den 3 mars 2015.

Visby dag som ovan

Christer Engelhardt
Adress:
Lyegatan 6
621 43 Visby

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-03-02

Handlingar till

Ärende 4

Nyval i styrelser, nämnder m.m.
Innehåll
• De val som bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2014-12-15,
se ärendelistan.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-03-02

Handlingar till

Ärende 5

Detaljplan Fårö Stora Gasmora 1:55
m.fl; antagande
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-12-17, § 403
• Ledningskontoret 2014-10-16
• Byggnadsnämnden 2014-10-01, § 238 med förslag till detaljplan

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-12-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09

Rs § 403
Au § 364

Detaljplan. Fårö Stora Gasmora 1:55 m fl, antagande
RS 2012/598

- Ledningskontoret 2014-10-16

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Planförslaget för Fårö Stora Gasmora 1:55 m.fl. tillstyrks.

Syftet med planen är att möjliggöra styckning av sex tomter för bostäder. Planförslaget
har stöd i det planprogram för Ekeviken och Skär som togs fram 2001. Förslaget har
också stöd i den fördjupade översiktsplanen för Fårö som antogs av regionfullmäktige i
februari 2014. Planområdet, som idag är obebyggt, är beläget vid norra delen av
Ekeviken och i omedelbar närhet till Natura 2000-området Ulla Hau.
VA-frågorna bedöms kunna lösas med en kombination av enskilda och gemensamma
anläggningar. Den föreslagna bebyggelsen kommer att anpassas till den rådande
landskapsbilden vilket innebär att bostäderna kommer att lokaliseras till skogsbrynen
och utformas så att brynets karaktär bevaras. Fasaderna kommer att utformas i trä i
diskreta färger. De slutsatser som redovisas i MKB:n medför inga hinder mot ett
plangenomförande.
Exploatören kommer att stå för samtliga kostnader för genomförandet av planen. De
synpunkter som inkommit under granskningsskedet har inte föranlett några ändringar i
planförslaget förutom sådana av redaktionell karaktär samt att vägdragningen ändrats
något. Regionstyrelsen har under granskningsskedet tillstyrkt planförslaget.
Ledningskontoret har inget att erinra mot planförslaget.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2012/598

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Datum Den 16 oktober 2014

Regionstyrelsen

Förslag till detaljplan Fårö Stora Gasmora 1:55 m fl,
antagande
Förslag till beslut

Planförslaget tillstyrks och överlämnas till regionfullmäktige för antagande.
Bakgrund

Syftet med planen är att möjliggöra styckning av sex tomter för bostäder. Planförslaget har stöd i det planprogram för Ekeviken och Skär som togs fram
2001. Förslaget har också stöd i den fördjupade översiktsplanen för Fårö som
antogs av regionfullmäktige i februari 2014. Planområdet, som idag är
obebyggt, är beläget vid norra delen av Ekeviken och i omedelbar närhet till
Natura 2000-området Ulla Hau.
VA-frågorna bedöms kunna lösas med en kombination av enskilda och gemensamma anläggningar. Den föreslagna bebyggelsen kommer att anpassas till den
rådande landskapsbilden vilket innebär att bostäderna kommer att lokaliseras
till skogsbrynen och utformas så att brynets karaktär bevaras. Fasaderna
kommer att utformas i trä i diskreta färger. De slutsatser som redovisas i
MKB:n medför inga hinder mot ett plangenomförande.
Exploatören kommer att stå för samtliga kostnader för genomförandet av
planen. De synpunkter som inkommit under granskningsskedet har inte
föranlett några ändringar i planförslaget förutom sådana av redaktionell
karaktär samt att vägdragningen ändrats något. Regionstyrelsen har under
granskningsskedet tillstyrkt planförslaget.
Bedömning

Ledningskontoret har inget att erinra mot planförslaget.
LEDNINGSKONTORET

Jan Björinge

Regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803

1 (1)

~ Region
m'f Gotland
Byggnadsnämnden 2014-10-01

Protokoll

Bn § 238

Färö Stora Gasmora 1:55 - detaljplan, godkännande
BN 2006/62025

- SBF den 8 september 2014
- Au § 215

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

Jäv
Avdelningschef Christian Hegardt meddelade jäv och lämnade sammanträdet.

Bakgrund
Syftet med planläggningen är att tillskapa sex tomter för bebyggelse vid Ekeviken.
Planförslaget följer intentionerna i planprogram för Ekeviken - Skär, godkänt av
byggnadsnämnden 2001-08-28 och fördjupad översiktsplan för Fårö, antagen 2014-02
20 av regionfullrnäktige.
Granskning

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2013-10-09 § 200, med beslut om
utställning.
Plan förslaget, daterat 2013-09-25, har varit utsänt för granskning under tiden fLo.m . 25
november t.o.m. 23 december 2013. De yttranden som inkommit finns på
samhällsbyggnads förvaltningen.
Inkomna synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i ett
utställningsutlåtande.
F öljande revideringar har skett:
•
•

r······

M •• _

Vägdragningen har ändrats något.
Redaktionella ändringar har gjorts.

•• _

••••••••

i Justerare:

I~

................_ ....... ··········_·········__.....·····_······-r..····_········_·.......__............._-_......_ .........__....._-_.
! Utdragsbestyrkande:
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.....- ...._.............._._......_-_........._-_.. .......
_~_

_

__

~ Region

~ Gotland
Byggnadsnämnden 2014-10-01

Protokoll

Bn § 238 forts

Bedömning
Samhällsbyggnads förvaltningen anser att detaljplanen daterad 2013-09-25, reviderad
2014-09-17 kan godkännas och överlämnas till region fullmäktige för antagande.
Upplysningar
Telefon Region Gotland 0498-26 90 00, e-post: byggnadsnamnd@gotland.se
Postadress: Byggnadsnämnden, 621 81 Visby

l}~~t:r: ----~--_············_··
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! Utdragsbestyrkande:
_- ....._--_...__..._-_..._....._...._--_._-_._-- .....•__ _....•._._.-_._

... ~_ .....
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr PLAN.2006.62025
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Monica Tingström

2014-09-17

Byggnadsnämnden

FÅRÖ STORA GASMORA 1:55
Detaljplan - godkännande

Förslag till beslut

Byggnadsnämnden godkänner planförslaget och överlämnar ärendet till
regionfullmäktige för antagande.
_____________________________________________________________
Bakgrund

Syftet med planläggningen är att tillskapa 6 tomter för bebyggelse vis Ekeviken.
Planförslaget följer intentionerna i planprogram för Ekeviken – Skär , godkänt
av byggnadsnämnden 2001-08-28 och fördjupad översiktsplan för Fårö,
antagen 2014-02-20 av regionfullmäktige.
Granskning

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2013-10-09 § 200, med beslut om
utställning.
Planförslaget, daterat 2013-09-25, har varit utsänt för granskning under tiden fr
o m 25 november t o m 23 december 2013. De yttranden som inkommit finns
på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inkomna synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i ett
utställningsutlåtande.
Följande revideringar har skett:
•
Vägdragningen har ändrats något.
•
Redaktionella ändringar har gjorts.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-bn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

1 (2)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr PLAN.2006.62025

Region Gotland

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att detaljplanen daterad 2013-09-25,
reviderad 2014-09-17 kan godkännas och överlämnas till regionfullmäktige för
antagande.
Avdelning Bebyggd miljö

Anders Rahnberg
planchef

2 (2)

1 (4)
Ärendenr. 62025
Handlingstyp Utlåtande
Datum 16 september 2014

Detaljplan för FÅRÖ STORA GASMORA 1:55 M.FL., Region Gotland
Utlåtande över yttranden och synpunkter som inkommit under utställningstiden
Med anledning av inkomna yttranden och synpunkter har följande revideringar gjorts:
•
•

Vägdragningen har ändrats något.
Redaktionella ändringar har gjorts.

Genomförda ändringar bedöms inte vara av sådan principiell karaktär eller av sådan art att ett
förnyat utställningsförfarande erfordras. Utlåtandet kommer att sändas till de som inte fått sina
kvarstående synpunkter tillgodosedda för kännedom.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Byggnadsnämnden godkänner planförslaget och sänder över det till Regionfullmäktige för
antagande.
________________________________________________________________________
Planförslaget, daterat 2013-09-25 har enligt 5 kapitlet 23 § plan- och bygglagen varit utställt för
offentlig granskning hos samhällsbyggnadsförvaltningen fr o m den 25 november t o m den 23
december 2013. Den formella utställningen/granskningen har föregåtts av samråd med berörda
fastighetsägare, statliga, regionala och kommunala myndigheter samt andra vilka kan ha intressen
att bevaka. Framförda synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i separat
samrådsredogörelse. Kungörelse angående utställningen har varit införd i ortstidningarna och
uppsatt på Region Gotlands anslagstavla. Brev har översänts till berörda fastighetsägare enligt
upprättad postlista.
Nedan ges en redovisning av inkomna synpunkter och samhällsbyggnadsförvaltningens
bemötanden av dessa. De yttranden som inkommit arkiveras på samhällsbyggnadsförvaltningen
(ärendepärmen U1 – U7).
Följande yttranden har inkommit under utställningstiden:
Instans/
Inkommande
datum

Synpunkter/Åtgärder

Statliga och kommunala nämnder och styrelser

Länsstyrelsen
2013-12-23
U2

Om Region Gotland anser att planförslaget kan innebära att markavvattning
krävs eller att förslaget innebär en påverkan på hydrologin bedömer
Länsstyrelsen att detta kan ha en inverkan på natura-2000-området som då
kräver tillstånd.
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För att säkerställa att den föreslagna avloppslösningen inte ska medföra
framtida risk för miljön och människors hälsa, samt de ekonomiska
konsekvenser det medför, anser Länsstyrelsen att avloppet bör prövas och
tillstånd erhållas innan planen antas.
En särskild arkeologisk utredning ska utföras i form av provschakt.
Länsstyrelsen anser att det finns en osäkerhet om området hyser rödlistade
arter eller arter som åtnjuter skydd enligt artskyddsförordningen. En
inventering innefattande kärlväxter bör göras vid minst två tillfällen under
säsongen.
Samhällsbyggnads- Om befintliga avvattningssystem behöver rensas kommer tillstånd att sökas
förvaltningen
hos Länsstyrelsen.
En bestämmelse i detaljplanen anger att bygglov inte för ges förrän vägar,
vatten och avlopp är utbyggt.
En undersökningsplan för arkeologisk undersökning inom planerad ny
vägsträckning har gjorts, daterad 2014-05-08. Schaktkontroll ska göras av den
östligaste delen av den planerade vägen.
En inventering, daterad 25 juli 2014, har gjorts av Gotlands Botaniska
Förening. Inga rödlistade kärlväxter har noterats inom området.
Enligt inventeringen kan några äldre grova och skyddsvärda tallar och en
rödlistad avarönn komma i konflikt med vägdragningen. Avarönnen ingår i
EUs Art- och Habitatdirektiv . Den är rödlistad (Sårbar VU) 2010 och ingår i
Artskyddsförordningen som fridlyst.
Vägdragningen ändras så att hänsyn tas till avarönnen. De äldre tallarna
växer på grannfastigheten och bedöms inte komma i konflikt med vägen.

Trafikverket
2014-01-08
U5

Ny bebyggelse bör tillkomma där tillgång till god kollektivtrafik finns.

Samhällsbyggnads- Under rubriken ”kollektivtrafik” i beskrivningen redogörs för kollektivtrafiken.
förvaltningen

Regionstyrelsen
2014-01-08
U6

Planförslaget tillstyrks.

Tekniska nämnden
2014-06-02
U7

För att reglera exploatörens åtaganden skall exploateringsavtal upprättas
innan detaljplanen antas.

Markägare/Boende/Föreningar

Stora Gasmora 1:29 Fastigheten Stora Gasmora 1:29 saknar rätt till väg. Vi vill därför att
2013-12-09
vändplanen för den nya vägen flyttas norrut för att på så sätt anordna tillfart
U1
till Stora Gasmora 1:29.
Vi är uppmanade av Lantmäteriet att söka samverkan med grannfastigheterna
för att lösa tillfarten till Stora Gasmora 1:29. Tillfartsfrågan verkar kunna lösas
genom planförslaget.
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Samhällsbyggnads- För att kunna lösa tillfart till fastigheten Stora Gasmora 1:55 har en ny väg
förvaltningen
från öster via flera fastigheter lagts in. Att lösa tillfart till Stora Gasmora 1:29
ingår inte i planförslaget.

Stora Gasmora 1:89 Mottog förslaget att anlägga en ny väg över fastigheterna Stora Gasmora 1:18
2013-12-23
och 1:42 ett tiotal meter från vår fastighet Stora Gasmora 1:89 med
U3
bestörtning. Att stycka sönder den vackra ängsmarken där bland annat
lärkfalken häckar varje år tycker vi är ett ingrepp som knappast är förenligt
med natur- och kulturintressen. Detta innebär att framför vår fastighet
kommer två parallella vägar att löpa. Om man vill anlägga ny bebyggelse bör
angöringsvägar kunna byggas direkt från stora landsvägen på tomtgränserna
exempelvis mellan fastigheterna Stora Gasmora 1:62 och 1:24 eller mellan
1:24 och 4:18. Det naturligaste hade varit att ansluta till vägen vid Ulla Hau.
Detta är tydligen omöjligt eftersom man påstår att en sådan angöring skulle
inkräkta några meter på naturskyddsområde. Tydligen är det bättre att offra
ängsmarken enligt ovan.
Den föreslagna angöringsvägen med sin långa sträckning över vacker
ängsmark bör begränsas enligt ovan nämnda förslag.
Stora Gasmora 1:90 Vi har tagit del av ärendet rörande byggnad av väg, lokal slinga, på Stora
2013-12-30
Gåsemora (har tolkats som Stora Gasmora). Vi emotsäger oss förslaget då
U4
trafiken på denna väg kommer att påverka vår närmiljö på ett negativt sätt.
Samhällsbyggnads- Den föreslagna vägen kommer att anläggas minst 40 meter från
förvaltningen
fastighetsgränsen till Stora Gasmora 1:89 och 1:90 och avskärmas av ett
staket mot fastigheten Stora Gasmora 1:42. Den parallellväg som beskrivs är
belägen på Stora Gasmora 1:42 och är tillfart till Stora Gasmora 1:89 och 1:90
genom servitut samt till stamfastigheten Stora Gasmora 1:42. Den nya vägen
kommer att trafikeras av ett begränsat antal bilar då det endast är sex tomter
som möjliggörs i detaljplanen.
Vägen planeras anläggas framför staketet. I
fonden syns det hus, beläget på fastigheten Fårö
Stora Gasmora 1:90, som ligger närmast den
planerade vägen.

Vägen anläggs som en enkel körväg och kommer inte att påverka natur- och
kulturvärden negativt. Det kan tyckas naturligt att använda den befintliga
vägen men då den berör Natura2000-området är det inte möjligt.
Den nya vägen kan också bidra positivt genom att den möjliggör en säker och
vacker promenad till Ulla Hau och naturreservatet i stället för att gå längs den
mer trafikerade landsvägen som saknar utrymme för gång- och
cykeltrafikanter.
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Särskild sammanställning enligt Miljöbalken kap 6 § 16
Den särskilda sammanställningen ska redovisa hur miljöaspekter har beaktats i planen samt
uppföljning av eventuell betydande miljöpåverkan som planen medför.
Integrering av miljöaspekter i detaljplanen
En behovsbedömning för miljöbedömning upprättades 2008-11-18 och samråd om denna bedömning
gjordes med länsstyrelsen. Kommunens bedömning var att planarbetet kunde ske utan
miljöbedömning. Länsstyrelsen ansåg dock i sitt yttrande ang. behovsbedömningen (2008-12-19) att
planens genomförande kunde innebära betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning med
MKB därför behövdes. Kommunen beaktade länsstyrelsens yttrande och ändrade sin bedömning. En
MKB upprättades av Samhällsbyggnadsförvaltningen. MKB:n har åtföljt planen under samråd och
utställning. Under arbetet med detaljplanen har flera framförda synpunkter på miljöaspekter
analyserats, beaktats och inarbetats i detaljplanen.
Hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samråd och utställning har beaktats.
De frågeställningar som har aktualiserats i miljöbedömningen och i synpunkter i samrådet är i första
hand planens påverkan på naturmiljön. Speciellt har Samhällsbyggnadsförvaltningen efter samrådet
dragit om tillfartsvägen till planområdet för att inte påverka Naturreservatet och Natura2000 området
Ullahau. Samhällsbyggnadsförvaltningen har även kompletterat MKB med en separat
naturvärdesinventering som genomfördes av Gotlands Botaniska förening under sommaren 2014. I
inventeringen lyfts främst förekomsten av Avarönn, som är fridlyst, samt ett antal äldre tallar som är
värdefulla ur biologisk synpunkt. Planen har efter utställningen ändrats så att tillfartsvägen dras om för
att värna de naturvärden som identifierats.
Skälen till att planen bör antas i sin nuvarande form istället för de alternativa lokaliseringar och
utformningar som prövats.
Någon alternativ lokalisering av eventuell bebyggelse har inte prövats. Planområdet är framtaget på
initiativ av markägarna och en förutsättning för denna detaljplan är att det byggs på det prövade
markområdet.
Åtgärder som avses vidtas för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan
som planen medför
Som framgår av MKB är det osannolikt att planens genomförande ger några som helst negativa
effekter eller sådan betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalken. Inga särskilda åtgärder
planeras därför för att förebygga, hindra eller motverka sådan påverkan. Någon särskild uppföljning
eller övervakning p.g.a. att planen genomförs är inte motiverad.

Visby den 16 september 2014

Anders Rahnberg
enhetschef plan

Monica Tingström
fysisk planerare
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PLANENS SYFTE OCH Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 6 st tomter för bebyggelse.
HUVUDDRAG
Detaljplanen förljer intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Fårö.
PLANDATA
Området ligger vid norra delen av Ekeviken och öster om Natura 2000 Lägesbestämning
området och naturreservatet Ulla Hau, med angörande väg från Ekeviken i
anslutning till tomterna Stora Gåsmora 4:18 och Stora Gåsmora 1:42.

 Areal

Planområdet omfattar ca 18 ha.

 Markägoförhållanden

Fastigheterna Fårö Stora Gåsmora 1:55, Stora Gasmora 4:18 och Stora
Gasmora 1:42 är i privat ägo.
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Planområdets läge vid Ekeviken

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

 Översiktliga planer

I översiktsplan Bygg Gotland, antagen av kommunfullmäktige 2010-06-10
ligger området inom ”Gotlandskusten”. Planområdet omfattas vidare av en
fördjupad översiktsplan för Fårö som antogs av kommunfullmäktige 201402-20.

 Detaljplaner

Planområdet är inte tidigare detaljplanelagt.

 Program för planom-

Gotlands kommun tog 2001 fram ett planprogram för Ekeviken och Skär. I
detta anges att vid byggande i området bör gemensamma lösningar när det
gäller vägar, vatten och avlopp eftersträvas. Öppna odlings- och
betesmarker ska hållas fria från bebyggelse.

 Servitut, rättigheter

Inom planområdet finns inga befintliga samfälligheter.

 Kommunala beslut i

Byggnadsnämnden gav 2008-12-10 samhällsbyggnadsförvaltningen
uppdraget att i samarbete med konsult upprätta en detaljplan för området.

området

och samfälligheter
övrigt

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för Fårö Stora Gåsmora 1:55 har tagits
fram av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-01-17 och reviderad inför
beskrivning
utställningen 2013-09-11.
__________________________________________________________________________________________

 Miljökonsekvens-
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En inventering, daterad 25 juli 2014, har gjorts av Gotlands Botaniska
Förening som avsåg att undersöka eventuell förekomst av kärlväxter inom
planområdet. Inventeringen utfördes vid två tillfällen under sommaren 2014.
Det konstaterades att det inte fanns några rödlistade kärlväxter inom
planområdet. Det visade sig att den föreslagna tillfartsvägen kommer i
konflikt med några äldre grova och skyddsvärda tallar samt en avarönn som
har ett starkt skydd.
Vägdragningen har ändrats för att inte påverka träden negativt.
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
 Mark och vegetation Marken utgörs av skogsmark beväxt med tallskog och en del lövskog som
sparas i möjligaste mån. Tomterna avses orienteras mot befintlig åkermark
för att få bästa möjliga solexponering. Söder om planområdet finns en ca
50 meter bred åkermark och bortom denna skog.
Enligt inventering gjord av Gotlands Botaniska förening ska vid anläggande
av vägen hänsyn tas till några äldre skyddsvärda tallar och en fridlyst
avarönn. Avarönn ingår i EUs Art- och Habitatdirektiv, är rödlistad (Sårbar
VU) 2010 och ingår i Artskyddsförordningen. Enligt Naturvårdsverkets
”Vägledning för arter i habitatdirektivets bilaga 2” (NV-01162-10) gäller
bl.a. följande för avarönn (räknas här delvis som underart till fagerrönn):

”Gängse åtgärder för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus så att
inga försämringar för arten sker, (dvs att artens intressen respekteras i
fysisk planering, tillståndsprövning, generell naturvårdshänsyn,
förvaltning av skyddade områden, artskydd och uppföljning samt
övervakning).
Vilt levande exemplar av underarten är fridlyst enligt 7§ Artskyddsförordningen (2007:845) vilket innebär att det är förbjudet att avsiktligt
plocka, samla in, skära av, dra upp med rötterna eller förstöra underarten i naturen. Förbudet gäller alla stadier i underartens livscykel.”
Det innebär ett mycket starkt skydd för detta träd, som har ett av sina mest
omfattande bestånd på östra Fårö. Här krävs ett skyddsavstånd vid
anläggandet av infartsvägen. Vägen föreslås läggas söder om avarönnen,
intill en högvuxen björk som står i åkerkanten, se foto nedan. Diket i
åkerkanten får inte läggas igen eller vidgas.
Vy från Stora
Gasmora 1:42 där
vägen planeras
anläggas med ett
skyddsavstånd på
cirka 15 meter från
avarönnen.

 Geotekniska förhållanden

Planområdet ligger på skogsbevuxen sanddyn. Sanddjupet har uppmätts
till ca 4,5 m över kalkberggrund vid provborrning inom området.
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 Fornlämningar

Efter särskild utredning (Rapport Arkeodok 2010:2) konstateras att den
troliga platsen för den medeltida ödelagda gården Fifang inte ligger inom
tänkt tomtmark för bostadsbebyggelse. Arkeologisk schaktningsövervakning kan komma att bli aktuell.
En undersökningsplan för arkeologisk undersökning inom planerad ny
vägsträckning har gjorts, daterad 2014-05-08. Schaktkontroll ska göras av
den östligaste delen av den planerade vägen.
Annan kulturmiljö eller fornlämning berörs inte av planen.

Bebyggelseområden
 Bebyggelse

Ingen bebyggelse finns idag inom området.
Planområdet omfattar 6 tomter för bostadsbebyggelse. Byggnadshöjden
föreslås uppgå till högst 3,5 meter och största taklutning får uppgå till 30
grader. Detta ger möjlighet att bygga i ett våningsplan eller ett våningsplan
med inrett sovloft.
Den nya bebyggelsen ska utföras med god anpassning till den rådande
landskapsbilden. Bebyggelsen placeras i skogsbryn och skall till placering
och utformning understryka och bevara brynets karaktär. Fasader skall
utföras i trä och med dämpade färger.
För att anpassa bebyggelsen till platsen har största tillåtna byggnadsarea
begränsats till 150 kvm per tomt.

Gator och trafik

 Gatunät

Befintlig väg till fastigheten får inte användas då den delvis går genom
naturreservatet Ullahau som också är Natura-2000 område. För att
möjliggöra tillfart till fastigheten krävs att ny väg anläggs. Den lösning som
planförslaget redovisar dras över Stora Gasmora 4:18 och 1:42. Den nya
vägen följer fastighetsgräns och berör till viss del åkermark. Att åkermark
ianspråktas bedöms kunna accepteras då befintlig väg inte kan användas
på grund av Natura-2000 området.
Tillfartsvägen till planområdet är en ny grusväg. Den ansluter till befintlig
grusväg på fastigheten Austers 1:14 som i sin tur ansluter till vägen mellan
Ekeviken och Skär.
Vid bildande av gemensamhetsanläggning regleras ersättning för
avstående av mark till anläggningen. Inom planområdet avstår
fastigheterna Fårö Stora Gasmora 4:18 och Stora Gasmora 1:42 mark till
lokalgatan. Den nya vägen kan möjliggöra för fler fastighetsägare att
stycka av tomter. Vägen blir också en trevlig gång- och cykelväg till Ulla
Hau.
För att inte påverka en fridlyst avarönn har vägen anpassats och löper i en
båge runt trädet. Vägdragningen har ändå anpassats så att så lite som
möjligt av åkermarken påverkas
Inom planområdet tillskapas en angöringsväg med vändzon norr om de
sex tomterna. En öppning mellan tomterna vid vattentäkten mellan fjärde
och femte tomten från väster möjliggör för eventuell framtida åkerväg för
att nå fastigheten Stora Gasmora 1:25. Fastigheten kan nås söderifrån
men möjlighet ges också i planen.

__________________________________________________________________________________________
Detaljplan för Fårö Stora Gasmora 1:55
planbeskrivning – 2013-09-25 reviderad 2014-09-16

5 (7)

 Parkering, angöring

Parkeringsplatser och garage anordnas inom respektive tomt.

 Kollektivtrafik

Under sommaren trafikeras väg 702 av kollektivtrafiken. Övrig tid kan
skolskjutsarna nyttjas. Det finns också möjlighet att två gånger i veckan
anlita plustrafiken.

och utfart

Teknisk försörjning

 Vatten och avlopp

Möjlighet att ansluta till kommunalt VA saknas. Provpumpning gjord 2010
har visat att god vattentillgång finns inom området, och den uppkomna
avsänkningen av grundvattennivån har liten påverkan på befintliga
vattentäkter. Tomterna kommer att försörjas av gemensam vattentäkt.
Länsstyrelsen bedömer (2012-04-18) att tillstånd för vattentäkt ej behöver
sökas hos Mark- och miljödomstolen.
För tomterna byggs avloppsanläggning med tät tank på varje fastighet
samt efterpolering av bdt-vatten genom gemensam infiltration. Det innebär
att husen måste förses med separata ledningar för WC respektive badoch tvättvatten. Avloppsanläggningen skall miljöprövas.
Befintligt öppet dike över fastigheten Stora Gåsmora 1:55 bör förläggas
som täckdike utanför byggrätter innan byggnation påbörjas.

 Värme och el

Nätägare inom planområdet är GEAB. Befintlig luftledning på fastigheten
Stora Gåsmora 1:55 bör flyttas innan byggnation.

 Avfall

Kommunal sophämtning.

Miljökonsekvenser

 Naturmiljö

Planen bedöms inte medföra skadligt markslitage eller annan skada inom
Natura 2000-området. Uttag av vatten och utsläpp av avloppsvatten
kommer inte att påverka naturtyper eller arter som finns på Ullahauområdet eller i övrigt kring planområdet (MKB 2013-10-10).
Skogsbiotopen
naturvärden.

inom

planområdet

bedöms

inte

ha

några

högre

 Uppvärmning

Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna
för miljövänliga lösningar optimeras. Till exempel kan läget på tomterna
vara positivt för solceller.

 Radon

Enligt radonkartan är risk för markradon låg inom området men en
markundersökning bör ändå genomföras för att kunna ta ställning till om
eventuella krav ska ställas på radonskydd i samband med att bygglov ges.
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Jämställdhet och
barnperspektiv

Planområdet med omnejd är en tillgång för alla. Området är beläget i
anslutning till Ullahau naturreservat. Folkhälsoforskning visar att tillgången
på grönområden, cykel- och gångvägar gör kvinnor och män mer aktiva.
Bostadsnära natur innebär plats för lek, ensamhet, samvaro, inspiration
och rekreation. Forskning visar att naturen har återuppbyggande effekter.
Förenta nationernas barnkonventionen är alltid närvarande under
planeringsarbetet, då de är en förutsättning för god samhällsbyggnad.
Barnkonventionens beaktande säkerställs också genom remissförfarandet
under planprocessen.
Kollektivtrafiken trafikerar väg 702 under sommaren.

Administrativa frågor

Planens genomförandetid upphör att gälla 5 år efter att planen vunnit laga
kraft. Ändras eller upphävs planen under genomförandetiden har
fastighetsägare rätt till ersättning för den skada denne åsamkas. Efter
genomförandetiden fortsätter detaljplanen att gälla med dess byggrätter,
men ändras eller upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för de
byggrätter som gått förlorade.

Konsulter

Planbeskrivningen är upprättad av Christian Hegardt.
Projektengagemang Kring Arkitektur AB.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2013-09-25, reviderad 2014-09-16

Anders Rahnberg
enhetschef plan

Monica Tingström
fysisk planerare
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HANDLINGAR








Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Fastighetsförteckning
Grundkarta
Miljökonsekvensbeskrivning

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Allmänt
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan skall fungera som
vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgöranden i frågor som
rör fastighetsbildning m.m. regleras således genom respektive speciallag.
Tidplan

Detaljplanen upprättas genom normalt planförfarande. Efter erforderligt
samråd och utställning kan detaljplanen antas. Ett antagande beräknas
kunna ske fjärde kvartalet 2014.
När planförslaget vunnit laga kraft kan bygglov beviljas och erforderlig
fastighetsbildning ske.

Genomförandetid

Planens genomförandetid går ut fem år efter det att planen vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad byggrätt
enligt detaljplanen. Ändras eller upphävs planen under genomförandetiden
har fastighetsägare rätt till ersättning för den skada som denne åsamkas.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men ändras
eller upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som
gått förlorade.

Ansvarsfördelning

Exploatören skall inom planområdet utföra lokalgator, anlägga vändplan,
vattenbrunn samt infiltrationsanläggning för bdt-vatten.
Exploatören ansvarar för geoteknisk undersökning, eventuella
marksaneringar, arkeologisk undersökning, fastighetsbildning, bildande av
gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening, dagvattenhantering,
anläggning av vattentäkt och infiltrationsanläggning och att samtliga tomter
ansluts till dessa.
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Huvudmannaskap

Exploatören ansvarar även för utförande av el och tele som behövs för
planområdets ändamålsenliga betjänande.
Region Gotland är inte huvudman för allmänna platser inom planområdet.
För att säkerställa framtida drift av gemensamma anläggningar som väg
och VA-anläggning kommer en gemensamhetsanläggning att bildas. En
samfällighetsförening bör bildas för förvaltning av ny vägsträcka. I denna
samfällighetsförening bör fastigheter som nyttjar hela eller delar av
vägsträckningen ingå.
Vid bildandet av gemensamhetsanläggning regleras ersättning för
avstående av mark till anläggningen. Inom planområdet avstår fastigheterna
Fårö Stora Gasmora 4:18, Stora Gasmora 1:42 och Stora Gasmora 1:55
mark till anläggningen.

Exploateringsavtal

För att reglera exploatörens åtaganden skall exloateringsavtal upprättas
och tecknas innan detaljplanen antas.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning och Då planen vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske. Bildande av
marköverföring
gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening skall göras för vägen
och VA-anläggningen.
Innan förändringar i till- och utfarter kan ske skall nödvändiga
markregleringar vara genomförda.
Innan bygglov kan beviljas skall erforderlig VA-försörjning och infrastruktur
inom området vara genomförd.
EKONOMISKA FRÅGOR
Allmänt

Ägaren till fastigheten Fårö Stora Gasmora 1:55 bekostar framtagandet av
detaljplan samt de förändringar i fastighetsbildningen som planen medför.
Fastighetsägaren svarar vidare för förrättningskostnader och samtliga kostnader i samband med planens genomförande.

