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Ärendenr RS 2015/664
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Olsson

Datum 2 november 2015

Regionstyrelsen

Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden samt
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
Ändringar i bam- och utbildningsnämndens reglemente antas i enlighet med
nämndens förslag, bilaga 1.
Ändringar i gymnasie- och vuxenutbildnings nämndens reglemente antas i enlighet
med nämndens förslag, bilaga 2.

Bakgrund
Regionfullmäktige beslutade 2014-12-15 att gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och barn- och utbildnings förvaltningen skulle sammanföras i en ny
gemensam förvaltning med namnet utbildnings- och arbetslivs förvaltningen, (UAF)
från 2016-01-01. Fullmäktige delegerade också till regionstyrelsen att besluta i den
fortsatta processen.
Regionstyrelsen har 2015-03-26 fastställt ett projektdirektiv över hur en ny
utbildnings förvaltning ska bildas. I planen finns bl.a. att förslag till eventuella
reglementsjusteringar och delegationsordningar ska beslutas.
Barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i
oktober 2015 antagit förslag till justering av reglementena till följd av inrättandet av
den gemensamma centrala förvaltnings organisationen, UAF. Organisationen leds av
en förvaltnings chef som är anställd av regionstyrelsen. Barn- och utbildningsnämnden är anställningsmyndighet för övrig personal i UAF:s centrala
förvaltnings organisation, ca ett 20-tal personer.
De båda nämnderna har därutöver föreslagit fler ändringar i respektive reglemente
vilka framgår av nämndernas protokoll. Barn- och utbildningsnämnden har föreslaget
ett tillägg som förtydligar att barn- och utbildningsnämnden ska fullgöra regionens
vårdgivaransvar för den medicinska delen av elevhälsan för regionens samtliga
skolformer. Genom detta klargörs att nämnden är ansvarig för de olika uppgifter
inom hälso- och sjukvårdslagstiftningens område som läggs på kommunen som
vårdgivare.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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När det däremot gäller den del av elevhälsan som gäller den psykologsiska har barnoch utbildningsnämnden bara påtagit sig detta ansvar för skolformerna förskoleklass
och grundskola. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inte påtagit detta
ansvar för denna deLav elevhälsan. Sålunda kommer ansvaret för elevhälsan i denna
del att lämnas oreglerat inom regionen. Någon förklaring varför det har blivit så ges
inte i nämndernas hantering av ärendet. Frågan om elevhälsans ansvarsfrågor bör
vara reglerad mellan de båda utbildningsnämnderna innan någon reglementsjustering
sker i denna fråga.
Det ska även tilläggas att ledningskontoret kommer starta en generell översyn av
samtliga nämnders reglementen utifrån kommande beslut om anpassning av
regionstyrelsens reglemente efter förslag som framtagits av Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL.

Bedömning
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen tillstyrker nämndernas förslag till
reglementsändringar förutom den del som gäller barn- och utbildningsnämndens
förslag till ansvarsuppdelning av elevhälsan. Denna del får återkomma när en allmän
översyn av regionens nämnders reglementen uppstartas inom kort.

Bilagor:
Bilaga 1 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2015-10-23, § 100, utvisande föreslagna
ändringar i nämndens reglemente.
Bilaga 2 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll 2015-10-21, § 88, utvisande
föreslagna ändringar i nämndens reglemente.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2015-10-21
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2015-10-07

Protokoll

GVN § 88
GVN AU § 62

Revidering av reglemente för gymnasie- och
vuxen utbi Id n ingsnämnden
Arendenr GVN 2015/56
Beslutsunderlag:
GVF &videnllg av reglemente for g)llllllasie- och vllxelllltbildllillgsllätJlIldell 2015-10-13

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förslag till beslut (i
regionfullmäktige)
El

Gymnasie- och vuxenutbildnings nämndens reglemente ändras i 4 §,
organisation, med ett tillägg efter första stycket enligt följande:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens och barn- och utbildningsnämndens
iJrvaltningsorganisation är utbildnings- och arbetsliVJjlJrvaltningen.
Regionstyrelsen är anställningsmyndighetjrJr utbildnings- och arbetJliv.!ftJrvaltningem
iJrvaltningschif,
Barn- och Ntbildningsnämnden är anställningsJJryndighetjrJr personal anställda i utbildningsoch arbetsliv!frJrvaltningem Cfntrala.frJrvaltnillgsorganisatioll.
Gymnasie- och vuxenutbildllingsnämnden och barn- och utbildningsnämnden får båda genom
delegering iivajfJra beslutanderätt till personal vid lItbildnings- och arbetsliv4rJrvaltningen
enligt reglerna i 6 kap. 33-38§§ kommunallagen med beaktmzde av jävsreglerna i samma
kapitel 25§.
El

Gymnasie- och vuxenutbildnings nämndens reglemente får följande tillägg av
paragraf under rubriken" Aliggande för nämndens ordförande":
26 § I iivrigt gäller vad i 6 kap kommunallagen ärjrJreskrivet om nämnder.

Förslaget till revidering av reglemente för gymnasie- och vuxenutbildnings nämnden är
framtaget gemensamt med barn- och utbildnings förvaltningen, mot bakgrund av att de
båda utbildningsnämndernas förvaltningar slås samman till en gemensam förvaltning,
utbildnings- och arbetslivs förvaltningen (UAF) , vid årsskiftet. Anställningsmyndighet
för personal tillhörande den centrala förvaltningen inom utbildnings- och
arbetslivs förvaltningen är barn- och utbildningsnämnden.
Utdragsbestyrkande:

Justerare:

!

i

11

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2015-10-21

Protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2015-10-07

Det behöver även tydliggöras att de båda utbildningsnämnderna separat kan ge
uppdrag till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, gellom delegering ö'veifrjra besltttallderätt
til! personal vid utbildnillgs- och arbetsliv.ifOrvaltnillge1l. Delegering av beslutanderätten till
personal tas upp i nämndernas delegations ordningar.
Gymnasie- och vuxenutbildnings nämnden saknar en paragraf (§ 26) under rubriken
"AJiggande för nämndens ordförande" i sitt reglemente och för att skapa enhetlighet
med övriga nämnder bör paragraf finnas även i gymnasie- och
vuxenutbildnings nämndens reglemente.
En större revidering av Region Gotlands reglementen, utarbetat efter SKL:s förslag, är
under uppstart.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Expedieras:
Regionstyrelsen, ledningskontoret
Barll- och utbildnillgsnämnden
Justerare:
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Protokoll

Barn- och utbildningsnämnden 2015-10-23
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-10-08

BUN § 100
Au § 69

Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden,
förslag
BUN 2015/644

- Förvaltningens tjänsteskrivelse samt förslag till reviderat reglemente, 2015-10-09 (Rev inför BUN)

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut (i Regionfullmäktige)
• Barn- och utbildningsnämndens reglemente ändras i 1 §, Verksamhetsområde, med
ett tillägg efter andra stycket enligt följande:

Barn- och utbildningJllämnden jullgijr de uppgifter Jom ankommer på IJårdgivaren )lir den
medidnJka delen alJ elevhälJan i kommunal)linkoleklaJJ, grundJkola, grundJänkola,
gymnaJieJkola, gymnaJieJänkola och Järoux Jamt.fijr den p!ykologiJka delen alJ elelJhälJan när det
gäller kommunal.fijnkoleklaJJ och grundJkola.
• Barn- och utbildningsnämndens reglemente ändras i 1 §, Verksamhetsområde, med
tillägget att nämnden även ansvarar för Science centret Fenomenalen. Skrivningen blir
således att Nämnden har ockJå amlJaljrir Regiml GotlandJ kulturJkola och Sdence centret

f'enomenalen.
• Barn- och utbildningsnämndens reglemente ändras i 2 §, Verksamhetens innehåll,
andra stycket, "Därvid åligger det barn- och utbildningsnämnden särskilt att", första
punkten, genom att skrivningen "bl.a.genom att upprätta och förverkliga kommunens
skol och barnomsorgsplaner" utgår.
• Barn- och utbildningsnämndens reglemente ändras i 4 §, Organisation, på så sätt att
första stycket revideras enligt nedan. Tidigare skrivning upphör därmed.

Inom .fijnkole-, jritidJhem och g17tndJkolelJerkxamhet jinnJ ett antal alJdelningar och )linkoleoch/ eller Jkolområden. ArbetJuppgifter och IJerkJamhetJområden regleraJ genom barn- och
tttbildningJllämndenJ amJiJllingar
• Barn- och utbildningsnämndens reglemente ändras i 4 §, Organisation, med efter
första stycket följande tillägg:

Barn- och utbildningJnämndenJ och gymnaJie- och IJuxenutbildningJllämndem
.fiiroaltningJorganiJation är utbildningJ- och arbetJIilJ.griroaltningen.
RegionJryrelJen är amtällningJm'yndighet)lir utbildningJ- och

arbetJliIJ~fli17Jaltningem .fij17JaltningJchej

Barn- och utbildningJllämnden är anJtällningJmyndighet.fiirperJonal amtäJlda i utbildningJ- och
arbetJIiIJgri17JaltningenJ centraja )li17JaltningJot:ganiJation.

Fors
Utdragsbestyrkande :

Justerare:

!
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-10-23

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-10-08

fors. BUN § 100
Barn- och utbildningsnämnden odJ gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får båda genom
delegen'ng iiveJjlira beslutanderätt till personal vid utbildnings- orh arbetsliviflirvaltningen enligt
reglerna i 6 kap. 33 - 38 §§ kommunallagen med beaktande avjälJSreglerna i samma
kapitel 25 §.

Förvaltningen har utarbetat förslag till revidering av barn- och utbildningsnämndens
reglemente. Bakgrunden till den föreslagna revideringen är primärt att de båda
utbildningsnämndernas förvaltningar, barn och utbildnings förvaltningen samt gymnasieoch vuxenutbildningsförvaltningen, från och med årsskiftet 2015/2016 förs samman till
en gemensam förvaltning, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF).
Anställningsmyndighet för personal anställda vid den centrala förvaltningen, inom UAF,
är barn- och utbildningsnämnden. Utöver denna revidering har även tydliggjorts att de
båda utbildningsnämnderna, separat, kan ge uppdrag till den gemensamma
förvaltningen, UAF.
I samband med att översyn gjordes av nämndens reglemente utifrån förändringen av
förvaltnings organisationen har även viss översyn gjorts av barn- och
utbildningsnämndens reglemente som helhet. Därvid har konstaterats att det inom
nämndens verksamhetsområde saknas såväl ansvaret för den medicinska och
psykologiska delen av barn- och elevhälsan som ansvaret för Science centret
Fenomenalen, varför tillägg föreslås i dessa delar.
När det gäller Verksamhetens innehåll, 2 §, i nämndens reglemente, så saknar nuvarande
skrivning om att "upprätta och förverkliga kommunens skol- och barnomsorgsplaner"
aktualitet, varför förvaltningen föreslår att skrivningen utgår.
När det gäller Organisation, 4 §, i nämndens reglemente, så är förskole-. fritidshems-,
och grundskoleverksamheten inte uppdelade i distrikt, varför befmtlig skrivning, "Inom

flirskole-, jiitidshems- orh g17!1ldskoleverksamheten skallfinnas det antal barn- odJ utbildningsdistrikt
som kommz!1lfit/lmäktige beslutar. Distriktens arbetsztppgifter och lJerksamhetsområden regleras genom
beslut atJ kommun.fit/lmäktige och genom barn- och utbildningmämndens a1l1Jimingar. Övrig
lJerksamhet organiseras av barn- orh utbildningmämnden. ': behöver revideras.
Förvaltningen föreslår i stället följande lydelse av första stycket i denna paragraf: " Inom

jlir.rkole-, fritidshem och g17t1ldskolelJerksamhetjinns ett antal avdelningar och flir.rkole- och/eller

Fors.
Justerare:

Utdragsbestyrkande :
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-10-23

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-10-08

fors BUN § 100
Jkolområden. ArbetJt/ppgifter och verkJamhetJområden regleraJ genom barn- och utbzldningJnämndenJ
anvzJnzngat:
Utöver dessa föreslagna revideringar har redaktionell översyn gjorts dvs begreppet
kommun har ersätts med region och Gotlands kommun med Region Gotland.
Arbetsutskottets informerades om att förvaltningen, inför nämndens sammanträde,
avser att revidera såväl förslaget till reglemente som tjänsteskrivelsen avseende barn- och
elevhälsans ansvarsområde. Den pyskologiska delen av elevhälsan fullgör endast de
uppgifter som ankommer på vårdgivaren när det gäller kommunal förskoleklass och
grundskola.

ArbetJt/tJkottet beslutade vid sitt sammanträde att överlämna ärendet till barn- och
utbildningsnämnden utan eget yttrande.

Förvaltningen hade inför nämndens sammanträde reviderat såväl förslaget till
reglemente som tjänsteskrivelse med avseende på barn- och elevhälsans ansvarsområde.
Ärendet föredrogs av nämndsekreterare Nina Gustavsson.
Av föredragningen framgick bland annat att ärendet beretts tillsammans med gymnasieoch vuxenutbildnings förvaltningen och att förvaltningen avser att utarbeta förslag till
reviderad delegationsordning.

Expedieras:
- Regionstyrelsen
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för kännedom

Justerare:

Utdragsbestyrka nde:
I'···················································· .........................................................................................................................................................................................................................................
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Ärendenr RS 2015/663

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 28 oktober 2015

Regionstyrelsen

Ändring av regionstyrelsen delegationsordning
Förslag till beslut

Regionstyrelsens delegationsordning ändras enligt nedanstående förteckning.
Bakgrund och bedömning

Inom ramen för regionstyrelsens nu gällande delegationsordning har
förvaltningschefen för tekniska nämndens teknikförvaltning delegation att besluta
om reglering av tomträttsavgälder för småhusfastigheter. Förutom småhusfastigheter
upplåter Region Gotland med tomträtt även ett antal hyreshusfastigheter
(flerfamiljsbostäder) och industrifastigheter. Ledningskontoret har i samråd med
teknikförvaltningen utrett frågan och kommit till slutsatsen att det är rimligt att
förvaltningschefen för tekniska nämndens teknikförvaltning ges motsvarande
delegation även när det gäller dessa tomträttsupplåtelser.
Regionstyrelsens delegationsordning föreslås ändras enligt följande. Fet stil nytt
tillägg.
A 20.

Beslut om reglering av tomträttsavgälder för
småhusfastigheter, hyreshusfastigheter,
industrifastigheter, m.m., innefattande rätt att föra
process i sådana ärenden.

Förvaltningschefen för tekniska
nämndens teknikförvaltning
med rätt att vidaredelegera
(Anmäls)

Ledningskontoret

Per Lindskog

tf regiondirektör

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr RS 2015/585

Patrik Pettersson

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum 30 september 2015

Regionstyrelsen

Ändring av förvaltningsansvar gällande Stiftelsen Konsul Otto
Akermans hem och upphävande av stiftelsens stadgar
Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen föreslår region fullmäktige att fullmäktige upphäver de av
fullmäktige den 11 oktober 1982, § 365 antagna stadgarna för stiftelsen Konsul
Otto Akermans hem.
2. Om fullmäktige beslutar enligt 1., medger regionstyrelsen i egenskap av förvaltare
socialnämndens förslag att den nämnden såsom bidragskommitte får bereda och
verkställa utdelning.

Bakgrund
Enligt 4 § sista stycket sista strecksatsen regionstyrelsens reglemente har styrelsen
också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att handha
förvaltningen av medel som tillhör regionens donationsfonder och stiftelser under
regionens vård. Det motsvarar också tillsynsmyndigheternas uppfattning om hur en
kommun skall ordna sin stiftelseförvaltning. För stiftelsen Konsul Otto Akermans
hem stadgas emellertid internt att socialnämnden är ansvarig förvaltare.
På ansökan av socialnämnden senare biträdd av regionstyrelsen har Kammarkollegiet
permuterat stiftelsens ändamål. Fastigheten har sålts, och stiftelsen har numera bara
finansiella tillgångar. Enligt kollegiets beslut den 28 augusti 2012, dnr 9.2-4436-11,
gäller som ändamål att av stiftelsens nettoavkastning skall årligen minst 10 procent
kapitaliseras och resterande del ges såsom bidrag avseende bostad, vård och föda till
äldre personer inom Region Gotland. Nu föreslår socialnämnden som en
konsekvensändring att regionstyrelsen även formellt tar över ansvaret för
förvaltningen av stiftelsen men att socialnämnden kvarstår som bidragskommitte.

q

Bedömning
Ledningskontoret delar socialnämndens bedömning. Lösningen bör ske genom
upphävande av 1982 års stadgar. Något beslut om nya stadgar behövs inte, eftersom
det redan följer av regionstyrelsens reglemente att styrelsen ändå ansvarar. För
utdelnings frågor är ett samarbete med socialnämnden önskvärt.

~J=r Lin{dcS::::k::;;;09'>'--~
tf regiondirektör

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-62181 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Gotland
Socialnämndens sammanträde 16 september 2015

Protokoll

SON § 108

Ändring av stadgar för Konsul Otto Äkermans stiftelse
SON 2015/309
- SON/Au § 69
- Tjänsteskrivelse 25 augusti 2015

Socialnämndens beslut
CII

•

Socialnämnden föreslår regionfullmäktige att ändra stadgarna så att regionstyrelsen
blir ny styrelse för stiftelsen Konsul Otto Akennans hem.
Socialnämnden föreslår region fullmäktige att nämnden kvarstår som bidragskommitte.

Socialnämnden är idag styrelse för stiftelsen. Förvaltnings förslag innebär att regionstyrelsen blir styrelse även för denna stiftelse. Förvaltningen föreslår att socialnämnden
kvarstår som bidragskomlnittc som lämnar förslag på utdelning. Utdelningen ska enligt
stadgarna användas för bostad, vård och föda.
Från arbetslItskottets saJ11J11allträde
Ekonomichef Anna-Lena Gutedal presenterar ärendet.
Ordförande Maria Björkman (S) yrkar på ett kompletterande beslut:
•

Socialnämnden har för avsikt att kvarstå som bidragskommitte

Arbetsutskottet enas om att anta yrkandet.

Expedieras
Ekonomlellef Anna-Lena Gutedal
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Ärendenr SON 2015/309
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anna-Lena Gutedal

Datum 25 augusti 2015

Socialnämnden

Ändring av stadgar för stiftelsen Konsul Otto Äkermans
hem
Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår regionfullmäktige att ändra stadgarna så att
regionstyrelsen blir ny styrelse för stiftelsen Konsul Otto Akermans hem.

Bakgrund

Socialnämnden är idag styrelse för stiftelsen. Förslaget innebär att
regionstyrelsen blir styrelse även för denna stiftelse. Socialnämnden har för
avsikt att kvarstå som bidragskommitte och lämna förslag på utdelning.
Utdelningen ska enligt stadgarna användas för bostad, vård och föda.
Socialförvaltningen

Marica Gardell
socialdirektör

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

~Region

~Gotland
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Reg ionstyrelsen

Ärendenr RS 2015/603

Chefsjurist Jan Olsson

Handlingstyp YTIRANDE
Datum 30 oktober 2015

Förvaltningsrätten i Stockholm
e-post:
forvaltningsrattenistockholm@dom.se

Patrik Pettersson ./. Region Gotland angående
laglighetsprövning av regionfullmäktiges beslut 201509-07 ang avtal om mark för bryggeri i Visby hamn
Patrik Pettersson, i den del som nu är i fråga, har överklagat fullmäktiges beslut
att ingå dels ett Ramavtal med Spendrups Bryggeri AB och ett därtill hörande
Villkorat anbud som reglerar ett eventuellt framtida överlåtelse aven blivande
fastighet i Visby hamn för etablering av ett bryggeri.
Klaganden anför i ett flertal punkter olika omständigheter som ska ligga till
grund för att domstolen ska upphäva fullmäktiges beslut såsom stridande mot
lag eller inte har tillkommit i laga ordning.
Förutom en inledande beskrivning av ärendet följer Regionens svar samma
ordning som fmns i klagandens skrivelse.

Inledande beskrivning
Spendrups Bryggeri AB har genom sitt dotterbolag Gotlands Bryggeri AB under
lång tid haft ett mikrobryggeri i Visby innerstad. De tillverkade produkterna har
med hjälp av det starka varumärket Gotland rönt stor uppskattning på
marknaden. Dessutom har den faktiska bryggeriprocessen och dess vetenskap
rönt stort intresse från allmänheten varför bryggerivisningar blivit ett stort inslag
i verksamheten. Befmtlig kapacitet på Visbybryggeriet är sedan en tid fullt
utnyt~ad varför viss produktion tvingats flytta till annat bryggeri på fastlandet.
För att kunna öka produktionen på Gotland har Spendrups därför gjort en
förfrågan hos Regionen om möjligheten att etablera ett nytt större mikrobryggeri
i Visby.

Besöksadress Visborgsallen 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Förutom själva bryggeriverksamheten är ambitionen att förbättra möjligheterna
för besöksverksamheten och tillföra restaurangutrymmen och utrymmen för
exponering av gotländsk livsmedels- och matproduktion varför ett ur
besökssynpunkt attraktivt läge i Visby önskas.
Samarbetet med Regionen har utmynnat i en avsikts förklaring och ett avtal med
en option att förvärva mark i Visbys hamnområde. Priset är satt till 14 miljoner
kronor parterna ska samverka i en gemensam arbetsprocess för framtagande av
visst underlag till detaljplanearbetet. Markområdet är dock belastat av
miljöföroreningar och på det fInns en äldre byggnad, "gamla hamnterminalen",
vars lokaler nu används till kontor och verkstäder, med delvis externa
hyresgäster. För att kunna exploatera markområdet måste byggnaden rivas och
marken miljösaneras. För dessa åtgärder ska Regionen svara innan överlåtelsen.
Värdet på marken i fårdigt byggbart skick är bedömt till 10 mnkr enligt
värderingsutlåtande. Själva uppförandet av den nya bryggerilokalen är helt och
hållet en angelägenhet för Spendrups.

Regionens bemötande
5. Det som anförs i punkten får förstås syfta på kommunallagens allmänna
kompetensregler som säger att kommuners verksamhet ska gynna allmänna
intressen ril(tat mot kommunens medlemmar och inte lämna individuellt stöd till
enskilda näringsidkare såvida inte det fInns synnerliga skäl.
Det nu aktuella beslutet gäller en eventuellt kommande företagsetablering på
Regionens mark. Något hinder för en kommun att upplåta mark eller försälja
mark till en juridisk person fInns inte såvida inte försäljningen innebär ett
otillåtet stöd en enligt kommunallagens regler om stöd till näringslivet eller står i
strid mor EU-statsstödsregler. Något sådant förhållande är inte fallet då
vil&oren för den framtida försäljningen och den köpeskilling som
överenskommits överstiger den värdering som gjorts av ett oberoende extern
fastighetsvärderingsföretag. Inte heller är det fråga om något otillåtet statsstöd
då stödet ska bedömas med utgångspunkt från de förutsättningar som gäller för
beräkning av egendomens värde vid överlåtelsetillfållet jämfört med det pris
köparen ska betala. Eftersom det i nu aktuellt fall är fastställt ett högre
försäljningsbelopp än det beräknas enligt värderingsutlåtandet föreligger inget
otillåtet stöd.

6. och 7. Det som anförs i punkten får förstås syfta på den kostnad som
kominer uppstå för regionen med anledning av befIntliga hyresgäster ska
erbjudas ersättningslokaler, att befIntlig byggnad ska rivas och att marken måste
saneras på grund av dess miljöfarliga innehåll.
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Regionen måste kunna anses ha möjligheter till förädling av sina fastigheter,
vilket kan kräva ekonomiska insatser, som skapar mervärden åt regionens
allmänna intressen av att vara en attraktiv plats för dess medlemmar, företagare
och besökare. Särskilt besöknäringen är viktig för Gotland varför ett stort arbete
läggs ned för att skapa ett positivt varumärke som i sin tur starkt bidrar till en
ökad sysselsättning för regionens medlemmar.
Gotland såsom Ekokommun arbetar tillsammans med länsstyrelsen på att
identifiera miljöfarlig mark inom länet där saneringsbehov fmns. Det har visat
sig att stora delar av marken i Visby hamn innehåller miljöfarliga rester från
tidigare verksamheter. Den miljöskuld som belastar marken är något som
Regionen inte kommer ifrån. Tyvärr är det i dagsläget inte möjligt för Regionen
att få ersättning från Naturvårdsverket för saneringsåtgärderna. Inte heller går
det att utpeka någon annan ansvarig verksamhetsutövare som kan göras ansvarig
för milj ö saneringsåtgärderna. Regionens kostnad för saneringen är därför något
tvunget och kan därför inte ses som ett stöd till ett enskilt företag utan sker för
miljön, samhällets och dess invånares bästa.
Det marknadsvärde som klaganden uppger är inte det som den professionella
värderingsföretaget använt i sin bedömning av markens värde. En försäljning av
en fastighet med en stor känd miljöskuld innebär alltid att köparen kräver en
mycket stor prisreducering, motsvarande kalkylerade saneringskostnader, jämfört
med priset för samma fastighet utan miljöskuld. Regionen anser att
värderingsföretagets rekommendation av värdet måste kunnas användas utan att
ett otillåtet stöd kommer på fråga.

8. Den form av option till framtida fastighetsköp som avtalet innehåller innebär
inte att fastigheten vid fullmäktiges beslutstillf:'ille har överlåts till Spendrups.
Först den dag fastighetens äganderätt övergår från Regionen till annan juridisk
person blir den aktuella bestämmelsen i 7 kap. 11 § jordabalken tillämplig.
Eftersom en rivning av byggnaden förutsätter att den är tom på hyresgäster
kommer några sådana inte fmnas kvar vid överlåtelsen varför bestämmelsen
aldrig kommer bli tillämplig. Beslutet i denna del strider därför inte mot lag, dvs
jordabalkens regler.

9. och 10. Regionfullmäktige har beslutat att en eventuell framtida
fastighetsöverlåtelse ska ske i form av paketering i ett aktiebolag vilket bäst
passar in i köparens organisationsstruktur. Bolagsbildningsarrangemanget är
alltså inte föranlett av att Region Gotland tänker lämna över vården aven
kommunal angelägenhet till en juridisk person utan är helt och hållet en på
marknaden vanligt förekommande modell för fastighetsöverlåtelse.
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Dessa förutsättningar har också varit helt uppenbara för fullmäktige varför
fullmäktige sett det som naturlig del i beslutet att överlåta detta
paketerings förfarande till sitt verkställande organ regionstyrelsen.

11. I avtalets fmns en del som handlar om ett framtida scenario då eventuellt en
viss del av det kommunala dricksvattnet kan komma att tas från Östersjön. Då
detta varumärkesmässigt kan uppfattas som negativt för de framställda
produkterna vill Spendrups även i framtiden ha tillgång till ett produktionsvatten
som inte har någon inbladning av havsvatten. Detta produktionsvatten ska
tillhandhållas av Regionen genom en separerad process i en separat
vattenledning som är avskild från det kommunala vattenledningsnätet. Denna
särskilda extra tjänst ska helt fmansieras av Spendrups genom betalning av
samtliga uppkomna kostnader genom Regionens avgiftsuttag. Något otillåtet
stöd utgör inte denna lösning.
12. Denna punkt rör ärendets formella beredning som påstås inte ha varit i
enlighet med kommunallagen.
1. Beredningskrav
"Ärendet berör annan nämnds verksamhetsområde." Med det åsyftas
antagligen att tekniska nämnden är ansvarig för hamnverksamheten och
använder lokaler i den byggnad som avses rivas och också i sin tur hyr ut
lokaler där till externa hyresgäster.
Projektet runt Bryggeriärendet arbetar också med frågan om att skapa
fullgoda ersättningslokaler för alla hyresgäster som finns i byggnaden, såväl
interna som externa. Då beslutet innebär en rivning av lokaler och att
ersättning av desamma ska ske så berörs inte nämnden verksamhet på något
mer ingripande sätt. Under sådana förhållanden och att fullmäktige varit väl
medveten om detta har beredningen inte skett på ett otillfredsställande sätt.
Kungörelse
I fullmäktiges kungörelse nämns inte fastighetsbenämning eftersom någon
fastighetsbildning av aktuellt markområde ännu inte skett. Markområdet
utgör en mycket liten del aven stor äldre fastighet som omfattar stora delar
av Regionens markinnehav innanför Visby ringmur, benämnd Visby
Innerstad 1:2. Att i kungörelsen ha ett tillägg med "del av Visby Innerstad
1:2" skulle inte på något sätt tydliggjort den aktuella platsen. Att det rörde sig
om den gamla hamnterminalen i Visby hamn var väl känt för invånarna till
följd av det stora massmediaintresse som bryggerietabieringen rönt.
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Att ett kommunalt bolag ska bildas för en kommunal verksamhet anges inte
heller då så inte heller är fallet eftersom bolagskonstruktionen endast handlar
om en paketeringsåtgärd vid eventuell kommande överlåtelse.
De handlingar som fanns med i fullmäktiges kallelse innehöll det underlag
som regionstyrelsens haft vid sitt sammanträde 2015-08-18, § 245. Dock
återremitterades ärendet där för att återkomma vid ett extra insatt
sammanträde på morgonen före fullmäktigesammanträdet. Det beslut som
regionstyrelsen fattade vid extrasammanträdet överensstämmer i alla delar
med det förslag som regionstyrelsen hade att ta ställning till den 18 augusti
vilket också fanns med i fullmäktiges kallelse. Regionstyrelsens
beslutsprotokoll från extrasammanträdet delades ut till fullmäktiges
ledamöter vid ankomsten till sammanträdessalen varför ledamöterna hade tid
att enkelt konstatera att beslutsförslaget var identiskt med det som kallelsen
innehöll.
2.

Omedelbar justering
Eftersom ett behov fanns av omedelbar justering av den del av protokollet
som gällde aktuellt ärende frågade ordföranden om omedelbar justering
kunde ske med hänvisning dels till de beslutssatser som angavs i
regionstyrelsens protokoll från extrasammanträdet vilket, som tidigare sagts,
ledamöterna fått vid ankomsten och dels de yrkanden och reservationer som
framställts under mötet.
På grund av att en av de utsedda justeringsmännen avvek från sammanträdet
i förtid, okunnig om sin uppgift att justera protokollet med sin
namnunderskrift sammanträdesdagen, blev följden att protokollet kunde
anslås först fyra dagar efter sammanträdet. Det inträffade medför dock inte
att lagligheten av beslutet påverkas.

13. Frågor som handlar om riksintresseavvägningar kommer att behandlas i det
förestående arbetet med framtagande av den detaljplan som är en av
förutsättningarna för etablerandet av bryggeriet. Vid tiden för beslutet fanns
ingen antydan att tillkomsten eller utnyttjandet av mark- eller vattenområden för
kommunikationer skulle försvåras genom ersättandet aven kontorsindustribyggnad med en bryggeribyggnad.

REGION GOTLAND

Björn Jansson
Ordförande

Per Undskog
Tf regiondirektör
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I STOCKHOLM

FÖRELÄGGANDE
2015-10-05

Aktbilaga 6
Mål nr.
21128-15

Avdelning 33

Anges vid kontakt med domstolen

Anr

Region Gotland
621 81 Visby

2015 -10- 07
REGION GOTLAND

Patrik Pettersson ./. Region Gotland
angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Ni ska yttra Er över innehållet i bifogade handlingar, aktbilaga 1.
Yttrandet ska vara skriftligt och ha kommit in till förvaltningsrätten senast den 24

november 2015.
Använd helst bara ett sätt att svara (via antingen vanlig post, e-post eller fax). Adresser
finns nedan.

Om Ni har några frågor kan Ni kontakta förvaltningsrätten.

~"",I~"'~" LJ'~~S",."handläggare
'rekt 08-561 68002

Dok.Id 65720 l
Postadress
11576 Stockholm

Besöksadress
Tegeluddsvägen 1

Telefon
08-561 68000

Telefax
08-56168001

E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:30

,
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Till
Förvaltningsrätten i Stockholm

11576 Stockholm

ÖVERKLAGANDE

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I STOCKHOLM

2015 -09- 3 O

Klagande

JI/J~ -6 Ji&

Patrik. Pettersson, 650115-6639

Målnr: ................ :....... ························ .. ,

Rutegatan 29

AktbiI: .......... l. ........ AVd: ...... :Q~ ...... .

62143 Visby
Motpart

Region Gotland (Gotlands kommun, 212000-0803)
621 81 Visby
Överklagat beslut

Regionfullmäktiges i Region Gotland beslut den 7 september 2015, § 225
Saken

Laglighetsprövning enligt kommunallagen

Yrkanden
1.

J ag yrkar att förvaltningsrätten upphäver regionfullmäktiges beslut den 7
september 2015, § 225.

2.

Jag yrkar också att förvaltningsrätten beslutar att det överklagade beslutet tills
vidare inte skall gälla (inhibition).
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Skäl för överklagandet

3.

Visby hamn är en allmän hamn och ett av Sjöfartsverket utpekat riksintresse enligt
3 kap. 8 § miljöbalken. I hamnen äger Region Gotland fast egendom med uppfört
hamnkontor m.m. Hamnkontoret används av regionens tekniska nämnd för dess
hamnverksamhet. Vidare har nämnden hyrt ut lokaler i hamnkontoret till
Sjöfartsverket och till Östersjöns Förvaltning AB. Hyresavtalet med bolaget har
ingåtts på bestämd tid till och med 30 september 2022. Region Gotland äger även
industrimark i Visby såsom Skarphäll och Österby dit företag anvisas plats på lika
villkor enligt antagna marktaxor.

4.

Den 7 september 2015, § 225 har regionfullrnäktige bl.a. beslutat att regionen
frivilligt och utan fullt vederlag genom bland annat rivnings-, sanerings-,
evakuerings- och planeringsåtgärder skall iordningställa den unika
hamnkontorstomten åt Spendrups Bryggeri AB för att bolaget därå skall uppföra
ett bryggeri, en ölfabrik. Beslutet hade inte föregåtts av något objektivt eller
transparent förfarande i valet av köpare. Beslutet är olagligt på bland annat
följande vis.

5.

En fabrik är inte en samlingslokal eller en byggnad för publikt ändamål. En fabrik
är ett enskilt intresse. Det är inte en kommunal angelägenhet att stödja enskilda
intressen. Av t..ex. RÅ 2000 ref. 1 (Hollyharnmar) framgår att stöd förelåg bara
genom att gå i borgen för ett lån för investeringar i ett privat projekt. I SOU
2015:24 s. 420 anges att "[s]ammantaget kan rättsläget bedömas som att - även
om en direkt jämförelse är svår att göra - utrymmet för stöd till enskild
näringsverksarnhet är större enligt EU-rätten än enligt kommunallagen, vilket
också den Kommunala kompetens utredningen ansåg." Så även om regionen skulle
ha haft en utredning eller ett auktoritativt uttalande om vad EU-rätten skulle
kunna tolerera, saknar det avgörande betydelse för bedömningen vad som är
tillåtet enligt kommunallagen.

6.

Region Gotland avser att ikläda sig ett obegränsat ansvar för utgifter för att
iordningställa en specialanpassad fastighet åt Spendrups. Priset som Spendrups
skall betala, 14 mnkr, motsvarar inte marknadsvärdet (ca. 30 mnkr vi det snittpris
på marknadsvärdet enligt regionens handling, PM -Indikation på värde av del av
Visby Innerstaden 1:2) vid en försäljning idag. Priset motsvarar inte heller

regionens kostnader för att anpassa fastigheten och dess värde åt Spendrups. Det

2 (4)

27

r

överklagade beslutet är därför ett individuellt inriktat stöd till Spendrups och det
saknas synnerliga skäl för att godta stödet.
7.

Det är inte god ekonomisk hushållning att med aktiva åtgärd föröda sina tillgångar
så att de förlorar i värde och därmed kan säljas för ett lägre pris till en köpare. Det
kan jämföras med när en kommun inte fullt ut värderar sina tillgångar såsom i
avknoppningsfallen om Tibble Gymnasium och hemtjänsten i Vantör (se RÅ 2010
ref. 100). Vidare är det inte god ekonomisk hushållning att ingå avtal med
obegränsad risk eller på grund av avtalet att ådra sig skadeståndsskyldighet.

8.

Eftersom regionen vid beslutstillfållet inte disponerade lokalerna som Östersjöns
Förvaltning AB hyr, innebär beslutet ett slags tvesalu där regionen åsidosätter
skyldigheten att uppställa förbehåll enligt 7 kap. 11 § jordabalken och som följd
ådrar sig skadeståndsskyldighet enligt 18 §. Beslutet stiger således mot lag, mot
jordabalkens krav på förbehåll.

9.

Det är inte en kommunal angelägenhet att bilda bolag endast för att sälja aktierna i
det bolaget eller för att använda bolag som verktyg för att överlåta underliggande
värden.

10.

Av 3 kap. 17 § kommunallagen framgår att fullmäktige har exklusiv kompetens i
frågor om kommunala bolag. Reglerna har nyligen skärpts för att stärka
fullmäktiges kontroll över den förvaltning som sker i bolagsform. Det är olagligt
för fullmäktige att delegera beslutanderätt i bolagsfrågor till regionstyrelsen på
sätt som skett i det överklagade beslutet.

11.

Av avtalet med Spendrups framgår att i den mån avsaltat havsvatten skulle behöva
användas i regionens vattenförsörjning, så duger det inte åt industriella processer i
fabriken utan bryggeriet garanteras en egen grundvattenledning. Men om vattnet
inte duger åt fabriken vem skall då dricka det, regionens innevånare? Enligt 10 §
lagen om allmänna vattentjänster skall en allmän va-anläggning ordnas och drivas
så att den uppfyller de krav som kan ställas med hänsyn till skyddet för
människors hälsa och miljön och med hänsyn till intresset aven god hushållning
med naturresurser. Beslutet är i denna del också ett individuellt inriktat stöd till
Spendrups som strider mot kommunallagen, och prioriteringen av ölfabrikens
enskilda intressen framför innevånarnas hälsa strider mot vattentjänstlagen.
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12.

Ärendet berör tekniska nämndens verksamhetsområde, men nämnden har inte
berett ärendet enligt 5 kap. 26 § kommunallagen. Vidare innehåller kungörelsen
till fullmäktiges sammanträde inte tillräckliga uppgifter om ärendet eller ärendena.
Ärendet var kungjort som "8. Avtal om mark för bryggeri i Visby hamn". Det
framgår inte vilken fastighet som berörs Ufr RÅ 1990 ref. 18, där
fastighetsbeteckning krävdes). Det framgår inte heller att ett kommunalt bolag
skall bildas m.m. Handlingar med regionstyrelsens förslag till beslut fanns inte
tillgängliga förrän vid sammanträdet. Dessutom har fullmäktige trots avsaknad av
skriftligt förslag till fullmäktiges beslut ändå förklarat beslutet omedelbart justerat
Ufr 37 § regionfulImäktiges arbetsordning som kräver skriftligt förslag), därav
anslag av beslutet först den 10 september. Ordföranden skulle inte ha tagit upp
ärendet för beslut. Fullmäktiges beslut har sålunda inte tillkommit i laga ordning.

13.

Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken skall mark- och vattenområden som är särskilt
lämpliga för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion,
energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering skall
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller
utnyttjandet av sådana anläggningar. Områden som är av riksintresse för
anläggningar som avses i första stycket skall skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. En ny
industrifastighet i Visby hamn kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet
av anläggningarna. Genom det överklagade beshitet har regionen i strid med lag
underlåtit att skydda riksintresset.

14.

Jag har tidigare med full framgång överklagat fullmäktigebeslut, senast i HFD
2014 ref. 57. Mina utsikter till framgång i sak även i detta mål måste bedömas
vara minst sannolika. Eftersom fullmäktige beslutat om att justera beslutet
omedelbart, måste det antas att verkställighet avses att påbörjas omgående.
Verkställigheten innebär ingående av ett flertal kostsamma avtal som kan vara
svåra att avsluta när överklagade beslutet slutligen har upphävts. För att
prövningen skall ha någon mening och för att undvika kapitalförstöring är det
därför angeläget att förvaltningsrätten snarast möjligt förordnar om inhibition.

Visby den 30 september 2015

Patrik Pettersson
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN

BESLUT

I STOCKHOLM

2015-10-05
Meddelat i Stockholm

Mål nr
21128-15

Avdelning 33

KLAGANDE
PATRIK Kurt Pettersson, 650115-6639
Rutegatan 29
62143 Visby
MOTPART
Region Gotland
621 81 Visby
ÖVERKLAGAT BESLUT
Regionfullmäktiges beslut 2015-09-07, § 225
SAKEN
Laglighetsprövnmg enligt kommunallagen; nu fråga om verkstä11ighetsförbud
(inhibition)

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår yrkandet om inhibition.

Dok.Id 656808
Postadress
115 76 Stockholm

Besöksadress
Tegeluddsvägen l

Telefon
Telefax
08-561 68000
08-561 68001
E-post:
forvaltningsratterustockholm@dom.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:30
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YRKANDE M.M.
Regionfullmäktige i Region Gotland beslutade den 7 september 2015, §
225, fåljande:
l. Upprättat Ramavtal med Spendrups Bryggeri AB undertecknas och
villkor i det villkorade anbudet, uppgående ti1l14 miljoner kronor
godkänns.
2. Regionstyrelsen far i delegation att ansvara får att bilda ett aktiebolag där
fastigheten ingår och utse styrelse, anta bolagsordning, besluta om aktiekapital m.m. och överlåta bolagsaktierna till Spendrups Bryggeri AB /
Gotlands Bryggeri.
3. Regionstyrelsen far i uppdrag att samordna genomfårandet av åtgärder i
nedanstående uppdrag till tekniska nämnden och byggnadsnämnden.
Åtgärderna, samt avskrivning av bokfårt värde, har kostnadsbedömts
till ca 25 miljoner kronor.
4. Tekniska nämnden :far i uppdrag att genomfåra åtgärder i form av
rivning, sanering, fastighetsbildning m.m.
5. Byggnadsnämnden:far i uppdrag att genomfåra planläggning av tomten
och efterfåljande bygglovshantering.
6. Regionstyrelsen får i uppdrag att handlägga evakuering av interna och
externa hyresgäster inom hamnkontoret. Evakuering ingår inte bland
ovan nämnda åtgärder som kostnadsbedömts till 25 miljoner kronor.
7. Regionstyrelsen medges tilläggsanslag för en investering under 20152017 på brutto 18 miljoner kronor får utgifter i samband med rivning,
sanering, anslutande markarbeten, fastighetsbildning och detaljplanearbete.
8. Tilläggsanslaget finansieras via Eget kapital

Patrik Pettersson överklagar beslutet och yrkar b1.a. att beslutet inhiberas.

sKÄL
Förvaltningsrätten kommer senare att avgöra målet slutligt, dvs. pröva det
överklagade beslutet i den får laglighetsprövning bestämda ordningen
enligt 10 kap. 8 § KL.
Enligt 10 kap. 8 § KL ska ett överklagat beslut upphävas om
l. det inte har tillkommit i laga ordning,
2. beslutet hänfår sig till något som inte är en angelägenhet får kommunen,
3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
4. beslutet strider mot lag eller annan fårfattning.
Något annat beslut får inte sättas i det överklagade beslutets ställe.
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Beträffande nu aktuellt yrkande om inhibition gör förvaltningsrätten följande
bedömning.
128 § förvaltningsprocesslagen (1971:291), FP L, anges att en domstol som
har att pröva ett överklagande, kan förordna att det överklagade beslutet,
om det annars skulle gälla omedelbart, tills vidare inte ska gälla och även i
övrigt förordna rörande saken.