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska
undersökningar

VA-utredning

Kartförsörjning

Grundkarta är upprättad för planområdet.

Konsulter

Genomförandebeskrivningen är upprättad av Christian Hegardt,
Projektengagemang Kring Arkitektur AB.

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-09-25, reviderad 2014-09-17

Anders Rahnberg
Monica Tingström
enhetschef plan
fysisk planerare
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Gotlands Botaniska Förening
c/o Jörgen Petersson
Humlegårdsvägen 18
621 46 Visby
tel.: 0498 – 21 45 59
Inventering på uppdrag av Region Gotland av Stora Gasmora 1:55, Fårö socken, Region
Gotland
Uppdraget från Region Gotland avsåg att undersöka en del av ovan nämnd fastighet med avseende på rödlistade kärlväxter. Inventeringsområdet bestod, dels av en infartsväg, dels ett
område för planerade tomter. Tomtområdet är beläget 600 m söder om Fifangs fiskeläge, i
södra delen av den skogsdunge, som i norr gränsar till en husvagnscamping. Infartsvägen är
planerad från ONO utgående från körvägen mot sydost från landsvägskröken sydost Fifangsriv.
Inventeringen utfördes vid två tillfällen för att få med både tidiga och sena arter, dels 11 juni
dels 21 juli 2014. Vid inventeringarna genomströvades områdena av Gun Ingmansson och
Jörgen Petersson.
Infartsväg
Längst i ostnordost följer den planerade vägen norr om en något nedrasad tun över en obetad
torräng, dominerad av sandstarr. Sanden är åtminstone delvis kalkrik, då t.ex. fältsippa, stor
kustruta och axveronika förekommer. På torrängen noterades den rödlistade (Nära hotad NT)
arten backklöver med två exemplar (RT90 6432702 1704988). Vi bedömer att det finns tillräckligt med utrymme för infartsvägen närmast tunen, så att backklövern inte skall behöva påverkas. Vid konstruktion av vägen avlyses området runt beståndet, så att körning eller liknande inte förekommer vid växtplatsen eller i dess närmaste omgivning.
Efter torrängen verkar planskissen visa att vägen går rakt över flera äldre, grova och skyddsvärda tallar (insektsgnag). Dessa måste undvikas, luckor finns för passage. Enligt skissen
löper sedan vägen söder om och nedom en sandkulle med en kraftledning, för att därefter
fortsätta ut på åkern i väster. Detta är den mest kritiska passagen för den planerade vägen
eftersom ett stort, fertilt träd av avarönn Sorbus teodori (under en period benämnd som
fagerrönn S. meinichii), växer i halvöppet läge just öster om åkern (RT90 6432637 1704895).
Denna för gotland endemiska art har ett starkt skydd (se nedan):
Detta träd ingår i EUs Art- och Habitatdirektiv, är rödlistad (Sårbar VU) 2010 och ingår i
Artskyddsförordningen.
Enligt Naturvårdsverkets ”Vägledning för arter i habitatdirektivets bilaga 2” (NV-01162-10)
gäller bl.a. följande för avarönn (räknas här delvis som underart till fagerrönn):


”Gängse åtgärder för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus så att inga försämringar för arten sker,
(dvs att artens intressen respekteras i fysisk planering, tillståndsprövning, generell naturvårdshänsyn, förvaltning av skyddade områden, artskydd och uppföljning samt övervakning).



Arten kräver noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet. Den ingår i art- och habitatdirektivets
bilaga 4 och betecknas med N i artskyddsförordningens bilaga 1.

Vilt levande exemplar av underarten är fridlyst enligt 7§ Artskyddsförordningen (2007:845) vilket
innebär att det är förbjudet att avsiktligt plocka, samla in, skära av, dra upp med rötterna eller
förstöra underarten i naturen. Förbudet gäller alla stadier i underartens livscykel.”

Detta innebär ett mycket starkt skydd för detta träd, som har ett av sina mest omfattande bestånd på östra Fårö. Här krävs alltså ett ordentligt skyddsavstånd vid anläggandet av infartsvägen, ett minimum kan vara 25 m. Vi förslår att vägen läggs söder om avarönnen, söder om
där det idag står en högvuxen björk i åkerkanten. Ingen dränering får heller påverka området,
eftersom det kan ge torrare förhållanden för trädet. Öster om åkern och söder om avarönnen är
det idag fuktigt. Planering av vägen måste därför ta hänsyn till detta. Diket i åkerkanten får
inte läggas igen eller vidgas.
Efter det att vägen passerat åkern löper den i östra skogskanten ned mot tomterna. Här bör
vägen anläggas på den nu redan röjda marken närmast åkern. Även här finns nämligen en
avarönn, denna gång en yngre ännu steril planta, ca 2,5 m hög, något inne i skogen (RT90
6432575 1704697). Om inga dränerande diken läggs i västra vägkanten och vägen inte görs
bredare än det nu röjda området, bör vägen kunna godtas.
Tomtområdet
Den södra delen av skogen består av äldre trädbevuxna sanddyner med mellanliggande
fuktigare områden. Området gränsar allra längst i väster till Natura 2000 Ullahau. Längst i
sydost ingår en f.d. slåttermark, en miljö som även förekommer på det i söder liggande skiftet
inom Stora Gasmora 1:25.
Inga rödlistade kärlväxter noterades inom området. Ett skyddsavstånd bör läggas mot Natura
2000. Vid ett dike i norra kanten av slåttermarken i sydost växte en för Gotland mycket sällsynt växt, nämligen topplösa. Fyndet blev det tredje på Gotland. Topplösa är vanlig på fastlandet i fattigkärr, en miljö som också är vanlig på Avanäset. Om det är möjligt att undvika
bebyggelse just vid diket och att detsamma även i fortsättningen hålls öppet, vore det en fördel för den gotländska floran.
Vid besöket 11 juni noterades revirhävdande kornknarrar både i söder (f.d. slåttermarken
inom Stor Gasmora 1:25) samt på slåttermarken inom Stora Gasmora 1:29 mot nordväst. Den
senare var kvar även vid besöket 21 juli. Kornknarr är rödlistad Nära hotad NT och upptagen
inom EU:s Fågeldirektiv. Den ingår därmed i Artskyddsförordningen. Dessa slåttermarker
bör alltså förbli intakta och skall därmed inte påverkas av byggnationen t.ex. genom ökad
dränering.
Visby den 25 juli 2014
För Gotlands Botaniska Förening
Jörgen Petersson, ordf.

Dnr 62025

Miljökonsekvensbeskrivning
Detaljplan för Fårö Stora Gasmora 1:55 i Region Gotland

Skogsbrynet (till vänster) och den igenväxande åkermarken söder om planområdet.
Foto mot öster.

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-10-10
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Sammanfattning
Planen

Planen kommer att upprättas för att möjliggöra att bygga sex bostadshus. Planområdet ligger inom det
planprogramområde som täcker området mellan befintligt detaljplaneområde i Ekeviken och Skär.
Planprogrammet är från 2001. Som riktlinje för ny bebyggelse inom programområdet anges bl.a. att öppna
odlings- och betesmarker även fortsättningsvis ska behållas obebyggda inom hela planområdet.
Planområdet ligger inom det stora flygsandområdet på Avanäset och öster om naturreservatet Ullahau, som
tillika är Natura 2000-område.
Avloppsvatten tas om hand med sluten tank (toalettavloppet) på varje fastighet och med gemensam
infiltrationsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten. Anläggningen läggs utanför detaljplanen. Tillgången
på dricksvatten har genom provpumpningar visats vara god.

Avgränsade miljöaspekter

De miljöaspekter som behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen är Natura 2000-området Ullahau,
riksintresseområdet Fårö (friluftsliv samt bestämmelserna enligt miljöbalkens kapitel 4), kulturmiljö och
landskapsaspekter samt vatten- och avloppsförhållanden.
Samråd om avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen har skett med länsstyrelsen den 23 februari 2010.

Planens förhållande till miljömålen

Planförslaget innebär att sex nya friliggande bostadshus byggs på skogsmark i anslutning till bebyggelsen
vid Ekeviken och det småbrutna jordbrukslandskapet mellan Ekeviken och Skär. I miljömålet ”Levande
skogar” framgår vilka skogstyper Gotland har ett särskilt ansvar för och skogen i planområdet är inte en
sådan skogstyp.
Genom att anlägga en gemensam avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvattnet (BDT) och sluten tank
för toalettavloppsvattnet motverkas inte miljömålet ”Grundvatten av god kvalitet”. Den nya bebyggelsen når
även upp till mål om hållbar vattenförsörjning, vilket undersökningar visar.
Inga miljökvalitetsnormer bedöms riskera överskridas genom planens genomförande.

Miljökonsekvenser
Naturmiljö

Om planen genomförs kommer detta inte att medföra skadligt markslitage inom Natura 2000-området och
inte negativt påverka dess naturtyper och växt- och djurliv. Tyvärr bedöms inte heller ett positivt markslitage
av någon betydelse uppkomma inom Ullahau. Ingen betydande påverkan bedöms uppkomma för naturmiljö.
Uttag av vatten i planområdet och utsläpp av avloppsvatten (bad-, disk- tvätt-) kommer inte att påverka
naturtyper eller arter som finns på Ullahau-området eller i övrigt i eller kring planområdet.

Landskapsbild

Söder om planområdet finns en ca femtio meter bred åkermark och sedan skog. Planen utformas så att sex
tomter och hus läggs i södra delen av skogspartiet, för att få ljus och ganska öppen omgivning. Husen
kommer att ha en begränsad synlighet och liten påverkan på landskapsbilden.

Kulturmiljö

En särskild utredning har gjorts (Rapport ArkeoDok 2010:2) för att genom kart- och arkivstudier försöka
belägga läget för den under medeltid ödelagda gården Fifang. Utredningen mynnar ut i två möjliga lägen för
gårdsplatsen. Detaljplanen berör en av de två platserna genom tillfartsvägen och en av dem återfinns relativt
nära området för planerade tomter.
Annan fornlämnings- eller kulturmiljö berörs inte.
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Vatten och avlopp

En genomförd provpumpning under en treveckorsperiod i slutet av augusti – början av september 2009 visar
god vattentillgång. Den vattenmängd som sex hushåll behöver enligt kommunens riktlinjer är 6 x 0,6 m³, d v
s 3,6 m³ per dygn. Vid provpumpningen uttogs betydligt mer utan problem. Den avsänkningsnivå som
uppkom vid de olika stegen var stabil och avsänkningstratten är grund och visar att uttag med stor
sannolikhet inte kommer att påverka brunnar på andra fastigheter. Uttag kommer inte heller att påverka
naturmiljöer.
Avloppsbehandlingen sker i sluten tank för toalettavlopp och och infiltration för övrigt avlopp. Avstånd till
andra vattentäkter är beroende på var den gemensamma infiltrationen läggs, men kommer att vara minst 100
meter. Bedömningen är att ingen påverkan kommer att ske på vattentäkter eller naturmiljö.
Avloppsanläggningen miljöprövas.

Åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka betydande negativ
miljöpåverkan
Planens genomförande har inte bedömts innebära betydande negativ miljöpåverkan. Inga särskilda åtgärder
planeras därför för att förebygga, hindra eller motverka sådan påverkan.
Vid markarbeten för genomförandet av planen kan det bli aktuellt med arkeologisk schaktningsövervakning.
Provschaktning kommer att göras på den del av vägen som eventuellt berör platsen för ödegården Fifang.

Uppföljning och övervakning av betydande miljöpåverkan
Som framgår av MKB är det osannolikt att planområdet ger några som helst negativa effekter i Ullahau i
form av förändrade habitat eller andra störningar. Någon särskild uppföljning eller övervakning p g a att
planen genomförs är inte motiverad.
Uppföljning planeras inte heller för andra aspekter då ingen betydande miljöpåverkan uppstår.
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1 Inledning
1.1 Syfte
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en del i miljöbedömningsprocessen som ska genomföras i
arbetet med detaljplanen för ett skifte av Stora Gasmora 1:55 på Fårö. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra att det byggs sex bostadshus.
Syftet med miljöbedömningar är att bättre integrera miljöhänsyn i planeringen och miljöbedömningar ska
göras – och MKB upprättas – om planen kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan. I detta fall
ligger planområdet intill ett Natura 2000-område och det innebär att det finns krav på att utreda om
naturtyper eller arter som avses skyddas, kommer att påverkas på ett betydande sätt. Om så riskerar att bli
fallet krävs tillstånd och tillstånd kan endast lämnas under vissa omständigheter. Lagtexten om detta finns i
bilaga 1.

1.2 Tidigare ställningstaganden
Planområdet ligger inom det planprogramområde som täcker området mellan befintligt detaljplaneområde i
Ekeviken och Skär. Planprogrammet är från 2001. Som riktlinje för ny bebyggelse inom programområdet
anges bl.a. att öppna odlings- och betesmarker även fortsättningsvis ska behållas obebyggda inom hela
planprogramområdet. Vid byggande i område 1 (som detaljplanen ligger i) bör gemensamma lösningar när
det gäller vatten-, avlopps- och vägfrågor eftersträvas.
Planföslaget har varit ute på samråd och efter samrådet har förändringar gjorts i förslaget

2 Hur miljömål och miljökvalitetsnormer beaktas
Planförslaget innebär att sex nya friliggande bostadshus byggs i skogsmark i anslutning till bebyggelsen vid
Ekeviken och det småbrutna jordbrukslandskapet mellan Ekeviken och Skär. I de regionala miljömålen under
”Levande skogar” anges skogstyper där Gotland har ett särskilt ansvar. En av dessa skogstyper är
kalkbarrskog, som är barrskogar med höga naturvärden och som växer på kalkrik mark, vilket också kan vara
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sand. Planområdet är en löv och barrblandskog och har, utifrån platsbesök, befintliga översiktliga
inventeringar och avsaknad av registrerade hotade arter, bedömts ha ganska låga naturvärden.
Genom att anlägga en gemensam avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvattnet (BDT) och sluten tank
för toalettavloppsvattnet motverkas inte miljömålet ”Grundvatten av god kvalitet”. Den nya bebyggelsen når
även till mål om hållbar vattenförsörjning, vilket undersökningar visar.
Inga miljökvalitetsnormer bedöms riskera överskridas genom planens genomförande.

3 Avgränsningar
Behovsbedömning

En behovsbedömning upprättades 2008-11-18 och samråd om denna bedömning har gjorts med länsstyrelsen. Kommunens bedömning var att planarbetet kunde ske utan miljöbedömning. Länsstyrelsen ansåg
dock i sitt yttrande på behovsbedömningen (2008-12-19) att planens genomförande kan innebära betydande
miljöpåverkan och att en miljöbedömning med MKB därför behövs. Kommunen beaktar länsstyrelsens
yttrande och ändrar sin bedömning och denna miljökonsekvensbeskrivning upprättas i miljöbedömningen.

Avgränsning

Samråd om avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen har skett med länsstyrelsen den 23 februari 2010.
Miljökonsekvensbeskrivningen tar fasta på den konkreta miljöpåverkan som planen kan ge upphov till. Mer
övergripande frågor, som turismens utveckling på Fårö m m, behandlas inom ramarna för den fördjupade
översiktsplanen för Fårö.
De miljöaspekter som behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen är Natura 2000-området Ullahau,
riksintresseområdet Fårö (friluftsliv samt bestämmelserna enligt miljöbalkens kapitel 4), kulturmiljö och
landskapsaspekter samt vatten- och avloppsförhållanden.

Natura 2000 lagstiftning och bedömningsgrunder

Denna MKB ska bl a klarlägga om genomförandet av en detaljplan på Stora Gasmora 1:55 kan skada de
livsmiljöer och de arter som ska skyddas enligt miljöbalkens bestämmelser om Natura 2000. Arter som ska
skyddas får inte heller utsättas för sådan störning att detta medför att det blir svårt att bevara arterna i
området.
Kommunen ska göra en bedömning om en tillståndsprövning enligt miljöbalkens 7 kapitlet 28 a § kan vara
aktuell för detaljplanen. Om tillstånd inte bedöms kunna medges så tillgodoses inte riksintresset genom
detaljplanen. Planarbetet bör då avbrytas.
Kommunen anser, utifrån redovisning i denna MKB, att en tillståndsprövning enligt miljöbalken 7 kapitlet
28 a § inte ska krävas för planen.

4 Alternativ
I en MKB ska rimliga alternativ, med hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd, identifieras,
beskrivas och bedömas. I en MKB ska också finnas s.k. nollalternativ.
Annan lokalisering av planen är inte rimligt att utreda. Det är denna plats lämplighet för bostadsändamål som
ska bedömas i planprocessen.

4.1 Nollalternativ
Nollalternativet ska beskriva en trolig utveckling av planområdet och denna utvecklings påverkan på
relevanta miljöförhållanden, i det fall planen inte genomförs. Området där de sex tomterna planeras kommer
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att förbli skogsmark med skogsbruk, med avverkning mm. Området för tillfartsväg löper både genom
skogsmark och jordbruksmark och även här fortsätter pågående markanvändning.

5 Planförslag
Efter att planen varit på samråd har har planförslaget ändrats på flera sätt. Planförslaget anger en ganska liten
exploatering sett till antalet tomter. I planområdet, gränsande till en åkermark, planläggs för sex tomter i en
rad, med en minsta tomtstorlek på 1900 m². Detaljplanen utgörs av denna tomtmark samt vägar såsom
lokalgata vid tomterna och en tillfartsväg, ingen naturmark ingår. Tio meter av tomternas södra och östra
gräns, mot öppen mark, prickmarkeras på plankartan.
Tillfart till tomterna sker genom att en ny väg anläggs och ansluter till befintlig väg i nordöst.
Bebyggelsen ska placeras och utformas så att skogsbrynets karaktär bevaras. Fasader ska utföras med
dämpade färger.
Dricksvattenförsörjning avses ske med gemensamhetsanläggning. Avloppet för bad-, disk- och tvättvatten
(BDT-avloppet) sker med gemensam infiltrationsanläggning som läggs utanför planområdet och toalettavloppsvattnet tas om hand genom sluten tank på varje fastighet.
Ingen del av detaljplanen ligger inom naturreservatet Ullahau.

6 Beskrivning av planområdets miljöförhållanden
Planområdet ligger inom det stora flygsandområdet på Avanäset och gränsar i väster till den stora
parabelsanddynen Ullahau som är naturreservatet och Natura 2000-område. I det brunnsborrningsprotokoll
som finns från 2008 anges sanddjupet vara 4,5 meter. Åtminstone de övre jordlagren är flygsand.
Planområdet är skogsmark med i huvudsak tall men även björk och andra trädslag, t ex rönn i buskskiktet.
Söder och öster om planområdet finns åkermark. Tillfartsvägen som ingår i planen går genom skogsmark och
delvis jordbruksmark.
Planområdets sydvästra tomt gränsar mot ett litet område som periodvis har vatten i markytan, det är området
mellan skogsvägen och den igenväxande åkermarken söder om de nya tomterna. Utmed åkerkanten går ett
dike vilket bekräftar att området periodvis tillförs mycket vatten. Vattnet kommer från Ullahau-höjden.
Det är ca 200 meter till den befintliga bebyggelsen i Ekevikenområdet och ca 300 meter ner till Östersjön.
Öster om planområdet, ca 150 meter bortom åkermark, finns lantbruksbebyggelse.

7 Bedömning av miljökonsekvenser
7.1 Område av särskild betydelse – Natura 2000-området Ullahau
Förutsättningar

Planområdet gränsar till Ullahau som är naturreservat sedan 1966 och Natura 2000-område sedan 1995. Hela
Fårö är av riksintresse för friluftsliv liksom att miljöbalkens kapitel 4 ska tillämpas.
För att hejda sandflykten satte man i början av 1900-talet igång ett intensivt planteringsarbete, och bara några
årtionden senare hade dynens vandring i stort sett helt hejdats. Numera är Ullahau till stor del bevuxen med
skog, främst tallskog, och de öppna sandpartierna omfattar sammanlagt bara ca 40 hektar. Utvecklingen av
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dynområdet under perioden 1933 till 2007 framgår av flygfoton i bilaga.
Floran i Ullahau är genomgående artfattig. På de öppna sandområdena domineras växtligheten av lavar och
mossor samt gräs och halvgräs som sandrör, borsttåtel, sandsvingel och sandstarr. Här och var mellan
grästuvorna står enstaka exemplar av flockfibbla eller monke.
Inne i skogen täcks marken ofta av ljung eller blåbärsris. Andra vanliga skogsväxter är ängskovall,
skogsstjärna, ekorrbär, vitpyrola och linnéa.
Ullahaus öppna sandmarker utgör en mycket speciell livsmiljö med ett i många avseenden extremt
mikroklimat. Detta sätter sin prägel på bl.a. områdets insektsfauna, som är ovanligt rik på arter som är
värmekrävande och som trivs på torra marker. Till dessa hör bl.a. ett flertal arter gaddsteklar, av vilka några,
bl.a. gräshoppsstekeln Sphex rufocintus, i Sverige bara finns på några platser på Gotland och på Fårö.

Natura 2000-områdets naturtyper

I bevarandeplanen för Ullahau är det preciserat vilka naturtyper (habitat) som är skyddsvärda enligt Natura
2000.
.

Naturtyp

Vandrande sanddyner med sandrör
Permanenta sanddyner med örtvegetation (grå dyner)
Sanddynområden med sandvide
Trädklädda sanddyner
De två första naturtyperna har inte gynnsam bevarandestatus idag.

Habitatkod

Areal, ha

2120
2130
2170
2180

36,3
14,6
1,9
92

Rödlistade arter inom området enligt bevarandeplanen , med hotkategori inom parentes; rödpannad
slankvägstekel (VU), gotländsk vägstekel (VU), gräshoppsstekel (EN), dyndvärgblomfluga (VU), gul
flugsvamp (NT) samt sandkremla (NT)
Ullahau omges av en ganska omfattande fritidsbebyggelse och till det kommer den omfattande turismen vid
badstränderna Ekeviken norr om och Sudersand söder om Ullahau. Vid Sudersand finns annan omfattande
turism och området är angivet som område för turism i översiktsplanen för Fårö.
Inom en zon av 300 meter runt naturreservatet Ullahau (zonens yttergräns är satt så att hela planområdets
bostadsdel ligger inom denna zon) finns ca 110 fritidshus och ca 30 helårsbostäder. Dessutom finns hotelloch restaurangbyggnader samt ett flertal småhus för uthyrning eller boende under sommaren. Utanför denna
zon tillkommer ett flertal bostäder och verksamheter.
Byggnadspunkter inom zonen framgår av kartan sidan 9. Här finns även de områden som nu är föremål för
detaljplanering.
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Påverkan och konsekvenser
Vilka kriterier som bör användas för att bedöma skada eller störning är inte helt klart formulerade i lagtexten.
Ett viktigt dokument för bedömningen av eventuell påverkan är Bevarandeplanen för Natura 2000-området
Ullahau. I Bevarandeplanen anges vilka naturtyper enligt habitatdirektivet som ingår i området. Här finns
också angivet vilka fynd av rödlistade arter som gjorts inom området. Här finns även mål för bevarande och
beskrivning av ingående naturtyper.
Av stort intresse är beskrivningarna av vad som hotar områdets naturvärden. Det mest påtagliga hotet mot de
biologiska värden som är kopplat till öppna sandmiljöer är igenväxning. Delar av Ulla Hau ska enligt
bevarandeplanen förbli tallskog, men för att inte alla öppna ytor ska växa igen krävs kontinuerlig röjning i
området.
Igenväxning är en del i den naturliga processen i sandmarker. Igenväxningen fördröjs genom sanderosion
som bland annat nu sker genom markslitaget av besökande människor. Naturtyper på sandunderlag är
måttligt till mycket känsliga för slitage.
I bevarandeplanen anges att ytterligare bebyggelse i anslutning till Ullahau kan innebära större markslitage
på grund av ökat antal besökare i området, vilket kan leda till vinderosion och sanddrift. Alltför omfattande
störning kan även innebära nackdelar för sandlevande insekter som får sina larvkammare eller fångstgropar
söndertrampade. Ett visst mått av störning som bibehåller områden med öppen sand är dock nödvändigt för
att områdets biologiska värden ska bestå.
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Exploatering i form av ny bebyggelse och vägar och uttag av sand för husbehov kan hota områdets värden.
Omfattande avverkning i eller utanför området kan leda till förändrat lokalklimat, med framförallt större
vindpåverkan.

Gemensamma utgångspunkter för bedömning av skada och störning (enligt Handboken, referens 1)
Bedömningen ska inte bara göras för vad genomförandet av detaljplanen kan ge för skador eller störningar.
Bedömningen ska även omfatta kumulativa effekter, hur den totala påverkan av planens kommande
”verksamhet” tillsammans med andra verksamheter kan påverka syftet med skyddet. (Det främsta syftet är
att bidra till att upprätthålla gynnsam bevarandestatus på biogeografisk nivå för de naturtyper – enligt artoch habitatdirektivet - som ingår i Natura 2000-området).
Detta innebär att både direkta och indirekta miljöeffekter ska beaktas samt utöver den aktuella planerade
verksamheten ska också tidigare, pågående och verksamheter inom en överskådlig framtid inkluderas .

Redovisning och bedömning av kumulativa effekter

För identifiering av kumulativa effekter av verksamheter som påverkar Ulla Hau görs i denna MKB en enkel
analys av igenväxningen på Ullahau kopplat till den under samma tidsperiod etableringen av bebyggelse runt
Ullahau. Slutsatsen är att ökad bebyggelse inte har motverkat igenväxningen. I bilagor 2 och 3 visas
bebyggelseutvecklingen kring Ullahau och den igenväxning som under samma period skett på Ullahau.

Skada på livsmiljö

Vid bedömningen om skada kan uppstå används begreppet gynnsam bevarandestatus. Skada bör relateras till
möjligheterna att upprätthålla områdets ekologiska kvalitet. Som skada bedöms all påverkan som försämrar
naturtypen (habitatet). Bedömningen utgår från:
området har bibehållen positiv struktur och funktion
stabila utbredningsområden
artstatus på biogeografisk nivå
bevarandestatus jämfört med när Natura 2000-området beslutades
bevarandestatus hos typiska arter

Planförslaget

Kommer planen att påverka förutsättningarna att bevara syftet med Natura 2000-området? Inget intrång görs
eller något som bedöms negativt förändra naturtypers status. De teoretiska påverkansriskerna ligger i ett
skadligt markslitage inom Natura 2000-området och/eller att uttag av vatten eller utsläpp av avloppsvatten
påverkar dess naturtyper.
Inget av detta sker enligt denna MKB. Tyvärr bedöms inte heller ett positivt markslitage av någon betydelse
uppkomma. Uttag av vatten i planområdet påverkar inte naturtyper som finns på Ullahau.

Nollalternativet

Nollalternativet kommer inte heller att påverka naturmiljön inom Natura 2000-området.

7.2 Naturmiljön inom planområdet och omgivningar
Förutsättningar
Naturmiljön som ska bebyggas är blandad löv och tallskog på sand och ligger endast något högre än
intilliggande åkermark. Området har varit glest skogbevuxet under lång tid. Det finns inga noteringar om
rödlistade arter för området. Några särskilda indikationer på att området hyser sällsynta eller hotade arter
finns inte. Området omges av åkermark i söder och öster och av skogsmark i norr och väster.
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Påverkan och konsekvenser
Planförslaget

Planområdets växt- och djurliv har inte inventerats. Det är således inte möjligt att avgöra om området hyser
fridlysta arter. Inga sådana är kända från planområdet.
Planområdet har avgränsats så att det endast innefattar område för sex tomter och lokalgator med vändplan. I
skogsmarken norr om planområdet läggs en infiltrationsbädd för BDT-avloppsvattnet.
Skogsbryn är generellt sett ofta ekologiskt värdefulla och att ta bryn i anspråk för bebyggelse ger ofta
negativa effekter på biologiska förhållanden. Mot brynen läggs ett tio meter brett område som prickmarkeras
på plankartan. Vilken effekt det i verkligheten blir är dock omöjligt att ange och beror mycket på hur tomter
utformas och sköts. Tomterna är relativt stora, minst 1900 m², vilket gör att effekterna för växter och djur
bedöms inte vara betydande påverkan.
Nyanläggning av tillfartsvägen, med en ganska begränsad trafik, kan medföra både positiva och negativa
konsekvenser för naturmiljön.

Nollalternativet

Området kommer att förbli skogsmark och brynet förblir intakt, frånsett inverkan av skogsåtgärder.

7.3 Landskapet
Förutsättningar
Gotland som helhet (landskapet Gotland) är av riksintresse enligt miljöbalkens 4 kapitlet 1-3 §§ och detta
med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns här. Enligt 2 § ska främst turismens och friluftslivets,
främst det rörliga friluftslivet, intressen beaktas vid bedömningar av tillåtligheten av exploateringsföretag
eller andra ingrepp i miljön.
I den befintliga fördjupade översiktsplanen för Fårö från 1995 ( en ny är under framtagande) betecknas
området (ett s k 700-område) ”bebyggelseinfluerat område – befintlig bebyggelse kan kvarstå och utvecklas.
Byggande i enlighet med fasställd detaljplan tillåts. Därutöver tillåts enbart permanenthus om plan- och
försörjningsfrågor kan lösas”. Planområdet ligger i ett område med planprogram (Skär – Ekeviken) som bl a
anger att öppna odlings- och betesmarker ska hållas obebyggda inom planprogramområdet.
Landskapet i området är ett småbrutet jordbrukslandskap. Planområdet ligger inom ett skogsparti som mot
söder och öster omgärdas av åkermark. Husen i planområdet är placerade i södra delen, ungefär enligt kartan
sidan 12. Åkermarken söder om planområdet är ungefär 50 meter bred och just nu delvis igenväxande.
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Påverkan och konsekvenser

Planförslaget

Planen utformas så att sex tomter läggs i södra delen av skogspartiet för att dessa ska få en ganska öppen och
ljus omgivning. Befintlig traktorväg ändras och kommer att bli lokalgata med vändplats i västra delen, norr
om tomterna. Bredden på planområdet blir där ca 55 meter. Husen kommer att ha en begränsad synlighet i
omgivningen och liten påverkan på landskapsbilden. Inga stora natur- eller kulturmiljövärden skadas och den
planerade bebyggelsen bedöms inte påverka det rörliga friluftslivet negativt. Jordbruksverksamheten intill
kommer inte att påverkas och inte heller påverka planområdet negativt.

Nollalternativet

Viss skogsavverkning är den påverkan som kan antas mest påverka landskapsbilden både i ett kort och längre
tidsperspektiv. Vilken framtida utveckling som t ex den mindre åkermarken söder om tomterna kan tänkas få
är osäkert.

7.4 Kulturmiljö
Förutsättningar
Det finns inga kända fornlämningar i planområdet eller dess omgivning. Fastigheten är belägen inom
gränserna för den medeltida ödegården Fifang, som redan på 1600-talet hörde till Stora Gasmora.
Lokaliseringen av själva gårdstomten är inte känd. Länsstyrelsen har i samband med samrådet om
avgränsningen av MKB angett att det krävs en särskild utredning enligt kulturminnes-lagen (KML) för att
avgöra bebyggelsens placering i förhållande till ödegården Fifang.
En särskild utredning har gjorts (Rapport ArkeoDok 2010:2) för att genom kart- och arkivstudier försöka
belägga läget för den under medeltiden ödelagda gården Fifang. Utredningens slutsats är att det finns två
möjliga lägen för gårdsplatsen, dessa visas på kartan sidan 13.
Annan fornlämnings- eller kulturmiljö berörs inte.
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Påverkan och konsekvenser
Planförslaget

Det är troligt att planerad bebyggelse inom planområdet inte påverkar gårdsplatsen för ödegården. Den
planerade tillfartsvägen kan beröra en av platserna. Provschakt kommer att göras innan detaljplanen antas.
Det andra möjliga läget återfinns relativt nära området för planerade tomter. Vid byggnation kan det bli
aktuellt med schaktningsövervakning.