Av praxis (RA 1986 ref. 7) framgår att en bedömning av om inhibition bör
meddelas i mål om laglighetsprövning grundas på ett preliminärt
ståndpunktstagande till frågan huruvida det överklagade beslutet är
olagligt eller inte enligt de av klaganden åberopade omständigheterna.
Inhibition bör komma ifråga endast om starka skäl talar för att beslutet är
olagligt och om förbudet är ägnat att förhindra att ett allmänt eller enskilt
intresse åsamkas beaktansvärd skada.

Förvaltningsrätten fInner att vad som framkommit i målet för närvarande inte
motiverar ett beslut om inhibition. Yrkandet härom ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar fInns i

b~9/1A).

Erik Hjulström
Rådman

Ann-Kristin Rosen har föredragit målet.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut
ska skriva till Kammarrätten i Stockholm.
Skrivelsen ska dock slåckas eller lämnas till
förvaltningsrätten.
För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert överklagande måste Er skrivelse ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då
Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har
meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid
en sådan förhandling har angetts när beslutet
kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha
kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut meddelades. Om sista dagen för överklagande infaller på lördag, söndag eller helgdag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker
det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag.

Om prövningstillstånd inte meddelas ståt förvaltningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det
klart och tydligt framgår av överklagandet till
kammarrätten varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla

1.

Klagandens person-/ organisationsnummer,
postadress, e-postadress och telefonnummer
till bostaden och mobiltelefon. Adress och telefonnummer till klagandens arbetsplats ska
också anges samt eventuell annan adress där
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa
uppgifter har lämnats tidigare i målet - och om
de fortfarande är aktuella - behöver de inte
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska
ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplats~ och mobiltelefonnummer anges. Om någon person- eller
adressuppgift ändras, ska ändringen utan
dröjsmål anmälas till kammarrätten.

2.

det finns anledning att betvivla riktigheten
av det slut som förvaltningsrätten har
kommit till,

den dom/beslut som överklagas med uppgift
om förvaltningsrättens namn, målnummer
samt dagen för beslutet,

3.

de skäl som klaganden anger till stöd för en
begäran om prövningstillstånd,

det inte utan att sådant tillstånd meddelas

4.

Om klaganden är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet alltid ha kommit in inom
tre veckor från den dag beslut meddelades.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i kammarrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om

1.

2.

3.

4.

den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut

som klaganden vill få till stånd,

går att bedöma riktigheten av det slut som
förvaltningsrätten har kommit till,

5.

det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högte
rätt, eller

Adressen till förvaltningsrätten framgår av domen/beslutet.

det annars finns synnerliga skäl att pröva
överklagandet.

www.domstol.se

de bevis som klaganden vill åberopa och vad
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis.

Ledningskontoret

33

Ärendenr RS 2014/697
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Äsa Högberg

Datum 27 oktober 2015

Regionstyrelsen

Serveringsverksamhet i Gråbo Seniorboende
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att ge Serviceförvaltningen i uppdrag att bedriva
restaurangverksamhet vid Gråbo Seniorboende enligt nedanstående
förutsättningar.
Bakgrund

Serveringsverksamheten vid Gråbo Seniorboende står idag utan
överenskommelse. Om serveringsverksamheten läggs ner finns det ingen
lunchmöjlighet för de boende eller andra äldre personer runtomkring. En
nedläggning skulle troligen öka behovet av madeveranser via

hem~änsten,

förutom att det skulle försämra livskvaliteten för de som idag går till
restaurangen och äter. Idag finns det ett fåtal boende på Gråbo seniorboende
som innehar äldre biståndsbeslut för särskilt boende.
Bedömning

Serveringsverksamheten vid Gråbo Seniorboende bör fortsätta att bedrivas i
den form som sker idag. Serviceförvaltningen ska bedriva den under
förutsättning att den är en marginalverksamhet. Verksamheten ska utvärderas i
årsskiftet 2015/2016.
Om intresse skulle uppstå hos privata/externa aktörer är Region Godand
öppna för att överlämna driften av restaurangen till annan.

T f regiondirektör

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803

~Region

~Gotland
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Therese Kulläker

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

1 (2)

Datum 2015-10-28

Regionstyrelsen

Överenskommelse mellan Region Gotland och
Arbetsförmedlingen
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att delegera undertecknandet av DUA- överenskommelsen
mellan Region Godand och Arbetsförmedlingen till regiondirektören.

Bakgrund
En delegation har utsetts av regeringen, Delegationen för unga i arbete- DUA.
Delegationen har i uppdrag att verka för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot
ungdomsarbetslöshet får större genomslag på lokal nivå. Delegationen ska främja
statlig och kommunal samverkan och utveckling av nya ·samverkansformer. Arbetet
ska utgå från både befintliga arbetsmarknadspolitiska insatser och tillkommande
initiativ inom arbetsmarknadspolitiken. Delegationens främsta verktyg för samverkan
är lokala överenskommelser mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. En viktig
utgångspunkt för delegationens verksamhet är den kommundialog om hur staten och
kommunerna kan stärka och utveckla samverkan för att minska
ungdomsarbetslösheten som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson initierat.
Region Godand och Arbetsförmedlingen Visby undertecknade under sommaren
2015 en avsikts förklaring om att gemensamt arbeta fram en överenskommelse för
hur respektive verksamheter kan samverka för att minska ungdomsarbetslösheten.
En styrgrupp har skapats med representanter från Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen och Ledningskontoret samt Arbetsförmedlingen.
Gymnasie- och vuxenutbildnings förvaltningen projekdeder framskrivandet av förslag
till överenskommelse och Region Godand får 200 000 kr för detta arbete, under
förutsättning att en undertecknad överenskommelse skickas till delegationen senast
den sista december i år.
Arbetet med att ta fram innehållet till överenskommelsen pågår. Bifogat finns manual
för vad överenskommelsen ska innehålla, bland annat en kardäggning av pågående
åtgärder och proaktiva insatser. Dessutom innefattas dialog med målgruppen om
deras egen syn på sina behov. Utifrån detta kardäggningsarbete kommer en analys
göras som underlag för vilka insatser Region Godand och Arbetsförmedlingen Visby
ser att överenskomma om att arbeta vidare med eller utveckla.
Innehållet i överenskommelsen planeras att bli klart i slutet på november i år för att
kunna presenteras för Gymnasie- och vuxenutbildnings nämnden och
Socialnämnden. Dessutom har tid planerats in för att möjliggöra revidering efter

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland
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nämndernas eventuella kommentarer innan ett slutligt förslag skickas in till
delegationen. Detta innebär att den slutliga versionen av överenskommelsen inte
ytterligare kan skickas för påseende till Regionstyrelsen utan Ledningskontoret
föreslår att beslut om delegering av undertecknande ges till regiondirektören.

Bedömning
Ledningskontoret föreslår att Regionstyrelsen delegerar undertecknandet till
regiondirektören för att klara tidsgränsen med återkoppling till DUA innan årsskiftet.
Ledningskontoret bedömer att överenskommelsen inom DUA berör både pojkar och
flickor eftersom de insatser som kan komma att samarbetas kring berör unga från 16års ålder. Sysselsättning och möjligheter till arbete är centrala för vårt välmående och
sambanden mellan arbetslöshet och ohälsa är väl belagda i en rad studier. Unga
vuxna är särskilt utsatta när det gäller arbetslöshet. Arbetslöshet och bristande
möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden påverkar ungas (18-21 år) hälsa mer
än vuxnas och ett gemensamt arbete för att stärka ungas möjligheter att få ett jobb
eller att komma i studier är därför av stor vikt.

Bilagor:

Manual f' överenskommelsen, framtagen av DUA 1
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DELEGATIONEN FÖR

UNGATILL

Stockholm 2 september 2015
Diarienummer: A2014:06/2015/12

ARBETE

ATT
UTARBETA EN LOKAL
••
OVERENSKOMMELSE
Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan
kommuner och Arbetsförmedling om samverkan för att minska
ungdomsarbetslösheten.

DELEGATIONEN FÖR UNGA TILL ARBETE
Adress: Karlavägen 100 A, 103 33 Stockholm
Telefon: 08-405 1000 E-post: kontakt@dua.se
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FORORD
Detta är en reviderad manual för att utarbeta en överenskommelse
mellan Arbetsförmedlingen och kommun/kommuner för att minska
ungdomsarbetslösheten.
Revideringarna innebär förtydliganden i delar som det ställts frågor
kring, men innebär inga förändringar i sak.
På dua.se finns ytterligare stöd för utarbetandet av överenskommelser.

UI Ljunggren Lönnberg
Ordförande
Stockholm 2015-09-02

Revisionen inbegriper:
Sidan 6 revidering 5 stycket
Sidan 7 revidering 4e stycket
Sidan 9 tillägg 2a stycket och 5e stycket
Sidan 12 uppdaterad länk Unga utan känd aktivitet och förtydliganden
kring undersysselsatta
Sidan 15 tillägg avsnitt 9

2
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ÖVERENSKOMMELSE[MAL~
Kursiverad text ändras ej

Parter
Kommun/kommuners namn och organisationsnummer
Arbetsförmedling namn och organisationsnummer

Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt
minska ungas arbetslöshet. Ändras ej

Att ...
Målgrupp (bilaga 1)
Alla unga i åldern 16 till 24 som varken arbetar eller studerar, eller som
är undersysselsatta. Ändras ej

Antal i åldern 16-24 år - Varav antal i åldern 16-19 år - Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)
Kort sammanfattning i text
Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3)
Kort sammanfattning i text

3
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Dokumentation och uppföljning
Kommunen ansvarar för att löpande registrera deltagarens aktiviteter
under placeringstiden och överföra denna information till
Arbetsförmedlingen. Personuppgiftslagen (1998:204) med tillhörande
förordning, ska iakttas vid all hantering av personuppgifter. Ändras ej
Överenskommelsens varaktighet och revidering
Överenskommelsen gäller
Fr.o.m.

t.o.m.

Överenskommelsen revideras ...
Ort datum
Signatur
Bilagor
1 Målgrupp
Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek,
sammansättning och behov.
2 Redovisning av befintlig verksamhet
En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan
överenskommelsen tecknas.
3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan
En beskrivning av hur samverkan inom överenskommelsen organiseras
utifrån de behov som identifierats. Inklusive de resurser som respektive
aktör bidrar med.

4
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3 Mål ................................................................................................... 8
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1) ........................................................................................................ 9
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Undersysselsatta unga ..................................................................... 12
Att kartlägga målgruppens behov ..................................................... 12
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6 Verksamhet i samverkan (bilaga 3) ............................................... 14
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i kraft ................................................................................................. 15
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INLEDNING
Detta dokument är ett stöd i arbetet med att skriva en lokal
överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och kommunen (nedan
kallad parterna) från Delegationen för unga till arbete (A 2014:06),
nedan kallad Dua.
Många kommuner samverkar redan med Arbetsförmedlingen och en
del kommuner har överenskommelser om samverkan kring unga med
den lokala Arbetsförmedlingen. Där kan parterna bygga på det som
redan finns.
Överenskommelsen ska följa en viss struktur och uppfylla vissa kriterier
som gör den uppföljningsbar. I början av detta dokument finns en mall
för överenskommelse, som ni ska använda. Manualen som sedan följer,
beskriver vad som ska redovisas under varje punkt.
Överenskommelsen ska följas upp av parterna utifrån de mål som sätts
gemensamt. Dua kommer att följa upp överenskommelserna på
nationell nivå.
I juni 2015 beslutades förordningen om samverkan för att minska
ungdomsarbetslösheten, SFS 2015:502. Av den framgår att en
kommun kan ansöka om och få del av medel/statsbidrag för att främja
lokal samverkan om de har en överenskommelse som följer Duas
manual.
För att en kommun ska kunna teckna utbildningskontrakt med
Arbetsförmedlingen och en ung person krävs en lokal
överenskommelse med Arbetsförmedlingen som utarbetats på basis av
kriterier och stödmaterial som tagits fram av Dua efter dialog med
kommuner, Arbetsförmedlingen och SKL.
Enligt övergångsbestämmelser i ovanstående förordning kan
kommuner under hösten 2015, innan överenskommelsen är klar, teckna
utbildningskontrakt under förutsättning att de beviljats statsbidrag för att
utarbeta en överenskommelse. (revidering 150902)

6
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Dua:s roll
Dua har i uppdrag att verka för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot
ungdomsarbetslöshet får större genomslag på lokal nivå. Dua ska
främja statlig och kommunal samverkan och utveckling av nya
samverkansformer och föra dialog med kommuner och
Arbetsförmedling. Arbetet ska utgå både från befintliga
arbetsmarknadspolitiska insatser och tillkommande initiativ inom
arbetsmarknadspolitiken. Dua ska snabbt kunna fånga upp och bidra till
att lösa problem och hinder för samverkan som dyker upp.
Dua:s huvudsakliga verktyg för att främja samverkan är lokala
överenskommelser mellan kommun och Arbetsförmedling.
I alla delar av arbetet inför eller inom en överenskommelse kan ni
kontakta Dua för tips och stöd eller för att påtala behov av
regeländringar eller andra åtgärder. Dua kommer också att bistå med
sin kompetens i det lokala arbetet om det finns behov, samt arrangera
erfarenhetsutbyten och annat som kan gynna överenskommelserna och
samverkan inom dessa.
Viktigt att komma ihåg är också att Dua ska ges möjlighet att yttra sig
innan överenskommelsen skrivs under av Arbetsförmedlingen
(revidering gjord 150902 i enlighet med förordning SFS 2015:502).

Gemensamma utgångspunkter
Överenskommelsernas syfte är att genom samverkan, utifrån lokala
behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet genom en
utvecklad gemensam verksamhet. Viktiga delar är att

•

•
•
•

Samverkan utgår från nuvarande ansvarsfördelning
mellan staten och kommunen och ska ske primärt med
ordinarie resurser.
Det finns en gemensam mål- och problembild.
Mål sätts lokalt, gemensamt för hela målgruppen.
I många kommuner finns redan väl etablerad
samverkan, bygg vidare på den genom att exempelvis
använda befintliga styrgrupper, arbetsgrupper eller
referensgrupper.

7
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DEN LOKALA
..
OVERENSKOMMELSENS DELAR
Överenskommelsen om samverkan ska gälla för alla unga i åldern 16
till 24 år, som varken arbetar eller studerar, eller som är
undersysselsatta. Överenskommelsen behöver innehålla följande delar
•
•
•
•
•
•

Parter
Syfte och mål
Kartläggning av målgruppen
Redovisning av befintliga verksamheter
Redovisning av hur samverkan ska organiseras och bedrivas
Redovisning av hur arbetet inom ramen för överenskommelsen
ska dokumenteras.

1 Parter
Överenskommelsen tecknas mellan Arbetsförmedlingen och en eller
flera kommuner.

Andra aktörer kan vara med i samverkan. Det kan handla om region,
Försäkringskassan, sjukvården, samordningsförbund, Samhall,
högskola, yrkeshögskola, andra utbildningsanordnare,
kompetensplattform, andra kommuner, arbetsmarknadens parter,
näringslivet, ungdomsorganisationer mJI.

2 Syfte
Överenskommelsen ska syfta till att genom samverkan, utifrån lokala
behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Ändras ej.

3 Mål
Mål sätts lokalt av parterna gemensamt. Mål ska finnas för hela
målgruppen: Unga 16 - 24 år som varken arbetar eller studerar eller
som är undersysselsatta. Vid behov kan mål också sättas för olika delar
av målgruppen. Det är viktigt att målen är uppföljningsbara och
kvantifierbara. Mål kan sättas på både kort och lång sikt. Samverkan
kan gälla ytterligare åldersgrupper till exempel unga t.o.m. 29 års ålder.
Det ska dock finnas uppföljningsbara mål för åldersgruppen 16 till 24 år.
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4 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning
(bilaga 1)

En gemensam kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning
och behov ska bifogas överenskommelsen. Den tidpunkt vid vilken
kartläggningen görs utgör en startpunkt för arbetet inom
överenskommelsen som är tänkt att sträcka sig över flera år.
Ni bestämmer själva vilka underlag ni vill använda, eget eller det vi
föreslår. Huvudsaken är att ni får en gemensam bild av målgruppens
storlek, sammansättning och behov. Om ni sätter mål som ska följas
upp månadsvis eller årligen så påverkar det till exempel vilket underlag
ni använder. Med startpunkt menas att det underlag ni använder blir ett
mått eller en beskrivning av ett "föreläge" som ni kan relatera till i
senare uppföljningar. (tillägg 150902)
Kartläggningen sker genom att information som redan finns hos
kommunen och Arbetsförmedlingen samt eventuella andra som
Försäkringskassan, samlas. Förnyade eller fördjupade kartläggningar
kan behöva göras i utarbetandet av överenskommelsen. Syftet är att få
en så heltäckande, gemensam bild av hela målgruppen som möjligt.
I manualen finns länkar till statistik avseende unga i kommunerna, som
tillsammans Arbetsförmedlingens statistik kring inskrivna kan ge en god
bild av målgruppen i kommunen.
Länkarna fungerar direkt om du öppnar en digital version av manualen
(PDF-dokumentet). (tillägg 150902)
I kartläggningen ska redovisas:
ID

ID

ID

Antalet unga som inte fullföljer gymnasiet i kommunen. Länk
finns nedan.
Antalet unga som kommunen har inom sitt aktivitetsansvar.
Kommunerna rapporterar detta till SCB, så statistiken bör finnas
lokalt.
Antalet unga som uppbär försörjningsstöd på grund av
arbetslöshet. Kommunerna rapporterar detta till Socialstyrelsen
så informationen bör finnas lokalt.
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•

•

Antalet unga som finns registrerade hos Arbetsförmedlingen,
inklusive antal unga deltidsarbetslösa och antal som inte står
direkt till arbetsmarknadens förfogande. Denna information bör
finnas tillgänglig på arbetsförmedlingskontoren.
En uppskattning av hur många unga som varken arbetar eller
studerar och som vare sig kommun eller Arbetsförmedling har
kontakt med i åldern 20-24 år. Länk finns nedan.

Kartläggningen ska belysa skillnader inom målgruppen, vad avser t.ex.
kön, ålder, ev. funktionsnedsättning, födelseiand (inrikes född/ utrikes
född) och utbildningsnivå, som har relevans för de ungas
arbetsmarknadsetablering.
I överenskommelsens huvuddokument ska den samlade målgruppens
storlek för åldern 16-24 år redovisas och antalet i åldern 16-19. Denna
information ska också redovisas i kartläggningen.

Unga som inte fullföljer gymnasiet
Unga som inte påbörjar gymnasiet, hoppar av eller inte fullföljer
gymnasieutbildningen löper stor risk för återkommande arbetslöshet. Att
uppmärksamma denna grupp i kartläggningen ger kunskap (om
storleken på en grupp som på sikt kan behöva stöd från
Arbetsförmedlingen eller kommunen) som kommunen behöver för att
öka andelen unga som fullföljer sina gymnasiestudier.
Det är viktigt att få en bild av hur många unga det finns som löper stor
risk att bli långvarigt arbetslösa i kommunen. Det handlar om antalet
unga i kommunen som inte når målen i grundskolan och saknar
behörighet till gymnasiets nationella program samt antalet unga som
bor i kommunen och inte fullföljer gymnasiet under en period av 3 år.
Unga som inte fullföljer gymnasiet
Indikator

Antal

Statistik avseende grundskolan Betyg årskurs 9

Ansvarig
myndighet

Länk

Skolverket

LmQ;i / siris. skolverket. se / sirjs/ f?p=SIRI
S:147:0::NO:::

Ej behöriga till gymnasiet
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andel

Gymnasieskolan - Genomströmning
Gymnasieelever som fullföljer sin
utbildning inom 3 år

Skolverket

httQ:/Isiris.skolverket.se/siris/f?Q=SIRIS:
62:0::NO:::
-

Unga som varken arbetar eller studerar
Gruppen unga som varken arbetar eller studerar inkluderar unga
inskrivna hos Arbetsförmedlingen oavsett utbildningsnivå (förgymnasial,
gymnasial eller eftergymnasial). Unga i kommunen med ekonomiskt
bistånd och unga som är inom kommunens aktivitetsansvar.