Nollalternativet

I nollalternativet påverkas inte kulturmiljöintressen.

7.5 Friluftsliv
Förutsättningar
Hela Fårö är ett område av riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken 3 kapitlet 6 § enligt beslut av
Naturvårdsverket 1987-12-21. De urvalskriterier som användes (rangordnade);
1.
Särskilt goda förutsättningar för positiva upplevelser och för natur- och kulturstudier i ett säreget
landskap.
2.
Särskilt goda förutsättningar för bad.
3.
Särskilt goda förutsättningar för cykelturer och strövande i kombination med bad, natur- och
kulturstudier.
Området kring Ullahau med Sudersand och Norderstrand/Ekeviken har många besökare under sommaren där
aktiviteter framförallt är koncentrerat till Sudersandsområdet. Sudersandsområde är angivet som ett område
för turism i den fördjupade översiktsplanen för Fårö (1995). Ullahau besöks naturligtvis också, som det
säregna landskap det är. Planområdet har mycket liten betydelse för friluftslivet, både som markområde och i
ett vidare sammanhang.
Bebyggelse finns runt Ullahau, men öster om finns, inom en 300 meters zon, endast få boplatser (se karta
under kapitlet 7.1). Detta torde säkert hänga samman med att bebyggelseutvecklingen skett utmed befintligt
vägnät.
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Påverkan och konsekvenser
Planförslaget

Någon betydande påverkan på friluftslivet i området uppkommer inte. De möjligheter till friluftsliv, som
finns i andra delar inom ett större område kring planområdet, är betydligt mer attraktiva. Området bedöms
inte heller ha ett potentiellt större intresse som markområde för rörligt friluftsliv. Den traktorväg som nu går
genom området, väst – östlig riktning, ändras vid ett plangenomförande, men i planförslaget finns ett ”släpp”
mellan de två östliga tomterna som möjliggör att behålla en förbindelse över åkermarken in i skogen söder
därom. Detta har viss positiv betydelse för det rörliga friliftslivet.

Nollalternativ

Nollalternativet är likartat planförslaget.

7.6 Vatten- och avloppsförhållanden
Förutsättningar
Dricksvatten

Området vid Ullahau har ett djupt sandlager, vilket innebär att det fungerar som vattenmagasin till
underliggande berggrund. I Brunnsarkivet på SGU finns inom ett närområde till planområdet 18 brunnar
registrerade, med uppgifter om den vattenkapacitet som uppmättes vid brunnsborrningen. Den angivna
kapaciteten anger tillrinningen till brunnen under en kort tid, någon timme eller så, och är ingen garanti för
en mer uthållig tillrinning. Tillrinningen under den kritiska torrperioden, som normalt inträffar på
sensommaren, är avhängigt storleken på det vattenmagasin brunnen får vatten från.
Ekeviken var, som en av 28 platser på Gotland, med i en enkätundersökning som länsstyrelsen och regionen
genomförde 2007 om dricksvattnet på ön, i avsikt att få ökad kunskap om tillgång, kvalitet, mm. Ekeviken
utmärkte sig inte väsentligt från ett genomsnitt och då kan noteras att det ingick ganska många grävda
brunnar från detta område, vilka ofta kan ge sämre kvalitet och tillgång.
En brunn har tagits upp och provpumpats under tre veckor i slutet av augusti – september 2009. Brunnen är
borrad till 17 meter, varav 4,5 meter är sand och 12,5 meter kalkberg. Vattenmängden uppmätt genom
blåsning är 3000 liter/timme.
Provpumpningen gjordes i tre steg där den utpumpade vattenmängden ökades från 5 liter/minut under fyra
dygn, till 10 liter/minut under fyra dygn, för att under resterande tolv dygn ta ut 15 liter/minut.
Provpumpningen visar god vattentillgång. Den vattenmängd som sex hushåll behöver enligt kommunens
riktlinjer är 6 x 0,6 m³, d v s 3,6 m³ per dygn. Vid provpumpningen uttogs betydligt mer utan problem. Den
avsänkningsnivå som uppkom vid de olika stegen var stabil och avsänkningstratten är grund.

Datum

Uttag
(liter/minut)

DygnsAvstånd till grundvattenytan från överkant
3
tillrinning i m foderrör.
Före mätning
Efter mätning

17 - 21/8
22 - 25/8
26 – 6/9

5
10
15

7,2
14,4
21,6

1,0
1,2 – 1,3
1,8 -2,0

1,0
1,2 – 1,3
1,8 – 2,3

Vattenförsörjningen kan ordnas antigen genom att varje tomt får sin egen vattentäkt eller med gemensam
täkt. En täkt som försörjer sex tomter kräver i princip tillstånd enligt miljöbalkens kapitel 11, men om det är
uppenbart att inga allmänna eller enskilda intressen skadas behövs inget tillstånd. Länsstyrelsen har 2012-0418 bedömt att tillstånd för vattentäkt ej behöver sökas hos Mark- och miljödomstolen.
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Ytvatten

I anslutning till den, i planförslaget, västra tomtens sydvästra del finns ett område med troligtvis periodvis
(vinter – vår) översilande vatten, som sedan avleds i ett dike utmed plangränsens sydsida. Vattnet kommer
från högre belägna delar i väster – sydväst.

Avlopp

Hela Fårö är s.k. A3-område enligt Vattenplan för Gotland och Ekeviken är ett A1-område enligt samma
plan. Planområdet ligger just utanför detta A1-område. A1-område är områden med kända problem och/eller
konfliktrisker.
A3-område innebär att det finns begränsade förutsättningar för enskild vatten- och avloppsförsörjning och
det finns ett exploateringstryck. Här ska avloppsutsläpp företrädesvis lösas med gemensamma anläggningar.
Eftersom detaljplanen medger sex bostäder gäller hög skyddsnivå för avloppsutsläpp.

Påverkan och konsekvenser
Planförslaget

Den genomförda provpumpningen visar god vattentillgång. Vid provpumpningen uttogs betydligt mer vatten
än den vattenmängd som sex hushåll behöver enligt regionens riktlinjer (6 x 0,6 m³, det vill säga 3,6 m³ per
dygn) utan problem. Den avsänkning av grundvattennivån som uppkom är liten och påverkar inte befintliga
vattentäkter på andra fastigheter.Uttag kan ske på enskilda tomter eller i gemensam brunn utan problem och
utan att andra fastigheter påverkas. Uttag kommer inte heller att påverka naturmiljöer.
Avloppsbehandlingen sker med tank för toalettavloppet vid varje fastighet och genom gemensam
infiltrationsanläggning för BDT-avloppet. Avstånd till andra vattentäkter är beroende på var exakt den
gemensamma infiltrationen läggs, men kommer att vara minst 100 meter. Bedömningen är att ingen
påverkan kommer att ske på vattentäkter eller naturmiljö. Avloppsanläggningar miljöprövas.
Diken och befintligt avvattningssystem bör uppmärksammas. Diken i sandjordar grundas lätt upp. Underhåll
av befintliga diken innebär ingen negativ påverkan på naturmiljön. Bebyggelsen bör dock förläggas på
tomterna med avvattningen och dikesunderhåll i beaktande.

Nollalternativ

Nollalternativets uteblivna uttag av grundvatten bedöms inte i konsekvenser skilja sig från planförslaget.
Att inget bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT-avloppsvatten) släpps ut innebär alltid en icke-belastning
på miljön. Påverkan och konsekvenser är dock likartad planförslaget.

8 Åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka
betydande negativ miljöpåverkan
Någon betydande negativ miljöpåverkan av ett genomförande av detaljplanen har inte framkommit i MKB.
Några andra åtgärder, utöver vad som av länsstyrelsen kan beslutas i fråga om arkeologisk övervakning, för
att förebygga, hindra eller motverka negativ påverkan är inte aktuell. Det kan bli aktuellt med
schaktningsövervakning vid byggnation. Provschaktning kommer att göras på den del av vägen som
eventuellt berör platsen för ödegården Fifang.
Befintligt avvattningssystem kan behöva åtgärdas genom rensning.
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9 Osäkerhet och brister i underlag
Osäkerhet finns om eventuell förekomst av rödlistade växt- eller djurarter och inga uppgifter finns att sådana
påträffats inom området. Storleken på exploateringen, sex tomter, samt att natumiljön på platsen för tomterna
och föreslagna vägar ger inte indikationer på att risk finns för betydande miljöpåverkan.

10 Uppföljning och övervakning av betydande miljöpåverkan
I bevarandeplanen för Natura 2000-området Ullahau anges att uppföljning av naturtypen Permanenta
sanddyner med örtvegetation, ska ske vart 12:e år, samt vid eventuell förändring av ytan orsakad av
exploatering eller annan verksamhet.
Som framgår av MKB är det osannolikt att planområdet ger några som helst negativa effekter i Ullahau i
form av förändrade habitat eller andra störningar. Någon särskild uppföljning eller övervakning p g a att
planen genomförs är inte motiverad.
Ingen sådan betydande miljöpåverkan kommer att uppstå som innebär att uppföljning av densamma ska ske.
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BILAGOR
Bilaga 1. Natura 2000 och verksamheter som kan påverka – Lagtext
28 a § Tillstånd krävs för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka
miljön i ett naturområde som har förtecknats enligt 27 § första stycket 1 eller 2. Tillstånd enligt första stycket
krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger samman med eller är nödvändiga för skötseln och
förvaltningen av det berörda området. Lag (2001:437).
28 b § Tillstånd enligt 28 a § får lämnas endast om verksamheten eller åtgärden ensam eller tillsammans med
andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder inte
1. kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som avses att skyddas,
2. medför att den art eller de arter som avses att skyddas utsätts för en störning som på ett betydande sätt kan
försvåra bevarandet i området av arten eller arterna. Lag (2001:437).
29 § Trots bestämmelserna i 28 b § får tillstånd enligt 28 a § lämnas, om
1. det saknas alternativa lösningar,
2. verksamheten eller åtgärden måste genomföras av tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse
och
3. de åtgärder vidtas som behövs för att kompensera för förlorade miljövärden så att syftet med att skydda det
berörda området ändå kan tillgodoses. Ett beslut om tillstånd med stöd av första stycket får lämnas endast efter
regeringens tillåtelse. Lag (2001:437).
29 a § Om ett tillstånd lämnas efter regeringens tillåtelse enligt 29 §, är den som ansökt om tillståndet skyldig
att bekosta de kompensationsåtgärder som anges i beslutet om tillstånd.
Första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att kräva att sökanden skall stå för
kostnaderna. Vid avvägningen skall särskilt beaktas det allmänintresse som avses i 29 § första stycket 2. Lag
(2001:437).
29 b § Frågor om tillstånd enligt 28 a § prövas av länsstyrelsen i det län där det berörda området finns.
För en verksamhet eller åtgärd som omfattas av tillståndsplikt eller dispensprövning till följd av
bestämmelserna i 9 kap. eller 11-15 kap. skall dock frågan om tillstånd enligt 28 a § prövas av den myndighet
som prövar den andra tillståndsfrågan eller dispensen. Innan myndigheten meddelar sitt beslut, skall den
länsstyrelse som avses i första stycket beredas tillfälle att yttra sig. Lag (2001:437).
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Bilaga 2. Utvecklingen av bebyggelsen runt Ullahau

Byggnadspunkter där
byggnadsår anges till

Planområde

0 eller år före 1935
inom en zon av 300 meter
runt naturreservatet
Ulla Hau

Byggnadspunkter där
byggnadsår anges till

Planområde

åren mellan 1935 - 1974
inom en zon av 300 meter
runt naturreservatet
Ulla Hau

Byggnadspunkter där
byggnadsår anges till

Planområde

åren mellan 1975 - 2005
inom en zon av 300 meter
runt naturreservatet
Ulla Hau

Bilaga 3 Skogens utveckling på Ullahau mellan 1933 och 2007
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-03-02

Handlingar till

Ärende 6

Riktlinjer för attest
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-11-26, § 375
• Ledningskontoret 2014-10-30 med förslag till riktlinjer
• Gällande attestreglemente

Protokoll

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

Rs § 375
Au § 351

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar
RS 2014/598

- Ledningskontoret 2014-10-30

Regionstyrelsens beslut
•

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar i Region Gotland antas att gälla
från och med 1 januari 2015.

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

Ledningskontoret - ekonomi
Serviceförvaltningen - ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/598

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Mikael Wollbo

Datum 2014-10-30

Regionstyrelsen

Riktlinjer för attest i Region Gotland
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Ledningskontoret föreslår regionstyrelsen att besluta enligt följande:
•

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

Bakgrund

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

Jan Björinge

regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland
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RIKTLINJER FÖR ATTEST
1. Attesternas omfattning

Riktlinjer för attest gäller för regionens samtliga ekonomiska transaktioner/
bokföringsposter, inklusive interna bokföringsposter, finansförvaltning samt
medel som regionen ålagts eller åtagit sig att förvalta.
Kommunala bolag där regionen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta Region Gotlands riktlinjer för attest.
2. Ansvar

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

Besöksadress 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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3. Attest

Med budgetansvar följer även ansvar för kontroll av ekonomiska transaktioner.
Varje nämnd utser personer med rätt att beslutsattestera eller vara ersättare för
dessa. Beslutsattesträtten skall knytas till ett ansvarsområde med angivande av
eventuella begränsningar. Nämnden kan delegera till tjänsteman att utse namngivna personer till beslutsattestanter.
Vid elektroniska beställningar i Region Gotlands inköpssystem (e-handel) kan
budgetansvarig chef inom sin organisation utse beställare med rätt att
beslutsattestera beställningar i inköpssystemet för att åstadkomma ett
effektivare arbetsflöde. Ekonomiskt ansvarig för dessa inköp är budgetansvarig
chef.
Behörighetsattestanter utses av nämnd, som också kan delegera till tjänsteman
att utse namngivna personer till behörighetsattestanter. Beställningsattestanter
och granskningsattestanter utses av budgetansvarig chef.
Den som är oaktsam eller missbrukar sin ställning kan fråntas sin attesträtt.
Följande fyra attester finns:
Beställningsattest
Behörighet att beställa varor och tjänster. Kontroll
av att beställningen är korrekt. Används bara vid
e-handel.
Granskningsattest

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

Beslutsattest

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

Behörighetsattest

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

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

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

Vara eller tjänst har mottagits eller levererats

Kvalitet

Mottagen eller levererad vara/tjänst håller avtalad
kvalitet

Pris

Pris överensstämmer med avtal, taxa, bidragsregler
eller beställning

Villkor

Betalningsvillkor mm är uppfyllda

Bokföringsunderlag

Verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning och
god redovisningssed

Kontering

Konteringen är korrekt

Beslut

Behöriga beslut finns

Innan transaktion utförs skall dessutom kontroll ske av:
Behörighet

Nödvändig attest har skett av behörig person

Alla som omfattas av kontrollarbetet skall tillämpa anvisningarna samt i förekommande fall rapportera brister i kontrollerna.
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5. Jäv och särskilda kontrollområden

Attest- och kontrollrutinerna ska utformas så att den interna kontrollen inom
respektive nämnd är tillräcklig. Vid utformningen av rutinerna ska följande
beaktas:
Jäv

En beslutsattestant får aldrig granska eller godkänna en utbetalning till sig själv
eller närstående. Detta innefattar också bolag och föreningar där den anställde
eller närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen.
Särskilda kontrollområden

Beslutsattest ska inte utföras av den som konsumerat eller använt
varan/tjänsten där särskilda kontrollhänsyn ska tas.
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Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för attest
Inledning

Dessa tillämpningsanvisningar skall vägleda alla som deltar i hanteringen av
ekonomiska transaktioner i Region Gotland, och är ett komplement till de
riktlinjer för attest som regionfullmäktige fastställt. Riktlinjer för attest i
kombination med tillämpningsanvisningarna utgör regelverket för alla som
skall utföra olika attestmoment inom Region Gotland.
Syftet med riktlinjer för attest samt tillämpningsanvisningarna är att säkerställa
en god intern kontroll av alla ekonomiska transaktioner för att förhindra
avsiktliga eller oavsiktliga fel vid hantering av regionens tillgångar.
Huvudregeln är att ingen enskild person själv hanterar en transaktion i alla led.
Tillämpningsanvisningarna utfärdas och fastställs av regionstyrelsen.
Ekonomidirektören kan göra ändringar i och tillägg till anvisningarna när dessa
inte är av principiell karaktär.
Nämnderna ansvarar för att riktlinjer för attest liksom tillämpningsanvisningarna följs, vilket inkluderar att berörda medarbetare blir informerade om
gällande riktlinjer och anvisningar. Anvisningarna gäller för regionens samtliga
ekonomiska transaktioner. Nämnderna kan göra egna tillägg och utforma
ytterligare tillämpningsanvisningar, förutsatt att de inte strider mot de generella
tillämpningsanvisningarna i detta dokument.
1. Omfattning

Riktlinjer för attest gäller för regionens nämnder och av regionfullmäktige
tillsatta, tillfälliga eller permanenta kommittéer eller dylikt som disponerar
anslag samt medel som regionen åtagit sig att förvalta t.ex. donationsstiftelser
och förmedling av egna medel inom socialtjänsten.
I riktlinjerna regleras hur ekonomiska transaktioner ska granskas och vem som
ansvarar för detta. Med ekonomiska transaktioner avses samtliga underlag
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(verifikat) som skapar in- och utbetalningar men även andra underlag som bildar bokföringsposter såsom interna poster och rättningar.
Exempel på underlag för ekonomiska transaktioner är:
• Leverantörsfakturor
• Löner (anställningsavtal), arvoden, resor och traktamenten (reseräkningar) och övriga underlag för bokföring av personalkostnader
• Bidragsutbetalningar till föreningar, bolag m.fl.
• Attestrapport ekonomiskt bistånd
• Utbetalningar
• Bokföringsorder
• Internfakturor
• Försäljningsintäkter
• Bankinsättningar
• Debiteringslista för kundfakturor (avgifter etc.)
• Rekvirering av statsbidrag, moms mm
• Placering av regionens likvida medel
För vissa typer av bokföringsposter är beslutsattest av verksamhetsansvariga
inte praktiskt möjligt, t.ex. personalomkostnadspålägg, kapitalkostnader, vissa
automatiska fördelningar etc. Attestmomenten för sådana transaktioner ersätts
med ett kontrollförfarande mot ekonomiska rapporter som regelbundet utförs
av den ekonomiskt ansvarige.
2. Ansvarsfördelning

Det är nämnderna som har det yttersta ansvaret för att riktlinjerna för attest
följs. Nämndens ansvar för den interna kontrollen kan inte överlåtas på någon
annan. Nämnden skall besluta om en intern kontrollplan som bl.a. ska innehålla kontroller av hur riktlinjerna tillämpas. Varje nämnd kan även vid behov
utfärda ytterligare tillämpningsanvisningar, där kontrollerna är av mer
långtgående karaktär än vad riktlinjerna föreskriver.
Revisorerna är skyldiga att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig.
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3. Attest

Uppdrag som beslutsattestant skall ges till namngivna personer. Under ordinarie beslutsattestants frånvaro ska det finnas utsedda namngivna ersättare. Det
kan förekomma att en person är ersättare för flera beslutsattestanter. Beslutsattestanter och ersättare utses av nämnd för ett kalenderår i taget.
Nämnd kan delegera rätten att under löpande år utse beslutsattestanter till förvaltningschef eller ekonomichef.
Varje nämnd skall årligen fastställa en beslutsattestförteckning. Attestförteckningen skall alltid hållas aktuell. Namnteckningsprov skall finnas tillgänglig.
Attestförteckningen ska delges de personer som av nämnden/förvaltningen
uppdragits att utföra behörighetsattest samt även systemförvaltare/ systemadministratör i system med elektronisk attest.
För samtliga typer av transaktioner gäller att det alltid måste finnas två attester:
beslutsattest och behörighetsattest. Behörighetsattest kan i de flesta elektroniska system ersättas med automatiska behörighetskontroller.
Vid attest i elektroniska system har attestanterna ansvar för att säkerställa att
användaridentitet och lösenord inte används av obehörig. Den elektroniska
attesten är att jämställa med en namnteckning och får inte överlåtas eller användas av annan person.
Vid manuella rutiner ska beslutsattest och behörighetsattest utföras av två olika
personer.
Vid inköp av varor och tjänster från extern leverantör samt vid utbetalningar är
även granskningsattest obligatoriskt. Granskningsattest och beslutsattest ska
utföras av två personer.
För poster som inte generar ut- eller inbetalningar såsom intäkts- och kostnadsfördelning, bokföringsorder och internfaktura är det tillräckligt med
beslutsattest. Granskningsattest kan därmed utgå.

7 (15)

Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för attest

3. 1 Beställningsattest

Beställningsattesten används bara i regionens elektroniska system för inköp av
varor och tjänster (e-handel).
Elektroniska inköp av varor och tjänster kan ske enligt följande tre scenarier:
1. Beställaren har beställningsattest och attesterar i samband med att beställningen skickas till leverantören. Granskningsattest görs i systemet i samband
med att varorna levereras. Fakturan beslutsattesteras i efterhand.
2. Beställningsattest görs vid beställningen och skickas till beslutsattestanten för
attest innan den går iväg till leverantören. Granskningsattest görs i systemet i
samband med att varorna levereras. Eftersom beställningen är beslutsattesterad
behöver inte fakturan beslutsattesteras om fakturan överensstämmer med beställningen. Betalning av faktura skickas iväg med automatik.
3. Beställaren har beslutsattesträtt och gör både beställningsattest och beslutsattest i samband med beställningen. När leveransen kommer kontrolleras den
och godkänns i systemet, vilket genererar en granskningsattest. Granskningsattestanten d.v.s. den person som godkänner leveransen i systemet ska inte vara
samma person som beställare/ beslutsattestant. Eftersom beställningen är
beslutsattesterad behöver inte fakturan beslutsattesteras om fakturan överensstämmer med beställningen. Betalning av faktura skickas då iväg med automatik. Om avvikelse uppstår mellan beställning och faktura måste en beslutsattest
göras manuellt i systemet innan betalningen kan skickas iväg.
Elektronisk handel enligt scenario 3 ovan där beställaren har beslutsattesträtt
kan användas i de fall verksamheten har frekventa beställningar som måste
skickas iväg snabbt till leverantören samt vid regelbundna rutininköp t.ex. livsmedel och läkemedel.
Budgetansvarig chef utser beställningsattestanter i sin verksamhet med befogenhet att beställa varor och tjänster till verksamheten. Chefen ansvarar för att
det finns en aktuell förteckning över beställningsattestanter. Förteckningen ska
innehålla namn, förvaltning/avdelning/enhet samt på vilka koddelar beställning får göras. Aktuell förteckning ska delges systemförvaltaren för regionens
elektroniska inköps- och fakturahanteringssystem (IoF).
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3.2 Granskningsattest

Med granskningsattest intygas att den ekonomiska händelsen tillhör verksamheten och är rimlig. Vid inköp av varor och tjänster samt vid utbetalningar är
det obligatoriskt med granskningsattest. Granskningsattest och beslutsattest får
inte utföras av samma person. Vid manuella rutiner görs granskningsattest med
signatur.
Vid e-handel innebär granskningsattest även att attestanten ska godkänna leverans av vara i det elektroniska inköpssystemet.
3. 3 Beslutsattest

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

Att prestationer och transaktioner och deras underlag stämmer med
beslut eller planer
Att behöriga personer har agerat
Att priser och villkor är riktiga

I attesten ingår att kontrollera att transaktionen ryms inom beslutad budget.
Beslutsattestanten ska i normalfallet godkänna inköp innan beställning och får
därigenom en övergripande kontroll över kostnader som belastar verksamheten. Beslutsattestanten ansvarar för att verifikationen är fullständig vilket
bl.a. kan innefatta förklarande upplysningar om vad som föranlett den ekonomiska händelsen samt att övriga attestmoment är utförda.
Det är beslutsattestanten som är ansvarig för att alla kontroller har utförts.
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Beslutsattestanter får inte ha behörighet att registrera betalningar i regionens
system.
Beslutsattestanten ansvarar för att leverantörsfakturor godkänns och betalas
inom förfallotid.
3. 4 Behörighetsattest

Behörighetsattesten är en kontroll av att behörig person beslutsattesterat på
tilldelat budgetansvar. Behörighetsattest är obligatorisk.
I system med elektronisk attest utförs behörighetskontrollen med systemkontroller. Systemförvaltare / systemadministratör ansvarar för att attestförteckningen är rätt inlagd i systemet.
Ansvarig för behörighetskontrollen är den nämnd/styrelse i vilken
behörighetsattestanter och systemförvaltare är anställda. Det är också den
nämnden/styrelsen som utser behörighetsattestanter.
Vid manuella rutiner innebär behörighetsattest att kontroll sker av behörighet
mot attestförteckning och namnteckningsprov.
Innan registrering av ekonomiska transaktioner sker ska behörighetsattest ha
utförts. Behörighetsattest utförs med signatur.
Besluts- och behörighetsattest får inte tecknas av samma person.
3. 5 Kompetens

Respektive nämnd ansvarar för att attestansvariga har tillräcklig kunskap för att
utföra sin kontroll.
Personer som inte har erfarenhet eller kännedom om verksamheten bör inte
utföra attestmoment. Det är inte lämpligt att tillfälligt anställd personal ges i
uppgift att utföra kontroller eller attestmoment.
3. 6 Attestförteckning

Nämnden ansvarar för att det finns en aktuell förteckning över befattningshavare med beslutsattest samt ersättare för dessa. Förteckningen skall innehålla
ansvarskod enligt ekonomisystemet, namn på personen samt befattningsbenämning. Vid aktualisering av förteckningen skall framgå från när förändringar
ska gälla. Namnteckningsprov med namnförtydligande ska upprättas i ett separat dokument.
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3.7 Attest av personalkostnader

Närmaste chef beslutar om anställningar enligt delegation.
Innan attest av löneunderlag görs ska uppgifterna godkännas av medarbetare.
Chef attesterar sedan underlag till månatliga löneutbetalningar t.ex. arbetad tid,
övertid, ob-timmar, frånvaro, reseräkningar. Till reseräkning skall kvitton på
utlägg bifogas enligt särskild instruktion.
Vid attest av arbetstid är det viktigt att ansvariga chefer har kunskap om gällande avtal.
Innan slutlig utbetalning görs skall rimlighetskontroll av lönerna genomföras
t.ex. kontroller av bruttolön, milersättning, timanställdas timmar, ob-timmar.
Den slutliga löneutbetalningen (bankfilen) skall signeras av två personer i förening. Personer med behörighet att signera löneutbetalningar utses av regionstyrelsen. Bokföringsunderlag för löneutbetalningen ska gransknings- och
beslutsattesteras enligt gällande attestförteckning för regionövergripande verksamhet.
I samband med löneöversyn ska förslagen till nya löner godkännas av närmaste
chef och förvaltning innan slutligt godkännande görs för överföring till lön.
3.8 Attest av ekonomiskt bistånd

Särskilda regler gäller vid utbetalningar av ekonomiskt bistånd inom individoch familjeomsorgsverksamheten. Attest av ekonomiskt bistånd ska ske på
särskild attestrapport. Attest av ekonomiskt bistånd ska ske av minst två personer innan utbetalningar verkställs. Endast behöriga personer ska kunna lägga
upp nya klienter i systemet. I samband med detta bör särskild omsorg läggas på
kontroll av att mottagarkontot är klientens bankkonto.
4. Kontroller
4.1 Prestation och pris

Riktlinjer för attest omfattar både kostnader och intäkter d.v.s. både
prestationer till och från regionen. Avtalade villkor kan även avse fastställd taxa
och motsvarande. Kontroll av att varan/tjänsten har beställts och mottagits, att
pris, volym, rabatt och andra betalningsvillkor överensstämmer med träffade
avtal eller dylikt.
Vid elektronisk handel ska kontroll av att prislistor överensstämmer med tecknade avtal utföras innan artikel-/ prislista görs tillgänglig i IoF-systemet.

11 (15)

Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för attest

Vid kontroll av leverantörsfakturor i det elektroniska fakturahanteringssystemet är det också viktigt att kontrollera att belopp, gironummer och betalningsmottagare i systemet överensstämmer med inskannad fakturabild.
4.2 Momshantering

Vid köp av varor eller tjänster behöver kontroll ske av att momsen blivit rätt
debiterad och om varan/tjänsten omfattas av avdragsbegränsningar t.ex. vid
representation och leasing. Vid köp av tjänster inom utbildning, vård och omsorg finns momsen inte angiven på fakturan. Vissa av dessa tjänster omfattas
av särskilda regler om momsersättning och då måste ett avdrag beräknas och
sedan konteras på fakturan.
När regionen säljer varor eller tjänster är det viktigt att ta reda på om varan/
tjänsten är momspliktig och i så fall vilken momssats som skall användas.
4.3 Kvalitet

Mottagen eller levererad vara/tjänst ska hålla avtalad kvalitet vilket regleras i
avtalet med leverantören.
4.4 Bokföringsunderlag

Krav på verifikationers innehåll framgår av Kommunala redovisningslagen
(KRL), 2:4. För verifikationer som ligger till grund för momsredovisning tillkommer krav enligt Mervärdesskattelagen (ML) 11:5. Verifikationer skall på
varaktigt sätt innehålla uppgifter om:
•
•
•
•
•
•
•

När den upprättades.
När den ekonomiska händelsen inträffade.
Vad den avser.
Vilket belopp det gäller.
Vilken motpart den berör. Momsbeloppet, för varje skattesats
Utställarens samt mottagarens namn och adress
Platsen för varans mottagande

Utställarens registreringsnummer till mervärdesskatt eller, då denne inte är registrerad, person- eller organisationsnummer
4.5 Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 30 dagar från ankomstdatum eller enligt annan överenskommelse. För dröjsmålsränta gäller referensränta + 8 procent (Räntelagen 6§).
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4.6 Bokföringstidpunkt

Kontanta in- och utbetalningar skall bokföras senast påföljande arbetsdag.
Verifikationer för obetalda fordringar och skulder skall ordnas och förvaras så
att betryggande överblick fortlöpande finns över dem (se KRL 2:9). Av detta
följer behov att uppkomna skulder och fordringar ska bokföras så snart det
kan ske.
4.7 Kontering

Kontrollansvaret för kontering avser samtliga koddelar. Beslutsattestanten är
ansvarig för att konteringen är riktig.
4.8 Beslut

Kontroll av beslut innebär i normalfallet att beslutsattest sker av den som är
budgetansvarig. Kontroll ska även ske av att eventuellt övriga formella beslut
som krävs är fattade (t.ex. rätt tillämpning av taxa, investeringsbeslut, anskaffningsbeslut).
4.9 Interna bokföringsposter, bokföringsorder

Generellt gäller att varje utbetalning skall godkännas/attesteras av minst två
personer. För poster som inte generar ut- eller inbetalningar såsom bokföringsorder och internfakturor räcker det med enbart beslutsattest. Automatiska
debiteringar förekommer bl.a. för internhyror och serviceförvaltningens interna
tjänster. Den ekonomiska händelsen godkänns/attesteras i samband med att
överenskommelse tecknats. Den interna kontrollen utförs i efterhand av den
budgetansvarige genom regionens ordinarie rutiner för uppföljning av verksamhetens ekonomiska utfall.
4.10 Inbetalningar

För ekonomiska transaktioner som genererar inbetalningar (debiteringar, försäljningsintäkter, rekvirering av statsbidrag) rekommenderas att granskning och
kontroll/attest av underlaget för transaktionen/-erna sker av två personer.
4.11 Utbetalningar

Samtliga utbetalningar i internetbank eller motsvarande ska signeras av två personer i förening. Personer med rätt att signera utbetalningar utses av den
nämnd eller styrelse där personen är anställd.
4.12 Elektronisk attest och behörighetskontroll

Attest vid IT-baserade rutiner dokumenteras genom elektronisk attest. Attest
ska ske på sådant sätt att den med säkerhet i efterhand går att knytas till den
person som utfört attesten. Elektronisk attest sker genom användaridentitet
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och lösenord. Användaridentitet och lösenord får endast användas av den som
tilldelats behörigheten.
Behörighetskontroll ska ske i system med elektronisk attest och framgå av
systemdokumentationen.
När attest sker med hjälp av IT-system ansvarar systemförvaltaren för att utforma och dokumentera rutiner för tilldelning av behörigheter, införande av
systemförändringar och dokumentation av utförda systemkontroller.
Elektroniska abonnemangsfakturor
Vid orderlös fakturering, som baseras på abonnemang t.ex. elfakturor, kan
systemkontroller med min- och maxvärden angivna per objekt ersätta ordinarie
beslutsattest. Tabellverk för detta ska godkännas av budgetansvarig. Tabellverket ersätter de kontroller som gransknings- och beslutsattesttanter utför i
den ordinarie leverantörsfakturarutinen.
5. Jäv och särskilda kontrollområden

Den som utför beslutsattest får inte attestera in- och utbetalningar till sig själv
eller till närstående. Detta innefattar även bolag, stiftelser och föreningar där
beslutsattestanten eller närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen eller
annars har ett väsentligt intresse.
Beslutsattest ska inte utföras av den som konsumerat eller använt varan/
tjänsten där särskilda kontrollhänsyn ska tas. I normalfallet utförs beslutsattest i
dessa fall av närmast överordnad chef. Exempel på sådana utgifter är bland
annat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reseräkningar
Ersättning för utlägg
Egna mobiltelefonräkningar
Arbetskläder
Representation där den attestansvarige själv deltagit
Kurser/konferenser
Logikostnader
Inköpskort/kreditkort/drivmedelskort
Utrustning som medarbetaren själv i huvudsak disponerar

Vid extern- och intern representation skall alltid representationens samband
med verksamheten styrkas genom att syftet med representationen anges på
fakturan/notan eller som en permanent anteckning vid elektronisk faktura.
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Uppgift skall även finnas om vilka som deltagit. I regionens regler för representation finns utförlig information om vad som gäller. Särskilda regler finns
även för inköpskort och drivmedelskort.
Vid fakturering av regionens kunder ska medarbetare inte hantera fakturor till
närstående.
Personal är i beroendeställning till sin chef. Den som utför kontroll skall ha en
självständig ställning gentemot den kontrollerade. Det är inte lämpligt att underställd personal beslutsattesterar sådant som överordnad har mottagningseller granskningsattesterat. Beslutsattestants utlägg ska attesteras av närmast
överordnad.
En avvikelse från huvudregeln ovan behöver tillämpas för att praktiskt kunna
hantera beslutsattest av förvaltningschefs tid, reseräkningar, representationsfakturor, mobiltelefonfakturor, personliga utlägg med mera. I varje nämnds
attestförteckning ska finnas angivet ersättare för varje beslutsattestant.
Beslutsattest av förvaltningschefs tid, reseräkningar, representationsfakturor,
mobiltelefonfakturor och personliga utlägg får utföras av ersättaren till förvaltningschefen. Ersättaren för förvaltningschefen får antas ha en tillräckligt självständig ställning för att kunna utföra en god intern kontroll.
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ATTESTREGLEMENTE
Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-03. Ändrat 2005-11-28.
Gäller fr.o.m. 2006-01-01.
1. REGLEMENTETS OMFATTNING
Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner/bokföringsposter, inklusive interna bokföringsposter, finansförvaltning samt medel som kommunen
ålagts eller åtagit sig att förvalta.
Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som
i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler.
2. ANSVAR
Kommunstyrelsen ansvarar för utfärdandet av för kommunen gemensamma tillämpningsanvisningar till detta reglemente. Vidare ansvarar kommunstyrelsen för uppföljning,
utvärdering och eventuell revidering av reglerna.
Kommunens nämnder ansvarar för den interna kontrollen och tillser att bestämmelser i
detta reglemente iakttas och att tillämpliga attestmoment utförs. Nämnderna utfärdar vid
behov ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt verksamhetsområde.
Varje nämnd har det yttersta ansvaret för tilldelad budgetram. Det innebär ansvar för såväl
kortsiktiga som långsiktiga åtaganden, liksom ansvar för att upphandling sker enligt
gällande avtal och lagar samt att verksamheten följer kommunövergripande policies.
Varje nämnd skall årligen fördela sin tilldelade budgetram genom att fastställa en
internbudget.
Förvaltningschefen ansvarar inom nämndens verksamhetsområde för att personalen är
informerade om reglerna och anvisningarnas innebörd.
Personalens ansvar är att tillämpa fastställda regler och anvisningar samt att rapportera
förekommande fel och brister till närmast överordnad.
3. ATTESTBERÄTTIGADE
Varje nämnd utser personer med rätt att beslutsattestera eller vara ersättare för dessa.
Attesträtten skall knytas till ett ansvarsområde med angivande av eventuella begränsningar.
Nämnden kan delegera till tjänsteman att utse namngivna personer till attestanter.
Den som är oaktsam eller missbrukar sin ställning kan skiljas från uppdraget.
4. ATTEST
Med budgetansvar följer även ansvar för kontroll av ekonomiska transaktioner, så kallad
beslutsattest.
Beslutsattest

Kontroll av beslut, kontering och finansiering.

Behörighetsattest

Kontroll av att nödvändig attest skett av behörig person.

Granskningsattest

Kontroll av att den ekonomiska händelsen tillhör verksamheten och
är rimlig.
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Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Huvudregeln är att ingen person ensam skall hantera
en transaktion från början till slut. Attestanterna är var för sig ansvariga för sina respektive
åtgärder.
Elektronisk attest utförs med användaridentitet och lösenord.
Nämnden ansvarar för att upprätthålla en aktuell förteckning över beslutsattestanter som
anger omfattningen för respektive beslutsattestants ansvar.
Nämnden ansvarar även för att upprätthålla en aktuell förteckning över
behörighetsattestanter.
5. KONTROLLER
Följande kontroller ska utföras innan transaktion får slutföras:
Prestation

Vara eller tjänst har mottagits eller levererats.

Kvalitet

Mottagen eller levererad tjänst håller avtalad kvalitet

Pris

Pris överensstämmer med avtal, taxa, bidragsregler eller beställning

Villkor

Betalningsvillkor mm är uppfyllda

Bokföringsunderlag Verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning och god
redovisningssed.
Kontering

Konteringen är korrekt.

Beslut

Behöriga beslut finns.

Beslutsattestant svarar för att kontrollerna ovan utförs. Innan transaktion utförs skall
dessutom kontroll ske av:
Behörighet

Nödvändig attest har skett av behörig person.

Behörighetsattestanter utses av nämnden. Alla som omfattas av kontrollarbetet skall
tillämpa anvisningarna samt i förekommande fall rapportera brister i kontrollerna.
6. JÄV OCH SÄRSKILDA KONTROLLOMRÅDEN
Attest- och kontrollrutinerna ska utformas så att den interna kontrollen inom respektive
nämnd är tillräcklig. Vid utformningen av rutinerna ska följande beaktas:
Jäv

En attestant får aldrig granska eller godkänna en utbetalning till sig
själv eller närstående. Detta innefattar också bolag och föreningar
där den anställde eller närstående har ägarintressen eller ingår i
ledningen.

Särskilda kontrollområden

Beslutsattest bör inte utföras av den som konsumerat/använt
varan/tjänsten där särskilda kontrollhänsyn bör tas.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-03-02

Handlingar till

Ärende 7

Överföring av medel från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden avseende
Lövsta – Gotland Grönt Centrum AB
Innehåll
• Regionstyrelsen 2015-01-29, § 25
• Ledningskontoret 2015-01-28
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2014-12-16, § 94

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-01-29

Rs § 25

Överföring av medel från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, avseende Lövsta - Gotland Grönt Centrum AB
RS 2014/739

- Ledningskontoret 2015-01-28

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Omdisponering från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och till
regionstyrelsen/ledningskontoret på 7,114 miljoner kronor i 2015 års budget
avseende Gotland Grönt Centrum AB godkänns.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har godkänt omdisponeringen (GVN § 94
2014-12-16).
Regionfullmäktige har ställt sig bakom bildandet av Gotland Grönt Centrum AB
(RF § 28 2014-10-28). I beslutet står bland annat ”… regionens engagemang i Lövsta under en
uppbyggnadsperiod på tre år bör öka från nuvarande 5,2 miljoner kronor (mnkr) till 7,2 mnkr för att
förutsättningarna till framgång med den nya strukturen skall kunna uppnås. Vidare krävs
investeringar för att möjliggöra inflyttning av nya verksamheter. Dessa torde bara delvis kunna täckas
av hyresintäkter de första åren (dessa extrakostnader ligger med i de två extra miljoner som bedöms
behövas).”
Det budgetanslag som hänvisas till i beslutet ligger nu inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Detta anslag uppgår till 5,114 mnkr. I samband med regionfullmäktiges budgetbeslut i november 2014 satsades ytterligare 2 mnkr för uppbyggnad
av Gotland Grönt Centrum AB. Dessa medel budgeterades då tillsammans med övrigt
budgetanslag inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Anslaget uppgår då till
7,114 mnkr.
Eftersom det är regionstyrelsen/ledningskontoret som från och med 2015 hanterar de
medel som ska användas för att bygga upp Gotland Grönt Centrum AB ska en
omdisponering göras från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till regionstyrelsen/ledningskontoret.
Ledningskontoret ställer sig bakom det tänkta upplägget. Detta ärende berör endast
budgetfrågan. Övriga ställningstaganden och beslut har behandlats i andra ärenden.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/739

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Ulrika Jansson

Datum 28 januari 2015

Regionstyrelsen

Överföring av medel från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, avseende Lövsta - Gotland Grönt
Centrum AB
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Omdisponering mellan gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och
regionstyrelsen/ledningskontoret på 7,114 mnkr i 2015 års budget avseende Gotland
Grönt Centrum AB godkänns.
Bakgrund

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har godkänt omdisponeringen (GVN § 94
2014-12-16).
Regionfullmäktige har ställt sig bakom bildandet av Gotland Grönt Centrum AB
(RF§28 2014-10-28). I beslutet står bland annat ”I detta sammanhang skall särskilt
nämnas att styrgruppen gör bedömningen att regionens engagemang i Lövsta under en
uppbyggnadsperiod på tre år bör öka från nuvarande 5,2 miljoner kronor till 7,2 miljoner kronor
för att förutsättningarna till framgång med den nya strukturen skall kunna uppnås. Vidare krävs
investeringar för att möjliggöra inflyttning av nya verksamheter. Dessa torde bara delvis kunna
täckas av hyresintäkter de första åren (dessa extrakostnader ligger med i de två extra miljoner som
bedöms behövas).”
Det budgetanslag som hänvisas till i beslutet ligger nu inom Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Detta anslag uppgår till 5,114 mnkr. I samband med
regionfullmäktiges budgetbeslut i november 2014 satsades ytterligare 2 mnkr för
uppbyggnad av Gotland Grönt Centrum AB. Dessa medel budgeterades då
tillsammans med övrigt budgetanslag inom gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Anslaget uppgår då till 7,114 mnkr.
Då det är regionstyrelsen/ledningskontoret som från och med 2015 hanterar de
medel som ska användas för att bygga upp Gotland Grönt Centrum AB ska en
omdisponering göras från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till
regionstyrelsen/ledningskontoret.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00
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E-post regiongotland@gotland.se
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Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2014/739

Bedömning

Ledningskontoret ställer sig helt bakom det tänkta upplägget. Detta ärende berör
endast budgetfrågan. Övriga ställningstaganden och beslut har behandlats i andra
ärenden.

Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Exp till: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2014-12-03

Protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2014-12-16

GVN § 94
Överföring av medel från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, avseende Lövsta – Gotland Grönt
Centrum AB
Ärendenr GVN 2014/39

Beslutsunderlag:
− GVF Överföring av medel från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, avseende Lövsta 2014-12-09
− RS 2013/61, RS 2014/558, RF 2014/28
− Ledningskontoret 2014-08-26
− RS AU § 263 Lövsta – grönt centrum 2014-09-04
− RS § 272 Lövsta – grönt centrum 2014-09-25

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att
•

Överföra 7 114 tkr från sin budgetram till regionstyrelsen.

Regionstyrelsen ska genom ledningskontoret ansvara de 7 114 tkr. som ska överföras
till Gotland Grönt Centrum AB. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden måste
fatta ett beslut att man överför 7 114 tkr. från sin budgetram till regionstyrelsen så att
de kan fortsätta med uppbyggnadsprocessen.
Expedieras:
Regionstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr GVN 2014/39

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 9 december 2014

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Överföring av medel från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, avseende Lövsta - grönt
centrum
RS 2013/61, RS 2014/558
- Ledningskontoret 2014-08-26
- Regionstyrelsen 2014-09-25, § 272
RF 2014/28

Utbildningschefens förslag till beslut

•

Att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden från sin budgetram
överför 7 114 tkr till Regionstyrelsen.

Bakgrund

(RF 2014/28)
Fullmäktige ställer sig bakom bildandet av Gotland Grönt Centrum AB på
de förutsättningar och villkor som framgår av projektredovisning och
affärsplan. En förutsättning för Region Gotland är ett tydligt fortsatt
engagemang från de gröna näringarna bland de parter som står bakom
avsiktsförklaringen.
”I detta sammanhang skall särskilt nämnas att styrgruppen gör
bedömningen att regionens engagemang i Lövsta under en
uppbyggnadsperiod på tre år bör öka från nuvarande 5,2 miljoner kronor
till 7,2 miljoner kronor för att förutsättningarna till framgång med den nya
strukturen skall kunna uppnås. Vidare krävs investeringar för att
möjliggöra inflyttning av nya verksamheter. Dessa torde bara delvis kunna
täckas av hyresintäkter de första åren (dessa extrakostnader ligger med i de
två extra miljoner som bedöms behövas)”.

Alf Nilsson
Utbildningschef

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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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-03-02

Handlingar till

Ärende 8

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt lagen om
skydd mot internationella hot mot
människors hälsa
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-12-17, § 413
• Ledningskontoret 2014-12-02
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-09-30, § 107

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-12-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09

Rs § 413
Au § 374

Taxa. Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt lagen
om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
RS 2014/556

- Ledningskontoret 2014-12-02

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt lagen om skydd mot
internationella hot mot människors hälsa antas enligt förslag.

Enheten för miljö- och hälsoskydd på samhällsbyggnadsförvaltningen har under lång tid
utfört inspektioner på fartyg som anlänt till våra hamnar och utfärdat sanitetscertifikat
(tidigare kallat råttcertifikat). Avgiften som tagits ut för inspektionen har inte motsvarat
nedlagd tid och en justering av avgiften är nödvändig.
Idag tas en fast avgift ut efter storlek på fartyg och dessutom en kostnad för körsträckan
enligt nedan.
Tonnage
Avgift
0 – 1 999
600 kronor
2 000 – 9 999
800 kronor
1 000 >
1 400 kronor
Resekostnad 175 kronor för hamnarna Slite, Storugns och Klintehamn.
Enligt 25 § lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,
får kommunen ta ut avgifter för undersökningar och åtgärd som avses 17 § och 23 § i
samma lag. Avgiften ska motsvara den faktiska kostnaden.
Den handläggningstid som samhällsbyggnadsförvaltningen lägger ned med förberedelse,
resor och inspektioner motsvarar inte den avgift förvaltningen tar ut för arbetet.
Jämförelser har gjorts med andra hamnstäder (Umeå, Karlshamn, Stockholm och
Malmö) för att se vilka avgifter de tar. Den vanligaste taxan är en timavgift som tas ut
för hela handläggningen från förberedelse till avslutat ärende och baseras på den senaste
fastställda taxan för tillsyn inom miljöbalkens område.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-12-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09

Rs § 413 forts
Au § 374

Den gamla taxan med fasta avgifter tas bort och ersätts med en timavgift enligt den
senaste fasställda taxan för tillsyn inom miljöbalkens område. I timavgiften ingår
förberedelse, resa, inspektion och avslut av ärendet.
För närvarande uppgår timtaxan till 824 kronor vilket skulle innebära en avgift på
ca 1 648 kronor för ett fartyg med bruttovikt på 3 000 ton mot dagens 975 kronor för
en inspektion av ett fartyg i Slite.
Taxan föreslås gälla från och med 1 mars 2015.
Ledningskontoret tillstyrker höjningar av taxan enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens
förslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/556

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

Datum 2014-12-02

Regionstyrelsen

Förslag på taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot
mot människors hälsa
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt lagen om skydd
mot internationella hot mot människors hälsa antas.
Bakgrund

Enheten för miljö- och hälsoskydd på Samhällsbyggnadsförvaltningen har
under lång tid utfört inspektioner på fartyg som anlänt till våra hamnar och
utfärdat sanitetscertifikat (tidigare kallat råttcertifikat). Avgiften som tagits ut
för inspektionen har inte motsvarat nedlagd tid och en justering av avgiften är
nödvändig.
Idag tas en fast avgift ut efter storlek på fartyg och dessutom en kostnad för
körsträckan enligt nedan.
Tonnage
Avgift
0 – 1 999
600 sek
2 000 – 9 999
800 sek
1 000 >
1 400 sek
Resekostnad 175 sek för hamnarna Slite, Storugns och Klintehamn.
Enligt 25 § lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot
människors hälsa, får kommunen ta ut avgifter för undersökningar och åtgärd
som avses 17 § och 23 § i samma lag. Avgiften ska motsvara den faktiska
kostnaden.
Den handläggningstid som Samhällsbyggnadsförvaltningen lägger ner med
förberedelse, resor och inspektioner motsvara inte den avgift förvaltningen tar
ut för arbetet.
Jämförelser har gjorts med andra hamnstäder (Umeå, Karlshamn, Stockholm
och Malmö) för att se vilka avgifter de tar. Den vanligaste taxan är en timavgift

Besöksadress Visborgsallén 19
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/556

Region Gotland

som tas ut för hela handläggningen från förberedelse till avslutat ärende och
baseras på den senaste fastställda taxan för tillsyn inom miljöbalkens område.

Taxeförslag
Den gamla taxan med fasta avgifter tas bort och ersätts med en timavgift enligt
den senaste fasställda taxan för tillsyn inom miljöbalkens område. I timavgiften
ingår förberedelse, resa, inspektion och avslut av ärendet.
För närvarande uppgår timtaxan till 824 sek vilket skulle innebära en avgift på
ca 1 648 sek för ett fartyg med bruttovikt på 3 000 ton mot dagens 975 sek för
en inspektion av ett fartyg i Slite
Taxan föreslås gälla from 1 mars 2015.
Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker höjningar av taxan enligt miljö och
hälsoskyddsnämndens förslag.

Ledningskontoret

Per Lindskog
t.f. regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-03-02

Handlingar till

Ärende 9

Revidering av avgiftsregler för
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
med avseende på Lovfritids
Innehåll
• Regionstyrelsen 2015-01-29, § 8
• Ledningskontoret 2014-12-04
• Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19, § 105

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-01-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13

Rs § 8
Au § 9

Revidering av Avgiftsregler för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, med avseende på Lovfritids
RS 2014/665

- Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 , § 105
- Ledningskontoret 2014-12-04

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Avgift för lovfritids för höst-, sport- och påsklov införs.

•

Avgiften tas ut per dag, enligt gällande maxtaxa för barnomsorg.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om att införa avgift
för lovfritids. Under förutsättning att detta beslutas kommer lovfritids som försöksverksamhet att införas från och med höstterminen 2015 och ska utvärderas efter
sportlovet 2016. Lovfritids ska erbjudas de elever som inte har en ordinarie fritidshemsplanering under höst-, sport- och påsklov. Lovfritids ska gälla elever vars föräldrar
arbetar eller studerar och ansökan ska vara rektor tillhanda minst en månad i förväg.
Ledningskontoret har inget att invända mot nämndens förslag, men då de ekonomiska
konsekvenserna av beslutet är svåra att bedöma är det väsentligt att barn- och
utbildningsnämnden utvärderar försöksverksamheten efter sportlovet 2016.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/665

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 2014-12-04

Regionstyrelsen

Revidering av Avgiftsregler för förskoleverksamhet och
skolbarnomsorg, med avseende på Lovfritids
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

Avgift för lovfritids för höst-, sport- och påsklov införs
Avgiften tas ut per dag, enligt gällande maxtaxa för barnomsorg

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om att
införa avgift för lovfritids. Under förutsättning att detta beslutas kommer
lovfritids som försöksverksamhet att införas från och med höstterminen 2015
och ska utvärderas efter sportlovet 2016. Lovfritids ska erbjudas de elever som
inte har en ordinarie fritidshemsplanering under höst-, sport- och påsklov.
Lovfritids ska gälla elever vars föräldrar arbetar eller studerar och ansökan ska
vara rektor tillhanda minst en månad i förväg.
Bedömning

Ledningskontoret har inget att invända mot nämndens förslag, men då de
ekonomiska konsekvenserna av beslutet är svåra att bedöma är det väsentligt
att barn- och utbildningsnämnden utvärderar försöksverksamheten efter
sportlovet 2016.
LEDNINGSKONTORET

Per Lindskog
T f regiondirektör
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~Region
(tf Gotland
Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-11-05

BUN § 105
Au § 93

Revidering av "Avgiftsregler för förskoleverksamhet och
skolbarnomsorg", med avseende på "Lovfritids"
BUN 2014/511
(- Barn- och utbildrungsnämnden, 2014-06-10, § 50)
- Fbrvaltrungens tjänsteskrivelse

- Regionfullmäktiges beslut 2014-10-24, Rf § 34, delades ut

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut i Fullmäktige
• Barn- och utbildningsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta införa avgift för
lovfritids för höst-, sport-, och påsklov.
• Avgiften tas ut per dag, enligt gällande max taxa för barnomsorg.
(För närvarande 42 kronor per dag.)

Barn- och utbildningsnämndens beslut, under förutsättning av beslut i
regionfullmäktige, enligt ovan
• Lovfritids införs från och med höstterminen 2015 och utvärderas efter sportlovet
2016.

• Lovfritids erbjuds de elever som ej har en ordinarie fritidshemsplacering under höst-,
sport- och påsklov.
• Ansökan ska vara rektor tillhanda minst en månad i förväg och är bindande.
• Lovfritids gäller elever vars föräldrar arbetar eller studerar.

Förvaltningen har av barn- och utbildningsnämnden fått i uppdrag att utarbeta förslag
till regelverk och revidering av "Avgiftsregler för förskoleverksamhet och
skolbarnomsorg" (Eg. Inskrivnings- och avgifts regler för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg på Gotland).
Utöver detta har region fullmäktige, den 27 oktober 2014, beslutat att barn- och
utbildningsnämnden ska utvärdera insatsen löpande för att i god tid, innan
försöksperiodens slut, redovisa eller ge indikationer om verksamheten ska fortsätta i
ordinarie verksamhet.
Region Gotland tillämpar maxtaxa. U tifrån denna princip blir avgiften för lovfritids 42
kronor per dag, utifrån nuvarande maxtaxa. Förvalmingen föreslår att "Lovfritids"
erbjuds de elever som ej har en ordinarie fritidshemsplacering under höst-, sport- och
påsklov. Ansökan bör vara bindande och gälla elever vars föraldrar arbetar eller studerar.
Utdragsbestyrkande:

~ Region
RTf Gotland
Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-11-05

forts BUN § 105
Ansökan bör även vara rektor tillhanda minst en månad i förväg för att rektor ska kunna
planera fritidshemmets verksamhet inklusive lovfritids.
Av förvaltningens tjänsteskrivelse framgår även att konsekvenserna av införande av
"Lovfritids" som försöksverksamhet är svåra att bedöma både när det gäller
omfattningen av antalet elever och hur erbjudandet paverkar fritidshemmets ordinarie
verksamhet. Antalet tillkommande elever kan påverka behovet av extra personal, det kan
i förlängningen både påverka ekonomin och fritidshemmets uppdrag utifrån skollag,
läroplan och allmänna råd.
Förvaltningen konstaterar, avslutningsvis, att det är av största vikt att försöks
verksamheten följs upp och utvärderas efter sportlovet 2016.
/lmetslltskot/ets förslag i enlighet med förvaltningens.

Expedieras
Regionstyrelsen
Justerare:

'-_ ..

Utdragsbestyrkande:

~
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Ärendenr BUN 2014/511
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Barn- och utbildningsförvaltningen
Karin Sandberg Täpp

Datum

30 oktober 2014

Bam- och utbildningsnämnden

Införande av avgift och regler för "Lovfritids".
Förslag till beslut i regionfullmäktige

• Barn- och utbildningsnämnden föreslår region fullmäktige att besluta införa
avgift för lovfritids för höst-, sport- och påsklov.
• Avgiften tas ut per dag, enligt gällande max taxa för barnomsorg.
(För närvarande 42 kronor per dag.)
Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden, under
förutsättning av beslut i regionfullmäktige, enligt ovan

• Lovfritids införs från ocb med höstterminen 2015 och utvärderas efter
sportlovet 2016.
• Lovfritids erbjuds de elever som ej bar en ordinarie fritidshemsplacering
under höst-, sport- och påsklov.
• Ansökan ska vara rektor tillhanda minst en månad i förväg och vara
bindande.
• Lovfritids gäller elever vars föräldrar arbetar eller studerar.
• Förvaltningen ges i uppdrag att införa ovanstående beslut i barn- och
utbildningsnämndens Inskrivningsregler- och avgifts regler för kommunal
förskola, fritidshem ocb pedagogisk omsorg på Gotland.
Bakgrund

Förvaltningen har av barn- och utbildningsnämnden fått i uppdrag att utarbeta
förslag till regelverk och revidering av "Avgiftsregler för förskoleverksamhet
och skolbarnomsorg" (Eg. Inskrivnings- och avgifts regler för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg på Gotland).
Utöver detta har regionfullmäktige, den 27 oktober 2014, beslutat att barn- och
utbildningsnämnden ska utvärdera insatsen löpande för att i god tid, innan
försöksperiodens slut, redovisa eller ge indikationer om verksamheten ska
fortsätta i ordinarie verksamhet.

Besöksadress VIsborgsallen 19

E-post registrator-bun@gotland.se

Postadress SE-Gll 81 Visby

webbplats www.gottand.se

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

Org nr 212000.0803

9 Region
?t'f Gotland
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Barn- och utbildningsförvaltningen

Ärendenr BUN 2014/511

Region Gotland

Region Gotland tillämpar max taxa. U tifrån denna princip blir avgiften för
lovfritids 42 kronor per dag, gällande maxtaxa. Förvaltningen föreslår att
"Lovfritids" erbjuds de elever som ej har en ordinarie fritidshemsplacering
under höst-, sport- och påsklov. Ansökan bör vara bindande och gälla elever
vars föräldrar arbetar eller studerar. Ansökan bör även vara rektor tillhanda
minst en månad i förväg för att rektor ska kunna planera fritidshemmets
verksamhet inklusive lovfritids.
Bedömning
Konsekvenserna av införandet av lovfritids som försöksverksamhet är svåra att

bedöma. Detta gäller både omfattningen av antalet elever och hur erbjudandet
påverkar fritidshemmets ordinarie verksamhet. Antalet elever som tillkommer
kan påverka behovet av extra personal. Det kan i förlängningen både påverka
ekonomin och fritidshemmets uppdrag utifrån skollag, läroplan och allmänna
råd med kommentarer i negativ riktning. Detta medför att det är av största vikt
att försöksverksamheten följs upp och utvärderas efter sportlovet 2016.

Anders Jolby
Skoldirektör

2 (2)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-03-02

Handlingar till

Ärende 10

Taxa för transport av gods i
kollektivtrafiken
Innehåll
• Regionstyrelsen 2015-01-29, § 11
• Ledningskontoret 2015-01-08
• Tekniska nämnden 2014-11-19, § 238

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-01-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13

Rs § 11
Au § 13

Riktlinjer för bussgodshantering
RS 2014/656

- Tekniska nämnden 2014-11-19 § 238
- Ledningskontoret 2015-01-08

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Tekniska nämndens förslag till taxa för transport av gods med kollektivtrafikens
bussar godkänns.

Tekniska nämnden har 2014-11-19 i § 238 beslutat återinföra tjänsten att transportera
gods i kollektivtrafikens bussar på Gotland och fastställt särskilda riktlinjer för detta, se
nedan. Nämnden har samtidigt antagit ett förslag till avgiftstaxa som ska gälla för dessa
transporter, vilka nämnden föreslår att regionfullmäktige ska fastställa.
Tekniska nämnden har bedömt att nämnden själv kan besluta om denna service ska
erbjudas eller inte eftersom tjänsten inte är lagstyrd och utgör en frivillig tilläggstjänst
som anknyter till den kollektivtrafikverksamhet som nämnden ansvarar för.
Däremot anser nämnden att taxan ska fastställas av fullmäktige. Avgiftsnivån synes vara
anpassad så att den i stort sett är jämförbar med andra transportalternativ som finns på
marknaden vilka oftast innehåller en större servicegrad än den som erbjuds genom
bussgodshanteringen.
Ledningskontoret delar nämndens bedömning i dessa delar och har inget att erinra mot
vare sig nämndens beslut eller taxeförslaget.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/656

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Olsson

Datum 8 januari 2015

Regionstyrelsen

Taxa för transport av bussgods
Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till taxa för transport av gods med kollektivtrafikens
bussar godkänns.
Bakgrund
Tekniska nämnden har 2014-11-19 i § 238 beslutat återinföra tjänsten att transportera
gods i kollektivtrafikens bussar på Gotland och fastställt särskilda riktlinjer för detta,
se nedan. Nämnden har samtidigt antagit ett förslag till avgiftstaxa som ska gälla för
dessa transporter, vilka nämnden föreslår att regionfullmäktige ska fastställa.
Det ska uppmärksammas att denna bussgodshantering endast omfattar transporter
som sker på ön Gotland. Några motsvarande bussgodstransporter till eller från
fastlandet införs inte.
Riktlinjer
Gods hämtas och lämnas endast vid busstation och hos busschaufför vid hållplats.
Paketet ska ha en innehållsdeklaration.
Max vikt på paket är 10 kg.
Storlek på paket: 40cm x 40 cm x 30 cm.
Vilka varuslag ska kunna fraktas
Blommor
Reservdelar
Små paket
Varuslag som inte ska kunna fraktas:
Livsmedel.
Batterier, oljor, sprayburkar, brandfarliga produkter
Skrymmande produkter, större än: 40cm x 40 cm x 30 cm.
Endast varor som inte kräver tillstånd/anmälan ska tillåtas fraktas.
Ny taxa.
1 kg 85 kr
3 kg 110 kr
5 kg 125 kr
10 kg 155 kr
Blombukett 85 kr

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00
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Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2014/656

Bedömning

Tekniska nämnden har bedömt att nämnden själv kan besluta om denna service ska
erbjudas eller inte eftersom tjänsten inte är lagstyrd och utgör en frivillig tilläggstjänst
som anknyter till den kollektivtrafikverksamhet som nämnden ansvarar för.
Däremot anser nämnden att taxan ska fastställas av fullmäktige. Avgiftsnivån synes
vara anpassad så att den i stort sett är jämförbar med andra transportalternativ som
finns på marknaden vilka oftast innehåller en större servicegrad än den som erbjuds
genom bussgodshanteringen.
Ledningskontoret delar nämndens bedömning i dessa delar och har inget att erinra
mot vare sig nämndens beslut eller taxeförslaget.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

2 (2)

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-11-19

TN §

238

Riktlinjer för bussgodshantering

AU §
155
TN 2014/201, 2014/TN § 177

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden återinför bussgodshantering i kollektivtrafiken enligt av
förvaltningens föreslagna riktlinjer.