Till det kommer en grupp unga som inte har kontakt med endera
myndigheten - ibland kallad hemmasittare eller unga utanför.
I år rapporterar kommunerna för första gången till Statistiska
centralbyrån antal och insatser för unga 16-19 år inom kommunernas
aktivitetsansvar. Uppföljningsansvaret gäller för dem som inte fullföljt
gymnasiet. Detta underlag ska inkluderas i kartläggningen.
Det finns många unga över 20 år, eller med en fullföljd
gymnasieutbildning, som inte är kända hos Arbetsförmedling eller
annan myndighet. Av statistik framtagen av Temagruppen Unga i
arbetslivet framgår antalet unga som varken arbetat eller studerat under
ett helt år i just den delen av målgruppen, däremot inte individuppgifter
eller aktuella siffror.
Unga som varken arbetar eller studerar
I kommunen
Antal

Unga under 25 år med ekonomiskt bistånd

Kommun
Redovisas till
Socialstyrelsen

Antal

Unga under 25 år med ekonomiskt bistånd och skäl till detta,
Försörjningshinder på grund av arbetslöshet,
Försörjningshinder på grund av ohälsa, Försörjningshinder på grund
av sociala skäl

Antal

Individer i KAA (kommunens aktivitetsansvar) som ej studerar eller
arbetar

Kommun
Redovisas till
Socialstyrelsen

Kommun
Redovisas till
SGB
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Antal

Individer fördelade på åtgärd/insats inom KAA

Kommun
Redovisas till
SGB

Hos Arbetsförmedlingen
Antal

Unga som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen i åldersgruppen 1624

Arbetsförmedlin
gen

Antal

Unga i åldersgruppen 16-24 år som är inskrivna hos
Arbetsförmedlingen och som har insatser

Arbetsförmedlin
gen

Unga utan känd aktivitet
Antal

Unga som varken arbetar eller studerar eller har känd aktivitet i
åldersgruppen 20-24 år 2012

htlQ:I/www.tema
unga.se/uvassiff
ror (ny länk
150902)

Undersysselsatta unga
Undersysselsatta unga som är inskrivna på Arbetsförmedlingen tillhör
målgruppen. Kommunen kan också undersöka hur många unga i
åldersgruppen som är timanställda.
Undersysselsatta unga
Antal

Timanställda unga i kommunen (med kommunen som
arbetsgivare (förtydligande150902».

Kommun

Antal

Inskrivna unga med arbete, tim- eller deltid. i
Arbetsförmedlingens register (sökande som har arbete utan
stöd (förtydligande 150902».

Arbetsförmedlingen

Att kartlägga målgruppens behov
Kartläggningen ska också avse vilka behov som finns hos de unga som
berörs. Antalet unga säger litet om detta. Analys av utbildningsnivån i
gruppen är ett sätt att få en närmare uppfattning. Att inte ha fullföljt
gymnasiet säger dock lite om skälet till detta eller graden av
motiverande och förberedande insatser som krävs för att individen ska
återgå till utbildning. En tydlig lärdom av socialfondsprogrammet 20072014 var att ungas behov ofta missbedöms.
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Beskriv på vilket sätt ni fört dialog med de unga som berörs och hur
ungas kunskaper och erfarenheter kommer att tas tillvara. Dialog kan
ske på många sätt, genom individuella samtal, fokusgrupper, enkäter,
samverkan med ungdomsorganisationer mm. Exempel på hur dialog
med unga kan ske kan hämtas från Luleås skrift Allas röst- Handbok för
invånardialog med fokus på unga.
Beskriv också hur ni arbetar med ett jämställdhetsperspektiv, t.ex.
genom insatser för att få kvinnor och män att göra otraditionella
utbildnings- och yrkesval. Insatser kan göras inom olika delar av arbetet
- vägledning, utbildning, praktik mm. Exempel kan fås från projektet
ESF Jämt, vid länsstyrelserna som länge arbetat med att ge stöd till
jämställdhetsintegrering till socialfondens projekt.
5 Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Precis som det är betydelsefullt med en gemensam bild och analys av
målgruppen är det viktigt att inventera befintlig verksamhet; vad som
redan görs inom kommunen, av Arbetsförmedlingen och av andra
aktörer som har verksamhet för målgruppen. Inventeringen bör även
avse t.ex. preventiva insatser i skolan för att förebygga skolavhopp,
eventuella sommarjobbssatsningar och i vad mån näringslivet,
arbetsintegrerande företag och kompletterande aktörer inom ramen för
arbetsmarknadspolitiken bedriver verksamhet för målgruppen.
Regionala aktörer eller andra kommuner kan behöva involveras när det
gäller redovisningen av relevant verksamhet som bedrivs inom
vuxenutbildningen och yrkesutbildningen, till främst bristyrken.
Kartläggningen är också en beskrivning av ett utgångsläge som kan
användas i den egna uppföljningen.
En redovisning av detta ska bifogas överenskommelsen och bör
innehålla en beskrivning av

..
..

..
..

Finns det ett arbete som tar sikte på
kompetensförsörjningsbehoven (i kommunen och andra
arbetsgivare)?
Finns det tillgång till relevant vuxenutbildning?
Finns det parallella verksamheter?
Är det verksamheter som saknas? Hur ser arbetet ut
runt olika ungdomsgrupper?
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•

Sker verksamheter i privat, ideell eller offentlig regi?

6 Verksamhet i samverkan (bilaga 3)
En central del i överenskommelsen är hur den gemensamma
verksamhetsen för att uppnå uppsatta mål ska bedrivas.
En redovisning av detta ska bifogas överenskommelsen och bör
innehålla en beskrivning av
Organiseringen av samverkan, inkl. ev. samlokalisering.
•
Huvudsaklig ansvarsfördelning mellan parterna.
•
Budget för samverkan och vilka resurser - personella,
•
ekonomiska och andra - som respektive part bidrar
med.
Huvudsakliga metoder och verktyg som kommer att
•
användas i arbetet (som Arbetsförmedlingen eller
kommunen ansvarar för).
Hur unga nås, hur deras förutsättningar och behov
•
kartläggs och vilket stöd som, vid behov, kan erbjudas
av vem.
Delar i arbetet som särskilt bör uppmärksammas är
•
Utveckling av samverkansformer som gör att insatser till
arbetslösa bättre rustar unga.
•
Tidiga insatser för alla i målgruppen utifrån vars och ens
individuella behov för att korta arbetslöshetstiderna.
Engagerande av näringsliv, organisationer mJI. aktörer i
•
arbetet för att möjliggöra att unga får arbete,
traineejobb, yrkesintroduktionsanställningar, praktik
m.m. I sammanhanget kan möjligheterna att ställa krav
på sociala hänsyn vid offentlig upphandling överJägas.
En ökad andel unga som fullföljer en
•
gymnasieutbildning bl.a. med hjälp av
utbild ningskontrakt.
Uppsökande verksamhet för de unga som står längst
•
från arbetsmarknaden som inte har kontakt med någon
myndighet.
7 Varaktighet och revidering
Överenskommelsen bör löpa över flera år, gärna tills vidare. Det bör
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annars framgå under vilken tidsperiod överenskommelsen gäller.
Planerade tidpunkter för revidering av överenskommelsen ska också
framgå. Parterna i överenskommelsen äger processen och kan revidera
sin överenskommelse vid behov. Dock måste en reviderad
överenskommelse tillsändas Dua.
8 Dokumentation och uppföljning
För att kunna lära av och utvärdera arbetet krävs ett system för
information på individnivå som ger möjligheter att följa resultatet av
arbetet på kommunal såväl som på nationell nivå. Arbetsförmedlingen
kommer att ansvara för detta. Det innebär att unga som berörs av
samverkan ska vara inskrivna på Arbetsförmedlingen. Kommunen ska
medverka till att Arbetsförmedlingen får relevant information.
Dokumentationen gäller individ, typ av insats, insatsens längd och vem
som utför insatsen. För att själva kunna rapportera i
Arbetsförmedlingens systemverktyg behöver kommunens tjänstemän,
efter att en överenskommelse är påskriven av båda parter, få
behörigheter till Webbstödet. I rapporteringen är det viktigt att iaktta
personuppgiftslagen (1998:204) med tillhörande förordning vid all
hantering av personuppgifter.

9 Dua ska ges möjlighet att yttra sig innan överenskommelsen
träder i kraft
Regeringen beslutade i juni 2015 om förordning om samverkan för att
minska ungdomsarbetslösheten (SFS 2015:50) Av § 5 framgår att Dua,
innan en lokal överenskommelse ingås, ges tillfälle att yttra sig över
innehållet i överenskommelsen.
Arbetsförmedlingen och kommunen får i arbetet med den lokala
överenskommelsen komma överens om när den är redo att lämnas till
Dua för yttrande och hur detta sker.
Överenskommelser ska skickas till info@dua.se
Färdiga överenskommelserna kommer att göras tillgängliga på dua.se
(tillägg 150902)
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En manual från Delegationen för unga till arbete till stöd för arbetet med
lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedling om
samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten.
DELEGATIONEN FÖR

UNGATILL

ARBETE
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LEDNINGSKONTORET
ASB-enheten, Christer Stoltz

1 (1)

Ärendenr RS 2015/682
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2 november 2015

REGIONSTYRELSEN

Förlängning av nuvarande handlingsprogram 2014-2015 enligt
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Förslag till beslut

1. Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen tillstyrker ledningskontorets förslag
att förlänga nuvarande handlingsprogram för skydd mot olyckor (operativa
insatser och förebyggande insatser) för perioden 2014-2015 att gälla till
2016-06-30.
2. Ledningskontoret uppdras att informera Länsstyrelsen i Gotlands län om detta
beslut.

Sammanfattning

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ett nytt handlingsprogram för
räddnings*nst och förebyggande verksamhet fastställas av region fullmäktige eller av
ansvarig nämnd för varje ny mandatperiod.
Det nu gällande handlingsprogrammet fastställdes av regionfullmäktige 2013-12-18
och gäller t o m 2015-12-31. Arbetet med framtagande av ett nytt program för
perioden inleddes i början av 2015.
Under året har ett antal faktorer inkommit som på olika sätt sannolikt kommer att
påverka utformning och innehåll i det kommande programmet.
Det är bl a:
det ekonomiska läget som kan komma att påverka innehållet i det kommande
programmet
den pågående översynen av räddnings~änstens framtida förvaltnings- och
nämnds tillhörighet
I samband med genomförda tillsynsbesök av Länsstyrelsen under programperioden
har framförts allvarlig kritik mot att delar av handlingsprogrammet inte har uppfyllts.
Detta kommer att beaktas i arbetet med framtagande av nytt handlingsprogram för
perioden 2016-07-01-- 2019-12-31.
Bedömning

Med hänvisning till ovanstående så föreslår ledningskontoret att det nuvarande
handlingsprogram.p:1et förlängs att gälla t o m 2016-06-30.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org n r 212000-0803

Postad ress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland
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LEDNINGSKONTORET

Ärendenr RS 2015/682

ASB-enheten / Christer Stoltz

Handlingstyp Information
Datum 2 november 2015

Länsstyrelsen i Gotlands län
Visborgsallen 4
62185 VISBY

Handlingsprogram 2014-2015 - förlängning
Arbetet med framtagande och fastställande av nya handlingsprogram enligt
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor för perioden 2016-2019 pågår inom
Region Godand, enligt information vid senaste tillsynsbesöket.
På grund av nedanstående uppkomna faktorer avser Region Godand förlänga
nuvarande program att gälla t o m 2016-06-30.
De faktorer som föranlett beslutet är:
- ekonomiska läget inom Region Godand, vilket kan medföra förändringar som
påverkar kommande handlingsprogram.
- översyn av räddnings~änstens framtida förvaltnings- och nämnds tillhörighet
med syfte att utveckla bl a egenkontrollen.
Arbetet med framtagande av handlingsprogram för perioden 2016-2019
fortsätter med beaktande av ovan och Region Godand kommer kalla till dialog
och samrådsmöte i början av 2016 då beslut bedöms vara fattat om
ovanstående förändringar.
I arbetet kommer även de punkter som påpekats vid genomförda tillsyn er
under 2014/2015 att beaktas.
Region Godand kommer även innan årets slut redovisa en tidsplan för det
fortsatta arbetet.

Per Lindskog
Regiondirektör

Besöksadress Visborgsallen 19

Bg 339-8328 Pg 18 9750-3

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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LEDNINGSKONTORET

1 (4)

Ärendenr RS 2015/683
Handlingstyp Utredning

ASB-enheten, Christer Stoltz

Datum 2 november 2015

Regionstyrelsen

Räddningstjänstens framtida förvaltnings- och
nämndstillhörighet
Förslag till beslut
Ledningskontoret föreslår att:
• redovisat förslag remitteras till miljö- och hälsoskyddsnämnden,
byggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Sammanfattning
Ledningskontoret har i enlighet med Regionstyrelsens beslut 2015-03-04 § 49 utrett
Räddnings*nstens framtida nämnds- och förvaltnings tillhörighet med syfte att
tydliggöra samt förenkla ledning och styrning av verksamheten.
Utredningen har analyserat ett antal alternativ utifrån angivna mål, avgränsningar och
överväganden. Det alternativ som i allt väsentligt tillgodoser detta innebär att
ledningen av räddningstjänsten förblir kvar inom samhällsbyggnadsförvaltningen och att den politiska styrningen av hela räddningstjänstens
verksamhet övergår till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Bifogar även den presentation (power-point) som redovisats för projektägare och
projektstyrgrupp.
Bakgrund
Räddnings*nsten var fram till 2010-07-01 en egen förvaltning med styrning av
kommunstyrelsen (Regionstyrelsen). Sedan sammanslagningen av ett antal
förvaltningar 2010-07-01 ingår räddnings*nsten som en avdelning inom
samhällsbyggnads förvaltningen (SBF).
SBF (räddnings~änstavd) har sedan dess politisk styrning från tre nämnder (tekniska
nämnden (skadeavhjälpande), miljö~ och hälsoskyddsnämnden
(tillsyn/ skadeförebyggande), byggnadsnämnden (anställning) Dessutom är regionstyrelsen beslutande när det gäller inriktning av verksamheten utifrån lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).
Orsaken till att verksamheten inom räddnings~änsten är uppdelad på två nämnder är
tillsynsverksamheten där en jävsituation skulle kunna uppstå om styrningen av
verksamheten sker från samma nämnd som bl a hanterar regionens fastigheter.
Tillsynsverksamheten är en del av det skadeförebyggande arbetet och kräver speciell
kompetens.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland
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Ärendenr RS 2015/683

Region Gotland
LEDNINGSKONTORET

Fram till 2012 var den skadeförebyggande verksamheten (tillsyn) organisatoriskt
underställd den dåvarande SBF/mynclighetsenheten men från och med 2012 så är
även denna organiserad under SBF (räddnings~änstavd) med bibehållande av den
politiska styrningen till TN (skadeavhjälpande) och MHN

. (skadeforebyggande /illlsyn): . . .

..

I samband med förändringen av uppgifterna för SBF och TKF fr o m 2015-04-01 så
innebär det samma politiska tillhörighet för räddnings~änsten, vilket innebär att SBF
som förvaltning i nu-läget har styrning från tre nämnder (BN, MHN, TN) samt
regionstyrelsen (inriktning av verksamheten utifrån lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor). Renodlingen av verksamheten mellan förvaltningarna genomfördes med
undantag av SBF / räddnings~änstavd som fortfarande har styrning från två
verksamhetsnämnder (IN o MHN) och en anställningsnämnd (BN).
I samband med Länsstyrelsens tillsyn 2014-09-29 enligt Lag (2003:778) om skydd
mot olyckor framfördes synpunkter om bättre återkoppling (egenkontroll) av
verksamheten mot den politiska nivån vilket också skall beaktas i utredningen.

Projektuppdrag
Utred och föreslå räddnings*nstens framtida förvaltnings- och nämndstillhörighet
med syfte att tydliggöra samt förenkla ledning och styrning av verksamheten.

Mål
Skapa en långsiktig och enhetlig lednings- och styrningssttuktur (förvaltning och
nämnd) för räddnings*nstens skadeförebyggande och skadeavhjälpande delar bl a
med beaktande av tillsynsjäv.
Avgränsningar
1) Regionstyrelsen skall inte utgöra verksamhetsstyrande nämnd utan endast
inriktande i samband med framtagande av handlingsprogram utifrån Lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor.
2) Utredningen omfattar inte översyn av räddnings*nstens uppdrag och
organisation utifrån fastställt handlingsprogram för den operativa eller förebyggande
verksamheten.
Överväganden
- Hur skapar vi bästa förutsättningar (tydlighet och enkelhet) för det
skadeavhjälpande och skadeförebyggande arbetet på Gotland?
Med beaktande av:
- Samlad politisk styrning
- LSO 3 kap 12 § (organisation o avtal med annan kommun)
- Egenkontroll enligt KL 6 kap 7 §
- Jäv enligt KL 6 kap 25 §
- Tydlighet och enkelhet i förvaltningssttukturen Oedning)
- Skadeavhjälpande <-> skadeförebyggande (mer än tillsyn)
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Alternativa lösningar - analys
Utifrån projektclirektivets avgränsnillgar, överväganden (enligt ovan) samt
inriktnillgar i samband med avstämnillgar med projektstyrgrupp och projektägare så
har följande lösnillgar utvecklas och analyseras:
1) Räddnings~änsten (avd) bibehåller förvaltnillgstillhörighet (inom SBF).
Tekniska nämnden ansvarar för styrnillg av den skadeavhjälpande verksamheten och
miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för den skadeförebyggande verksamheten
(tillsyn). SBF (Räddnings~änstavd) ansvarar för ledningen av båda verksamheterna.
2) Räddnillgs~änsten (avd) överförs till teknikförvaltnillgen (TI<F).
Tekniska nämnden ansvarar för styrnillg av den skadeavhjälpande verksamheten och
miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för den skadeförebyggande verksamheten
(tillsyn).
TKF (Räddnings~änstavd) ansvarar för ledningen av båda verksamheterna.
3) Räddnings~änsten (avd) bibehåller förvaltnillgstillhörighet (inom SBF) och
verksamheten (både skadeavhjälpande och skadeförebyggande) överförs och styrs av
miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Alternativ 1
Detta alternativ innebär samma delade styrnillg som idag (TN, MHN o BN).
Fördelar: Räddnillgs*nsten blir kvar i en relativt liten förvaltnillg som därmed har
utrymme för att ge verksamheten större fokus.
Tekniska nämnden är en "större" nämnd där man främst inom den skadeavhjälpande
verksamheten, över tid, kan göra prioriteringar inom nämndens ansvarsområde.
Detta alternativ medför inte heller någon konflikt i jävsfrågan eftersom
tillsynsverksamheten styrs av MHN.
Nackdelar: Uppdelning av uppgifterna enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) på
två nämnder, vilket försvårar egenkontrollen.
För att nämnderna skall kunna ha tillräcklig insyn i verksamheten (egenkontroll) så
bör det i detta alternativ utses en funktion (eller motsvarande) som bevakar frågorna
inom området.
Noteringar: I detta alternativ är det viktigt att SBF får starkare knytnirlg mot
tekniska nämnden (egen ingång).
Slutsats: Detta alternativ bedöms inte ge bästa förutsättnillgar för räddnings*nstens
frågor, bland annat på grund delad styrnillg främst vad det gäller uppföljnillg och
egenkontroll. Alternativet medför ingen jävssituation.

Alternativ 2 - analys
Detta alternativ innebär att räddnillgs*nstavdelningen, som helhet, flyttas över till
TKF med bibehållen politisk styrnillg (TN, BN och MHN).
Fördelar: Tekniska nämnden är "större" nämnd där man kan göra prioriteringar
mellan de olika verksamheterna inom nämndens ansvarsområde.
Räddnings~änsten skulle ingå i en stödprocess som idag har erfarenhet och rutin att
jobba mot tekniska nämnden.
Huvuddelen av räddnillgs*nstens budget/verksamhet ligger idag under TN.
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Nackdelar: Räddnings*nsten skulle ingå i en större och ganska "tung" förvaltning
där frågorna skulle kunna hamna i "skymundan".
TKF har redan idag många tunga verksamheter som har stor" genomslagskraft" hos
medborgarna.
Forattn~mndema skal.l kUnna
tillräcklig insyn (egenkontroll) i verksamheten så
bör man även i detta alternativ utse en funktion (eller motsv) som bevakar frågorna
inom området.

ha

Slutsats: Detta alternativ bedöms inte heller ge bästa förutsättningar för
räddnings*nstens frågor, bland annat på grund delad styrning främst vad det gäller
uppföljning och egenkontroll. Räddnings~änstfrågorna skulle i detta alternativ ingå
och ledas aven förvaltning med många "tunga" frågor.
Alternativet medför ingen jävssituation.
Alternativ 3 - analys
Detta alternativ innebär att räddnings*nstavdelningen, som helhet, är kvar inom
SBF men att den politiska styrningen av den skadeavhjälpande verksamheten även
flyttas över till MHN.
Fördelar: Räddnings~änsten blir kvar i en relativt liten förvaltning som därmed kan
ge verksamheten större fokus. Frågorna ges ett samlat ansvar under en nämnd.
Egenkontrollen blir förhoppningsvis bättre när all verksamhet enligt lagen om skydd
mot olyckor samlas under en nämnd. Tydlighet i tillsyns- och förläggande ärenden.
Nackdelar: MHN är en relativt liten nämnd och har därmed mindre utrymme att
göra prioriteringar/ omfördelning inom nämndens ram.
Nämnden kommer att få flera "operativa" frågor.
Räddnings*nsten blir en "tung" verksamhet inom nämndens område.
Annan nämnd (RS) måste hantera miljötillsynsärenden (räddnings*nstens
anläggningar och verksamhet) mot räddnings~änsten.
RS föreslås upphandla detta från en annan kommun exvis "miljösamverkan sydost"
(Kalmar, Oskarshamn, Öland).
Denna modell tillämpas bl a av Eskilstuna kommun och uppfyller även SKL's
rekommendationer vad gäller jäv och beroende utifrån gällande lagstiftning.