•

Tekniska nämnden godkänner taxan för godshantering och föreslår
regionfullmäktige anta taxan enligt tekniska nämndens förslag.

Enligt beslut i TN § 201/2014 fick förvaltningar i uppdrag att ta fram riktlinjer för
bussgodshantering.
Förvaltningen har även tagit fram en ny taxa för bussgodset.
Riktlinjer
Gods hämtas och lämnas endast vid ombud.
Paketet ska ha en innehållsdeklaration.
Max vikt på paket är 10 kg.
Storlek på paket: 40cm x 40 cm x 30 cm.
Vilka varuslag ska kunna fraktas
Blommor
Reservdelar
Små paket
Varuslag som inte ska kunna fraktas:
Livsmedel.
Batterier, oljor, sprayburkar, brandfarliga produkter
Skrymmande produkter, större än: 40cm x 40 cm x 30 cm.
Tillstånd som krävs
Endast varor som inte kräver tillstånd/anmälan ska tillåtas fraktas.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-11-19

Forts § 238
Ny taxa.
1 kg 85 kr
3 kg 110 kr
5 kg 125 kr
10 kg 155 kr
Blombukett 85 kr
___
Protokollsutdrag:
RS/RF

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-03-02

Handlingar till

Ärende 11

Reviderat riksavtal för utomlänsvård
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-12-17, § 425
• Ledningskontoret 2014-12-02
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-12-16, § 571

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-12-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09

Rs § 425
Au § 386

Reviderat riksavtal för utomlänsvård från 1 januari 2015
RS 2014/590

- Ledningskontoret 2014-12-02

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Förslaget till nytt riksavtal för utomlänsvård från 1 januari 2015 godkänns.

Styrelsen för SKL beslöt 17 oktober 2014 bl.a. att godkänna nytt riksavtal för utomlänsvård med giltighet från 1 januari 2015 samt att rekommendera landstingen att godkänna
och tillämpa riksavtalet.
Riksavtalet för utomlänsvård reglerar vad som gäller när en person får vård utanför sitt
eget hemlandsting. Sveriges Kommuner och Landsting på började 2014 tillsammans
med företrädare för några landsting och regioner revidering av riksavtalet. De förslagna
revideringarna är främst en anpassning till den nya patientlagen, som riksdagen fattade
beslut om i juni 2014. Den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2015.
Den mest centrala utgångspunkten för översynen av riksavtalet är förslaget om att
patienten ska ges möjlighet att välja offentligt finansierad primärvård och öppen
specialistvård i hela landet. Sjukvårdshuvudmannens skyldighet att erbjuda öppen vård
utökas således till att gälla patienter som omfattas av ett annat landsting/regions ansvar
för hälso- och sjukvård.
De viktigaste nyheterna i det reviderade riksavtalet.
Val av offentligt finansierad primärvård och öppen specialistvård i andra landsting.

Patienters möjlighet att välja offentligt finansierad primärvård och öppen specialistvård i
andra landsting. Det innebär att landstingen inte kan prioritera sina egen invånare
framför patienter från andra landsting utan enbart ska ta hänsyn till de medicinska
behov som patienten har.
Val av medicinsk service i andra landsting.

En patients begäran att få medicinsk service utförd i andra landsting ska tillgodoses.
Denna fråga är inte reglerad i patientlagen utan regleras helt via Riksavtalet.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-12-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09

Rs § 425 forts
Au § 386

Resekostnader

I de fall patienten själv väljer att få öppen eller slutenvård utanför sitt hemlandsting får
patienten själv stå för resekostnaderna.
Kontrakt med privata vårdgivare

Att de kontrakt med privata vårdgivare inom öppen vård som träder i kraft fr.o.m. den 1
januari 2015 måste gälla även för patienter från andra landsting.
Fullmakt

Möjligheten att ge privata vårdgivare med kontrakt fullmakt för att skicka fakturor direkt
till hemlandstinget avskaffas. Fakturan ska skickas till det landsting som har avtal med
vårdgivaren.
Ledningskontoret anser att det nationellt utformade avtalet även bör ingås av Region
Gotland.
Expedieras:

Ledningskontoret - kanslienheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/590

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Olsson

Datum 2 december 2014

Regionstyrelsen

Reviderat riksavtal för utomlänsvård från 1 januari 2015
Förslag till beslut i regionstyrelsen

Regionstyrelsen godkänner förslaget till nytt riksavtal för utomlänsvård från
den 1 januari 2015
Bakgrund

Styrelsen för SKL beslöt 17 oktober 2014 bl.a. att godkänna nytt riksavtal för
utomlänsvård med giltighet från 1 januari 2015 samt att rekommendera
landstingen att godkänna och tillämpa riksavtalet.
Riksavtalet för utomlänsvård reglerar vad som gäller när en person får vård
utanför sitt eget hemlandsting. Sveriges Kommuner och Landsting på började
2014 tillsammans med företrädare för några landsting och regioner revidering
av riksavtalet. De förslagna revideringarna är främst en anpassning till den nya
patientlagen, som riksdagen fattade beslut om i juni 2014. Den nya lagen träder
i kraft den 1 januari 2015.
Den mest centrala utgångspunkten för översynen av riksavtalet är förslaget om
att patienten ska ges möjlighet att välja offentligt finansierad primärvård och
öppen specialistvård i hela landet. Sjukvårdshuvudmannens skyldighet att
erbjuda öppen vård utökas således till att gälla patienter som omfattas av ett
annat landsting/regions ansvar för hälso- och sjukvård.
De viktigaste nyheterna i det reviderade riksavtalet.
Val av offentligt finansierad primärvård och öppen specialistvård i andra
landsting.
Patienters möjlighet att välja offentligt finansierad primärvård och öppen
specialistvård i andra landsting. Det innebär att landstingen inte kan prioritera
sina egen invånare framför patienter från andra landsting utan enbart ska ta
hänsyn till de medicinska behov som patienten har.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/590

Region Gotland

Val av medicinsk service i andra landsting.
En patients begäran att få medicinsk service utförd i andra landsting ska
tillgodoses. Denna fråga är inte reglerad i patientlagen utan regleras helt via
Riksavtalet.
Resekostnader
I de fall patienten själv väljer att få öppen eller slutenvård utanför sitt
hemlandsting får patienten själv stå för resekostnaderna.
Kontrakt med privata vårdgivare
Att de kontrakt med privata vårdgivare inom öppen vård som träder i kraft
fr.o.m. den 1 januari 2015 måste gälla även för patienter från andra landsting.
Fullmakt
Möjligheten att ge privata vårdgivare med kontrakt fullmakt för att skicka
fakturor direkt till hemlandstinget avskaffas. Fakturan ska skickas till det
landsting som har avtal med vårdgivaren.
Bedömning

Ledningskontoret anser att det nationellt utformade avtalet även bör ingås av
Region Gotland.
Ledningskontoret

Per Lindskog
T f regiondirektör
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REGION GOTLAND

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

16 december 2014

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

2 december 2014

HSN § 571 Information. Reviderat riksavtal för
utomlänsvården
HSN 2014/177 Tjänsteskrivelse
SKL, Reviderat riksavtal

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden


beslutar att, i enlighet med styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings
(SKL:s) rekommendation, förslå att regionfullmäktige godkänner förslaget till
nytt avtal.



beslutar att i väntan på regionfullmäktiges godkännande, instruera förvaltningen att tillämpa förslaget från och med den 1 januari 2015.



begär att regionfullmäktige godkänner nämndens beslut att i väntan på regionfullmäktiges godkännande, instruera förvaltningen att tillämpa förslaget från
och med den 1 januari 2015.

Bakgrund AU § 562

Riksavtalet för utomlänsvård reglerar i huvudsak betalningar mellan sjukvårdshuvudmännen (landsting och regioner), när patienter vårdas hos en annan sjukvårdshuvudman, än där patienten är folkbokförd.
Det nuvarande avtalet fick sina senaste ändringar 1 maj 2011. Den revidering som
förslås idag är främst anpassningar till regeringens proposition 2013/14:106 Patientlag,
som genom beslut i riksdagen i juni i år, ledde till den nya patientlagen, samt vissa
ändringar i den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen. Lagen och ändringarna träder
i kraft 1 januari 2015.
Utöver anpassningarna till den utökade möjligheten för patienter att fritt välja vårdgivare inom den offentligt finansierade vården, innehåller revideringen en utökning
av detta fria val till att även gälla medicinsk service.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden


beslutar att, i enlighet med styrelsen för Sveriges Kommuner och Landstings
(SKL:s) rekommendation, förslå att regionfullmäktige godkänner förslaget till
nytt avtal.



beslutar att i väntan på regionfullmäktiges godkännande, instruera förvaltningen att tillämpa förslaget från och med den 1 januari 2015.

Forts
Justeringsman

Utdragsbestyrkande

REGION GOTLAND

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

16 december 2014

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

2 december 2014

Forts HSN § 571



Justeringsman

begär att regionfullmäktige godkänner nämndens beslut att i väntan på regionfullmäktiges godkännande, instruera förvaltningen att tillämpa förslaget från
och med den 1 januari 2015.

Utdragsbestyrkande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-03-02

Handlingar till

Ärende 12

Strategi, organisation och resurser för
ett förstärkt mottagande av nyanlända
personer till Gotland
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-12-17, § 422
• Ledningskontoret 2014-11-27

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-12-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09

Rs § 422
Au § 383

Strategi, organisation och resurser för ett förstärkt mottagande av
nyanlända personer till Gotland
RS 2014/148

- Ledningskontoret 2014-11-27

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Ansvaret för flyktingmottagandet, inklusive övergripande samordning, överförs den
1 april 2015 från socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, med
undantag för mottagandet av ensamkommande barn samt myndighetsutövning
enligt socialtjänstlagen.

Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret får i uppdrag att fullfölja den pågående dialogen med Migrationsverket för en eventuell gemensam avsiktsförklaring om asylverksamhet.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att i samarbete med berörda förvaltningar beskriva
förväntade organisatoriska och resursmässiga konsekvenser av det samlade flyktingmottagandet.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att planera för regionstyrelsens dialog om flyktingmottagande med företrädare för myndigheter, idéburna organisationer och
näringsliv.

•

Tekniska nämnden uppdras att i samverkan med byggnadsnämnden inventera
lämpliga lokaler samt obebyggda fastigheter, som kan vara lämpliga för bostäder
kopplat till ett ökat flyktingmottagande, på flera platser över hela Gotland.

Ledningskontoret har genomfört en förstudie om förutsättningarna för ett ökat
flyktingmottagande på Gotland. Utifrån förstudien har ledningskontoret föreslagit en ny
regional stategi för framtida inriktning, organisation och resurser för ett flyktingmottagande som kan bidra till regionens utveckling samtidigt som det är ett solidariskt
ställningstagande för personer som tvingas lämna sina hemländer. Förstudien och
förslaget till strategi, organisation och resurser har remitterats till nämnderna och
styrelsen för Gotlandshem.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-12-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09

Rs § 422 forts
Au § 383

Efter att remissen gått ut har det kommit till ledningskontorets kännedom att
Migrationsverket, trots tidigare negativa besked i frågan (RS § 168, 2014-05-26), är
intresserat av att etablera asylboende och mottagningsverksamhet på Gotland. För
närvarande för ledningskontoret dialog med Migrationsverket om hur asylboende skulle
kunna utformas på Gotland. Avsikten är att presentera ett underlag för ställningstagande
i regionstyrelsen i början av år 2015. Ett eventuellt asylboende förväntas ytterligare öka
antalet nyanlända personer utöver vad som antogs vid remissen till nämnderna.
Därigenom kommer även resursbehovet i regionens verksamheter att påverkas.
För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden innebär förslaget behov av resurser för
flyktingmottagandet. De statliga ersättningarna (grundersättning och prestationsbaserad
ersättning samt schablonersättning per nyanländ person) föreslås överföras från socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Därtill har nämndens rambudget utökats från och med 2015 med 1,0 mkr för lön och driftskostnader för förstärkt
flyktingmottagande inklusive övergripande samordning. Beloppet bygger på antagandet
att verksamheten inte ger helårseffekt under 2015. (Rf § 93, 2014-06-16).
Med anledning av att frågan om ett eventuellt asylboende inte ingick i det förslag till
målsättning och strategi som remitterats till nämnderna bör en förvaltningsgemensam
grupp under ledningskontorets ledning göra en samlad bedömning av verksamhets- och
resurskonsekvenser inkluderande ökat mottagande av ensamkommande barn, ökat
mottagande av personer med uppehållstillstånd samt ett eventuellt asylboende.
Ledningskontoret rekommenderar vidare att resultat och effekter för nämnderna av ett
successivt ökat flyktingmottagande följs särskilt i budgetarbetet under mandatperioden
för att möjliggöra framtida nödvändiga politiska prioriteringar.
Arbetsutskottet tillägger att lämpliga bostäder för ett ökat flyktingmottagande bör sökas
på flera platser över hela Gotland.
Regionstyrelsen understryker vikten av en väl genomtänkt kommunikation och
förankring i frågan över hela Gotland.
Expedieras:

Ledningskontoret - fokhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/148

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Lisa Stark

Datum 27 november 2014

Regionstyrelsen

Förslag till strategi, organisation och resurser för ett
förstärkt mottagande av nyanlända personer till Gotland
Förslag till beslut i regionfullmäktige





Ansvaret för flyktingmottagandet, inklusive övergripande samordning,
överförs den 1 april 2015 från socialnämnden till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, med undantag för mottagandet av
ensamkommande barn samt myndighetsutövning enligt
socialtjänstlagen.
Reglementen för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt
socialnämnden ändras enligt ledningskontorets förslag (bilaga 1).

Förslag till beslut i regionstyrelsen









Ledningskontoret får i uppdrag att fullfölja den pågående dialogen med
Migrationsverket för en eventuell gemensam avsiktsförklaring om
asylverksamhet.
Ledningskontoret får i uppdrag att i samarbete med berörda
förvaltningar beskriva förväntade organisatoriska och resursmässiga
konsekvenser av det samlade flyktingmottagandet.
Ledningskontoret får i uppdrag att planera för regionstyrelsens dialog
om flyktingmottagande med företrädare för myndigheter, idéburna
organisationer och näringsliv.
Tekniska nämnden uppdras att i samverkan med byggnadsnämnden
inventera lämpliga lokaler samt obebyggda fastigheter som kan vara
lämpliga för bostäder kopplat till ett ökat flyktingmottagande.

Bakgrund

Ledningskontoret har genomfört en förstudie om förutsättningarna för ett
ökat flyktingmottagande på Gotland. Utifrån förstudien har ledningskontoret
föreslagit en ny regional stategi för framtida inriktning, organisation och
resurser för ett flyktingmottagande som kan bidra till regionens utveckling
samtidigt som det är ett solidariskt ställningstagande för personer som tvingas
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lämna sina hemländer. Förstudien och förslaget till strategi, organisation och
resurser har remitterats till nämnderna och styrelsen för Gotlandshem.
Efter att remissen gått ut har det kommit till ledningskontorets kännedom att
Migrationsverket, trots tidigare negativa besked i frågan (RS § 168, 2014-05-26),
är intresserat av att etablera asylboende och mottagningsverksamhet på
Gotland. För närvarande för ledningskontoret dialog med Migrationsverket om
hur asylboende skulle kunna utformas på Gotland. Avsikten är att presentera
ett underlag för ställningstagande i regionstyrelsen i början av år 2015. Ett
eventuellt asylboende förväntas ytterligare öka antalet nyanlända personer
utöver vad som antogs vid remissen till nämnderna. Därigenom kommer även
resursbehovet i regionens verksamheter att påverkas.
För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden innebär förslaget behov av
resurser för flyktingmottagandet. De statliga ersättningarna (grundersättning
och prestationsbaserad ersättning samt schablonersättning per nyanländ
person) föreslås överföras från socialnämnden till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Därtill har nämndens rambudget utökats från och
med 2015 med 1,0 mkr för lön och driftskostnader för förstärkt
flyktingmottagande inklusive övergripande samordning. Beloppet bygger på
antagandet att verksamheten inte ger helårseffekt under 2015. (Rf § 93, 201406-16)
Bedömning

Med anledning av att frågan om ett eventuellt asylboende inte ingick i det
förslag till målsättning och strategi som remitterats till nämnderna bör en
förvaltningsgemensam grupp under ledningskontorets ledning göra en samlad
bedömning av verksamhets- och resurskonsekvenser inkluderande ökat
mottagande av ensamkommande barn, ökat mottagande av personer med
uppehållstillstånd samt ett eventuellt asylboende.
Ledningskontoret rekommenderar vidare att resultat och effekter för
nämnderna av ett successivt ökat flyktingmottagande följs särskilt i
budgetarbetet under mandatperioden för att möjliggöra framtida nödvändiga
politiska prioriteringar.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf. regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-03-02

Handlingar till

Ärende 13

Förändring i reglemente för
socialnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-12-17, § 423
• Ledningskontoret 2014-11-26 (se även föregående ärende)

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-12-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09

Rs § 423
Au § 384

Förändring i reglemente för socialnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
RS 2014/691

- Ledningskontoret 2014-11-26

Regionstyrelsens beslut
•

Reglementen för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden
ändras enligt följande:
o Socialnämndens reglemente ändras i 1 § tredje stycket första meningen till:
Nämnden ansvarar för Region Gotlands mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
o Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente ändras i 1 § med ett
tillägg efter första stycket:
Nämnden ansvarar för Region Gotlands mottagande av flyktingar med undantag av
ensamkommande flyktingbarn som åligger socialnämnden.

Uppdraget att övergripande och operativt samordna flyktingmottagandet föreslås ges till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Socialnämnden föreslås fortsatt ansvara för
mottagande och individuellt stöd till ensamkommande barn, samt myndighetsutövning,
exempelvis kompletterande försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. Ändringar i
reglementen är markerade med kursiv text nedan.
Reglemente socialnämnden

Verksamhetsområde
1 § Socialnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som
sägs i annan lag om socialnämnd, samt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), med undantag av faktiskt tillhandahållande av insatser enligt 9 § punkt 1
sistnämnda lag, vilket åvilar hälso- och sjukvårdsnämnden.
Nämnden ansvarar också för den kommunala hälso- och sjukvården enligt hälso- och
sjukvårdslagen vilket även inkluderar uppgifterna i lagens 24 § då nämndens hälso- och
sjukvårdsansvar inte omfattar läkarinsatser.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-12-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09

Rs § 423 forts
Au § 384

Nämnden ansvarar för Region Gotlands mottagande av ensamkommande flyktingbarn (utgår:
flyktingar). Socialnämnden ansvarar också för behov enligt socialtjänstlagen och lagen
stöd och service till vissa funktionshindrade av arbetsmarknadsinsatser på individ- och
gruppnivå.
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.
Nämnden skall också ansvara för yttranden enligt alkohollagen och kommunens
yttranden enligt hemvärnsförordningen, samt lagen om anordnande av visst automatspel.
Nämnden ansvarar för att de beredskapsförberedelser vidtas som behövs för verksamheten under höjd beredskap.
Reglemente gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsområde
1 § Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har utifrån tilldelade resurser ansvar för
att fullgöra den del av Region Gotlands utbildning inom det offentliga skolväsendet för
ungdom och vuxna som bildar gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, svenska för
invandrare (sfi) uppdragsutbildning och yrkeshögskola samt för regionens arbetsmarknadspolitiska åtgärder på individnivå.
Nämnden ansvarar för Region Gotlands mottagande av flyktingar med undantag av ensamkommande
flyktingbarn som åvilar socialnämnden.
Nämnden har även ansvar för Lövsta Landsbygdscentrums olika delar, inklusive
egendomsförvaltningen.
Nämnden utgör även styrelse för Gotlands folkhögskola där Region Gotland svarar för
del av kostnader som inte täcks av statsbidrag eller andra medel.
Nämnden ansvarar även för de uppgifter skollagen ålägger Region Gotland när det
gäller fristående skolor vars verksamhet riktar sig mot den personkrets som ryms inom
nämndens verksamhetsområde.
Expedieras:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Ledningskontoret - enheten för folkhälsa och välfärd, kanslienheten
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/691

Ledningskontoret

Handlingstyp reglemente

Lisa Stark

Datum 26 november 2014

Regionstyrelsen

Förslag till förändring i reglemente för socialnämnden samt
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Bakgrund

Uppdraget att övergripande och operativt samordna flyktingmottagandet
föreslås ges till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Socialnämnden
föreslås fortsatt ansvara för mottagande och individuellt stöd till
ensamkommande barn, samt myndighetsutövning, exempelvis kompletterande
försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. Ändringar i reglementen är markerade
med kursiv text nedan.
Reglemente socialnämnden

Verksamhetsområde
1 § Socialnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och
vad som sägs i annan lag om socialnämnd, samt lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS), med undantag av faktiskt tillhandahållande av
insatser enligt 9 § punkt 1 sistnämnda lag, vilket åvilar hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Nämnden ansvarar också för den kommunala hälso- och sjukvården enligt
hälso- och sjukvårdslagen vilket även inkluderar uppgifterna i lagens 24 § då
nämndens hälso- och sjukvårdsansvar inte omfattar läkarinsatser.
Nämnden ansvarar för Region Gotlands mottagande av ensamkommande
flyktingbarn (utgår: flyktingar). Socialnämnden ansvarar också för behov enligt
socialtjänstlagen och lagen stöd och service till vissa funktionshindrade av
arbetsmarknadsinsatser på individ- och gruppnivå.
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag m.m.
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Nämnden skall också ansvara för yttranden enligt alkohollagen och
kommunens yttranden enligt hemvärnsförordningen, samt lagen om
anordnande av visst automatspel.
Nämnden ansvarar för att de beredskapsförberedelser vidtas som behövs för
verksamheten under höjd beredskap.
Reglemente gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsområde
1 § Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har utifrån tilldelade resurser
ansvar för att fullgöra den del av Region Gotlands utbildning inom det
offentliga skolväsendet för ungdom och vuxna som bildar gymnasieskolan,
kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare (sfi) uppdragsutbildning
och yrkeshögskola samt för regionens arbetsmarknadspolitiska åtgärder på
individnivå.
Nämnden ansvarar för Region Gotlands mottagande av flyktingar med undantag av
ensamkommande flyktingbarn som åvilar socialnämnden.
Nämnden har även ansvar för Lövsta Landsbygdscentrums olika delar,
inklusive egendomsförvaltningen.
Nämnden utgör även styrelse för Gotlands folkhögskola där Region Gotland
svarar för del av kostnader som inte täcks av statsbidrag eller andra medel.
Nämnden ansvarar även för de uppgifter skollagen ålägger Region Gotland när
det gäller fristående skolor vars verksamhet riktar sig mot den personkrets som
ryms inom nämndens verksamhetsområde.

Ledningskontoret

Per Lindskog
tf. regiondirektör

2 (2)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-03-02

Handlingar till

Ärende 14

Ägardirektiv Almi Företagspartner
Gotland AB
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-10-30, § 342
• Ledningskontoret 2014-10-09 med ägardirektiv

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-10-30
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21

Rs § 342
Au § 323

Ägardirektiv Almi Företagspartner Gotland AB
RS 2014/548

- Ledningskontoret 2014-10-09

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Förslag till ägardirektiv för Almi Företagspartner Gotland AB 2015 godkänns.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Åke Svensson (S) och Eva Nypelius (C) i beslutet. Under
paragrafen inträder Hanna Westerén (S) som ordförande samt Karl-Allan Nordblom (MP) och
Karl-Johan Boberg (C).

Gällande ägardirektiv för bolaget upphör i och med 2014 års utgång varför ett nytt
ägardirektiv för 2015 behöver tecknas. Ägardirektiv för Almi Företagspartner Gotland
AB har förhandlats fram av Almi Företagspartner AB (moderbolaget) och Region
Gotland. Ägardirektivet baseras på moderbolagets vision och affärsidé samt de regionala
ägarnas specifika riktlinjer.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/548

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Peter Bloom

Datum 9 oktober 2014

Regionstyrelsen

Ägardirektiv Almi Företagspartner Gotland AB.
1 bilaga.

Förslag till beslut

Förslag till ägardirektiv för Almi Företagspartner Gotland AB 2015 godkänns.

Bakgrund

Gällande ägardirektiv för bolaget upphör i och med 2014 års utgång, varför ett
nytt ägardirektiv för 2015 behöver tecknas. Bilagt ägardirektiv för Almi
Företagspartner Gotland AB har förhandlats fram av moderbolaget och
Region Gotland. Ägardirektivet baseras på moderbolagets vision och affärsidé
samt de regionala ägarnas specifika riktlinjer.

Jan Björinge
regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803

1 (1)

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB
Almi Företagspartner Gotland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %),
nedan kallat moderbolaget, och av Region Gotland (49 %).
Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av
och mål för bolagets verksamhet.
Dessa anvisningar är styrande för bolagets verksamhet i enlighet med beslut som fattats vid
årsstämma under våren 2014.
1

Uppdrag

Almi ska bidra till tillväxt och innovation genom att förbättra möjligheterna att utveckla
konkurrenskraftiga företag såväl nationellt som globalt.
2

Vision, affärsidé och värdegrund

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas.
Almis affärsidé är att med finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under
företagandets olika skeden med våra kunders framgång som mål.
Almis värdegrund består av att medarbetare känner glädje i arbetet är flexibla i tanke och
handling och är affärsmässiga i utförandet.
3

Mål och nyckelmått

För 2014 års verksamhet gäller i tidigare överlämnade ägardirektiv angivna mål.
Almi-koncernen inför fr o m 2015 en ny målstruktur. Denna bygger på en s k balanced score
card-modell och är uppdelad mellan strategiska mål (som är tänkta att bestå under flera år),
kritiska framgångsfaktorer (som kan variera över tiden) samt nyckelmått (som bör utvärderas
varje år). Ett sammandrag av koncernens målstruktur återfinns i bilaga nr 1.
Bolaget ska i sin verksamhet under 2015 eftersträva att uppnå följande mål:
1. Förädlingsvärdet (se definition i bilaga nr 2) för bolagets kunder ska utvecklas bättre än hos
övriga småföretag i regionen.
2. Minst 90 % av bolagets kunder ska rekommendera Almi (se definition i bilaga nr 2).
3. Insatser mot unga, kvinnor och personer med utländsk bakgrund ska vara högre än vad som
motsvarar dessa gruppers andel av totalt antal företag i regionen.
4. Medarbetarnas totalbetyg avseende bolaget som arbetsplats ska vara minst 4,0 (se definition i
bilaga nr 2).
5. Bolaget ska sträva efter god mångfald bland medarbetarna. Detta uppnås bl a genom att
mångfaldhetsperspektivet beaktas, som tillägg till de grundläggande kompetenskraven, vid
varje nyrekrytering. Bolagets styrelse ska därför, med utgångspunkt i moderbolagets underlag
för bolagets verksamhetsplan för 2015, fastställa långsiktiga mångfaldsmål avseende
medarbetarnas ålder, etnicitet och genus.
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6. Andelen kundtid (se definition i bilaga nr 2) ska uppgå till minst 80 procent.
7. Bolagets styrelse ska, med utgångspunkt i moderbolagets underlag för bolagets
verksamhetsplan för 2015, fastställa mål för bolaget avseende antal unika kunder och
levereranser inom affärsområde Råd samt antal lån och nyutlåningsvolym inom affärsområde
Lån.
8. Fritt eget kapital i bolaget ska uppgå till en nivå som motsvarar 3 till 6 månaders
driftskostnader (se definitioner i bilaga nr 2).
9. Avkastningen i låneverksamheten (se definition i bilaga nr 2) ska under en period på rullande
12 kvartal uppgå till minst 2 %.
Bolaget ska senast vid årsstämman 2016 lämna en skriftlig rapport till ägarna hur målen har
uppnåtts samt kommentera eventuella avvikelser.
4

Verksamhet

Bolagets verksamhet ska i enlighet med uppdraget, visionen och affärsidén vara inriktad på företagsutveckling genom rådgivning och utlåning till små och medelstora företag och bidra till tillväxt och innovation genom att förbättra möjligheterna att utveckla konkurrenskraftiga företag
såväl nationellt som globalt.
Bolaget ska öka kännedomen om Almis erbjudanden och aktivt söka nya kunder. Den centrala
insatsen är den analys av företaget och företagaren som kan leda till en finansierings- eller
rådgivningsinsats. Bolaget ska i ökad utsträckning inrikta verksamheten mot tidiga skeden i
företags livscykel samt tidiga skeden av produkt- eller tjänsteutveckling och förnyelseprocesser.
Samverkan med kommersiella aktörer ska eftersträvas. Åtgärderna ska vara
marknadskompletterande och utformas och tillämpas så att snedvridning av konkurrensen
undviks.
Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men vissa insatser ska i första hand erbjudas
företag med hög potential att växa medan övriga företag får ett mer begränsat utbud av insatser.
4.1
Låneverksamheten
Bolaget ska i kommission tillhandahålla samtliga finansieringsformer som ingår i koncernens
produktutbud.

Bolaget ska verka för att tillgodose behovet av marknadskompletterande finansiering för små och
medelstora företag som kan finansieras av Almi.
4.2 Rådgivningsverksamheten
Bolaget ska tillhandahålla Almis nationella kunderbjudanden inom rådgivning.

Omfattningen av bolagets rådgivningsverksamhet, utöver vad som angivits i dessa anvisningar,
avgörs av bolaget utifrån det identifierade behovet hos de små och medelstora företagen inom
bolagets verksamhetsområde.
Omfattningen av Mentor Utveckla Företag och IFS-rådgivningen, finansierade av ägarnas
driftsanslag ska ligga på minst samma nivå som föregående år. Av driftsanlaget ska 980 tkr
användas för Tillväxtrådgivning. Bolaget ska i första hand rikta rådgivningsinsatser mot bolagets
lånekunder.
Därutöver ska bolaget genomföra uppdrag om särskilda satsningar mot olika målgrupper.
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Bolaget ska fortsatt upphandla tjänster inom rådgivningsverksamheten i syfte att i ökad
utsträckning kunna erbjuda spetskompetens inom nya områden samt öka kundernas
valmöjligheter.
5

Övriga anvisningar

Bolaget ska i övrigt
1. samverka med AlmiInvest och RegionInvest Gotland AB vad gäller såddkapital och
ägarkapital i tidig fas,
2. samverka med inom regionen verksamma inkubatorer samt andra offentligfinansierade
aktörer inom affärsutveckling,
3. enligt särskilt uppdrag samverka med Region Gotland om ansökningar avseende Region
Gotlands konsultcheckar till företag,
4. intensifiera samarbetet med exportfrämjande myndigheter/aktörer
5. bedriva ett kontinuerligt arbete för att öka kostnadseffektiviteten varvid resurser som frigörs
genom effektiviseringar och synergier ska användas för ökade insatser i tidig fas,
6. implementera fastställda arbetsprocesser inom låne- och rådgivningsverksamheten samt
uppmärksamma och höja medarbetarnas IT-kompetens,
7. anlita moderbolaget för förvaltning av bolagets likviditetsöverskott,
8. fortsättningsvis implementera de koncerngemensamma strategiska besluten i bolaget och
dess verksamhet,utveckla genusperspektivet i hela verksamheten så att kvinnor och män
bemöts på lika villkor
9. uppmärksamma den påverkan på samhälle miljö och människa som såväl den egna verksamheten har som våra produkters och tjänsters påverkan hos våra kunder och aktivt medverka i
den satsning på hållbart företagande som görs inom koncernen samt
10. inom ramen för bolagets affärsidé medverka till genomförandet av Region Gotlands
näringspolitiska program och andra beslut inom den regionala tillväxtpolitiken.
6

Finansiering av verksamheten

Ägarna tillskjuter för bolagets verksamhet 2015 medel enligt följande:

Driftsanslag
Tillväxtrådgivning
Projekt mentor export/import
Total

Moderbolag

Regional ägare

Summa

3 702 157

3 556 974

7 259 131

500 000

480 392

980 392

60 000

0

60 000

4 262 157

4 037 366

8 299 523

Därutöver tillkommer medel för projekt och uppdrag, initierade av ägarna och som finansieras av
ägarna gemensamt eller var och en för sig enligt särskilda överenskommelser.
gotl agaranvisn 140911
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Anslagen kan komma att jämkas under året om bolaget inte bedöms nå i verksamhetsplanen
angivna mål.
Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av verksamheten genom medel från bl a
regionala aktörer eller EU.
Detta ägaranvisning, som ersätter tidigare utfärdade ägaradirektiv, har upprättats i tre originalexemplar, varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget.
Stockholm den

2014

Visby den

Almi Företagspartner AB

Region Gotland

Göran Lundwall

Åke Svensson

2014

Bilagor:
1 Målstruktur och nyckelmått 2015
2 Definitioner av mål och nyckelmått
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-03-02

Handlingar till

Ärende 15

Tjänstegarantier för barn- och
utbildningsnämnden. Motion av Simon

Härenstam (M)
Innehåll

• Regionstyrelsen 2015-01-29, § 4
• Motion 2014-04-28
• Ledningskontoret 2014-12-16
• Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19, § 104

Visby 2014-04-28

Motion:
Till:

Tjänstegaranti och Barn- och utbildningsnämnden
Regionfullmäktige Gotland

Tjänstegarantier är konkreta och överskådliga beskrivningar av olika kommunala
tjänster. De talar om vad du kan förvänta dig av kommunens service och de är också
en del av kommunernas kvalitetsarbete.
Vanligast, enligt SKL, är garantier som rör vård och barnomsorg, men det finns
kommuner som utvecklat garantierna även på andra områden.
Ett exempel på detta är Helsingborgs kommun som nu använder tjänstegarantier för
Barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg har fem tjänstegarantier, från förskola till
gymnasium. De omfattar bland annat tillgången till digitala forum, estetiska och
kulturella upplevelser samt områdena läsa, skriva och räkna.
Jag anser att Region Gotland har mycket att vinna om man inför tjänstegarantin för
Barn- och utbildningsnämnden, framförallt för att du som förälder ska veta vad du kan
förvänta dig av skolan och vilket stöd ditt barn har rätt till.

Jag yrkar härmed att

 Region Gotland undersöker möjligheten att införa tjänstegarantier för Barnoch utbildningsnämnden i likhet med de som används i Helsingborgs
kommun.

Simon Härenstam (m)

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-01-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13

Rs § 4
Au § 5

Motion. Tjänstegarantier för barn- och utbildningsnämnden
RS 2014/246

- Motion 2014-04-28
- Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 § 104
- Ledningskontoret 2014-12-16

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen tillstyrks på så sätt att ledningskontoret får i uppdrag att i samband med
det pågående styrkortsarbetet undersöka om tjänstegarantier rent allmänt bör ingå i
kvalitetsstyrningen och i så fall ta fram riktlinjer för arbetet och formerna för
tjänstegarantier.

Simon Härenstam (M) har i en motion föreslagit att Region Gotland undersöker möjligheten att införa tjänstegaranti för barn- och utbildningsnämnden (BUN) i likhet med de
som används i Helsingborgs kommun.
Motionen har lämnats till BUN för remiss (BUN § 104, 2014-11-19) som anser att
förslaget bör hanteras i samband med framtagandet av ett nytt styrkort.
Ledningskontoret tjänsteskrivelse redogör för att en tjänstegaranti är en av kommunen
offentligt deklarerad standardnivå som beskriver vad medborgarna kan förvänta sig av
kommunens tjänster och därigenom garantera en viss kvalitetsnivå. Tjänstegarantier är
därmed en del av styrsystemet.
Region Gotland har arbetat med tjänstegarantier redan under senare delen av 00-talet.
Arbetet har dock under senare år bedrivits i mindre omfattning och inte använts fullt ut
som ett verktyg i styrningen. Samma utveckling ser man på den nationella nivån.
I Helsingborg ingår tjänstegarantierna som en tydlig del av styrnings-, kvalitets- och
uppföljningssystemet vilket innebär att de olika förvaltningarnas garantier följs upp och
det årliga resultatet presenteras i årsredovisningen. Man har också ett enhetligt system
för hur man går till väga om man inte uppfattar att garantin är uppfylld.

forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-01-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13

Rs § 4 forts
Au § 5

I Region Gotland används balanserad styrkort som grundmodell för styrning och
ledning. I det arbete som nu pågår med att utveckla och omarbeta styrkortsmodellen
inför kommande mandatperiod bör frågan om tjänstegarantier tas med och inte vara en
fråga som hanteras endast av barn- och utbildningsnämnden.
Ledningskontoret står bakom barn- och utbildningsnämndens förslag att kontoret får
uppdraget att i samband med styrkortsarbetet undersöka om tjänstegarantier bör ingå i
kvalitetsstyrningen och i så fall ta fram riktlinjer för arbetet och formerna för tjänstegarantier.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/246

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Lotten von Heijne
Ritva Norrby

Datum 16 december 2014

Regionstyrelsen

Tjänstegarantier för Barn- och utbildningsnämnden
Förslag till beslut

Ledningskontoret får i uppdrag att i samband med det pågående
styrkortsarbetet undersöka om tjänstegarantier rent allmänt bör ingå i
kvalitetsstyrningen och i så fall ta fram riktlinjer för arbetet och formerna för
tjänstegarantier.
Bakgrund

Simon Härenstam (M) har i en motion föreslagit att Region Gotland
undersöker möjligheten att införa tjänstegaranti för barn- och
utbildningsnämnden i likhet med de som används i Helsingborgs kommun.
Motionen har lämnats till BUN för remiss (2014/600,BUN 19 november
§104), där nämnden anser att förslaget om tjänstegarantierna bör hanteras i
samband med framtagandet av ett nytt styrkort för Region Gotland.
En tjänstegaranti är en av kommunen offentligt deklarerad standardnivå som
beskriver vad medborgarna kan förvänta sig av kommunens tjänster utifrån
befintliga resurser, metoder, organisation och kompetens. Genom att
tydliggöra tjänsterna, garantera en viss kvalitetsnivå samt att systematiskt
åtgärda de brister som uppstår i verksamheten syftar garantierna till att öka
förtroendet för kommunens verksamhet hos kommuninvånarna. Tjänste garantier är därmed en del av styrsystemet.
Region Gotland har provat aktivt arbetet med tjänstegarantier redan under
senare delen av 2000- talet. Arbetet har dock under senare år bedrivits i mindre
omfattning och inte använts fullt ut som ett verktyg i styrningen. Samma
utveckling ser man i nationella nivån.
I Helsingborg ingår tjänstegarantierna som en tydlig del av styrnings-, kvalitetsoch uppföljningssystemet vilket innebär att de olika förvaltningarnas garantier
följs upp och det årliga resultatet presenteras i årsredovisningen enligt ett
färgsystem som anger om garantin är helt, delvis eller inte uppfylld. Man har
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Ledningskontoret

Ärendenr

KS 202014/246

Region Gotland

också ett enhetligt system för hur man går till väga om man inte uppfattar att
garantin är uppfylld.
Ledningskontorets bedömning

I Region Gotland används balanserad styrkort som grundmodell för styrning
och ledning. I det arbete som nu pågår med att utveckla och omarbeta
styrkortsmodellen inför kommande mandatperiod bör frågan om
tjänstegarantier tas med och inte vara en fråga som hanteras endast av Barnoch utbildningsnämnden.
Ledningskontoret står bakom Barn- och utbildningsnämndens förslag som
finns i remissvaret om att ledningskontoret får uppdraget att i samband med
styrkortsarbetet undersöka om tjänstegarantier fortsättningsvis bör ingå i
kvalitetsstyrningen och i så fall ta fram riktlinjer för arbetet och formerna för
tjänstegarantier.

Ritva Norrby

Per Lindskog
tf regiondirektör
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~Region
1t1f Gotland
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-11-05

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-11-05

BUN § 104
Au § 90

Remiss frän regionstyrelsen. Motion - tjänstegaranti för barn- och
utbildningsnämnden
BUN 2014/600

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-10-15

Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Förvaltningens

~änsteskrivelse

inlämnas som nämndens yttrande över motionen.

Simon Hörens/am (M) har i en motion föreslagit att Region Gotland undersöker
möjligheten att införa ~änstegaranti för barn- och utbildningsnämnden i likhet med de
som används i Helsingborgs kommun.
Regiol/Styre/sen har remitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Bam· och II/bildningsfo·n;allningell har utarbetat ~änsteskrivelse av vilken det framgår att i
Helsinborgs kommun ingår tjänstegarantin som en tydlig del av styrnings-, kvalitets- och
uppföljningsarbetet.Detta innebär att de olika förvaltningarnas garantier följs upp och
det årliga resultatet presenteras i årsredovisningen enligt ett fargsystem som anger om
garantin är helt, delvis eller inte uppfylld. Helsingborgs kommun har också ett enhetligt
system för hur man går tillväga om garantin inte uppfattas vara uppfylld.
I Region Gotland används Styrkort som en grundmodell för styrning och ledning.
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att frågan om tjänstegarantier bör tas med i
det arbete som nu pågår med att utveckla och omarbeta styrkortsmodellen, inför
kommande mandatperiod, och att frågan inte är en fråga som ska hanteras endast hos
barn- och utbildningsnämnden. Vidare föreslår förvaltningen att ledningskontoret får
uppdraget att i samband med styrkortsarbetet undersöka om ~änstegarantier
fortsättningsvis bör ingå i kvalitetsstyrningen och i så fall ta fram riktlinjer för arbetet
och formerna för tjänstegarantier.

ArbelSJ/lskoltel föreslog att förvaltningens tjänsteskrivelse inlämnas som nämndens
yttrande över motionen.

Expedieras
Regionstyrelsen

l

l UtdragSbestyrkande:

!

!

l
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Sammanträdesdag
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Handlingar till

Ärende 16

Rädda Bromma flygplats. Motion av

Gustaf Hoffstedt (M) och Simon
Härenstam (M)
Innehåll
• Regionstyrelsen 2015-01-29, § 5
• Motion 2014-10-15
• Ledningskontoret 2014-12-15

För kännedom: Gemensam skrivelse från länsstyrelsen och Region Gotland till
regeringskansliet 2014-10-20.

	
  

Motion:
Till:

	
  

	
  

Rädda Bromma Flygplats
Regionfullmäktige Gotland

	
  

Under det senaste halvåret har det framkommit att framtiden för Bromma flygplats är
oviss, trots att det finns ett avtal mellan staten och Stockholms stad som borde säkra
verksamheten till år 2038. Det beror på att det finns politiska krafter hos bägge dessa
avtalsparter som verkar för en omprövning av avtalet. Om båda parterna är överens
om att man vill något annat med Bromma än att där driva en flygplats är det
naturligtvis möjligt att förhandla fram ett annat avtal.
Bromma flygplats betydelse för Gotland går knappast att överskatta. Gotland behöver
en snabb och enkel affärsförbindelse till Stockholm. Mångfalden av flygplatser och
flygbolag har gjort att priserna har pressats nedåt, inte minst till fromma för
privatresenärer. Därtill medger Bromma flygplats korta restider när det är riktigt
bråttom, som vid organtransporter och sjuktransporter.
Arlanda fyller också en viktig uppgift för Gotland, men utgör inget samlat alternativ.
Den främsta orsaken till det är att Arlanda av kapacitetsskäl inte kan överta de små
och medelstora flygplanens trafik när den är som viktigast; under morgnar och sena
eftermiddagar/tidiga kvällar. Därtill ökar kostnaden, tidsåtgången samt
miljöbelastningen för den resenär som inte ska flyga vidare utan direkt ta sig till
Stockholm. Bränsleåtgången VBY-BMA är c:a 500 liter och VBY-ARN c:a 570 liter,
alltså en skillnad på c:a 70 liter, vilket på årlig basis mätt med dagens Brommatrafik
skulle ge 740 000 kg mer CO2
Vi menar att det är av stor vikt att Region Gotland påtalar Bromma flygplats betydelse
för Gotland till parterna, d.v.s. regeringen och Stockholms stad. Detta bör lämpligen
ske med ett brev till dem undertecknat regionstyrelsens ordförande.
Vi yrkar därför
att

Gotlands regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att författa och
skicka ett sådant brev till regeringen och Stockholms stad.

Visby den 13 oktober 2014

_________________________

_________________________

Gustaf Hoffstedt (M)

Simon Härenstam (M)

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-01-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13

Rs § 5
Au § 6

Motion. Rädda Bromma Flygplats
RS 2014/572

- Motion Moderaterna 2014-10-13
- Ledningskontoret 2014-12-15

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen bifalls på så sätt att styrelsens ordförande får i uppdrag att författa
skrivelse till Stockholms stad för att markera Bromma flygplats betydelse för
Gotland. Länsstyrelsen och regionstyrelsen har tidigare skrivit i frågan till
infrastrukturministern.

Gustaf Hoffstedt (M) och Simon Härenstam (M) vill i en motion att regionstyrelsen skriver
till regeringen och till Stockholms stad för att markera Bromma flygplats betydelse för
Gotland.
Ledningskontoret anför att majoritetspartierna i Stockholms stad har föreslagit en
avveckling av Bromma flygplats till år 2022, om inte förutsättningarna för jobb och
utveckling i regionen försämras. Nu gällande avtal mellan staten och staden gäller till år
2038. Idag är det i rusningstrafik i stort sett fullt på både Arlanda och Bromma. Arlanda
har inte kapacitet att ta över Brommatrafiken när den är som mest efterfrågad och
omfattande. För att möta efterfrågan behövs båda flygplatserna.
Ledningskontoret bedömer att flygtrafiken till Bromma är mycket viktig för Gotland.
En stängning av Bromma skulle leda till kraftigt försämrade förbindelser och skulle
allvarligt skada tillgängligheten till Gotland. Även trafiken till Arlanda är naturligtvis
också viktig. De båda flygplatserna fyller dock olika funktioner och kompletterar
varandra utifrån resenärernas behov. Arlanda kan inte ersätta Bromma. Till detta ska
läggas att utrymme för Brommatrafiken inte finns på Arlanda.
Konsekvenserna för Gotland vid en stängning av Bromma flygplats gjorde att Länsstyrelsen och regionstyrelsen gemensamt, i oktober, skrev till infrastrukturministern om
Bromma flygplats betydelse för Gotland (http://www.gotland.se/81457). I den delen är
således motionärernas förslag genomfört.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/572

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Lena Johansson

Datum 2014-12-15

Regionstyrelsen

Motion Rädda Bromma Flygplats
Förslag till beslut
Motionen bifalls i delen om skrivelse till Stockholms stad för att markera Bromma
flygplats betydelse för Gotland. Länsstyrelsen och regionstyrelsen har tidigare skrivit i
frågan till infrastrukturministern.
Bakgrund
Gustaf Hoffstedt (m) och Simon Härenstam (m) vill i en motion att regionstyrelsen
skriver till regeringen och till Stockholms stad för att markera Bromma flygplats betydelse för Gotland.
Majoritetspartierna i Stockholms stad har föreslagit en avveckling av Bromma flygplats
till år 2022, om inte förutsättningarna för jobb och utveckling i regionen försämras.
Nu gällande avtal mellan staten och staden gäller till år 2038. Idag är det i rusningstrafik i stort sett fullt på både Arlanda och Bromma. Arlanda har inte kapacitet att ta över
Brommatrafiken när den är som mest efterfrågad och omfattande. För att möta efterfrågan behövs båda flygplatserna.
Bedömning
Flygtrafiken till Bromma är mycket viktig för Gotland. En stängning av Bromma skulle leda till kraftigt försämrade förbindelser och skulle allvarligt skada tillgängligheten
till Gotland. Även trafiken till Arlanda är naturligtvis också viktig. De båda flygplatserna fyller dock olika funktioner och kompletterar varandra utifrån resenärernas behov. Arlanda kan inte ersätta Bromma. Till detta ska läggas att utrymme för Brommatrafiken inte finns på Arlanda.
Konsekvenserna för Gotland vid en stängning av Bromma flygplats gjorde att länsstyrelsen och regionstyrelsen gemensamt, i oktober, skrev till infrastrukturministern om
Bromma flygplats betydelse för Gotland (http://www.gotland.se/81457). I den delen
är således motionärernas förslag genomfört. Även till Stockholms stad bör regionstyrelsen förmedla den stora betydelse Bromma flygplats har för tillgängligheten till Gotland.
Per Lindskog
Tf regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

1 (1)

Ärendenr RS 2014/578
Handlingstyp Brev
Datum 20 oktober 2014

Infrastrukturminister
Anna Johansson
Regeringskansliet
103 33 Stockholm

Sverige behöver Bromma flygplats!
I egenskap av regionstyrelsens ordförande och landshövding på Gotland ser vi
oss nödgade att kontakta dig med anledning av förslaget att avveckla Bromma
flygplats före 2022. För oss är det här en avgörande fråga för regionens
utveckling.
Stockholmsregionen är Sveriges tillväxtmotor. Det innebär att tillväxten i
hela Sverige är beroende av goda förbindelser med Stockholm. Det gäller för
Gotland precis som för andra regioner runt om i Sverige, men samtidigt är
Gotlands situation unik genom att vi är helt beroende av två trafikslag för våra
förbindelser med resten av landet. Några alternativ till färje- och flygtrafiken
finns helt enkelt inte.
När nu politiker i Stockholm sätter mycket lokala intressen före riksintresset
vill vi förklara vilken avgörande betydelse Bromma flygplats har, både för
Gotland och för resten av landet.
Omkring 300 000 personer flyger varje år mellan Visby och Stockholms två
flygplatser. Två av tre flygresenärer från Gotland till Stockholm väljer att flyga
till Bromma, trots att både utbud och priser är ganska jämförbara. Mer 90
procent av Brommaresenärerna har Stockholmsregionen som slutmål, eller
utgångspunkt. Bland de som reser via Arlanda är det betydligt fler som har
andra slutdestinationer, och som byter flyg på Arlanda.
Det är således olika typer av resande på de två flygplatserna, vilket har en
viss betydelse när vi börjar titta på kapacitetsproblemet.
Det största problemet är nämligen att Arlanda helt enkelt inte räcker till för
den trafik som i dag går till Bromma flygplats. Bromma klarar 23 starter och
landningar i timmen, en kapacitet som utnyttjas fullt ut under morgon- och
eftermiddagstimmarna. Arlanda har kapacitet för 84 starter och landningar, och
under högtrafik finns utrymme för omkring 10 nya flygrörelser.
Som internationell flygplats styrs dessutom Arlandas tilldelning av start- och
landningstider från Eurocontrol i Bryssel. Möjligheterna för jämförelsevis små
inrikeslinjer att komma in under högtrafik får nog betraktas som små.
En stor del av Brommatrafiken kommer då att hamna på andra tider än då
resenärerna vill åka. Lite mer än hälften av Brommaresenärerna reser i tjänsten,
många av dem över dagen. Alternativet till att, som i dag, landa på Bromma
flygplats klockan 8 kan alltså bli att landa på Arlanda klockan 11. Behöver vi
påpeka att det inte är riktigt samma sak?
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Några konkreta exempel:
 Hos Svenska Spel, vars två kontor ligger bara några minuters resväg från
flygplatserna i Bromma respektive Visby, reser i genomsnitt 20
medarbetare varje dag mellan arbetsplatserna. Från dörr till dörr tar det
omkring en timme att ta sig från det ena kontoret till det andra. Flera
statliga myndigheter har stor verksamhet på Gotland, något som också
är helt beroende av snabba och smidiga förbindelser med Stockholm.
 Gotlands största privata arbetsgivare, betalningsföretaget Payex, uppger
att Bromma är avgörande för att företaget ska kunna behålla
huvudkontoret på Gotland.
 Turismnäringen riskerar att drabbas indirekt genom att utbud och
konkurrens minskar, vilket driver upp priserna. Företagare inom
besöksnäringen är beroende av att kunna vara fysiskt närvarande i
Stockholm för att sälja in konferenser, möten och liknande. Gotlands
förenade besöksnäring, GFB, säger i ett uttalande att ”Nationellt finns
en strategi om att besöksnäringen skall fördubblas till år 2020. Förslaget
om att lägga ner Bromma flygplats visar på en stor okunskap om
besöksnäringens villkor. Det går inte att från regeringshåll säga att man
stöttar Strategi 2020 samtidigt som man tar beslut som klart försvårar för
en lång rad regioner i Sverige.”
Den kraftiga utvecklingen av inrikesflyget de senaste årtiondena har varit
mycket positiv för tillväxten runt om i Sverige. Denna utveckling har drivits
nästan uteslutande från Bromma flygplats och är beroende av två flygplatser.
Något realistiskt alternativ till Bromma flygplats finns inte i dagsläget – Skavsta
ligger allt för långt från Stockholm för att vara attraktivt för korta, snabba
inrikesresor. Mark att bygga bostäder på finns på andra håll i
Stockholmsregionen. Plats för en ny inrikesflygplats finns däremot inte, det
visade tidigare försök i bland annat Tullinge. En nedläggning av Bromma
flygplats skulle innebära många förlorade arbetstillfällen på Gotland.
Bara den osäkerhet som nedläggningsförslaget skapar är problematisk för de
mest flygberoende regionerna. Vi vädjar: stoppa detta utvecklingsfientliga
förslag snarast!

Cecilia Schelin Seidegård
Landshövding

Åke Svensson
Regionstyrelsens ordförande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-03-02

Handlingar till

Ärende 17

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
• Åke Kahlboms medborgarförslag om att byta namn på Cramérgatan till Betty
Petterssons gata (Inkom 2014-12-12) RS 2014/698
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till byggnadsnämnden.
• Johan Petterssons medborgarförslag om validering av tjänst som skolkurator
(Inkom 2014-12-30) RS 2014/729
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
• Katarina Hedströms och Eva Sjöstrands medborgarförslag om att låta Edward
Snowden få en fristad på Gotland (Inkom 2015-01-02) RS 2015/7
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
• Leifi Jacobssons medborgarförslag om att öppna en värmestuga för tiggare och
andra med behov av värme, mat och trygghet (Inkom 2015-01-07)
RS 2015/9

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
• NNs medborgarförslag om att arbetsscheman med s.k. delade turer ska bort
från Region Gotland (Inkom 2015-01-19) RS 2015/30
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
• Solveig Malmströms medborgarförslag om att låta busstationen och den
planerade aktivitetsparken vid f.d. Murgrönan byta plats (Inkom 2015-0211) RS 2015/76
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till byggnadsnämnden.
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

AtiDyta namn pä uramergatan till betty Petterssons
Gata

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

Betty Pettersson född och uppväxt i Viaby där hon
också gick i skolan. Hon var den första kvinnan i
Sverige som tog studenten år 1871 och var den
första kvinnan som tog en akademisk examen. Hon
var också den första kvinnan som fick en tjänst som
läroverkslärar. Då hon tog son fil.kand vid Uppsala
Universitet
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]
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokford på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt forslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning
Namnförtydligande

f

Adress

/ L

rf

/fl s?

/

Postadress
E-postadress
>/,
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Fortsättning mewdborgarförslag.

Betty Pettersson som bodde på Adelsgatan tog sin fil.kand. vid Uppsala Universitet och finns
hedrad där vid Gotlands nation och det finns ett monument över henne på Norra
Kyrkogården i Stockholm. Man har också beslutat att uppkalla en gata efter henne i nya
Hagastaden i Stockholm.
När hon tog sin fil.kand. vid Uppsala Universitet och Campus Gotland numera lyder under
Uppsala Universitet är det för att hedra en stark föregångskvinna med att byta ut namnet
Cramergatan mot Betty Petterssons gata.

Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Änr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

20H -12- 3 O
REGIOfs' GOTLAND

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

Beteendevetare med examen i psykologi och m^*C
lärarutbildning, ska anses vara minst lika lämpliga
för arbete som skolkurator inom region Gotland, som
personer med endast socionomutbildning!
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.

För att region Gotland ska kunna utveckla sitt arbete
med barn och ungdomar, i behov av stöd, behöver
regionen en mångfald av lämplig kompetens.
Regionen förlorar kompetens i sociala yrken, genom
socionomer med lite utbildnin har oantastli status
och heemoni. Särskilt mot beteendevetare med
lärarutbildning och erfarenhet inom sociala vrken.
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

^-

~?

2014-12-08
<'Johan Pettersson
Garde Kulde 209
NjjJffSförtydligande

'

Adress

Postadress

623 63 Liuqarn
morqonliusl (q)hotmail.com

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

fM^"C" ,

Region

Gotland

MEDBORGARFORSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2015 -01- 1 9
REGION GOTLAND

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

^v
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.

c>

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-03-02

Handlingar till

Ärende 18

Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Innehåll
• Urho Airimans och Henrik Frånlunds medborgarförslag om likabehandling för
Region Gotlands anställda att parkera avgiftsfritt vid sina arbetsplatser.
RS 2014/61

• Regionstyrelsen 2014-12-17, § 411
• Medborgarförslag (Inkom 2014-02-03)
• Andreas Jakobssons medborgarförslag om att införa ”Gotländsk
hembygdsrätt” enligt åländsk modell. RS 2014/17
• Regionstyrelsen 2014-12-17, § 412
• Medborgarförslag (Inkom 2014-01-08)
• Thomas Frids medborgarförslag om vägräcke utefter Palissadgatan mot
Hamnhotellet. RS 2013/44
• Tekniska nämnden 2014-12-18, § 277
• Medborgarförslag (Inkom 2013-01-23)
• NNs medborgarförslag om att sätta upp belysning längs gångstig i
anslutning till Backgatan. KS 2011/521
• Tekniska nämnden 2014-12-18, § 278
• Medborgarförslag (Inkom 2011-09-29)
• Erik Sjögrens medborgarförslag om att stänga av Södra Kustvägen i
Klintehamn. KS 2011/536
• Tekniska nämnden 2014-12-18, § 279
• Medborgarförslag (Inkom 2011-10-07)
• NNs medborgarförslag om att anlägga farthinder på Endreväg. RS 2012/377
• Tekniska nämnden 2014-12-18, § 280
• Medborgarförslag (Inkom 2012-07-02)

• Lena Bertholdssons medborgarförslag om att införa avgiftsfri parkering i Visby
och på Gotland. RS 2012/483
• Tekniska nämnden 2014-12-18, § 281
• Medborgarförslag (Inkom 2012-09-11)
• Karin Stephanssons medborgarförslag om att rusta upp gångvägen mellan
Munkstigen och Kärleksstigen. RS 2012/673
• Tekniska nämnden 2014-12-18, § 282
• Medborgarförslag (Inkom 2012-11-28)
• Jan Alamos medborgarförslag om att uppmuntra ett småföretag varje månad.
RS 2014/354

• Regionstyrelsen 2015-01-29, § 6
• Medborgarförslag (Inkom 2014-06-18)

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-12-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09

Rs § 411
Au § 372

Medborgarförslag. Likabehandling för Regionens anställda att
parkera avgiftsfritt vid sina arbetsplatser
RS 2014/61

- Ledningskontoret 2014-11-22

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets redogörelse för villkoren
för avgiftsfria parkeringar i områden med parkeringsavgift.

Uhro Airiman och Henrik Frånlund föreslår i ett medborgarförslag att alla regionens
anställda ska behandlas lika i fråga om möjlighet att parkera avgiftsfritt vid sina
arbetsplatser. Man grundar sitt förslag på att alla skolor på hela Gotland har fria
parkeringar utom S:t Hansskolan och Solbergaskolan.
Tekniska nämnden behandlade i april 2014, TN § 100, ett liknande medborgarförslag.
Då föreslogs att personalen inom regionen skulle få ett särskilt parkeringstillstånd som
medger avgiftsbefrielse på avgiftsbelagda parkeringar under arbetstid. Tekniska
nämnden konstaterade att anställda inom Region Gotland inte är en grupp som kan ges
avgiftsbefrielse från gällande parkeringsavgifter. Undantag från parkeringsavgift får
enligt trafiklagstiftningen endast göras för funktionshindrade med särskilt utfärdat
parkeringstillstånd, näringsidkare där bilen utgör ett arbetsverktyg och för boende inom
ett särskilt område. Det som är avgörande för om avgiftsfria parkeringar kan erbjudas är
hur regelverket ser ut för bilparkering i närområdet. Samma princip gäller för regionens
anställda som för övriga.
Om regionen skulle erbjuda avgiftsfria parkeringar för regionens anställda i områden
med parkeringsavgift skulle detta betraktas som en skattepliktig förmån. Det gäller även
om parkeringstillståndet begränsas till de av regionens anställda som har sin arbetsplats i
områden med parkeringsavgift. Det skulle betraktas som en skattepliktig förmån.
Ledningskontorets bedömning är att förutsättningarna för att göra undantag för
regionens anställda inte är annorlunda i detta medborgarförslag än i det förslag som
behandlades i tekniska nämnden i april 2014.
Expedieras:

Förslagsställarna
Ledningskontoret - HR

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-12-17
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09

Rs § 412
Au § 373

Medborgarförslag. Inför "Gotländsk hembygdsrätt" enligt åländsk
modell
RS 2014/17

- Ledningskontoret 2014-12-02

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Andreas Jakobsson i Tofta har i medborgarförslagit föreslagit att en det införs en
"gotländsk hembygdsrätt", enligt åländsk modell. För fastighetsköp/ägande på Gotland
skall krävas att köparen är/varit folkbokförd på Gotland minst 5 år samt erlagt språktest
i svenska och gutniska.
Som motivering anges att den gotländska miljön och bebyggelsen är världsunik i sitt
slag, men riskerar att förlora sin karaktär p.g.a. sista årens spekulationer och prisrally på
fastigheter. Gotland håller på att säljas ut och riskerar att bli endast en turistort utan
levande landsbygd och annan utveckling. Dessutom förlorar regionen varje år miljarder
kronor i skatteintäkter.
Att införa den typ av regler för den gotländska regionen som förslagsställaren efterlyser
är inget som fullmäktige i Region Gotland bestämmer över. Dessa frågor ligger på
regering och riksdag som högsta beslutande organ i riket.
I vårt allt mer globaliserade värld är det nog mer önskvärt att Gotland får en ökad
befolkning där alla ges samma möjligheter att etablera sig. Att sedan besöksnäringen står
för en väsenlig del av sysselsättning inom öns näringsliv är ett faktum och ett viktigt
bidrag för öns fortlevnad. Att Gotland skulle gå en bättre framtid till mötes med de
förändringar som förslagsställaren önskar delas sannolikt inte av flertalet gotlänningar.
Ledningskontoret anser att medborgarförslaget ska avslås.
Expedieras:

Förslagsställaren
Ledningskontoret - kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Anr

Region

MEDBORGARFÖRSLA

Gotland

20U -01- O 8

Till

Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

REGION GOTLAND

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

Införa "Gotländsk hembygdsrätt", enligt Åländsk
modell. För fastighets-köp/ägande på Gotland skall
krävas köparen är/varit folkbokförd på Gotland minst
5 år samt erlaqt språktest i svenska och qutniska.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Den gotländska miljön och bebyggelsen är
världsunik i sitt slag, men riskerar att förlora sin
karaktär pga sista årens spekulationer och prisrally
på fastigheter. Gotland håller på att säljas ut och
riskerar att bli endast en turistort utan levande
landsbygd och annan utveckling. Dessutom förlorar
regionen varje år miljarder kr i skatteintäkter.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

fx]
f~~|

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

M& ^£L~-.