Slutsats: Detta alternativ tillgodoser alla överväganden som beaktats i projektet med
undantag av miljötillsyn av räddnings~änstens anläggningar (övningsplatsen) och
verksamhet utifrån miljöbalken.
Detta kan, i likhet med andra kommuner, lösas genom att verksamhetsansvaret för
dessa ärenden hanteras av regionstyrelsen som tecknar överenskommelse med annan
kommun i dessa frågor.
Detta alternativ (3) är det som förordas av projektgruppen.

a;)ntoret~,_---...
~~~,.
Per Lindskog
Regiondirektör
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Projekt - Utreda räddningstjänstens framtida
förvaltnings- och nämndstillhörighet

Projektägare:

Per Lindskog

Projektledare:

Christer Stoltz

Pro j ektstyrgru p p:

Bo Magnusson
Ethel Forsberg
Patrik Ramberg

Syfte
I samband med förändringen av uppgifterna för SBF och TKF fr o m
2015-04-01 så innebär det samma politiska tillhörighet för
räddningstjänsten, vilket i sin tur innebär att SBF som förvaltning har tre
nämnder {BN, MHN, TN} att hantera samt regionstyrelsen {inriktning av
verksamheten utifrån lagen om skydd mot olyckor}. Renodlingen av
verksamheten mellan förvaltningarna genomförs med undantag av
räddningstjänsten som fortfarande har två verksamhetsnämnder
{TN o MHN} och en anställningsnämnd {BN} att jobba emot.
Utred och föreslå räddningstjänstens framtida förvaltnings- och
nämndstillhörighet med syfte att tydliggöra och förenkla ledning och
styrning av verksamheten.

I samband med Länsstyrelsens tillsyn 2014-09-29 enligt Lag {2003:778} om
skydd mot olyckor framfördes också en synpunkt om bättre återkoppling
av arbetet mot den politiska nivån vilket också skall beaktas i utredningen.
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Mål
Skapa en långsiktig och enhetlig
ledningsstruktur (förvaltning och nämnd) för
räddningstjänstens operativa och
förebyggande delar bl a med beaktande av
jävsituationen avseende tillsynsverksamheten
av regionens fastigheter.
o

Aterrapportering till RD senaste 2015-09-01
Slutdatum 2015-09-15

Avgränsningar
1) Regionstyrelsen skall inte utgöra
verksamhetsstyrande nämnd utan endast
inriktande i samband med framtagande av
handlingsprogram utifrån Lagen om skydd
mot olyckor.
2) Utredningen omfattar inte översyn av
räddningstjänstens uppdrag och organisation
utifrån fastställt handlingsprogram för den
operativa eller förebyggande verksamheten.
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I NU-LÄGE I

Personal
Skadeavhjälp

VP
Budget (49 Mkr)

Tillsyn 2,2 Mkr

-ansvar och förelägganden

Skadeförebyggande (inkl tillsyn)
Skadeavhjälpande

Överväganden
• Hur skapar vi bästa förutsättningar (tydlighet och
enkelhet) för det skadeavhjälpande och
skadeförebyggande arbetet på Gotland?
• Med beaktande av:
- Samlad politisk styrning
- LSO 3 kap 12 §
- Egenkontroll enligt KL 6 kap 7 §
- Jäv enligt KL 6 kap 25 §
- Tydlighet och enkelhet i förvaltningsstrukturen
- 5kadeavhjälpande <-> skadeförebyggande

(mer än tillsyn))
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Inriktar

Personal?
Hela LSO
Budget (49 + 2,2Mkr)

Skadeförebyggande (inkl tillsyn)
Skadeavhjälpande

Inriktar

Hela LSO
Budget (49 + 2,2Mkr)
Delegation/tillsyn/förelägganden

Skadeförebyggande (inkl tillsyn)
Skadeavhjälpande
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Inriktar

Tillsynsjäv ? Ev miljöförelägganden
mot räddningstjänsten hanteras av RS

Personal?

Hela LSO
Budget (49 + 2,2Mkr)

Skadeförebyggande (inkl tillsyn)
Skadeavhjälpande
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Ärendenr RS 2015/443
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Lisa Stark

Datum 21 oktober 2015

Regionstyrelsen

Ansökan om fortsattstöd av ett föreningsråd på Gotland
Förslag till beslut
Ansökan avslås
Bakgrund
Efter beslut i regionful1mäktige (§ 238 2011-12-12) har ett arbete pågått i syfte att i
dialog med ide burna organisationer och föreningar ta fram ett förslag till en lokal
överenskommelse. Uppdraget ska göras i enlighet med regeringens intentioner i den
nationella överenskommelsen mellan regeringen, ideburna organisationer inom det
sociala området samt Sveriges Kommuner och Landsting.
Arbetet startade under 2014 med en serie stormöten på inbjudan av
ledningskontoret. Som svar på regionens initiativ valde organisationerna under.
hösten samma år att inleda en process för att bilda ett lokalt föreningsråd som en
paraplyorganisation för det godändska föreningslivet. Organisationerna fick genom
Röda Korset ett statligt bidrag om 300 tkr från Myndigheten för Ungdoms- och
Civilsamhällesfrågor. Bidraget har använts för att anställa en projekdedare på 50
procent till och med oktober 2015.
Föreningsrådet har i samverkan med ledningskontoret arbetat fram ett första förslag
till överenskommelse. Detta förslag förankras och bearbetas nu i en arbetsgrupp med
representanter från ledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen,
socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Inriktningen är att under
våren nå fram till ett gemensamt förslag som läggs fram för politiskt beslut samt för
organisationernas beslut.
Föreningsrådet ansöker om ekonomiskt bidrag med dels 50 tkr för novemberdecember 2015 samt med 300 tkr för år 2016. Föreningsrådet bedömer att det
behöver finnas en person anställd på minst ca 50 procent för att organisationerna ska
kunna fortsätta dialogen med regionen om en lokal överenskommelse. På längre sikt
hoppas man att kunna finansiera sitt arbete och sina processer med medel från
medlemmar och egna aktiviteter. Man har även eftersökt annan möjlig extern
finansiering.

Bedömning
Ledningskontoret och de samverkande förvaltningarna ser positivt på att
organisationer och föreningar samverkar i ett föreningsråd. Bedömningen är att det
är tveksamt om föreningsrådet kommer att fortleva om det sökta bidraget inte betalas
ut. Processen för en lokal överenskommelse kan antas behöva en omstart och

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region
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bedöms även försvåras i händelse av att föreningsrådet skulle läggas ned till följd av
avslag på ansökan om ekonomiskt stöd. Det är även oklart hur engagemanget för en
överenskommelse i det gotländska förenings livet skulle påverkas av ett avslag på
föreningsrådets ansökan.
Samtidigt måste begäran om bidrag för fortsatt förankring av överenskommelsen och
för fortsatt uppbyggnad av föreningsrådet ses i ljuset av regionens ekonomiska
situation och det ekonomiska krispaket som beslutats. Ledningskontorets bedömning
är att ekonomiskt stöd innevarande år inte är möjligt samt det inte heller är möjligt
att prioritera om i förslaget till budget för 2016 i syfte att fortsätta att finansiera
föreningsrådets uppbyggnad med 300 tkr. Regionens insatser för att nå fram till en
överenskommelse bör därför begränsas till medarbetares arbetstid.

/
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Ansökan om stöd för fortsatt samarbete med Region Gotland i framtagande aven lokal
Överenskommelse och implementering av denna.
Enligt regionstyrelsens beslut pågår nu processen med att arbeta fram en lokal överenskommelse. Uppdraget att
leda detta arbete gavs till det nybildade Föreningsrådet och denna process har nu pågått sedan hösten 2014. Denna
del av processen har erhållit ekonomiskt stöd från statliga MUCF med 300000 kronor i syfte att få en bra start på
detta arbete. Bidraget möjliggjorde att vi kunde anställa en person (50 %) att arbeta med detta i samverkan med
regionens ledningskontor. Vi upplever att arbetet och samarbetet varit framgångsrikt och idag ligger vårt första
utkast till överenskommelsetext ute på remiss hos ideell sektor samt internt i Region Gotland. Pengarna som vi fått
täcker kostnaderna fram till oktober månad.
Vi bedömer det som mycket viktigt att processen får ta tid och att det finns resurser för att marknadsföra och
implementera det nya synsätt som en överenskommelse innebär för alla inblandade. Erfarenheter som man fått på
andra platser i landet visar på att den fasen vi är i nu måste få ta sin tid för att bli långsiktigt hållbar.
Vi är övertygade om att en Lokal Överenskommelse kommer att påverka utvecklingen av det goda samhället på
Gotland mycket positivt. Vi måste tillsammans, i en allt mer ansträngd kommunal ekonomi, säkerställa att vi
använder våra totala resurser på effektivaste sätt. Vi är likaså övertygade om att en ökad samverkan mellan våra
sektorer kommer att bidra till den regionala utvecklingen. Med ökat samarbete så kommer till exempel den ideella
sektorn kunna bidra mer i arbetet med att ta emot våra potentiella nya kommuninnevånare, som skall vistas på de
nya asylförläggningar som nu skall etableras.
Såväl föreningslivet som de regionala förvaltningarna kommer att behöva mycket stöd i att förstå och tillämpa de
intentioner som en överenskommelse innebär och det kräver resurser under kommande år. Föreningsrådets
intention är att vara fortsatt aktivt och bidra i denna process. Våra egna resurser är ännu i princip obefintliga och vi
måste få tid att bygga upp en stabil ekonomi. Vår avsikt i ett längre perspektiv är självfallet att kunna driva vårt
arbete och processer med medel som uppkommer genom våra medlemmar och aktiviteter. Vi söker också andra
externa projektmedel för olika ändamål.
Vår bedömning är att för att kunna vara aktiva och tillsammans med Region Gotland föra detta arbete från en
textmassa till något som påverkar samhällsutvecklingen så behöver vi ekonomiskt stöd för i första hand nov-dec
2015 samt hela 2016. Eftersom uppdraget att ta fram en överenskommelse togs av Region Gotland så hoppas vi på
att det också avsatts resurser för att förverkliga detta beslut. Vi vill gärna vara aktiva i denna process, men det kräver
att vi kan ha en person anställd på minst ca 50 %.
er därför om 50000 kronor för verksamheten för november-december 2015 samt om 300000 kronor för
ten 2016.

Till samtliga regionråd
Region Gotland

151116

Komplettering av ansökan om medel till Gotlands Föreningsråd
Direkt effekt (förstärkning/förenkling/avlastning för RG) av Föreningsrådets arbete.
INTEGRATION
Vi vill förtydliga de möjligheter Föreningsrådet har att i nuläget bidra till såväl integration som
asylmottagande.
Möjlig samverkan med Hej Gotland! utifrån möte med Madelene Johansson 12/11.
Hej Gotland! är ett socialt integrationsprojekt finansierat av länstyrelsen. Syftet är att arbeta fram en
långsiktigt hållbar modell för att öka den sociala integrationen av människor med permanent
uppehållstillstånd. Integrationsenheten har en fortlöpande dialog med målgruppen kring behov. All
integrationsverksamhet måste involvera dem det berör. Det gäller såväl deltagare som utförare och
deras behov.Hej Gotland! ägs av integrationsenheten, RG.
En samverkan med Föreningsrådet kan direkt förstärka/avlasta arbetet med att knyta ihop nyanlända
med föreningslivet. På längre sikt betyder det även att en struktur byggts upp som har större
möjligheter att fortleva efter det att Hej Gotland! avslutats. Att ha kontakt med och samordna en
mängd ideella föreningar är tidskrävande. Föreningsrådet kan även arbeta parallellt med såväl de i
etableringsfas, asylsökanden, EU-migranter och andra utsatta grupper. Regionens egna
integrationsinsatser är begränsade till de i etableringsfas.
Föreningsrådet är en tydlig och neutral aktör vad gäller föreningslivets roll i integrationsarbetet.
Ytterligare en aspekt är att Röda Korset behöver avlastning i den koordinatorsroll de nu har för att i
stället ägna mer kraft till sin kärnverksamhet.
Det är centralt att ideell sektor själva har möjlighet att organisera sig långsiktigt och hållbart.
Tänkbar arbetsfördelning:
Hej Gotland!/integrationsenheten:
- Har kunskap om målgruppen som föreningarna saknar.
- Har kontakt med de individer/familjer som är i etableringsfas och inventerar deras behov och
önskemål.
- Länkar ihop individer/familjer med föreningar.
Föreningsrådet:
- Ordnar träffar runtom på ön för att samla de föreningar som är intresserade av att delta i
integrationsarbetet.
- Tar emot intresseanmälningar från föreningar.
- Tillhandahåller ett register över de föreningar som är intresserade.
- Utifrån det registret göra sms- och mailutskick till aktuella föreningar. Även i olika urval som
tex. geografi och intresseområde.
- Organiserar träffar för aktiva föreningar kring erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling i
samverkan med studieförbund.

-

Möjlighet att via www.gotlandsforeningsrad.se ordna en ”anslagstavla” för idella uppdrag.
Möjlighet att via www.gotlandsforeningsrad.se ha ett kalendarium för öppna, utåtriktade
aktiviteter inom föreningslivet.

I samverkan med nätverken Klintetraktens Framtid, Sudret i världen och Tillsammans på norr bygga
upp mötesplatser på aktuella orter på Gotland.
REGIONAL UTVECKLING
Ideell sektor är en viktig faktor i den regionala utvecklingen. I det regionala utvecklingsprogrammet
Vision Gotland 2025 berörs föreningslivet som en faktor för hållbar utveckling – den sociala.
”Gotland är en av de föreningstätaste regionerna i landet. En utbyggd infrastruktur med möjligheter
till fritidssysselsättningar är en mycket viktig faktor för människors val av boende. Ett rikt föreningsliv
och ett rikt kulturliv spelar inte bara en viktig roll för folkhälsan utan även för att upprätthålla goda
relationer mellan institutioner och människor.”
Den nya frivilligheten organiserar sig snabbt och tillfälligt utanför det traditionella föreningslivet i
olika sakfrågor. Det gäller ofta viktiga samhällsfunktioner och aktuella samhällsfrågor. Det skulle vara
möjligt för Föreningsrådet att vara en plattform för den typen av aktivitetsgrupper.
Genom att introducera ”Den Europeiska Koden” som hjälpmedel för såväl tjänstemän som politiker
inom RG kan ideell sektors inflytande i beslutsprocesser avsevärt förbättras. Det innebär att all den
kompetens och alla de resurser som finns inom ideell sektor bättre kan tillgodotas.
Gotlands Föreningsråd kan i samverkan med kansliet för Överenskommelsen omgående erbjuda
kompetensutveckling för RG.
IDEELLT OFFENTLIGT PARTNERSKAP
En viktig del av Föreningsrådets arbete är att arbeta för ett bättre tillgodotagande av de resurser och
möjligheter som finns inom ideell sektor. Det är ett arbete som behöver göras såväl inom RG som
inom ideell sektor.
Det finns helt säkert inom RG såväl enskilda aktiviteter som hela verksamheter som kan drivas av
ideell sektor i Ideellt Offentligt Partnerskap (IOP).
http://gotlandsforeningsrad.se/samverkansformer/iop.html
Gotlands Föreningsråd har fört positiva samtal med KFF om att på uppdrag t.ex. sköta
Föreningsregistret, fördela vissa bidrag och inte minst underlätta för deras tjänstemän i att få kontakt
med aktuella föreningar i olika sakfrågor.
En beprövad metod där det finns kunskap och erfarenheter t.ex. hos Region Skåne. Föreningsrådet
har upparbetade kontakter med Nätverket Idéburen Sektor Skåne. De arbetar bland annat med att
sprida erfarenheter och kunskap kring idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom
upphandling. Ett exempel är Sveriges offentliga inköpares årskonferens i april 2015. 700 upphandlare
från hela Sverige var på plats och de spred såväl kunskap som konkreta exempel på Skånes offentligaidéburna samarbete, som bygger på deras regionala överenskommelse.

För att fördjupa sig i de möjligheter som ett sådant arbetssätt ger kan du se hela presentationen här:
http://natverket.org/ideburen-sektor-social-hansyn-och-lokal-utveckling-genom-upphandling/
Enligt forskning ger generellt sett 1 kr in i föreningslivet 5-6 kr tillbaka i samhällsvärde.
Gotlands Föreningsråd kan till våren 2016 ta fram kompetensutveckling för berörda parter på ön
tillsammans med sina samverkansparter.
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Lisa Stark

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

1 (2)

Datum 28 oktober 2015

Regionstyrelsen

Begäran om medel för "Vinternatt 2016"
Förslag till beslut
•

Röda Korset Gotland beviljas ekonomiskt stöd med 300 000 kronor för
samordnarfunktion för humanitärt stöd till EU-medborgare som saknar boende
och försörjning på Gotland.

•

Stödet förutsätter att Röda Korset åtar sig att leda och samordna detta stöd,
inklusive att ansvara för övernattillngsplats.

•

Stödet avser insatser till och med 2016-12-31. Medel anvisas ur regionstyrelsens
budget.

Bakgrund
Sedan december 2014 har Röda Korset samordnat frivilliginsatser till utsatta EUmedborgare som befinner sig på Gotland för att bidra till försörjning av
hemmavarande familjer. Insatserna har samordnats genom det som kom att kallas
Projekt Vinternatt. En samordnare har anställts för att leda och samordna det
humanitära stödet. Regionstyrelsen beslutade om ett projektstöd med 100 tkr för
insatser under det första halvåret 2015. (RS 2015-01-29, § 22). Stödet har under
sommarhalvåret fortsatt genom beslut om bidrag med 210 tkr (RS § 227, 2015-0618).
Boendefrågan löstes inledningsvis genom dels att Visby Stadsmission hyrde ut en
fastighet v"id Axelsro under vintern/våren 2015. När Stadswissionen behövde lokalen
för annan verksamhet erbjöd Region Gotland Röda Korset att hyra det s.k. RU-lägret
på Vis borg som en tillfållig camping med tillgång till mat- och hygienutrymmen samt
en förrådsbyggnad. Inför vintersäsongen har andra möjligheter prövats, bland annat
har Region Gotland erbjudit Röda Korset att hyra de s.k. Toftastugorna som
möjliggör ca 24 sovplatser. Styrgruppen för Vinternatt har emellertid valt att inför
vintern rikta in sig på att återigen hyra RU-lägret för uppställning av uppvärmda
husvagnar. Bedömningen är att man bör se mer långsiktigt på behovet av humanitära
insatser för de utsatta EU-medborgare som befinner sig på Gotland.
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Bedömning
Ledningskontoret delar Röda Korsets bedömning att samordnarfunktionen har varit
avgörande för att förhållandevis få problem uppstått kring EU-migranter på ön. Det
konstruktiva: bemötandet; ett gott kontaktnät med frivilliga och en tydlig
kommunikation om vad som gäller för alla som vistas här har sannolikt haft stor
betydelse. Samtidigt förefaller frivilligengagemanget har avtagit, vilket innebär att
samordnarfunktionen blir än mer betydelsefull.
Ärendet berör stöd till utsatta personer som lämnat sina hem för att de inte ser
möjligheter att försörja sig och sina familjer i hemlandet. Bland de personer som
finns på Godand idag finns föräldrar som regelbundet sänder hem pengar för sina
barns vård. I och med att föräldrar kan skapa sig en inkomst, antingen genom att be
om pengar eller som i vissa fall genom tillfälliga kortare arbeten, får de möjlighet att
bidra ekonomiskt till hemmavarande barns livsvillkor. Ä ven om de långsiktiga
lösningarna inte kan skapas genom beslut i Region Godand finns skäl att tro att de
humanitära insatserna kan ha bidragit till att i någon mån, åtminstone tillfälligt, bidra
till förbättring av barns levnadsvillkor. Mot detta står att det knappast är önskvärt att
barn tvingas leva åtskilt från sina föräldrar. Vad som är barnets bästa i dessa familjer
är svårt att avgöra. Föräldrarnas bedömning är att möjligheterna till viss inkomst här
är avgörande för att trygga barnens uppväxt.

2 (2)

2015-10-23

Röda Korset
Gotland
Region Gotland
Regionstyrelsen

Ansökan om stöd.
Refererande till tidigare dialog i denna fråga ansöker Röda Korset Gotland, härmed om medel för
Röda Korsets, med samverkande organisationers, arbete till stöd för de EU migranter som visas på
Gotland och inte själva kan ordna rimliga boendeförhållanden. Vi har sedan december 2014 arbetat
med samordning av alla insatser, kontakter med olika myndigheter, information till berörda samt
samordnat så att alla som vistats på ön haft möjlighet att sova inomhus.
I detta arbete samverkar Röda Korset, Rädda Barnen, Visby Stadsmission, Svenska Kyrkan och
nätverket Solidaritet Gotland samt i dialog med Region Gotland.
Röda Korset, Gotland är huvudman för verksamheten.
Vi har sedan december 2014 drivit Projekt ”Vinternatt/Sommarnatt”, med syfte att säkerställa de
grundläggande humanitära behoven hos denna grupp.
Organisationernas önskan är att fortsätta det goda samarbetet med Regionen för att skapa bra
förutsättningar för ett fortsatt bra bemötande och stöd till denna grupp. För att kunna göra detta
behövs fortsatt ekonomiskt stöd, främst till samordningstjänsten men även till boendekostnaderna.
Vi avser också att arbeta vidare med att engagera fler delar av samhället för att samverka för ökad
finansiering från flera engagerade företag och organisationer.
Vi anser att vårt samordningsarbete starkt har bidragit till att vi inte har de problem med illegala