Namnteckning^^

2014-01-03

S

C-^7 S S

Namnförtydligande

Andreas Jakobsson
Eskelhem Valve 638
622 70 Gotlands Tofta
andreas@mvkonsult.se

Adress

Postadress

E-postadress
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Protokoll

Tekniska nämnden 2014-12-18

TN §

277

AU §

182

Medborgarförslag om nytt vägräcke utefter
Palissadgatan mot Hamnhotellet

Dnr TN 2013/534

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar ett vägräcke utefter
Palissadgatan mot Hamnhotellet.
Bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inlett en undersökning för att se om arbetet är
möjligt att utföra på grund av ledningar som finns i marken. Är det möjligt, kommer ett
räcke att sättas upp längs Palissadgatan.
___
Protokollsutdrag:
RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Region

MEBBÖRGÅRFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

REGION f:

- AND

2013-01- 23
Registraturen

Förslaget
Skriv här kortfattat varf rfn anser arf reoinnfiiffmäktioe straff hesfnta om Texfa rvrfficf

Vägräcke saknas utefter Paiisadgatan mot nybygget

vid Hamnhotellet
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.

Slänten har förändrats och en gångväg har gjorts för
hotellets gäster och personal nedanför Paiisadgatan.
Jag oroas över vad som kan hända om en bil,
skulle kana nertill gångvägen.
Särskilt oroande nu när det är vinterväglag.
Vad säger bestämmelser om när vägräcke behövs.
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)
Fl

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

N.imnlKrkrmjB.

2013-01-20

//)&&>*

^^

J__»»'"*^

f

'

S Cj£^v> gk

Namntbrtydligande

Thomas Frid
Adress

Ravinstigen 9
621 58 VISBY
thomas.frid@glocalnet.net

Postadress

E-rnwtadress
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§
Protokoll

Tekniska nämnden 2014-12-18

TN §

278

AU §

183

Dnr TN 2008/2643

Medborgarförslag om att sätta upp belysning längs
gångstig i anslutning till Backgatan
Tn 2011/1921

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att Region Gotland
sätter upp belysning längs en gångstig i anslutning till Backgatan.
Bedömning
Tekniska nämnden har tidigare beslutat att åtgärden ska genomföras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen undersöker om det är möjligt att sätta upp belysning
inom Galgbergets naturreservat där gångstigen ligger.
Med anledning av ovanstående bifalls medborgarförslaget.
___
Protokollsutdrag:
RS

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.

Hänvisar till tidigare medborgarförslag 2009 TN
§ 53. Gångstigen är fortfarande ej belyst upp till
Backgatan enligt beslut
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

20 11- 09 - 27

Namnteckning

Namnförtydligande
Adress
Postadress
E-postadress
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Protokoll

Tekniska nämnden 2014-12-18

TN §

279

AU §

184

Medborgarförslag om att stänga av Södra Kustvägen i
Klintehamn

Dnr TN 2011/2174

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
stänger av Södra Kustvägen mellan Donnersgatan och väg 140. Förslaget innebär att
Södra kustvägen stängs av i höjd med Herlitzgatan så att man kan köra in på
Herlitzgatan söderifrån, då blir enbart två fastigheter drabbade. Förslaget innebär dock
att oskyddade trafikanter ska kunna röra sig längs gatan.
Förslagsställaren menar att detta behöver genomföras innan en allvarlig olycka inträffar
och för att det skulle påverka miljön längs gatan och trafiksäkerheten för skolans
personal och elever som rör sig längs gatan. Förslagsställaren påtalar även att det går
tung trafik längs gatan till bland annat ICA trots att väg 140 finns.
Förslagsställaren hänvisar också till Blomstervägen och hela Pilhagen i Visby som har en
hastighet på 30 km/h.
Bedömning
Trafik och hastighetsmätningar har genomförts på Södra Kustvägen som visar att
årsmedeldygnstrafiken är 476 fordon per dygn och att 85 percentilen är 51 km/h vilket
innebär att 85 % av all trafik kör i medelhastigheten 51 km/h eller lägre. Det innebär att
trafikmängderna är på en normal nivå och att gällande hastighetsgräns hålls.
Att stänga av vägen kräver en detaljplaneändring och det är inte någonting Region
Gotland har för avsikt att genomföra. Däremot kommer Region Gotland att genomföra
en hastighetsöversyn i Klintehamn vilket innebär att hastighetsgränserna i området
kommer att ses över och att hastigheten längs Södra kustvägen kan komma att sänkas.
Med anledning av ovanstående avslås medborgarförslaget
Protokollsutdrag: RS, Förslagsställaren
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

SE BILAGA 1

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 1

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

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

20 11- 10 - 05

Namnteckning
Namnförtydligande

ERIK SJÖGREN
SÖDRA KUSTV. 10
Postadress
623 77 KLINTEHAMN
E-postadress
delldune@gmail.com
Adress
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REGIONSMEDBORGARFÖRSLAG
TILL REGIONSTYRELSEN/FULLMÄKTIGE
Undertecknad ställde dett förslag för mer än 5 år sedan till orförande i dåvarande tekniska
nämden (Klintbom tror jag) inget har hänt och inget svar till mig.
Nu skriver jag till Er och hoppas på bättre tur för mig och för regionsdemokratin .
Förslaget gäller högfartsbanan i Klintehamn Södra kustvägen mellan Donnersgatan och väg

140.
Mitt förslag är att stänga av Södra kustvägen i höjd med Herlitzgatan detta försig är väl

förankrat hos samtliga grannar som berörs . Södra Kustvägen ska stängas av så att man kan
kör in på herlitzgatan söder ifrån detta skulle innebära att det bara blir 2 fastigheter som blir
"drabbade" Hasse!a och södra kustv 10. Självklart ska man kunna som oskyddad trafikant
kunna använda Södra kustvägen i hela dess utbredning.
Varför kan man undra jo först och främst bör den stängas innan det som ännu inte hänt inte
ska hända alltså en allvarlig olycka. Seda finns det andra aspekter ex: miljön för
regionsmedborgarna som bor på nämnda gata plus Hasselas elever och personal som ska
röra sig på denna testbana hela dagarna plus kvällarna.
Att lastbilar och andra som levererar tilllca inte kan köra 140 och köra in och ut via
verkstadsgatan är för mig en gåta för man byggde väl 140 för att bia. slippa trafik genom
Klintehamn via bia. Södra kustvägen.och nu när hamnen ska byggas ut så blir det naturligtvis
ett ännu högre trafiktryck i Klintehamn .
Som sagt innan det som ännu inte hänt händer som jämnförelse Blomstervägen i Visby ja
J

hela pilhagen där är det 30kmjt när var det sist en långtradare på blomstervägen? Och är det
någon som provat köra fortare än 30 kmjt där.
Fråga finns det någon i Regionen som är ansvarig om det som inte hänt händer nu när ni
ännu en gång blivit uppmärksammade på problemet/ risken?
~ h~PP om resultat och ett svar.

ErikS~

Södra höghastighetsbanan 10
Klintehamn

ERIK SJÖGREN
SÖDRA KUSTVÄGEN 10
6 23 'n-j(L IN-fEHAM N

0498240048,0709254277
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Protokoll

Tekniska nämnden 2014-12-18

TN §

280

AU §

185

Medborgarförslag om att anlägga farthinder på
Endreväg

Dnr TN 2012/2144

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 farthinder på Endreväg. Förslagsställaren menar att trafiken på Endreväg har
ökat de senaste åren och att trafiksäkerheten i samma takt minskat. Inte minst för barn
som går och cyklar till skolor och fritidshem. Förslagsställaren påtalar att sträckan
inbjuder till höga hastigheter, att övergångsställen delvis är dolda och en inte obetydlig
del av trafiken består av tung trafik. Förslagsställaren önskar att farthinder anläggs på ett
par ställen längs vägen.
Bedömning
Efter att medborgarförslaget skickats in har övergångsställsskyltar med blinkande
varningssignaler satts upp på ett övergångsställe längs Endreväg. Det är inget farthinder
men en åtgärd för att öka trafiksäkerheten längs gatan. När gående eller cyklister närmar
sig övergångsstället så börjar lamporna blinka. Det medför att det blir lättare för
fordonstrafikanterna att upptäcka gående och cyklister som passerar vägen.
Övergångställena på Endreväg har också fått förbättrad belysning sedan
medborgarförslaget skickades in.
När Region Gotland prioriterar trafiksäkerhetsåtgärder så prioriteras olycksdrabbade
platser först och platser där mycket skolbarn passerar. Mer trafiksäkerhetsåtgärder kan
därmed komma att göras längs Endreväg i framtiden men just nu finns inga planer på
ytterligare åtgärder inför år 2015 utan det är andra trafiksäkerhetsåtgärder som kommer
att prioriteras.
___
Protokollsutdrag: RS, Förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

T^EOaöN GOTLAND
f!7
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"/ U L

Till
Regionfullmäktige!
Region Gotland
621 81 VISBY

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

Att öka säkerheten för boende och trafikanter på
Endreväq och i närliggande områden genom att
anlägga farthinder.
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 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

l l
fxl

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

N

2012-06-29
N

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011 -03-01

Sidan 1 av 2

Bilaga till medborgarförslag angående trafiksituationen på Endreväg.

Antalet fordon som dagligen trafikerar Endreväg har stadigt ökat de senaste åren som en följd av
utbyggnaden av Skarphäll. För de boende i området har säkerheten i samma takt minskat, inte minst
för de många barn i området som gående eller per cykel färdas till skolor och fritidshem, ofta under
den tid då trafiken är som mest intensiv. De fastigheter med bostadshus som ligger längs vägen har
alla utfarter där man först tvingas korsa en cykelbana för att sedan ta sig ut på vägen, i någon av
öppningarna mellan träden. En inte obetydlig del av fordonen består av tung trafik, som lastbilar,
arbetsmaskiner och även långtradare. Vägsträckan i sig inbjuder till att öka hastigheten,
övergångställena är också delvis dolda av de stora träd som kantar allén. Under kvällstid är vägen
mycket dåligt upplyst pga de stora trädkronorna, vilket också ökar riskerna för olyckor vid
övergångsställena.
För att minska möjligheten till höga hastigheter på sträckan skulle något slag av farthinder kunna
anläggas på ett par ställen längs vägen. Det skulle öka säkerheten för både boende och trafikanter
utan att stänga av möjligheten till genomfart.

Visby 2012-06-29

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-12-18

TN §

281

AU §

186

Medborgarförslag om att införa avgiftsfri parkering i
Visby

Dnr TN 2012/2377

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att det införs avgiftsfri
parkering i Visby. Förslagsställaren menar att parkeringsavgifter kan behövas i
tätbefolkade områden men att här på ön ska det bibehållas en skön och bra livsstil och
att det är fel att anamma den livsstil som storstäder har. Förslagsställaren önskar att vi
ska värna om vår genuinitet och framförallt ha en levande stad. Förslagsställaren menar
att det är alldeles tomt på parkeringsplatserna i Visby och att denne lovar att det blir fullt
om parkeringsplatserna är gratis. Ett alternativ till att tjäna pengar på bilisterna är att de
besökare som kommer till ön får köpa en parkeringsskiva för 100 kronor.
Bedömning
Parkeringsavgifter är till för att styra trafiken och för att öka omsättningen och
tillgängligheten på parkeringsplatserna. Är en parkeringsplats inte tidsreglerad eller
avgiftsreglerad finns en stor risk att de som parkerar tar upp parkeringsplatser hela
dagar. Statistik visar att parkeringsplatserna i staden är fullbelagda emellanåt och därmed
behövs tidsreglering och avgifter för att styra trafiken.
En besökare som kommer till Gotland behöver inte använda en parkeringsskiva som är
från Gotland utan olika typer av parkeringsskivor kan användas. Följande står i
trafikförordningen angående parkeringsskivor:
2 kap. 49 a § pkt 3. Om en parkeringsskiva eller motsvarande används skall tiden på denna ställas in på den
närmast följande halvtimmen räknat från den tidpunkt då uppställningen påbörjades. Parkeras fordonet innan
en tidsbegränsning börjar skall klockslaget för tidsbegränsningens början ställas in om fordonet skall stå kvar
efter denna tidpunkt. Skivan skall placeras framtill i eller, om detta inte är möjligt, på fordonet med
tidsangivelsen väl synlig och läsbar utifrån. Parkeringsskiva eller motsvarande behöver inte användas om fordonet
endast är parkerat under tid då tidsbegränsning inte råder. Förordning (2007:447).
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-12-18

Forts § 281
Därmed kan inte åtgärden som förslagsställaren föreslår användas.
Med anledning av ovanstående avslås medborgarförslaget.
___
Protokollsutdrag:
RS
Förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

Införa avgiftsfri parkering i Visby och på Gotland. Alternativt
p-skivor till en låg kostnad.

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.

Parkeringsavgifter kan behövas i tätbefolkade områden, men här på ön skall vi
bibehålla en skön och bra livsstil som Gotland kan erbjuda. Det är fel att
anamma den livsstilen som storstäderna har. Vi skall värna om vår genuinitet.
Och framför allt ha en levande stad. Som det ser ut nu är det alldeles tomt på
alla parkeringsplatser. Jag lovar att det blir fullt igen när de kan parkera gratis.
Och det är bra för staden… Ett sätt att tjäna pengar på bilisterna kan vara att
t.ex. om vi har 100 000 bilar på ön varje år, kan alla köa en parkeringsskiva för
100:-. Då får regionen in 10 miljoner kr. 200 000 bilar 20 miljoner etc. Då jag
hört att man inte får ta betalt för parkering i förskott löser man detta helt enkelt
med att alltid använda förra årets årtal på skivan, så är det ju betalt i efterskott.
Konstigt är det dock att i parkeringsautomater betalar man i förskott?
Automater som dessutom förfular gaturummet, liksom onödigt många
vägskyltar.
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

2012-09-05
Adress

Namnteckning
Namnförtydligande

Lena Bertholdsson

c/o Bertholdsson & Holm, Hästgatan 10 A
Postadress

621 56 Visby
E-postadress

lena@bertholdsson.se

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-12-18

TN §

282

AU §

187

Medborgarförslag om att rusta upp gångvägen mellan
Munkstigen och Kärleksstigen

Dnr TN 2013/535

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att Region Gotland
rustar upp en gångväg mellan Munkstigen och Kärleksstigen. Förslagsställaren menar att
stigen som finns idag är smal, ojämn och lerig. De flesta som kommer från innerstaden
går på denna stig för att nå hälsans stig och kärleksstigen.
Bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen undersöker om det är möjligt att rusta upp vägen som
ligger inom Galgbergets naturreservat under 2015.
Med anledning av ovanstående bifalls medborgarförslaget.
___
Protokollsutdrag
RS
Förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

Anläggande av gångväg mellan Munkstigen och "Kärleksstigen". Utjämnad, grusad
och breddad stig.

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

Detta är den egentliga början på "Kärleksstigen", ett mycket välanvänt promenadstråk
i staden. Stigen som finns idag är smal, ojämn och lerig. De allra flesta som kommer
från innerstaden går denna stig för att nå "Hälsans stig" och "Kärleksstigen".

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

121126
Namnförtydligande

Karin Stephansson
Adress

Vikingagatan 14
Postadress

621 55 Visby
E-postadress

karin.stephansson@telia.com

Region Gotland – blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Protokoll

Regionstyrelsen 2015-01-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13

Rs § 6
Au § 7

Medborgarförslag. Uppmuntra ett småföretag varje månad hela
året
RS 2014/354

- Medborgarförslag 2014-06-18
- Ledningskontoret 2014-11-20

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget bifalls på så sätt att ledningskontoret får i uppdrag att utarbeta
former och kriterier för att regelbundet uppmärksamma småföretag på Gotland.

Jan Alamo har i ett medborgarförslag till regionfullmäktige föreslagit att Region Gotland
ska uppmuntra ett småföretag varje månad hela året. Som motivering anges att de allra
flesta företagen på Gotland är goda förebilder och Region Gotland kan medverka till att
de lyfts upp i sitt idoga arbete. Det kan ske genom att kommunalrådet delar ut regionens
designade företagsdiplom till ledningen och bjuder personalen på kaffe och tårta på plats
på företaget vid utdelandet. Näringslivsenheten föreslås fungera som jury.
De gotländska småföretagen har mycket stor betydelse för Gotlands utveckling och
tillväxt. Entreprenörskap är ett prioriterat utvecklingsområde för Region Gotland. Att
lyfta upp framstående och duktiga småföretagare bidrar till att stärka och inspirera såväl
det enskilda företaget som andra företagare.
Förslaget att Region Gotland ska lyfta fram och uppmärksamma goda förebilder bland
gotländska företagare bedöms som positivt.
För att garantera kvalitet i arbets- och urvalsprocessen samt skapa intresse för de företag
som utses, är bedömningen att ett företag utses vid max fyra tillfällen per år istället för
tolv. Näringslivsenheten föreslås få uppdraget att ta fram former och kriterier för hur
detta ska gå till.
Ledningskontoret föreslår därmed att medborgarförslaget bifalls med ovan angivna
ändringar.
Arbetsutskottet anser att frågan om hur gotländska småföretag lämpligast kan
uppmärksammas bör utredas ytterligare.
Expedieras:

Förslagsställaren
Ledningskontoret - näringslivsenheten
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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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.

Uppmuntra ett småföretag varje månad hela året!

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.

De allra flesta företagen på Gotland är goda
förebilder och Region Gotland kan medverka till att
de lyfts upp i sitt idoga arbete. Det kan ske genom
att kommunalrådet delar ut regionens designade
företagsdiplom till ledningen och bjuder personalen
på kaffe o tårta på plats på företaget vid utdelandet.
Näringslivsenheten kan fungera som jury
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

i*l
f l

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

2014-06-17

Namp&fcning
^rfcl4_
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ytéf^Pl^^tS*-*'

Nafnnfortydligande

Jan Alamo
Söderväg 44 A
621 58 Visby
ian.alamo@hotmail.com

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-03-02

Handlingar till

Ärende 19-20

Interpellationer
Innehåll
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på
Björn Dahlströms (C) interpellation om belysning på enskilda vägar.
RS 2014/709

• Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzlers (V) svar på
Eva Ahlins (C) interpellation om planering av förskolor. RS 2014/712

Interpellation till

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell

Belysningar enskilda vägar

Regionen är på väg att släcka ner belysningen på landsbygden! Belysning är ytterst
en säkerhetsfråga för boende på landsbygden och vid försämring av denna
infrastruktur borde kommunikation med berörda boende vara en första åtgärd inför
nödvändiga beslut.
Då även väghållaren har ett ansvar framgent måste givetvis en dialog inledas i ett
tidigt skede när stora förändringar skall ske.
Med anledning av detta så undrar jag:
•
•
•

Varför har ingen dialog med berörda genomförts?
Varför aktualiseras nedsläckning av landsbygden med så kort framförhållning?
Hur ser du på den minskade trafiksäkerheten och ökade olycksrisken

Lärbro 2014-12-15

Björn Dahlström
Centerpartiet

Interpellation

Till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler

Angående planering av förskolor
Återigen rapporteras i media om problem med köer till förskoleplatser runt om på Gotland.
Att förskoleplats
kan ordnas inom närområdet är viktigt. För barnfamiljer är det väsentligt att vardagspusslet fungerar.
Att det då är osäkert om och var barnet eller barnen blir placerade påverkar familjers val av
bostadsort. Det är förödande för en bygd om de inte kan attrahera småbarnsfamiljer.
Under senaste åren har vi exempel på snabba förändringar. Vid senaste översynen av
skolorganisationen var skolorna i blanda annat Stånga och Vänge hotade och idag måste tillfälliga
lokaler tas i anspråk för lösa stora barngrupper.
Med anledning av ovanstående undrar jag:
• Hur sker planering och prognoser för placering i förskola för att möta snabba förändringar?
• På vilket sätt anser du att BUN medverkar till visionsmålen i 2025?
Mästerby 2014-12-15

Eva Ahlin
Centerpartiet

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-03-02

Handlingar till

Ärende 21

Information
Innehåll
• Socialnämndens beslut 2014-12-04, § 161, sammanställning över beslut om
bistånd eller insatser som inte verkställts per den 30 september 2014.

Ärendenr SON 2014/74

Socialförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Gunnlög Köhn

Datum 21 oktober 2014

Socialnämnden

Sammanställning över beslut om bistånd eller insatser som
inte verkställts

Förslag till beslut

Socialnämnden överlämnar beslut om bistånd eller insatser som inte verkställts
(gynnande ej verkställda beslut) den 30 september enligt SoL 4:1 och LSS 9§
till regionfullmäktige och regionens revisorer.
Bakgrund

Socialnämnden har enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL), 28 f § lagen om
stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) och 9 kap 10 §
kommunallagen (KL) skyldighet att till IVO (inspektionen för vård och
omsorg), regionens revisorer samt regionfullmäktige rapportera in gynnande
beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Skyldigheten
omfattar även att rapportera in avbrott i verkställigheten och om beslutet inte
verkställs på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.
Som en yttersta konsekvens kan IVO hos förvaltningsrätten ansöka om att
särskild avgift döms ut om beslutet ej verkställts inom skälig tid. (16 kap 6 c §
SoL och 28 c § LSS).
Rapporteringen gäller äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade samt
individ- och familjeomsorg. Rapporteringen till IVO ska göras på individnivå
och ska ske en gång per kvartal.
Rapporter har lämnats från äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen,
omsorgen om funktionsnedsatta. Resultatet framgår av bifogad förteckning:
Socialförvaltningen har rapporterat 64 beslut som inte har verkställts
inom tre månader.
I 23 beslut är orsaken resursbrist, d.v.s. att det saknas lämplig
personal/uppdragstagare/bostad.
I de övriga 41 besluten beror det på andra omständigheter.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-son@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803

1 (3)

Socialförvaltningen

Ärendenr SON 2014/74

2 (3)

Region Gotland

Omständigheterna är redovisade för varje beslut här nedan.
INDIVID OCH FAMILJEOMSORG 11 BESLUT
INSATS
3-6 Mån
6-9 Mån
ORSAK
Kontaktfamilj
2
1
I samtliga beslut är orsaken resursbrist,
saknar lämpliga familjer.
Kontaktperson
2
Ett beslut är verkställt. I det andra beslutet
är vårdnadshavare tveksamt till beslutet
Familjebehandling
2
I ett ärende är orsaken att klienten är
familjehems placerad. I det andra beslutet
är vårdnadshavare tveksam till beslutet
Familjepedagog
1
I ett ärende är orsaken att klienten är
familjehems placerad.
Undomscoach
3
I samtliga beslut är orsaken resursbrist
SUMMA
10
1
*Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare/bostad
OMSORG OM FUNKTIONSNEDSÄTTNING 20 BESLUT
INSATS
3-6
6-9
9- 12
1 år - ORSAK
MÅN MÅN MÅN
Kontaktperson
2
I ett beslut är orsaken att man inte
kan få kontakt med vårdnadshavaren
för att kunna verkställa beslutet.
Handläggaren har missat att fördela
ärendet till utföraren.
Ledsagning
1
1*
*Vårdnadshavaren är tveksam till
insatsen
I det andra beslutet är det svårt att få
kontakt med vårdnadshavaren för
samtal
Korttidsvistelse
1
Har tackat nej till erbjudan
BMSS
1
1
1*
1
I tre beslut har man tackat nej till
erbjuden bostad.
*Här väntar verksamheten på
tillstånd från IVO
Daglig
9
2
I 10 beslut är orsaken att brukaren
själv velat avvakta av olika orsaker.
verksamhet
Ett beslut är starten av
verksamheten försenad på grund av
tröghet i lokalförsörjningen
SUMMA
15
2
3
BMSS = Bostad med särskild service

Ärendenr SON 2014/74

Socialförvaltningen

3 (3)

Region Gotland

ÄLDREOMSORG 33 BESLUT
INSATS
3-6
6-9
MÅN
MÅN
SÄBO
19
7

SUMMA

Marica Gardell
Socialdirektör

Expedieras till:
Regionens revisorer
Regionfullmäktige

19

7

9-12
1 år MÅN
3
4

3

4

ORSAK
17 beslut är resursbrist, saknar ledig
bostad. (4 beslut 6-9 mån och
resterande 13 beslut 3-6 månader)
I övriga beslut har sökande tackat nej
till erbjuden plats.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-03-02

Handlingar till

Ärende 22

Årsredovisningar och revisionsberättelser
för bolag 2013; anmälan
Innehåll:
Årsredovisningar och revisionsberättelser för:
• Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB
• Wisby Strand Congress & Event Gotland AB
• Inspiration Gotland AB

ÅRSREDOVISNING
För
GOTLANDS NÄRINGSLIVS- OCH ETABLERINGS
SERVICE AB

Org.nr 556123-2371
2013-01-01---2013-12-31

Fastställelseintyg
Undertecknad styrelseledamot intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen
överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på
årsstämma 2015- () I - ;l
Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.
Visby 2015-

Ol-l1..

~,-'Ake Svensson

1

Gotlands närlngslivs- och etableringsservice AB
Org nr 556123-2371

Årsredovisning

för räkenskapsåret 2013

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåil
förvaltningsberättelse
resultaträkning
balansräkning
kassaflödesanalys
noter

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser
föregående år.

Sida
2

5
6
8
9
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Förvaltningsberättelse Gotlands Näringslivs och Etableringsservice AB, 2013
Information om verksamheten
Gotlands Näringslivs och Etableringsservice AB startades 1969 och är helägt av Region Gotland.
Bolaget ska genom marknadsföringsåtgärder, utredningsarbete och andra generella stödåtgärder
främja företagsetableringar och utveckling inom befintliga företag inom Region Gotland. Bolaget har
även till ändamål att främja lokalförsörjning för industri, hantverk och handel genom att inom
kommunen förvärva fastigheter eller tomträtter och på dessa uppföra och förvalta lokaler för sådan
verksamhet samt att genom annan därmed förenlig verksamhet skapa förutsättningar för ökad
sysselsättning på Gotland.
Det här räkenskapsåret omfattar perioden 2013-01-01- 2013-12-31
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Fastighetsförvaltningen
Bolaget äger och förvaltar två industrifastigheter, Hantverket 1 och Telefonen 5.
Hyresgästen i Telefonen 5 gick i konkurs i december 2012 och under året har det pågått uthyrning till
ett par båtproducenter och lagerverksamhet för att försöka hitta en vettig verksamhet i fastigheten
på lång sikt.
På Hantverket 1 har inga förändringar skett med hyresgästerna. Inte heller har några större
reparations- eller underhållarbeten gjorts.

En del mark har sålts vidare till Hantverket 3 genom

Region Gotland och tomtarrendet minskat.
Bolaget hyr Donnerska huset av Region Gotland för att samla näringslivsstödjande organisationer.
Totalt uppgår den ytan till 1430 kvm och under året har 90 % varit uthyrt. Huset har blivit den
mötesplats som vi hoppats på och förhoppningen är att få in fler näringslivsorganisationer under
kommande år.
Under året har en utredning gjorts tillsammans med Region Gotland i syfte att se om bolaget kan ta
över Region Gotlands kommersiella fastigheter för att långsiktigt utveckla beståndet och få en
bredare finansiell bas att stå på för etablering- och företagsservice.
Utredningen slutade i ett beslut att det totalt blev för höga kostnader för ett sådant övertagande
och istället beslutade ägaren att bolaget ska sälja de två kvarvarande fastigheterna.
Etablerings- och företagsservice
Under perioden har vi arbetat i Region Gotlands projekt "Förenkla helt enkelt"
och i arbetsgruppen för företagslotsning.

både i styrgruppen

Vi har haft 54 förfrågningar för expansion av gotländska

Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB 556123-2371

företag, nya eftableringar och möten med Region Gotland.
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Lokaler är det som efterfrågas mest, ca

25% av alla förfrågningar är mark och lokalförfrågningar.
Bolaget har även varit delaktigt i Näringslivsrådet, drop-in i Donnerska huset samt planering och
genomförande av frukostmöten och näringslivsluncher. Under hösten har vi sett svårigheterna
med att nå ut med information till alla företagare på Gotland så ett bättre systerm för information är
under upphandling. Där planerar vi en nyhetsbrevsfunktion som ska ges ut kvartalsvis med
information både från oss,

näringslivsenheten, kompetensplattformen, Almi mfl.

Under året har vi haft besök av tre regioner/kommuner och två utländska regioner för att berätta
om Gotland och våra verksamheter i både bolaget och dotterbolagen.
Vi har även tillsammans med Attraktiv Oskarshamn och Almi Företagspartner genomfört en resa för
gotländska företagare, politiker och tjänstemän att träffa likasinnade i Oskarshamn för att hitta
möjligheter för samarbeten.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Region Gotlands beslut om att avveckla fastighetsverksamheten gör att vi nu tittar på hur vi ska
intgrera den resterande verksamheten i Inspiration Gotland.
Framtida utveckling
En långsiktig utveckling för bolaget är att förstärka och långsiktigt arbeta med marknadsföring av
Gotland som etableringsort och etableringsservice i nära samverkan med inflyttarbyrån och
integrera verksamheten ytterligare med Inspiration Gotland.

Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB 556123-2371
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Flerårsjämförelse
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

Nettoomsättning, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Balansomslutning, tkr
Soliditet, %
Avkastning på totalt kapital, %
Avkastning på eget kapital, %

2013
10252
-1965
48355
4,2
neg
neg

2012
14309
466
51063
7,8
5,3
11,7

2011
8961
61
46177
7,7
0,5
1,8

2010
6516
-3275
43204
8,0
neg
neg

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Summa balanserade vinstmedel
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
överföres i ny räkning

3732961
-1965230
1767731

1767731

2009
5867
-987
40922
16,5
neg
neg
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2013

2012

9707859
544266
10252125

10896476
3412734
14309210

-6461563
-1478052
-3269024
-11208639

-3048768
-5406198
-3127722
-833286
-12415974

-956514

1893236

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa resultat från finansiella poster

-6710
-1153434
-1160144

478
-1261206
-1260728

Resultat efter finansiella poster

-2116658

632508

Skatt på årets resultat
Ärets resultat

151428
-1965230

-166349
466159

Resultaträkning
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Fastighetsförvaltning
Övriga externa kostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

Not

1

2
2
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Balansräkning
Tillgångar

Not

2013-12-31

2012-12-31

40665846
2251547

43512650
643657

42917393

13450
44169757

1100000
44017393

1100000
45269757

2734793
53981
1329394
4118168

876545
532778
4383533
5792856

219340
4337508
48354901

5792856
51062613

1

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag
Summa anläggningstillgångar

3
4
5

6

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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2013-12-31

2012-12-31

210000
42000
252000

210000
42000
252000

3732962
-1965230
1767731

3266803
466159
3732962

2019731

3984962

9

41043000
41043000

42107000
42107000

9

1064000
1999015

1064000
2426556
277185
151428

Eget kapital och skulder

1

Eget kapital

8

Bundet eget kapital
Aktiekapital (21 st aktier)
Reservfond
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Checkräkningskredit
Skulder hos koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

10

11

Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

7

12

79197
159226
1990732
5292170

1051482
4970651

48354901

51062613

17925000

17925000

Inga

Inga
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Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i dotterbolag

Not

13

8

2013

2012

-957
3269
-7
-1153
151
-1858
3020
-428
1540
3577

2727
3128

-2017

-1261
-77
-131
-3812
523
814
1911
-4897
-100

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

3086
-1064
-1064
496
-277
219

3086
O
O
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen för Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB har upprättats enligt
Ärsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.
Koncernredovisning
Bolaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i Ärsredovisningslagen 7
kap. 3§ upprättas ingen koncernredovisning.
Intäkter
Hyresintäkter redovisas

i den period uthyrningen avser.

Lånekostnader
I bolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period till vilken de hänför sig.
Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år och
justeringar avseende tidigare års aktuella skatt.
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller
erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är
beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.
I bolaget klassificeras fastigheter som inte används i bOlagets rörelse och som innehas för långsiktig
uthyrning, som förvaltningsfastigheter.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.
Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande
avskrivningstider tillämpas:
Byggnader
Inventarier
Markanläggning

25 år
10 år
20 år

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som
anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter
individuell prövning beräknas bli betalt.

10
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medför in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella
placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels
handlas på en öppen marknad till kända belopp eller
har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.
Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag
för uppskjuten skatt).
Not 2 Rörelsens kostnader
Fjärrvärme/el/vatten
Fastighetsskötsel
Reparation/underhåll
Fastighetsavgift
Övriga driftkostnader
Summa kostnader
Not 3 Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2013
1699522
757907
635190
288762
4558233
7939614

2012
683915
717365
500439
202135
6351111
8454965

76672 688
172 852

74349853
4182035
-1859200
76672 688

76845540

-3019656
-36179694

-31036026
925914
-3049926
-33160038

Utgående restvärde enligt plan

40665846

43512650

Bokfört värde byggnader i Sverige
Bokfört värde mark i Sverige

39311676
1354170

42158480
1354170

Taxeringsvärden byggnader i Sverige
Taxeringsvärden mark i Sverige

39751000
19500000

29648000
10409000

Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Ärets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-33160038
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Not 4 Inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
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2013
944023
1857258
2801281

2012
228858
715165
944023

-300366
-249368
-549734

-222570
-77796
-300366

2251547

643657

13 450

3200
13450
-3200
13450

Not 5 Pågående nvanläggningar
Ingående nedlagda kostnader
Under året nedlagda kostnader
Under året genomförda omfördelningar
Utgående nedlagda kostnader
Not 6 Andelar i dotterföretag

Wisby Strand Congress & Event
Gotland AB,556740-0337,
säte Visby
Inspiration Gotland AB, 556306-3733,
säte Visby
Summa

-13 450
O
Kapital Rösträtts-Antal aktier
andel %
andel %

Bokfört
värde
13-12-31

Bokfört
värde
12-12-31

100

100

100

1 000 000

1 000 000

100

100

100

100 000
110 000

100 000
1100 000

Ingående anskaffningsvärden
Inköp av andelar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

1100000

1000000
100000
1100000

Utgående redovisat värde

1100000

1100000

2013-12-31
1329394
1329394

2012-12-31
4383533
4383583

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda driftskostnader
Summa förutbetalda kostnader & upplupna intäkter

1100000
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Not 8 Förändring av eget kapital

Eget kapital 2012-12-31
Arets resultat
Eget kapital 2013-12-31

Aktiekapital

Reserv
fond

210000

42000

210000

42000

Not 9 Upplåning

12

Fritt
eget
kapital
3732961
-1965230
1767731

Summa
eget
kapital
3984961
-1965230
2019731

2013-12-31

2012-12-31

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

41043000
41043000

42107000
42107000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa kortfristiga skulder

1064000
42107000

1064000
43171 000

Not 10 Checkräkningskredit
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till
Summa beviljad checkräkningskredit

10000000
10000000

10000000
10000000

1678848
132474
179410
1990732

1051482
1051482

17925000
17925000

17925000
17925000

3269024
3269024

3127722
31277Z2

Räntebärande skulder

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förutbetalda hyror
Upplupna räntor
Upplupen skötsel och underhållskostnader
Summa upplupna kostnader & förutbetalda intäkter
Not 12 Ställda säkerheter
För egna ansvarsförbindelser
Fastighetsinteckningar
Summa ställda säkerheter
Not 13 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Summa poster som inte ingår i kassaflödet
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB, org.nr 556123-2371
Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Gotlands
näringslivs- och etableringsservice AB för år 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar får
årsredovisningen

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Gotlands
näringslivs- och etableringsservice AB för år 2013.

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
verkställande direktören bedömer är nödvändig fdr att upprätta en
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Revisorns ansvar

vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av väx

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.

revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on

Auditing och god revisionssed i Sverige, Dessa standarder kräver att
vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
felaktigheter.
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen,
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig
riskbedörrurlng beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen
mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller
som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att
ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna. men inte i syfte
att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
revision innefattar också en utvärdering av ändamälsenligheten i de ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i
Uttalanden
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
Vi
tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
presentationen i årsredovisningen.
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Gotlands näringslivs- och etableringsservice ABs
finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga
delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.
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Till årsstämman i Gotlands näringslivs- och etablierings AB
Org.nr 556123-2371

Granskningsrapport för år 2013
Jag har granskat Inspiration Wisby Gotlands näringslivs- och etablierings AB:s verksamhet
f6r år 2013.
Granskningen har utf6rts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed. Det innebär att jag planerat
och genomf6rt granskningen f6r att med hög men inte absolut säkerhet f6rsäkra oss om att bolagets
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att
bolagets interna kontroll är tillräcklig. Min granskning har utgått från de direktiv bolagets ägare
fattat samt att verksamheten håller sig inom de ramar bolagsordningen anger. Jag anser att min
granskning ger mig en rimlig grund för mina uttalanden nedan.
Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt samt att den interna
kontrollen har varit tillräcklig. Jag finner därf6r inte anledning till amnärkning mot styrelsens
ledamöter eller verkställande direktören.
Visby 20 16-01-<,Q
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Lekmannarevisor

Styrelsemötesprotokoll
Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
556123-2371
Datum:
2014-12-09
Ort:
Visby
Ordf: Åke Svensson
Övriga deltagare: Eva Nypelius, Britt-Marie Benzler, Rolf Östföm, Stefaan de Maecker

§1

Begäran om entledigande
Sofia Wollmann har begärt entledigande från tjänsten som verkställande direktör i bolaget
från och med dagens datum. Begäran bevilj as.
§2
Tillsättande av tf verkställande direktör
Peter Lindvall, 680223-0034, tillforordnas som verkställande direktör i bolaget från och med
dagens datum.

~-Ake Svensson
Ordforande

13/JI/t;/Jedty
Britt-Marie Benzler

~
Rolf Ö tröm

ARSREDOVISNING
för
WISBY STRAND CONGRESS & EVENT
GOTLAND AB

Org.nr 556740~0337
2013~Ol~Ol---2013-12-31

FastatäUelseintyg
Undertecknad styrelseledamot intygar hätmed, dels att denna kopia av årsredovisningen
överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansrlikningen fastställts på
Atsstämma 2014- (z.,~1 g
Stiimman beslöt tillika godkänna styrelsens fätslag till resultatdisposition.

Visby2014-12-18

~-
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Wisby Strand Congress & Event Gotland AB
Org nr 556740-0337

Årsredovisning
för räkenskapsåret 2013
Styrelsen och verkställande direktören avger filljande årsredovisning.
Innehåll
-

filrvaltningsberättelse
resultaträkning
balansräkning
kassaflödesanalys
noter

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser
filregående år.
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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten

Wisby Strand Congress & Event Gotland AB är ett helägt dotterbolag till Gotlands
Näringsslivs- och Etableringsservice AB och har som verksamhet att äga och fdrvalta
fastigheter och därmed jämförlig verksamhet.
Bolaget äger och fOrvaltar fastigheten Kasernen 4 i Visby. Kongressdelen är uthyrd till ett
privatägt bolag som svara fOr driften av kongressanläggningen. Det finns också en mindre
kontorsdel i huset som också hyrs ut.
Det här räkenskapsåret omfattar perioden 2013-01-01 - 2013-12-31
Fastighetsförvaltningen

Driftsverksamheten med kongresser och event har gett en hyresintäkt på ungefär samma nivå
som fOregående år och på grund av både en låg räntenivå och ett ändrat taxeringvärde har
fOrlusttäckningsbidraget från Region Gotland minskat till 5 700 tkr.
Uthyrningssituationen

Alla ytor i fastigheten är uthyrda sedan 2011-09-0 l.
Investeringar

Under året har inga större investeringar skett och någon långsiktig upplåning har ej skett
under året.
Anställd personal, liIner och arvoden

Bolaget har ej haft någon anställd personal under verksamhetsåret och någon ersättning till
styrelsen har ej utbetalats från bolaget.
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FlerårsjäJllförelse
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
Nettoomsättning, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Balansomslutning, tkr
Soliditet, %
Avkastning på totalt kapital, %
Avkastnitu! på eget ~ital, %

2013
8581
35
78682
1,4
0,1
2,4

2012
8944
63
86028
1,2
3,2
2,9

2009
6675

2008
6507

102588
1,0
neg
0,1

93626
1,1
neg
Ol

2010
11 111

99285
1,0
neg
0,1

-

-

Nyckeltalsdefmitioner framgår av not l

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs

77221
26873
104094
104094

l""'~

wl
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Resultaträkning
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens kostnader
Rörelsens kostnader
FastighetsfOrvaltning
Övriga externa kostnader
Avskrivningar av materiella
anJäggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader

4

Not

2012

2881 055
5700000
8581055

2843527
6100000
8943527

-2354480
-355259

-2473369
-410474

-3477 540
-6187279

-3353292
-6237135

2393776

2706392

42834
-2401964
-2359130

86660
-2761533
-2674873

34646

31519

-7773
26873

-12765
18754

1
2

3

Itörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från fmansieUa poster
Resultat efter fmansieUa poster
Skatt på årets resultat
Årets vinst

2013

4

~

vi
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Balansräkning

Not

2013-12-31

2012-12-31

46606756
7148182
11867625
65622563

47658809
8906615
15823 500
72388924

Summa anläggningstillgångar

65622563

72388924

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Hyresfordringar
Aktuella skattefordringar
ÖVriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

129281
4212668
107194
6519094
10968237

175806
3732248
437513
6621021
11 036 588

~ 091 ~88
2091288

2602456
2602456

Summa omsättningstillgångar

13059525

13639044

Summa tillgångar

78682088

86027968

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier
ÖVriga långfristiga fordringar
Summa materiella anläggningstillgångar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

l

5
6
7

8

~ ~J
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Balansräkning
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Not

2013-12-31

2012-12-31

1000000

1000002

1000000

1000000

77221
26873

~

104094

77221

1104094

1077221

Eget kapital ocb skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (100 st aktier)
Summa bundet eget kapital

9

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Arets vinst
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital ocb skulder
Ställda sIlkerhder
Ansvarsfdrbindelser

10

10

11

58467

71 OOQ 000

78000000

71000000

78000000

4000000
405941
86802
2085251

4000000
539084
60296
2351367

6577994

6950747

78682088

86027968

Inga
Inga

Inga
Inga

'~

,
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Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat rore finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
övriga ej likviditetspåverkande poster
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övr kortfristiga rörelseskulder
Kassaftiide frin den löpande verksamheten
lnvesteringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgingar
Kassatliide frin investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Amortering lin
Kassatlöde från finansieringsverksamheten
Arets kassatlöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid lirets slut

Not

12

2013

2012

2394
3478
3956
43
-2402
-8
47
439
-233
-557
7157

2706
3353
3956
87
-2761
-236
-131
-4645
-179
-805
1345

-667
-667

O

-7000
-7000

-9000
-9000

-510
2602
2092

-7655
lO 257
2602

-

~~
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Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Wisby Strand Congress & Event Gotland AB årsredovisning har upprilttats enligt
Årsredovisningslagen och BokfOringsnämndens allmänna råd.
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jäm.f(jrelse med föregående år.

Intäkter
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser.
Lånekostnader
I bolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period till vilken de hiinfOr
sig.
Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt
år och justeringar avseende tidigare års aktuella skatt.
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till
eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som
är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.

Materiella anläggningstillgåDgar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffuiogsvärde minskat med avskrivningar.
I bolaget klassificeras fastigheter som inte används i bolagets rörelse och som innehas for
långsiktig uthyrning, som flirvaltningsfastigheter.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod.
Linjär avskrivningsmetod används fOr samtliga typer av materiella tillgångar. Följande
avskrivningstider tillämpas:
Byggnader
Inventarier

40 år
5 resp 10 år

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som
anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp
som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassafllldet omfattar
endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga
finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer,
dels
handlas på en öppen marknad till kända belopp eller
har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.
Nyckeltalsdefmitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.

Avkastning på totalt !gjpi.tal
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter fmansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med
avdrag för uppskjuten skatt).
Not 2

Övriga rörelseintäkter

Avser driftsbidrag från Region Gotland.
Not 3

Rilrelsens kostnader

Fjärrvärme/ellvatten
Fastighetsskötsel
Reparationlunderhåll
Fastighetsavgift
övriga driftskostnader
Summa kostnader

Not 4

2013
l 143911
447115
289314
367994
106147
2354481

2012
1044486
659510
130077
608000
31296
2473369

7779
-6
7773

9306
3459
12765

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt för året
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år
Summa

Wisby Strand Congress & Event Gotland AB
org nr 556740-0337

Not 5

10

Byggnader och mark
2013

2012

Ingående anskaffuingsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

52855010
52855010

52855010
52855010

Ingående avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-5196201
-1052052
-6248253

-4144149
-1052052
-5196201

Utgående restvärde enligt plan

46606757

47658809

Bokf6rt värde byggnader i Sverige
Bokfilrt värde mark i Sverige

35833925
10 772 832

36885977
10772 832

Taxeringsvärden byggnader i Sverige
Taxeringsvärden mark i Sverige

19200000
17600000

48000000
12800000

16628473
667055
17295528

16628473

16628473

-7721 858
-2425488
-10147346

-5420618
-2301240
-7721858

7148182

8906615

2013-12-31

2012-12-31

5700000
819094
6519094

6100000
591021
6691021

Not 6

Inventarier

Ingående anskaffuingsvärden
-Inköp
Utgående acknmulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
Not 7

-



Långfristig fordran

LAngfristig fordran på skatteverket till följd av momsjärokning.
Not 8

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna driftsbidrag
Övriga poster
Summa

11
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Not 9

Förändring av eget kapital

Aktie

Fritt
eget
kapital
77221
26873
104094

kapital
Eget kapital 2012-12-31
Arets resultat
Eget kapital 2013-12-31

Not 10

1000000

-
1000000

Summa
eget
kapital
1077 221
26873
1104094

Upplåning
2013-12-31

2012-12-31

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa

71000000
71000000

78000000
78000000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa

4000000
4000000

4000000
4000000

75000000

82000000

344500
1740751
2085251

2351367
2351367

Summa räntebärande skulder
Not 11

Upplupna kostnader och förutbetalda iutäkter

Upplupna hyror
Övriga poster
Summa

Not 12

Justering for poster som inte ingår i kassatlödet, mm

Avskrivningar
Summa

2013

2012

3477 540
3477540

3353292

';)
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Vår revisionsberättelse har lämnats
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Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Wisby Strand Congress & Event Gotland AB, org.nr 556740-0337
Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Wisby Strand
Congress & Event Gotland AB {ör år 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvarför
lirsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret ror att
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontrol1 som styrelsen och
verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehällerväsentliga felaktigheter vare sig
dessa beror på oegentligheter eller pä. fel.
j

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Wisby
Strand Congress & Event Gotland AB för år 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt
aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen pi grundval avvär
revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att
vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att
uppnl rimlig säkerhet att ärsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter,

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till
dispositioner beträffande bolaget8 vinst eller förlust och om
förvaltningen på grundval avvär revision. Vi har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i ärsredovisningen.
Revisorn väljervilka åtgärder som ska utföras. bland annat genom
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i lrsredovisningen,.
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen
som är relevanta för hur bolaget upprättar Iksredovismngen för att
ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsätgärder som är
ändamålsen1iga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte
att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En
revision innefattar oeks! en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i
redoviSningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevi.s vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förs1ag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust harvi granskat
om fdrslage:t är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vht uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår

revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhllllanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
st;yrelse1edamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig
mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelse1edamot e1ler
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat ärtilJräckliga och

ändamålsenliga som. grund för vAra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstänunan disponerar vinsten enligt fdrslaget i

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för riikenskapsäret.

Anmärkning

Uttalanden

Utan att det påverkat våra uttalanden ovan vill vi anmärka på att
Enligt vik uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
årsredovisningen inte har upprättats i sådan tid att ärsstänuna har
med ärsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
kunnat hällas inom sex månader frän räkenskapsårets utgång
rättvisande bild av Wisby Strand Congress & Event Gotland.ARs
finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga
H.U~~~~.~g
~ber2014
delar.
/~~
&;,"PJ:..

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och Claes Wallman
balansräkningen.
Auktoriserad revisor

Till årsstämman i Wisby Strand Congress & Event AB
Org.nr 556740-0337

Granskningsrapport för år 2013
Jag har granskat fuspiration Wisby Strand Congress & Event AB: s verksamhet för år 2013.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed. Det innebär att jag planerat
och genomfört granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att bolagets
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att
bolagets interna kontroll är tillräcklig. Min granskning har ntgått från de direktiv bolagets ägare
fattat samt att verksamheten håller sig inom de ramar bolagsordningen anger. Jag anser att min
granskning ger mig en rimlig grund för mina nttalanden nedan.
Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt samt att den interna
kontrollen har varit tillräcklig. Jag finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens
ledamöter eller verkställande direktören.
Visby 2014-12-18

~:h~
Lekmannarevisor

ARSREDOVISNING
för

INSPIRATION GOTLAND AB

Org.nr 556306.;3733
2013-01-01---2013-12-31

Fastställelseintyg
Undettecknad styrelseledamot intygar hättned, dels att denna kopia av årsredovisningen
överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på
årsstämma 2014-12 -I 8
Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposirion.
Visby 2014-1J.-1 &
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Inspiration Gotland AB
Org nr 556306-3733

Årsredovisning
för räkenskapsåret 2013
Styrelsen och verkstäl1ande direktören avger f6ljande årsredovisning.
Innehåll
-

f6rvaltningsberättelse
resultaträkning
balansräkning
kassaflödesanalys
noter

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser
fOregående år.
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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten

Inspiration Gotland AB bildades i sin nuvarande form l januari 2012 som ett helägt
dotterbolag till Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB.
Bolagets huvudsakliga verksamhet är att platsmarknadsfilra Gotland som besöks- och
inflyttningsort samt att bedriva turistbyrå, Convention Bureau, inflyttarservice och annan
besöksfrllmjande verksamhet. Bolaget medverkar därmed till att utveckla Gotland till en
attraktiv bostads- och besöksort samt att utveckla besöksnäringen och skapa tillväxt i
regionen.
Det här räkenskapsåret omfattar perioden 2013-01-01 - 2013-12-31.

Vllsentliga hIIndelser under rllkenskapsåret

Aret har till stor del handlat om att stärka rollen som regionens destinationsbolag med såväl
strategiska som operativa uppgifter. Avsaknaden aven näringslivsorganisation inom
besöksnäringen har gjort att vi arbetat med väldigt många olika kontaktytor under året.
Samverkan med näringslivet har till största delen varit med besöksnäringen, men fler
samarbeten och nätverk har bildats under hösten som rör våra andra områden.
Inom besöksnäringen är det samverkan kring främst marknadsfliring i olika projekt, både
nationellt och internationellt. Vi deltar i mässgruppen, där flera aktörer gemensamt åker på
mässor filr att marknadsfora Gotland och är med i styrgruppen flir Leaderprojektet "Det bästa
av Gotland".
Under året har vi också samverkat med Region Gotland for olika utvecklingsområden. En
filrstudie kring cykelturism och infrastruktur. Vi har deltagit i framtagandet aven ny struktur
filr Gotlands FiImfond filr att på sikt kunna hitta bra samverkansformer flir utvecklingen av
fotspårsturismen på Gotland, både inom film och annan fiktion. Vi har också aktivt deltagit i
styrgruppen flir Region Gotlands evenemangsutredning som resulterat i att vi kormner att
bygga upp ett evenemangskontor i vår regi.
Vi har under året deltagit i det Regionala nätverket filr turism som träffas kring gemensanrma
frågor som t.ex. infrastruktur och tillgänglighet, hållbar utveckling och turismens betydelse
som näring. Vi är också delaktiga i ett regionalt nätverk kring inflyttningsfrågor. I närområdet
har samverkan inletts kring olika frågor både med Oskarshamn och med Västervik.
Vi har varit projektägare och drivit fem projekt under 2013, alla med ett tydligt fokus på

\~
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destinationsmarknadsfOring, både nationella och internationella, där några avslutats under
året och ett par fortsätter fram till 2015.
Väsentliga hlindelser efter räkenskapsårets utgång

Bolaget kommer att fortsätta med sanuna verksamhet 2014 med lite större fokus på
varumärket Gotland och aktiviteter fOr inflyttning till Gotland samt aktiviteter fOr Gotland
som en året runt destination.
Framtida utveckling

Bolaget kommer långsiktigt arbeta med att Gotland ska bli en attraktiv plats att besöka, bo
och verka på, året om.
Flerårsjämfllrelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sanunandrag.
Nettoomsättning, tkr
Resnltat efter finansiella poster, tkr
Balansomslutning, tkr
Antal anställda
Soliditet, %
Avkastning på totalt kapital, %
Avkastning på eget kapital, %

2013
15519
752
3562
8
27,4
22,4
80,9

2012
10221
78
3257

2011
Il
13
145

2010
38
-20
494

5,7
2,4
42,0

100,7
9,0
8,9

89,9
neg
neg

-

-

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not l

Förslag tiU vinstdisposition

Till årsstämmans fOrfogande står fOljande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Arets vinst

66164
789277
855441

Styrelsen fOreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överfOrs

855441
855441

-

2009
8647
-842
l 124
8
41,3
neg
neg

Inspiration Gotland AB
556306-3733
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Resultaträkning

Not

2013

2012

4611 661
10 907 604
15519265

2631078
7590000
10 221078

-7773638
-6169991
-805319

-3539635
-6557 116
-32746

-38916
1245
-14786619

-33468

-lO 162965

Rörelseresultat

732646

58113

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa resultat från finansiella poster

41801
-22467
19334

20221
-63
20158

Resultat efter finansiella poster

751980

78271

Skatt på årets resultat
Årets vinst

37297
7892TI

-37297
40974

l

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
~äggningstillgångar

Ovriga rIlrelsekostnader
Summa rörelsens kostnader

3
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Balansräkning

Not

Tillgångar

l

2013-12-31

2012-12-31

316785
316785

301234
301234

142282

73815

1000050
426265
292803
1719 118

134253
362466
696000
I 192 719

1383912
3245312
3562097

1689345
2955879
3257113

100000
20000
120000

100000
20000
120000

66164
789277
855441
975441

25190
40974
66164
186164

2206623

1944 845
37297

Anläggningstillgångar
Materiella anliiggningl!tiIlgångar
Inventarier
Summa anlliggningstiUgångar

4

Omslittnlngstillgångar
Varulager m m
Handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

5

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder

1

Eget kapital

6

Bundet eget kapital
Aktiekapital (1000 st aktier)
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Arets vinst
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder

~J
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Balansräkning

Not

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och tOrutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

7

2013-12-31

2012-12-31

168476
211 557
2586656
3562097

1088807
3070949
3 257113

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Summa eget kapital och skulder

/

~ ~/
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Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före fmansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassafllldet,
mm
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga
rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Kassafliide från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets sint

Not

2013

2012

731

58

39

34

43
-22
37
828
-68
-866

20

8

262

-112
-74
-134
-1059
1945

-389
-251

1089
1879

-54
-54

-335
-335

-18

O

O

-305
1689
1384

1544
145
1689

~ [/01
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Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd.
Redovisningsprinciperna är ofiSrändrade i jämforelse med foregående år.
Intäkter

Redovisning av intäkter sker i enlighet med fiSrsäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas
efter avdrag for moms och rabatter.
Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter irmefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt
år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, samt andel i intressebolags skatt.
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt fiSretagets bedömning skall erläggas till
eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som
är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sannnanhängande
skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget
kapital, redovisas mot eget kapital.
Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i
fiSrekommande fall tillgångens restvärde.
Linjär avskrivningsmetod används fiSr samtliga typer av materiella tillgångar. Följande
avskrivningstider tillämpas:
Inventarier

10 år

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Varulager

Varulagret värderas, med tillämpning av fiSrst-in fiSrst-ut-principen, till det lägsta av
anskaffuingsvärdet och nettofiSrsäljningsvärdet på balansdagen. För homogena varugrupper
tillämpas kollektiv värdering.
Nyckeltalsdefinitioner

Inspiration Gotland AB
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Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i rorhållande till
balansomslutningen.
Avkastning på totalt kapital
Resultat rore avdrag ror räntekostnader i rorhållande till balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter fmansiella poster i f6rhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med
avdrag ror uppskjuten skatt).

Not 2

Övriga rörelseintäkter

Avser bidrag från Region Gotland.

Not 3

Valntakursdifferenser

RR8
I rörelseresultatet ingår valutakursdifferenser avseende

rörelsefordringar och rörelseskulder enligt roljande:
Övriga rörelsekostnsder
Summa

Viss del av rorväntade flöden av utländska valutor kurssäkras. Utan dessa kurssäkringar
skulle den totala valutakursdifferensen i rörelseresultatet öka till x tkr (x tkr). I
rörelseresultatet ingår orealiserade värderorändringar på säkringsinstrument med x tkr (x tkr).
Ytterligare infonnation om kurssäkringsåtgärder finns i noten om finansiella risker och
finansiella instrument.

Not 4

Inventarier
2013

Ingående anskaffningsvärden
Arets rorändringar
-Inköp

2012

334702
334702

Inspiration Gotland AB
556306-3733
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Utgående ackumulerade anskaffuingsvärden

389169

Ingående avskrivningar
Årets fOrändringar
-Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde euligt plan

-33468

Not 5

-33468
-33468
301234

2013-12-31

2012-12-31

45399
247404
292803

16000
680000
696000

Förändring av eget kapital

Eget kapital 2012-12-31
Årets resultat
Eget kapital 2013-12-31

Not 7

-38916
-72 384
316785

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

Not 6

334702

Aktie
kapital

Reservfond

100000

20000

-

-20000

100000

Fritt
eget
kapital
66164
789277
855441

Summa
eget
kapital
186164
789277
975441

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förutbetalda projektintäkter
övriga poster
Summa

2013-12-31

2012-12-31

211 557

660057
428750
1088807

211 557

Inspiration Gotland AB
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Not 8

Justering för poster som inte ingår i kassafl6det, mm

Avskrivningar

38916
38916

Summa

Visby 2014-02-20
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Verkställande direktör
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Vår revisionsberättelse har lämnats
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C1aes Wallman
Auktoriserad revisor
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Till årsstämman i Inspiration Gotland AB
Org.nr 556306-3733

Granskningsrapport ror år 2013
Jag har granskat Inspiration Gotland AB:s verksamhet fOr år 2013.
Granskningen har utfOrts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed. Det innebär att jag planerat
och genomfört granskningen for att med hög men inte absolnt säkerhet flIrsäkra oss om att bolagets
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att
holagets interna kontroll är tillräcklig. Min granskning har utgått från de direktiv bolagets ägare
futtat samt att verksamheten håller sig inom de ramar bolagsordningen anger. Jag anser att min
granskning ger mig en rimlig grund fOr mina uttalanden nedan.

Jag bedömer att bolagets verksamhet sklltts på ett ändamålsenligt sätt samt att den interna
kontrollen har varit tillräcklig. Jag finner därfOr inte anledning till anmärkning mot styrelsens
ledamllter eller verkställande direktören.
Visby 2014-12-18

'H~tf: ...
MatsÅgre~

Lekmannarevisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Inspiration Gotland AB, org.nr 556306-3733
Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av mredovisningen för Inspiration Gotland

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Styrelsens och verkställande direktörens ansvarför
drsredovisningen

Utöver vår revision av Ilrsredovismngeu har vi även utfört en revision
av fdrslagettill dispositioner beträffande bolagets vinst eDer förlust
samt styrelsens och verkstiillande direktörens förvaltning för
Inspiration Got1andAB för är 2013.

AB för är 2013.

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret ror att

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och
verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en
är.redovisning som inte innehällor väsen~iga felaktigheter, vare sig
dess. beror pä oegen~igheter ener på fel.

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagots vinst ellerförlllllt, och det är styrelsen och
verkstiillande direktören ,om har ansvaret för förvaltningen enligt
akliebolagslagen.

Revisorns ansvar

Revisorns ansvar

vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval avvär
revision. Vi har utfort revisionen enligt International Standards on
Audlting och god revisionssed i Sverige. Dessa
kräver att
vi fdijer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att
uppnl rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehållerväsentliga
felaktigbeter.

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om forslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om
förvaltningen på grundval avvår revision. Vi har utfårt revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.

_darder

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan lnformation i årsredovisningen.
Revisorn väljer vilka Atgärder som ska utföras, bland annat genom
att bedöma riskerna förväsen~ felaktigheter i !.rsredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen
som är relevanta för hur bolaget upprättar ärsredovisningen för att
ge en rättvisande bild i syfte att utforma granslmingsåtgärder som är
ändamåJBenliga med hänsyn till omständigheterna. men inte i syfte
att göra ettuttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll, En
revision innefattar också en utvärdering av ändamäJsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i äl'sredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat ärtillräckliga och

ändamålsenliga som grund för v!.ra uttalanden.

Uttalanden
llnligt vår uppfattning har år,redoviaDingen upprättals i enlighet

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Inspiration Gotland AB, finansiella stiillning per
den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och
kassaflöden får året enUgtårsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenJig med lrsredovisningens övriga
delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och

balansräkningen.

Som underlag för vAr! uttalande om sweJsens fÖIslag till

disposiooner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat
om fdrslaget är förenllgt med aktiebolagslagen.
Som underlag förvAr! uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår

revision av ärsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i bolagetför att kunna bedöma om någon
st;yrel'eledamot ellerverl<stiillande direktören är ers~ttnlngssl<;yldig
mot bolaget Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med
akliebolagslagen, årsredovisningslegen eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och

ändamålsenliga som grundförvAra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
fönraltningsberätteIsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarstiihet för räkenskapsåret,

Anmärkning
Utan att det påverkat våra uttalanden ovan vill vi anmärka på att
årsredovisningen inte har upprättats i sådan tid att årsstämma har
kunnat hållas inom sex månader från räkellBkapsArets utgång
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CJaes Wallman
Auktoris erad revisor
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