bosättningar som finns på många platser i landet samt att arbetet i hög grad har avlastat olika
kommunala funktioner i deras dagliga handläggning av dessa frågor. Ett bidrag till detta kan nog ses
som en väldigt lönsam investering för att avlasta det offentliga som vi idag ser få allt fler utmaningar i
och med pågående flyktingkatastrof. Ett bidrag i detta område ger också organisationerna mer
resurser kvar för att vara aktiva i arbetet kring asylboenden som etableras.
Kostnaderna för samordningstjänsten under 2016 beräknas till ca 600 tkr.
Vd avser kostnaderna för anordnande av logi så finns idag ingen lösning klar och således hellre ingen
prisuppgift, i de av förvaltningen tidigare anvisade platserna och kostnaderna har vi sått signaler om
att kostnaderna inte håller det som utlovats och man pratar om betydligt större belopp utan att ännu
ha specificerat dessa. Här kommer organisationerna att bidra med minst 115 tkr och en del kan
finansieras via nattavgiften. Vi ber att, om behov uppstår, få återkomma med mer dialog i denna del.
Röda Korset Gotland som företrädare för detta arbete ansöker nu om stöd med 300 tkr (50 % av
kostnaden) för samordningsuppdraget.
Pengarna utbetalas till vårt bankgirokonto 821-6095, ange ”Vinternatt 2”.
Med vänliga hälsningar

Göran Wahlqvist
Verksamhetschef Röda Korset
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Lisa Stark

Datum 6 november 2015

Regionstyrelsen

Komplettering av ansökan om medel för "Vinternatt 2016"
Förslag till beslut
•

Röda Korset Gotland beviljas kompletterande ekonomiskt stöd med 59 000
kronor som bidrag till hyra av fastighet för härbärge för EU-migranter på
Gotland.

•

Stödet avser insatser till och med 2016-12-31. Medel anvisas ur regionstyrelsens
budget.

Bakgrund

Röda Korset har lämnat en ansökan om 300 tkr för samordnarfunktion för arbete
med EU-migranterna (2015-10-23). I ansökan bad Röda Korset att få återkomma
när frågan om lokal för härbärge var löst. Den 3 november återkom så Röda Korset
med en ansökan om 59 tkr till en beräknad årshyra om 400 tkr för hyra av en
privatägd fastighet. Finansieringen i övrigt bygger på bidrag från samverkande
organisationer med 145 tkr samt en boendeavgift som höjts med 100 procent, till 20
kr per person och natt (vilket är samma avgift som gäller för härbärget Birkagården).
Röda Korset har mottagit gåvor, bland annat sängar och madrasser, att användas för
humanitära insatser till bostadslösa personer. Delar av dessa gåvor behöver sparas för
att kunna säkerställa det fortsatta arbetet. För att klara detta ansöker Röda Korset
även om att kostnadsfritt kunna få disponera ett kallförråd på ca 40-50 kvm.
Teknikförvaltningen kan erbjuda förrådsplats utan kostnad under begränsad tid, som
längst ett år.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att en härbärgeslösning som kan användas under längre
tid underlättar för frivilligorganisationerna. Utgångspunkten är att det humanitära
stödet ska hanteras av frivilliga krafter och inte är en del av det kommunala
åtagandet. Det är ur regionens perspektiv positivt att boendeavgifterna är likvärdiga
med de som sedan tidigare gäller på härbärget Birkagården. Ledningskontoret
föreslår att Röda Korset beviljas kompletterande ekonomiskt stöd för härbärget.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
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2015-11-03

Röda Korset
Gotland
Region Gotland
Regionstyrelsen

Ansökan om stöd.
Refererande till tidigare dialog i denna fråga ansöker Röda Korset Gotland, härmed om medel för
Röda Korsets, med samverkande organisationers, arbete till stöd för de EU migranter som visas på
Gotland och inte själva kan ordna rimliga boendeförhållanden. Vi har sedan december 2014 arbetat
med samordning av alla insatser, kontakter med olika myndigheter, information till berörda samt
samordnat så att alla som vistats på ön haft möjlighet att sova inomhus.
I detta arbete samverkar Röda Korset, Rädda Barnen, Visby Stadsmission, Svenska Kyrkan och
nätverket Solidaritet Gotland samt i dialog med Region Gotland.
Röda Korset, Gotland är huvudman för verksamheten.
Vi har sedan december 2014 drivit Projekt ”Vinternatt/Sommarnatt”, med syfte att säkerställa de
grundläggande humanitära behoven hos denna grupp.
Vi har nu lyckts hitta en privat aktör som erbjuder oss att hyra lokaler för boendet under 2016, i
första hand. Kostnaden för detta uppgår till ca 400 tkr/12 månader och till detta bidrar våra
organisationer med ca 145 tkr och de boende betalar en av gift på 20 kr/natt (samma som
Birkagården). Vi ansöker nu om stöd för det underskott på 59 tkr som då uppkommer. Vi behöver
också stöd (kostnadsfritt) med tillgång till ett kallförråd på ca 40-50 kvm för att förvara en del av de
gåvor vi fått under året också om vi behöver spara för att säkerställa det fortsatta arbetet. Förslagsvis
någon av de lokaler vi idag använder i det s.k. RU-lägret.
Röda Korset Gotland som företrädare för detta arbete ansöker nu om stöd under 2016 med 59 tkr
för stöd till att lösa boendet samt att, utan kostnad, få disponera kallförråd enligt ovan
Pengarna utbetalas till vårt bankgirokonto 821-6095, ange ”Vinternatt 2”.
Med vänliga hälsningar

Göran Wahlqvist
Verksamhetschef Röda Korset
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Ärendenr RS 2012/439
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Lars Stenström

Datum 28 oktober 2015

Regionstyrelsen

Projekt - Serviceutbud - nuläge, troligt och önskvärt.
förslag till beslut
Regionstyrelsen anslår 300 000 kronor för projektet Serviceutbud - nuläge, troligt
och önskvärt. Medel anvisas ur näringslivsanslaget.

Bakgrund
Ledningskontoret har av regionstyrelsens arbetsutskott fått i uppdrag att genomföra
en förstudie med temat landsbygdsutveckling. Förstudien ska bland annat belysa
serviceortemas betydelse och funktioner samt Regionens verksamheters lokalisering,
effektivitet och kvalitet. I uppdraget ska även en analys av vad som skapar attraktion i
serviceortema ingå.
Projektet (huvudsakligen en utredning) ska innehålla analys, slutsatser och
rekommendationer gällande serviceutbudet på Gotland. Med serviceutbud avses här
såväl offentlig som viss kommersiell service (livsmedelshandel och
drivmedelsstationer).
Projektet/utredningen ska omfatta
en kartering av nuvarande service (nuläget),
en kartläggning av tillgänglighet till service med kollektivtrafik och eget
fordon,
en demografisk prognos till 2025 och därav bedömt servicebehov (scenario 1
- prognostiserat läge),
en befolkningsutveckling till 65 000 invånare 2025 och därav bedömt
servicebehov (scenario 2 - önskvärt läge), samt
en analys av vad som skapar attraktion på landsbygden ur ett
servicehänseende.

Bedömning
Ledningskontoret bedömer att ett kunskapsunderlag för hur offentlig och viss
kommersiell service (livsmedel och drivmedel) kan bidra till att skapa ett hållbart och
attraktivt samhälle. Medel bör beviljas ur näringslivs anslaget.

,
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Projektdirektiv

Lars Stenström

Projektdirektiv
*Projekt

*Projektägare

*Projektledare
NN (från ledningskontoret eller med placering på

ledllliJ:1g~;ko,nt()ret)

i Region Godand
Intressenter

F örtroendevalda och samtliga förvaltningsledningar.
*Bakgrund

Ledningskontoret har av regionstyrelsens arbetsutskott fått i uppdrag att genomföra en
förstudie med temat landsbygdsutveckling. Förstudien ska bland annat belysa serviceorternas
, betydelse och funktioner samt Regionens verksamheters lokalisering, effektivitet och kvalitet.
I I uppdraget ska även en analys av vad som skapar attraktion i serviceorterna ingå.
I
I

I Ledningskontoret har, för att genomföra förstudien, tagit fram förslag på underlag som ska

fInnas i en upphandling för genomförande av förstudien.

*Syfte (varför?)

Kunskap om servic e frågorna s betydelse för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft är en
betydande och viktig hörnsten i det kommande arbetet med en regional utvecklingsstrategi
(RUS) för Godand.
Projektbeskrivning

-----=~----------

-----

Projektet (huvudsakligen en utredning) ska innehålla analys, slutsatser och rekommendationer
gällande serviceutbudet på Godand. Med serviceutbud avses här såväl offentlig som viss
kommersiell service (livsmedelshandel och drivmedelsstationer).

Lars Stenström
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Projektdirektiv

Projektet/utredningen ska omfatta
en kartering av nuvarande service (nuläget),
en kartläggning av tillgänglighet till service med kollektivtraftk och eget fordon,
en demograftsk prognos till 2025 och därav bedömt servicebehov (scenario 1 prognostiserat läge),
en befolkningsutveckling till 65 000 invånare 2025 och därav bedömt servicebehov
(scenario 2 - önskvärt läge), samt
en analys av vad som skapar attraktion på landsbygden ur ett servicehänseende.
Projektet/utredningen ska även presentera två konkreta förslag till geograftskt serviceutbud,
i ett förslag per scenario enligt ovan. Dessutom ska projektet/utredningen belysa hur service i
I de perifera områdena Fårö, Östergamslandet och Storsudret ska hanteras.
I Projektet/utredningen ska även kunna utgöra underlag för framtagande av kollektivtraftkplan.
*Mäl för projektet

Att få ett kunskapsunderlag för hur offentlig och viss kommersiell service (livsmedel
drivmedel) kan bidra till att skapa ett hållbart och attraktivt samhälle.

Beslutspunkter
.n.L,~~\.)H"LV.L\_~"L.H

arbetsutskott fastställer projektdirektivet den 25 november 2015.

*Äterra pportering
Löpande avrapportering till regionstyrelsens arbetsutskott, regiondirektör och
koncemledningsgrupp.
Kommunikation

Se ovan. Utredningsmaterial för vidare beredning i nämnder och förvaltningar.
Kopplingar till andra projekt! uppdrag

•
•
e

Framtagandet av förslag till regional utvecklingsstrategi (RUS) 2030.
Övrigt regionalt tillväxtarbete.
Kunskapsunderlag som stöd för hantering av serviceutbudet i den ekonomiska Disen.

*Slutdatum

2016-03-31
Övrigt (Kompletterande upplysningar, tidsskrivning etc)

Ledningskontoret tar fram ett upphandlingsunderlag.

2. (3)
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Projektdirektiv

Projektorganisation

Projekdedare en bildar tillsammans med Lars Stenström, Lena Johansson och Stefan Persson
en projektgrupp, som tillsammans med upphandlad konsult hanterar utredningen.
Referensgrupp

En förvaltnings överskridande grupp som tillsätts av koncernledningsgruppen samt RULgruppen på lednillgskontoret.
Projektbudget

kronor (för huvudsakligen externa tjänster).
Kodsträng
Ansvar

Konto

Aktivitet

6110
*Datum

2015-11-25

*Underskrift

Per Lindskog

3 (3)
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Ärendenr RS 2015/658

Camilla Ekelund

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Datum 26 oktober 2015

Regionstyrelsen

Medel för kommunikationsinsatser 2016 för bättre
företagsklimat
Förslag till beslut

•

Att ledningskontoret och närillgslivsenheten för 2016 anvisas medel ur
regionstyrelsens (lednings kontorets) "anslag 6003 näringsliv" med
705000 kr för fortsatt arbete för bättre företagsklimat, i enlighet med
arbetsmodellen för Förenkla - helt enkelt.

Bakgrund

Under 2013 påbörjades arbetet med att implementera och genomföra
handlings- och aktivitetsplanen för projektet Förenkla - Helt enkelt. Arbetet
har sedan utvecklats och systematiska kommunikationsinsatser har visat sig
vara centrala. Formellt avslutades Förenkla - helt enkelt i egenskap av projekt i
december 2014, men ett arbete i enlighet med arbetsmodellen för Förenklahelt enkelt kommer att fortsätta även under 2016 som en del i ordinarie
verksamhet. Betygen i senaste Insiktsmätnillgen som presenterades i september
2015, samt i Svenskt näringslivs ranking visar att Region Gotland är på väg åt
rätt håll men att arbetet behöver fortsätta.
En prioriterad åtgärd har varit att arbeta proaktivt och löpande förbättra
kommunikation och samverkan med näringslivet och olika organisationer. De
kommunikationsinriktade åtgärderna och dialogen med företagen har visat sig
vara bland de viktigaste förbättringsåtgärderna och behovet har ökat väsentligt
i samband med arbetet med att förbättra företagsklimatet. Region Gotland och
näringslivsenheten kommer även under 2016 att fortsätta arbeta med flera
riktade insatser i form av bland annat återkommande näringslivs frukostar,
nyhetsbrev till företagare, deltagande i företagardagen, kommunikation av olika
mätningar, utvecklingsarbete kopplat till den externa webben. Arbetet kommer
att ske utifrån en kommunikationsstrategi med flertalet
kommunikationsaktiviteter kopplade till dessa områden. Under 2015 har
livesänd webb-TV, från bl.a. de näringslivsfrukostar som anordnas,
genomförts. Denna aktivitet mångdubblade åhörarantalet på dessa mötet och

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se
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Webbplats www.gotland.se
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Region Gotland

öppnade därmed upp för möjligheten till ökat deltagande över hela Gotland,
något som på kort tid ser ut att ha slagit igenom bland företagare och
allmänhet. Ambitionen är att fortsätta utveckla användningen för ökad
tillgänglighet genom detta medium under 2016.
Kostnadsbudget kommunikationsinsatser 2016
.

K:os~ader

..

.'

Kommunikationsstöd Info-teamet (550 timmar)
Streamad webb-TV inkl abonnemang playkanal
Ljud och ljus
Frukostkostnader (näringslivsfrukostar, 4 möten)
Annonser/ övr kommunikation
Övriga omkostnader

Summak9stnader

..

.
..

2016
400000
65000
85000
15000
115000
25000
705 ()OO

Bedömning

Baserat på de positiva erfarenheterna av näringslivs enhetens arbete under
perioden 2013 till och med 2015, med riktade kommunikations- och
informationsinsatser, är bedömningen att arbetet bör fortsätta och utvecklas
ytterligare under 2016. Detta då insatserna visat sig vara ett väl fungerande
verktyg för att möta de allt högre kraven på proaktiv information och
kommunikation som finns från företag, organisationer, allmänhet och andra
.-_in. . .tressenter som b1örs av Region Gotlands och näringslivsenhetens arbete.
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Ärendenr RS 2015/659

Camilla Ekelund

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Datum 20 oktober 2015

Regionstyrelsen

Fortsättning projektet Digital Lots - ansökan om medel ur
näringslivsanslaget 2016
Förslag till beslut

Att medel anvisas ur regionstyrelsens (ledningskontorets) "anslag 6003
näringsliv" med sammantaget 385000 kr för projektet "Digital lots"
under 2016.
Bakgrund

Att etablera en lotsfunktion inom Region Gotland är en av de aktiviteter för ett
bättre företagsklimat som är prioriterade. Målet att detta ska öka servicegrad,
tillgänglighet och förenkling för företag i kontakten med Region Gotland.
Lotsfunktionen ska vara en enkel och naturlig väg in i Region Gotland för de
företag som har behov av stöd i samband med, i första hand
myndighetsärenden, men även i fråga om nyetableringar. Under 2014 anställdes
en företags- respektive evenemangs lots hos Inspiration Gotland AB.
En viktig del i lots funktionen är att det även finns ett enkelt informations- och
ansöknings förfarande kopplat till tillstånd och anmälningar. Viktiga kanaler för
detta är bLa. www.gotland.se och www.gotland.com (Inspiration Gotlands
portal för företagare). Olika förvaltningar och Inspiration Gotland har på olika
sätt byggt upp en informations struktur kopplat till e-*nster och e-blanketter
och förbättringsarbete pågår löpande. En övergripande samordning av arbetet
för information och

~änster v~a

webben har dock inte skett i tillräcldig

omfattning.
Syftet med projektet Digital lots är att kraftsamla för att skapa information och
~änster

som är kundanpassade för företag och samtidigt utgör ett stöd för
lotsfunktionen. Syftet är också att förbereda för att Region Gotlands
kommunala tillstånd och anmälningar successivt kommer att integreras med
webb~änsten

www.verksamt.se. Detta nationella projekt, där Region Gotland

deltar som pilotkommun (re f beslut RS 2015/490) leds gemensamt av Sveriges
kommuner och landsting, Tillväxtverket och Bolagsverket.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE·621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803

~Region

~Gotland
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Projektmålen för Digital lots är följande:
Genomgång av befintlig webbinformation och funktioner på
www.godand.se och www.godand.com som vänder sig till företag,
kopplat till vägledning, tillstånd och anmälningar.
Framtagning av handlingsplan för förbättringar och genomförande av
förbättrings åtgärderna.
Framtagning av förslag till framtida organisation för förvaltning och
underhåll av webben i dessa delar.
Den digitala lotsen delas in i tre delar i form av 1) Förstudie, 2) Planering och
framtagning av handlingsplan, 3) Genomförande.
Projektet beräknas pågå till och med juni 2016. Under 2015 har en
handlings p lan har tagits fram genomförandet av handlingsplanen påbörjats.
Under 2016 återstår att slutföra genomförandet.
Kostnadsbudget Digital Lots 2016

Kostnader
Kommunikationsstöd Info-teamet (400 timmar)
Extern projekdedning

2016
300000
65000

Övriga omkostnader

20000

Summa kostnader

385000

Bedömning

Ledningskontoret anser att införandet aven lotsfunktion gentemot företagen
är en av de enskilt viktigaste insatserna för att förbättra Region Godands
service till företagare med myndighetskontakter. Som en del i detta ingår
arbetet att utveckla en digital lots funktion på webben. Lotsfunktionen bedöms
följaktligen som ett av de viktigare bidragen från Region Godands sida i arbetet
att förbättra det godändska företags klimatet.
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Övriga förväntade effekter är flera, bLa:
Upplevd kvalitets ökning och användarvänlighet på www.gotland.se och
www.gotland.com bland gotländska företagare.
Ökad tillgänglighet genom ett ökat utbud av e-*nster kopplade till
Region Gotlands myndighetsutövning.
Minskad andel ansökningar/anmälningar som kräver kompletteringar.
Färre frågor till handläggare vilket frigör handläggningstid.
Ökad intern samverkan mellan enheter.
Intern samordning av information.
Ökat förtroende för Region Gotlands myndighetsutövning.
Bättre företagsklimat.

Ärendenr RS 2015/660

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Peter Lindvall

Datum 2 november 2015

Regionstyrelsen

Framtida struktur för Gotlands näringslivs- och etableringsservice
AB (GNEAB) samt dess dotterbolag Inspiration Gotland AB och
Wisby Strand Congress och Event Gotland AB
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att en bolagsstruktur bildas enligt nedan
beskrivet förslag samt att Regionfullmäktige ger Regionstyrelsen i delegation att
verkställa förändringen.
Sammanfattning

Detta underlag beskriver hur en utvecklad bolagsstruktur och styrning för GNEAB
med dotterbolag bör se ut och vilka konsekvenser denna förändring får både vad
avser skattemässiga konsekvenser samt styrningen av bolagen.
Bakgrund

Samtliga tre bolag har under det senaste året haft olika utmaningar vilka visat på vissa
brister i ägarstyrning och förändrad inriktning vilket föranleder detta förslag till
förändring.
GNEAB ägs idag till 100 % av Region Gotland. GNEAB äger sedan i sin tur 100 %
av aktierna i dotterbolagen WS och IG.
Styrelserna i respektive bolag ser idag ut enligt nedan;
GNEAB
Bo Björkman (ordförande)
Eva Nypelius
Thomas Gustafson
Robert von Krusenstjerna
Isabel Enström

WS
Bo Björkman (ordförande)
Eva Nypelius
Thomas Gustafson
Robert von Krusenstjerna
Isabel Enström

IG
Björn Jansson (ordförande)
Eva Nypelius
Per Lindskog
Jörgen Wessman
Eva Werkelin

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2015/660

GNEAB:s fastighetsbestånd är nu avyttrat och kvar i bolaget finns endast ägandet av
de två dotterbolagen samt ett mindre innehav av inventarier. Förutom att
fastigheterna är avvecklade har även operativ verksamhet förts över till Inspiration
Gotland. GNEABs varumärke har också lidit skada av det senaste årets negativa
händelser. GNEAB föreslås därför likvideras så snart nu pågående processer är
hanterade.
WS äger fastigheten där kongresshallen Wisby Strand finns och bolaget har idag
ingen annan verksamhet. WS föreslås fr.o.m. 2016-01-01 ägas direkt av Region
Gotland och vad avser löpande praktisk hantering och fastighetsförvaltning föreslås
att detta samordnas med tekniska förvaltningens fastighetsavdelning vilka redan idag
sköter fastighetsskötsel.
IG bedriver bl.a. destinationsutvecklingsverksamhet samt är hyresvärd för
verksamheten i Donnerska huset. IG föreslås fr.o.m. 2016-01-01 ägas direkt av
Region Gotland och även fortsättningsvis styras av den styrelse som valdes på
bolagsstämman. Tillsynsfunktion på ledningskontoret föreslås vara
näringslivsenheten. Nya ägardirektiv är under framtagande för IG.
Konsekvenser

För att belysa de skattemässiga konsekvenserna av den beskrivna processen har PWC
upprättat bifogat pm samt förslag till körschema. Förslagsvis genomförs denna
förändring i nära samarbete med PWC samt regionens ekonomidirektör.
Preliminär besluts- och genomförandeprocess

9/11

Information och diskussion i regionstyrelsens arbetsutskott

25/11

Beslut regionstyrelsen

14/12

Beslut regionfullmäktige

31/12

Genomförande enligt ovan beskriven process

Bedömning

Ledningskontoret bedömer att GNEAB bör likvideras och att aktierna i
dotterbolagen Inspiration Gotland AB och Wisby Strand Congress och Event
Gotland AB ska föras över till Region Gotland. Förändringarna är en naturlig följd
av hur de tre bolagen utvecklats under det senaste året.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
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Beskrivning av förslag till beslut
Nuläge

Framtid

Region
Gotland

Region
Gotland

100%
Antal aktier = 21
Aktiekapital = 210 tkr
EK = Pågående KBR

100%
Wisby
Strand

GNEAB

100%
Wisby
Strand
Antal aktier = 100
Bokfört värde = 1 mkr
EK = 1.4 mkr

100%
Inspiration
Gotland
Antal aktier = 1000
Bokfört värde = 100 tkr
EK = 0,8 mkr

100%
Inspiration
Gotland

Aktierna i bolaget
säljs till Region
Gotland per 31/12
2015

Aktierna i bolaget
säljs till Region
Gotland per 31/12
2015

Ansvaret för
styrning och
ledning hanteras av
Regionstyrelsen
och driften
samordnas med
TKF/FFA.

Nuvarande styrelse
fortsätter och
näringslivsenheten
ansvarar framledes
för tillsyn av
bolaget

100%
GNEAB

Bolaget likvideras
vid lämpligt tillfälle
under 2016 när
pågående
processer är
hanterade

www.pwc.com/se
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Bakgrund och uppdrag
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Bakgrund och uppdrag
•

Region Gotland (dvs. Gotlands kommun), ett skattebefriat subjekt, äger Gotland näringslivs- och
etableringsservice AB, nedan ”Gotland AB”, till 100 %.

•

Gotland AB äger i sin tur Inspiration Gotland AB, nedan ”Inspiration AB”, till 100 % samt Wisby Strand Event &
Congress Gotland AB, nedan ”Wisby AB”, till 100 %.

•

Gotland AB:s verksamhet består bl.a. av att främja företagsetableringar och utveckling inom befintliga företag
inom Region Gotland. I inkomstdeklarationen för beskattningsåret 2014 redovisade Gotland AB ett ospärrat,
skattemässigt underskott om 4 371 426 kr.

•

Inspiration AB:s huvudsakliga verksamhet består av platsmarknadsföra Gotland som besöks- och inflyttningsort
samt att bedriva turistbyrå och annan besöksfrämjande verksamhet. I inkomstdeklarationen för beskattningsåret
2014 redovisade Inspiration AB ett ospärrat, skattemässigt underskott om 261 118 kr.

•

Wisby AB:s verksamhet består av att äga och förvalta fastigheter. I inkomstdeklarationen för beskattningsåret
2014 redovisade Wisby AB ett skattemässigt överskott om 385 697 kr.

•

Gotland AB avser att under innevarande räkenskapsår överlåta alla andelar i Inspiration AB och i Wisby AB till
Region Gotland för ett pris som ännu inte är fastställt.

•

Fråga har uppkommit vilka beskattningskonsekvenser som kan uppkomma i samband med överlåtelserna.

•

PwC, nedan “vi”, har av Region Gotland fått uppdraget att kommentera beskattningskonsekvenser som kan
uppkomma i samband med överlåtelserna.

•

Memot är upprättat med utgångspunkt från ett inkomstskatteperspektiv.

•

Memot omfattar inte effekter avseende mervärdesskatt.

Omstrukturering
PwC
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Bakgrund och uppdrag
•

Våra kommentarer i detta memo är baserade på den information som vi erhållit från ovan nämnda juridiska
personers företrädare. Vidare är utgångspunkten att tidigare upprättade inkomstdeklarationer är korrekta.

•

Våra kommentarer i memot är baserade på nuvarande skattelagstiftning per dagens datum. Förändringar i
lagstiftning och eller av rättspraxis kan medföra att våra slutsatser inte längre gäller.

•

Detta memo avser endast beskattningskonsekvenser enligt intern svensk skattelagstiftning.

•

De kommentarer som uttrycks innefattar endast de transaktioner som beskrivs i memot. Memot får inte användas
eller läggas till grund för någon annan person eller företag. Inte heller får det kopieras eller distribueras till tredje
person, myndighet eller i övrigt citeras eller hänvisas till utan vårt skriftliga medgivande.

•

Memot är upprättat av Håkan Behmer och Markus Zung, skattejurister, PwC.
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Kommentarer till omstrukturering
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Nuvarande ägarstruktur
Region Gotland äger Gotland AB till 100 %.
Region
Gotland

Gotland AB äger dotterbolagen Inspiration AB och Wisby AB till
100 %.

100 %

Vår kommentar
Mot bakgrund av att Region Gotland är en kommun är den
undantagen från skattskyldighet.

Gotland AB

Gotland AB:s andelar i dotterbolagen Inspiration AB och i
Wisby AB är onoterade och klassificeras därmed som
näringsbetingade andelar, vilket innebär att utdelningar från
dotterbolagen ej är skattepliktiga samt att kapitalvinster ej är
skattepliktiga. Motsatsvis innebär detta att kapitalförluster ej är
avdragsgilla.

100 %

Inspiration AB

100 %

Wisby AB

Räkenskapsåret 2014 deklarerade Gotland AB ett skattemässigt
underskott om 4 371 426 kr, Inspiration AB ett skattemässigt
underskott om 261 118 kr och Wisby AB ett skattemässigt
överskott om 385 697 kr.
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Omstrukturering

Gotland AB avyttrar alla andelar i Inspiration AB och i
Wisby AB till Region Gotland.

Region
Gotland

Vår kommentar
Mot bakgrund av att Region Gotland är ett
skattebefriat subjekt samt att andelarna i Inspiration
AB och Wisby AB klassificeras som näringsbetingade
andelar kan överlåtelsen ske till ett pris som
understiger marknadsvärden utan
beskattningskonsekvenser. Uttagsbeskattning
aktualiseras således inte.

100 %

Gotland AB

Inspiration AB och Wisby AB kan därmed överlåtas
för en köpeskilling mellan marknadsvärden och
skattemässiga värden (normalt bokförda värden).

100 %

Inspiration AB

Omstrukturering
PwC

100 %

Wisby AB
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Omstrukturering
Vår kommentar forts.
Region
Gotland

Mot bakgrund av att Inspiration AB har ett skattemässigt
underskott från föregående räkenskapsår om 261 118 kr
betraktas Inspiration AB skattemässigt som ett
underskottsbolag.
Detta innebär att överlåtelsen av Inspiration AB till Region
Gotland, dvs. till en person utanför den äkta koncernen, att
reglerna om ägarförändring, belopps- och
koncernbidragsspärr aktualiseras. Enligt vår preliminära
bedömning omfattas inte kommun av dessa regler. Denna
fråga måste dock utredas vidare, men enbart om priset på
aktierna kommer att understiga 131 000 kronor pga
beloppsspärren.

100 %

Gotland AB

100 %

Inspiration AB:s tidigare års underskott begränsas således
inte vid en överlåtelse till Region Gotland.
Vidare finns det en särskild begränsning av möjligheter till
avdrag för förlust i samband med överlåtelse av verksamhet
och tillgångar till kommunen (Lex Kockum) om den
huvudsakliga delen av verksamheten överlåts. Mot bakgrund
av att aktierna i Inspiration AB och Wisby AB inte synes
utgöra den övervägande delen av Gotland AB:s verksamhet
har vi inte närmare granskat denna del.
Omstrukturering
PwC

Inspiration AB

100 %

Wisby AB
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Analys skatt

Omstrukturering
PwC

2015-08-31
10

Skatteteknisk analys – svenska interna
skatteregler
Juridiska personer
Näringsbetingade andelar

Skattesats

Utdelning

•

Bolagsskattesatsen i Sverige uppgår till 22 %.

•

Kommuner är helt undantagna från skattskyldighet.

•

•

Utdelning som ett svenskt aktiebolag erhåller från ett
dotterbolag är som huvudregel skattefri.

Utdelning som erhålls från ett onoterat aktiebolag som
utgör en kapitaltillång är skattefri. (Näringsbetingade
andelar, se 24 kap. inkomstskattelagen)

Kapitalvinst
•

Kapitalvinst som uppkommer vid försäljning av en
näringsbetingad andel är som huvudregel skattefri.

•

En kapitalförlust som uppkommer vid försäljning av
en näringsbetingad andel är som huvudregel ej
avdragsgill.

Omstrukturering
PwC
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Skatteteknisk analys – svenska interna
skatteregler
Juridiska personer
Underprisöverlåtelser mellan bolag
•

•

•

Med underprisöverlåtelse avses att en tillgång
överlåts till ett pris som understiger marknadsvärdet.
Genom en underprisöverlåtelse är det mellan företag
möjligt att överta tillgångar till skattemässigt värde
(i princip bokfört värde).

Som huvudregel ska tillgångar i ett bolag överlåtas
till marknadsvärdet. Om ett bolag överlåter
tillgångar som ingår i verksamheten till ett pris som
istället understiger marknadsvärdet kan överlåtelsen
utlösa en s.k. uttagsbeskattning.
Med uttagsbeskattning menas att bolaget beskattas
såsom om tillgångarna avyttrats för marknadsvärdet.
Under vissa förutsättningar kan dock tillgångar
överlåtas till ett pris som understiger
marknadsvärdet utan att detta utlöser några
beskattningskonsekvenser enligt de s.k.
underprisreglerna.

Omstrukturering
PwC

•

Givet att samtliga villkor i underprisreglerna är
uppfyllda kan övervärden flyttas mellan aktiebolag
utan negativa skatteeffekter.

•

Vidare krävs att det förvärvande företaget är
skattskyldigt för inkomst av näringsverksamhet
avseende de överlåtna tillgångarna.

•

När koncernbidragsrätt saknas mellan två företag
krävs att det är fråga om en hel näringsverksamhet
som överlåts alternativt en verksamhetsgren.

•

Om andelarna i det överlåtande företaget är
kvalificerade , direkt eller indirekt, ska andelarna i det
förvärvande företaget vara kvalificerade i minst
samma omfattning som andelen kvalificerade andelar
i det överlåtande företaget.
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Skatteteknisk analys – svenska interna
skatteregler
Effekter av ägarförändring – beloppsspärr och koncernbidragsspärr
När ett företag får det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag, dvs. ett företag med inrullat
underskott från tidigare år, kan underskottsavdragen begränsas genom en beloppsspärr och/eller en
koncernbidragsspärr.
Med företag avses svenska aktiebolag, svensk ekonomisk förening, svensk sparbank, svenskt ömsesidigt
försäkringsföretag, svensk stiftelse, svensk ideell förening, och utländskt bolag.

Med bestämmande inflytande avses det associationsrättsliga begreppet, vilket innebär att ett aktiebolag har
bestämmande inflytande när det innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i den
juridiska personen.
Beloppsspärren innebär att underskott som har uppkommit före det beskattningsår då ägarförändringen inträdde
inte längre kan utnyttjas till den del underskottet överstiger 200 % av köparföretagets utgift för att förvärva det
bestämmande inflytandet. Vid beräkningen ska utgiften minskas med kapitaltillskott som har lämnats till
underskottsföretaget före ägarförändringen, dock tidigast två beskattningsår före det beskattningsår då
ägarförändringen skedde. Om underskottet överstiger den dubbla köpeskillingen får således det överstigande
beloppet inte utnyttjas, varken nu eller vid ett senare tillfälle.
Även koncernbidragsspärren aktualiseras då det skett en ägarförändring i ett underskottsföretag.
Koncernbidragsspärren innebär att kvarvarande underskott från föregående år inte får kvittas mot koncernbidrag
under det beskattningsår då ägarförändringen inträffade och de fem därpå följande beskattningsåren. Till skillnad
från beloppsspärren innebär koncernbidragsspärren inte något definitivt borfall av rätten till avdrag för gamla
underskott. Kvarvarande underskott skjuts istället fram på så sätt att det inte får kvittas mot koncernbidrag under
spärrtiden.

Omstrukturering
PwC

2015-08-31
13

Skatteteknisk analys – svenska interna
skatteregler
Effekter av ägarförändring – beloppsspärr och koncernbidragsspärr
Om en ägarförändring utlöser beloppsspärr och koncernbidragsspärr tillämpas beloppsspärren först. Det
underskott som kvarstår efter att beloppsspärren har tillämpats spärras för koncernbidrag.
Beloppsspärr och koncernbidragsspärr inträder inte om underskottsföretaget och det förvärvande företaget
redan innan ägarförändringen ingick i samma koncern.
Spärreglerna berör underskott som uppkommit före det beskattningsår då ägarförändringen inträdde. Det
finns således inga restriktioner för underskott som uppkommer under det år ägarförändringen sker eller
underskott som uppkommer senare år. Underskottsföretaget kan således kvitta underskott som uppkommer
under det år ägarförändringen sker eller senare år mot erhållna koncernbidrag. Det finns heller inga hinder för
underskottsföretaget att kvitta det koncernbidragsspärrade underskottet mot vinst i verksamheten till den del
det inte består av mottagna koncernbidrag. Det koncernbidragsspärrade underskottet får dock utnyttjas för
kvittning mot överskott i den egna verksamheten först efter det att ett eventuellt ospärrat underskott
utnyttjats.
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Skatteteknisk analys – svenska interna
skatteregler
Effekter av ägarförändring – Lex Kockum
Bestämmelserna innebär att ett aktiebolag som helt eller till övervägande del överlåter sin verksamhet eller
sina tillgångar till kommunen inte får avräkna underskott, som uppkommit före eller i samband med
överlåtelsen, från inkomster som bolaget får efter överlåtelsen.
Begränsningsreglerna gäller inte efter en försäljning som framstår som ett normalt led i en affärsverksamhet.
Vad som menas med huvudsaklig del av verksamheten har skatteutskottet uttalat att som riktpunkt bör gälla
att företag som behåller mer än 20 % av den totala verksamheten inte ska omfattas av reglerna.
Utgångspunkten vid beräkningen är förhållandena vid beskattningsårets ingång jämfört med förhållandena
efter överlåtelsen.
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Kontaktpersoner
Håkan Behmer
Håkan.behmer@se.pwc.com
010-212 72 33
Markus Zung
Markus.zung@se.pwc.com
010-212 47 65

© 2010 Pw C. All rights reserved. Not for further distribution w ithout the permission of Pw C.
"Pw C" refers to the netw ork of member firms of Pricew aterhouseCoopers International Limited
(Pw CIL), or, as the context requires, individual member firms of the Pw C netw ork. Each
member firm is a separate legal entity and does not act as agent of Pw CIL or any other
member firm. Pw CIL does not provide any services to clients. Pw CIL is not responsible or
liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of their
professional judgment or bind them in any w ay. No member firm is responsible or liable for the
acts or omissions of any other member firm nor can it control the exercise of another member
firm's professional judgment or bind another member firm or Pw CIL in any w ay.

Region Gotland – Körschema
Vad?

När?

Vem?

1a

Fastställa köpeskilling avseende Inspiration AB och
Wisby AB.

Oktober 2015

Gotland AB

1b

Beräkning av aktiernas (Inspiration AB och Wisby AB)
skattemässiga värden om avyttring ska ske till detta
pris.

Oktober 2015

Håkan/Markus
(PwC)

1c

Fastställa konsekvenser avseende underskott.

Oktober 2015

Håkan/Markus
(PwC)

1d

Fastställa redovisningsmässiga- och civilrättsliga
konsekvenser.

Oktober 2015

Lars (PwC)

2

Upprättande av överlåtelseavtal samt eventuella
reverser.

November 2015

Håkan/Anders
(PwC)

3

Ta ställning till och eventuellt upprätta
skalbolagsdeklaration (-er).

November 2015

Håkan/Markus
(PwC)

4

Upprättande av noteringsbilaga till Inspiration AB:s
inkomstdeklaration rörande underskott.

I samband med
deklarationsinlämning 2016

Håkan/Markus
(PwC)
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Ledningskontoret
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Lisa Stark

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

1 (2)

Datum 26 oktober 2015

Regionstyrelsen

Remiss - Slutbet av utredningen om Tvångsvård för barn och
unga. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71)
Förslag till beslut
Regionstyrelsen lämnar ledningskontorets förslag som yttrande över remissen Barns
och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71).

Bakgrund
Regionstyrelsen har mottagit en remiss från Socialdepartementet om slutbetänkandet
Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71).
Regeringen vill ha synpunkter på förslagen och materialet i betänkandet. Remissvaret
från regionen ska inkommet till Socialdepartementet senast den 30 november 2015.
Den 12 juli 2012 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppgift att
göra en översyn av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU) samt analysera behovet av förändringar och förtydliganden av regelverket.
Vissa frågor som berör social~änstlagen (2001 :453) ingick också i uppdraget. Den 3
september 2012 förordnades överdirektören Håkan Ceder som särskild utredare.
Utredningens innehåll och bedömningar framgår av bifogad sammanfattning.
Betänkandet har remitterats till socialnämnden för yttrande.

Bedömning
Betänkandet innehåller ett förslag till en ny lag med särskilda bestämmelser om vård
av barn och unga (LVU) samt förslag till ändringar i ett antal lagar som har beröring
till denna lag. Förslaget om en ny LVU innehåller i huvudsak samma kriterier för
beredande av vård, men utredningen har tagit sikte på att stärka barns och ungas
rättssäkerhet, då de får vård utan samtycke.
Ledningskontoret delar socialnämndens uppfattning att förslaget om en ny LVU är
både genomtänkt och välmotiverat. Lagen bedöms kunna leda till bättre kvalitet i den
vård som är nödvändig för att barn och unga ska växa upp utan påtagliga risker för
att hälsan och utvecklingen skadas. Lednillgskontoret tillstyrker i likhet med
socialnämnden förslaget i sin helhet.
Remissen utgår ifrån en grundsyn på barn och ungas rättigheter som helt
överensstämmer med bärande principer i FN:s konvention om barnets rättigheter.
Därmed kan förslagen bedömas ha positiva konsekvenser för flickor och pojkar såväl

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postad ress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

l
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Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2015/474

när det gäller rätten till hälsa och utveckling som när det gäller rätten till delaktighet i
frågor som berör barnet.

Bilagor:

7

Bilaga 1 sammanfattning av betänkande SOU 2015:71

2 (2)
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Regionstyrelsen

Ert dnr S2015/04694/FST
Handlingstyp

Yttrande

Datum 25 november 2014

Socialdepartementet

Remiss - Slutbetänkande av utredningen om Tvångsvård
för barn och unga. Förslag till ny lVU (SOU 2015:71)
Region Gotland tillstyrker i sin helhet förslaget i betänkandet Barns och ungas
rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71).

Region Gotland

Björn Jansson
regionstyrelsens ordförande

Per Lindskog

tf. regiondirektör

Besöksadress Visborgsallen 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Socialnämndens sammanträde 14 oktober 2015

Protokoll

SON § 139

Svar p~ slutbetänkande Barns och ungas rätt vid tv~ngsv~rd.
Förslag till ny LVU (SOU 2015:71)
SON 2015/294
- Tjänsteskrivelse 6 oktober 2015

Socialnämndens beslut
•

Socialnämnden lämnar förvaltningens förslag som sitt svar på regeringens
betänkande om Bams och tingas rätt vid tvångsvård Fiirslag till f!J' LVU (SOU 2015:71).

•

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Socialdepartementet har gett Region Gotland möjlighet att lämna synpunkter på
förslagen och materialet i slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.
Förslag till ny LVU (SOU 2015:71). Regionstyrelsen har vidareremitterat betänkandet
till socialnämnden.
Betänkandet innehåller ett förslag till en ny lag med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU) samt förslag till ändringar i ett antal lagar som har beröring till denna lag.
F örslaget om en ny LVU innehåller i huvudsak samma kriterier för beredande av vård,
men utredningen har tagit sikte på att stärka barns och ungas rättssäkerhet, då de vårdas
utan samtycke.
Förvaltningen anser att förslaget om en ny LVU är både genomtänkt och välmotiverat.
Lagen bedöms kunna leda till bättre kvalitet i den vård som är nödvändig för att barn
och unga ska växa upp utan påtagliga risker för att hälsa och utveckling skadas. Förvaltningen tillstyrker förslaget i sin helhet.

Expedieras
Lisa Stark, folkhälsoenheten, LK
Hans Haglund, kvalitet- och utvecklingsenheten
enhetschef Mariann Godin-Luthman, kvalitet- och utvecklingsenheten
avdelningschef Christina Godarve, fFO

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Ärendenr SON 2015/294

Socialförvaltningen

1 (2)

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 6 oktober 2015

Socia Inä mnden

Förslag till remissvar slutbetänkandet Barns och ungas
rätt vid tvångsvård. Förslag till ny lVU (SOU 2015:11)
Förslag till beslut
Socialnämnden lämnar förvaltningens förslag som sitt svar på regeringens betänkande om Barns och tingas rätt lJid tvångsvård. Piks/ag till f!J' L VU
(SOU 2015:71).
Bakgrund
Regionstyrelsen har vidareremitterat en remiss från Socialdepartementet, som
remitterat slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till
ny LVU (SOU 2015:71) till regionen. Regeringen vill ha synpunkter på förslagen och materialet i betänkandet. Remissvaret från regionen ska inkommet till
Socialdepartementet senast den 30 november 2015. Regionstyrelsen har angivit
sista svarsdatum den 28 oktober 2015.
Den 12 juli 2012 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med
uppgift att göra en översyn av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga (LVU) samt analysera behovet av förändringar och förtydliganden av regelverket. Vissa frågor som berör socialtjänstlagen (2001:453) ingick
också i uppdraget. Den 3 september 2012 förordnades överdirektören Håkan
Ceder som särskild utredare.
Utredningens innehåll och bedömningar framgår av bifogad sammanfattning.
Bedömning
Betänkandet innehåller ett förslag till en ny lag med särskilda bestämmelser om
vård av barn och unga (LVU) samt förslag till ändringar i ett antal lagar som
har beröring till denna lag. Förslaget om en ny LVU innehåller i huvudsak
samma kriterier för beredande av vård, men utredningen har tagit sikte på att
stärka barns och ungas rättssäkerhet, då de får vård utan samtycke.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post registrator_son@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.sejsocialtjanst

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Region

Gotland
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Socialförvaltningen

Ärendenr SON 2015/294

Region Gotland

F örslaget om en ny L VU är både genomtänkt och välmotiverat. Lagen bedöms
kunna leda till bättre kvalitet i den vård som är nödvändig för att barn och
unga ska växa upp utan påtagliga risker för att hälsan och utvecklingen skadas.

Socialnämnden har inga ytterligare synpunkter på förslaget utan tillstyrker det i
sin helhet.

Socialförvaltningen

Marica Gardell
socialdirektör

2 (2)

Sammanfattning

Sammanfattning

Utredningens uppdrag och arbete

39

Utredningen har lagt stor vikt vid att inhämta synpunkter från
barn och unga som har erfarenhet av att vara i samhällets vård samt
ta del av rapporter och studier som beskriver samhällsvården ur ett
barnperspektiv. Förutom kontakt med enskilda ungdomar har
utredningen samtalat med grupper av ungdomar som har ingått i
olika ptojekt hos Barnombudsmannen (BO) och ungdomar som är
ambassadörer för Knas hemma, ett projekt som syftar till att stärka
rättigheterna för barn och unga i familjehem och HVB. Utredningen har också via en brevlåda på BO:s webbplats tagit emot synpunkter från barn och unga med erfarenhet av vård enligt LVU.
Utredningen har hämtat in information från professionellt verksamma, forskare, familjehems föräldrar, personal vid HVB, barnrättsorganisationer, andra organisationer, myndigheter samt från
enskilda föräldrar som kontaktat utredningen.
Utredningen har i behandlingen av olika delområden, i redogörelser, analyser och förslag eftersträvat att utgå från bästa tillgängliga kunskap. Mot den bakgrunden har i översynen lagts stor
vikt vid att redovisa relevant forskning i olika delar.

Barnrättsperspektivets grunder
Utredningens huvuduppgift har varit att stärka barnrättsperspektivet i tvångsvården för barn och unga och i vissa andra delar av den
sociala barn- och ungdomsvården. Det dokument som särskilt
formulerar barns mänskliga rättigheter är barnkonventionen. Barnkonventionen kan sägas vara vår tids samhälleliga barn perspektiv
som ska genomsyra alla beslut som rör barn. De förändringar som
föreslås har därför framför allt sin grund i barnkonventionens
normer och principer.
För att samhället ska kunna tillförsäkra barn och unga skydd
och god vård även utan samtycke måste tvångsvården vara legitim
och utföras med höga krav på rättssäkerhet och kvalitet. Det krävs
vidare etiska analyser och överväganden både på en principiell nivå
och i den dagliga tillämpningen av lagen.

40
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Regeringen beslutade den 12 juli 2012 att tillkalla en särskild
utredare med uppdrag att göra en översyn av lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Av direktiven
framgår att även vissa frågor som rör socialtjänstlagen (2001:453,
SoL) ingår i uppdraget (dir. 2012:79). Syftet med utredningen är att
ytterligare stärka barnrättsperspektivet oeh rättssäkerheten för
barn och unga samt bidra til! kvalitetsutveckling inom den sociala
barn- och ungdomsvården, med särskilt fokus på tvångsvård.
Utredningen antog namnet Utredningen om tvångsvård för barn
och unga.
Genom til!äggsdirektiv, beslutade den 19 juni 2013, fick utredningen i uppdrag att se över olika placeringsalternativ för barns och
ungas boende, vård och fostran enligt SoL och LVU och att lämna
förslag till flera alternativ än vad som finns i dag (dir. 2013:74). I
denna del lämnade utredningen ett delbetänkande (SOU 2014:3) i
februari 2014. Förutom förslag i enlighet med tilläggsdirektiven
behandlades i delbetänkandet vissa frågor som ingår i utredningens
ursprungliga direktiv. Det gällde bl.a. om kraven på familjehemsoch jourhemsföräldrars lämplighet bör skirpas, om privata
verksamheter inom familjehemsvården i vissa fall bör vara
tillståndspliktiga samt hur kraven bör utform"s för verksamheter
som befinner sig i gränslandet mellan familjehem och hem för vård
eller boende (H VB) .
Den 12 juni 2014 beslutade regeringen att komplettera utredningens uppdrag med att göra en översyn av hur långsiktighet och
stabilitet i större utsträckning kan säkerställas för barn som är eller
bedöms bli långvarigt placerade (dir. 2014:87).

sou 2015,71

SOU 2015,71

Sammanfattning

En ny lag med barnet som rättighetsbärare
Utredningen anser att barnrättspcrspcktivcl behöver stärkas i

tvångsvården för barn och unga och att det kräver en omarbetning av
dagens LVU. Utredningen föreslår en ny lag om tvångsvård för
barn och unga, i betänkandet kallad den nya LVU. Med barn ska i
den nya LVU avses varje människa under 18 år och med ung
person, eller den unge, varje människa mellan 18 och 20 år.
Den nya LVU är mer pedagogisk och överskådlig jämfört med
dagens LVU, vilket underlättar för barn och unga att förstå vilka
regler som gäller, vilka rättigheter dc har och vad dc kan förvänta
sig av insatserna. Den kunskapen är nödvändig för att barn och
unga ska vara aktörer med egna rättigheter inom tvångsvården.

synnerhet tvångsvården.

Barns och ungas rätt till skydd och god vård
Det är en brist ur barnrättssynpunkt att det ime av nuvarande lag
framgår vad vården syftar till och vad barn och unga och deras föräldrar kan förvänta sig av den. Utredningen föreslår att den nya
LVU ska innehålla ett inledande kapitel som anger syftet med lagen
samt vilka grundläggande rättigheter barnet eller den unge har

SOU 2015,71

• Vården ska vara av god kvalitet. Kvaliteten i vården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.
• Vården ska särskilt vara trygg, säker, ändamålsenlig och präglad
av kontinuitet.

• Vården ska ges med omtanke och bygga på respekt för barnets
eller den unges människovärde och integritet samt med aktning
för barnets eller den unges person och egenart.
• Vården ska ges utifrån en helhetssyn på barnet och bedrivas i
samverkan med andra berörda samhällsorgan och myndigheter.
• Ett barn eller en ung person som vårdas utanför det egna hemmet har rätt till samhörighet med anhöriga och andra närstående
samt kontakt med hemmiljön.
• Ett barn eller en ung person som vårdas utanför det egna hemmet ska ges möjlighet till en fritid som är anpassad till hans eller
hennes ålder och intressen.

Andra grundläggande rättigheter som utredningen anser ska lyftas
fram och tydliggöras i den nya LVU är rätten till information och
delaktighet. Utredningen föreslår därför att dessa bestämmelser ska
samlas i ett eget kapitel i den nya LVU. Nuvarande bestänunelsc
om barnets rätt till relevant information ska förtydligas med att
barnet eller den unge återkommande ska få relevant information.
Det ska även införas en ny bestämmelse om att informationen ska
anpassas till den enskildes ålder, mognad, erfarenhet och andra
individuella förutsättningar. Den som ger informationen ska så
långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen.
Bestämmelsen gäller inte enbart den information som ges till
barn och unga. Även den information som ges till vuxna, dvs. unga
över 18 år och barnets vårdnadshavare, omfattas av kraven på att

under vårdens genomförande. Genom en inledande rättighctslista

informationen ska vara anpassad och att den som ger informat-

blir det lättare för berörda barn och unga att ställa krav på insatserna. Det förbättrar också möjligheterna att genom tillsyn, uppföljning och utvärdering fortlöpande följa att insatser med stöd av
LVU motsvarar kraven.
Syftet med nya LVU är att tillförsäkra barn och unga skydd och
en god vård. Följande krav ska gälla för vården:

ionen försäkrar sig om att den blir förstådd.
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Det samlade förslaget till ny LVU innebär att kraven på vården
blir tydligare också för dc som ska tillämpa lagen och ge insatser
med stöd av den. Därmed stärks barns och ungas rätt till skydd och
vård på likvärdiga villkor i hela landet.
För att den nya LVU ska tillämpas på ett sådant sätt att barnrättsperspektivet får genomslag för varje barn och varje ung person
som behöver skydd och vård krävs utöver en reformerad lagstiftning kunskapsstöd och kunskapsutveckling samt systematisk uppföljning på alla nivåer. Utredningen lämnar därför flera förslag som
syftar till en samlad satsning på förbättringar av samhällsvården, i

Sammanfattning

SOU 2015,71

Sammanfattning

Öppna insatser utan samtycke

[ölursåt[ningarna för att insatsen kan ges på ett sådant sätt att dess

förebyggande och kompenserande möjligheter tas tillvara utan att
barnets situation i hemmet försvåras.
Öppna insatser till vårdnadshavare utan samtycke vid brister i
barns hemmiljö innebär att krav ställs på att vårdnadshavaren ska ta
emot stöd och ändra sitt beteende. Utredningen bedömer att
sådana insatser skulle kunna fylla en funktion, men att det i dagsläget saknas tillräcklig kunskap om metoder och arbetssätt. U tredningen föreslår att regeringen ska ge en lämplig myndighet i uppdrag att under en fyraårsperiod följa utvecklingen av kunskapsläget
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bLa. utifrån erfarenheter i Norge och Danmarl<. Med detta som
underlag föreslås regeringen bedöma om det är motiverat med en
lagändring som öppnar upp för denna typ av insatser utan samtycke.

Förutsättningar för tvångsvård utanför det egna hemmet
Utredningen anser att nuvarande förutsättningar för vård enligt
LVU i prineip bör behållas oförändrade. Rekvisiten är väl
inarbetade och det har över tid utveeklats rättspraxis som bidrar till
ökad förutsägbarhet oeh likvärdighet. Miljörekvisiten oeh prognosrekvisitet för vård enligt LVU utanför det egna hemmet ska
behållas oförändrade i sin helhet. När det gäller beteenderekvisiteten föreslås att "missbruk av beroendeframkallande medel"
ersätts med "missbruk av alkohol, narkotika, andra beroende-

framkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel". Till skillnad
från nuvarande LVU ska således dopningsmedel omfattas.
Utredningen föreslår vidare att rekvisitet "något annat socialt
nedbrytande beteende" ändras till "något annat i sig självt socialt
nedbrytande beteende". Förändringen motiveras av att samhället
måste ha ett tydligt ansvar för att bistå barnet eller den unge oavsett vilka bakomliggande orsaker som kan finnas till beteendet.
Förtydligandet görs med anledning av domar i Högsta förvaltningsdomstolen som innebär att ett beteende som närmast kan
betraktas som symtom på en psykiatrisk störning inte utgör ett

sådant socialt nedbrytande beteende som avses i nuvarande 3 §
LVU. Domarna avsåg unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Utredningen föreslår att vård enligt LVU ska beredas om det
finns grundad anledning att anta att behövlig vård inte kan ges med
samtyeke. Tillägget "grundad anledning" i bestämmelsen om samtycke tydliggör att det, med stöd av ett uttalande i Soeialutskottet,
har ansetts finnas ett visst utrymme för att tillämpa LVU trots ett
lämnat samtycke. Det rör situationer då samtycket inte anses till-

förlitligt och inte kan garantera barnets trygghet. Utredningen föreslår att det uttryckligen ska framgå av nya LVU att det finns ett
sådant utrymme för undantag. Denna tydlighet är viktig av rätts-
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Ett barn rättsligt perspektiv kan innefatta tidigare och mindre
ingripande åtgärder än vård utanför det egna hemmet. Tillämpningen av den nuvarande bestämmelsen i 22 § LVU om förebyggande insatser på grund av den unges beteende har kartlagts av
Socialstyrelsen. Denna möjlighet till öppna insatser utan samtycke
används i mycket liten utsträckning. Kommunerna uppger att det
bLa. beror på att det går att få till stånd insatserna med samtycke,
insatsen anses otillräcklig för att förändra den aktuella problematiken eller det saknas vägledning. Utredningen bedömer att det
finns ett fortsatt behov av bestämmelsen och välkomnar att
Socialstyrelsen överväger att ta fram nya allmänna råd och ett
kunskapsstödjande material. Utredningen föreslår också att det ska
bli möjligt för socialnämnden att besluta om öppna insatser utan
samtycke även i samband med upphörande aven placering, om
barnet eller den unge bedöms vara i uppenbart behov av fortsatta
insatser för att hindra ett sådant beteende som föranledde
placeringen. Utredningen bedömer att öppna insatser utan samtycke i detta skede kan komma att fylla en viktig funktion att
vidmakthålla positiva förändringar S0111 uppnåtts under
placeringstiden och förebygga återplacering.
Barn som fyllt 15 år kan med dagens regler få öppna insatser
enligt SoL utan vårdnadshavarens samtycke. Utredningen föreslår
att socialnämnden vid brister i hemmiljön, om det är lämpligt,
också ska kunna besluta om kontaktperson för barn under 15 år
utan vårdnadshavares samtycke. En förutsättning för att det ska
anses vara lämpligt är att barnet är positivt inställt till en sådan
insats. Socialnämnden ska också vid lämplighetsprövningen beakta

Sammanfattning

sou 2015,71

Samm.anfattning

säkcrhcrsskäl, men också ur ett barnrärrspcrspekriv eftersom vård

enligt LVU i vissa fall kan ge barnet en stabilare tillvaro.

Omedelbart omhändertagande

slår att bestämmelsen kompletteras med tillägget "utan dröjsmål"

som innebär snabbast möjliga handläggning med hänsyn till
omständigheterna. Bestämmelsen som reglerar domstolens tidsfrist
för prövning av nämndens beslut om omedelbart omhändertagande
föreslås ändras så att veekofristen rälmas från den dag då socialnämndens beslut kom in till rätten.
Utredningen föreslår vidare att rättens slutliga beslut om vård
ska gälla omedelbart för att undvika att varden ibland måste
avbrytas på grund av att rätten förbisett att särskilt förordna om att
beslutet ska gälla omedelbart.
Ärenden och mål enligt LVU omfattas av den s.k. Bryssel IIförordningen. Artikel 20 i Bryssel II-förordningen medger att
myndigheter och domstolar i brådskande fall vidtar interimistiska
åtgärder avseende en person som vistas i b,nder även om en
myndighet eller domstol i en annan medlemsstat är behörig att
pröva målet i sak. I svensk lagstiftning är be,lut om omedelbart
omhändertagande en sådan interimistisk åtgilrd. Ett beslut om
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omedelbart omhändertagande fömtsätter dock fortsatt LVU-vård
vilket kolliderar med Bryssel II-förordningen som utgår ifrån att
den fortsatta vården ska beslutas oeh ges i hemlandet. Utredningen
föreslår därför att det ska införas bestämmelser i den nya LVU som
möjliggör ett omedelbart omhändertagande enligt Bryssel II-förordningen.

Socialnämndens utredning och planering av vården
Socialnämnden har ett långtgående utredningsansvar när det gäller
barn som kan vara i behov av stöd eller skydd. En utredning ska ha
fokus på barnet och vid behov leda fram till insatser som blir till
hjälp i barnets situation. Barnet har rätt till delaktighet i en utredning som rör hans eller hennes förhållanden. Ett fortsatt utvecklingsarbete om former för barns delaktighet kan, enligt utredningen, lämpligen ske inom ramen för överenskommelsen I11cllan

staten och Sveriges Kommuner och L,ndsting (SKL) om stöd till
en evidensbaserad praktik för en god kvalitet inom socialtjänsten.
U tredningen vill också framhålla betydelsen av att föräldrar och i
vissa fall familjens nätverk involveras i utrcclningsproccsscn för att
öka förutsättningarna för hållbara lösningar.
Att utreda barns och ungas behov av stöd oeh skydd samt tillgodose behovet av insatser är ett kvalificerat arbete som kräver hög

kompetens och stabila organisatoriska förutsättningar. Utredningen vill betona nödvändigheten av att komma tillrätta med den
brist på stabilitet och därmed kompetens som i dag generellt sett
präglar barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning.
Utredningen anser också att andra professionellas kompetens
behöver tas tillvara på ett bättre sätt i utredningen och planering av
vården. Utredningen föreslår därför att Soeialstyrelsen får i uppdrag att stärka det tvärprofessionella arbetet när det gäller utredning oeh plaeering av barn oeh unga. I uppdraget ska ingå att, i
samverkan med Skolverket, sprida information till hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan och skolan om det samverkansbehov
som följer av regclverket.
En liten andcl av utredningar om barn och unga ligger till grund
för vård enligt LVU. Utredningen föreslår att en ny bestämmelse
förs in i nya LVU om vad en ansökan om vård enligt LVU ska
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Utredningen har identifierat behov av vissa förändringar i syfte att
stärka rättssäkerheten vid beslut om omedelbart omhändertagande
enligt LVU. Utredningen föreslår därför att det i beslut om omedelbart omhändertagande ska anges om det grundas på sådana
omständigheter som avses i 2 § (miljö) eller 3 § (beteende) i nuvarande LVU eller om beslutet grundas på båda dessa paragrafer.
Grunden för beslutet kan nämligen ha betydelse för vilka
tvångsåtgärder som får vidtas mot barn och ung,t under tiden för det
omedelbara omhändertagandet. Utredningen föreslår också att det
ska tydliggöras i nya LVU vilka befogenheter socialnämnden har
under verkställigheten av ett omedelbart omhändertagande.
U r rättssäkerhetssynpunkt är det angeläget .ttt ett så ingripande
beslut som omedelbart omhändertagande blir rättsligt prövat så
snart som möjligt. Enligt dagens regler ska socialnämndens beslut
om omedelbart omhändertagande samt handlingarna i ärendet
underställas förvaltningsrätten inom en vecka. Utredningen före-
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innehålla. Det innebär att nuvarande bestämmelse i LVU omarbetas
och att nuvarande bestämmelse i socialtjänstförordningen
(2001:937, SoF) tas bort. Vårdplanen föreslås få en tydligare roll
när det gäller såväl möjligheten till återförening som den långsiktiga
planeringen för barnet i ett annat hem.
U tredningen föreslår vidare att det ska framgå av den nya LVU
att den obligatoriska läkarundersökningen inför en ansökan om
vård enligt LVU syftar till att vara en del av underlaget för bedömningen av barnets eller den unges behov av vård och planeringen av

I syfte att stärka barns och ungas möjligheter att få sina rättigheter
tillgodosedda i rättsprocessen i ärenden enligt LVU föreslår utredningen att det ska finnas möjlighet till offentligt biträde i mål om
begränsning av umgänge och hemlighållande av barnets vistelseort.
Enligt utredningen är det viktigt att den som företräder barnet i
rättsprocessen är lämplig och har kunskap om barn för att kunna

vården.

Utredningen föreslår särskilda lämplighetskrav och att det tydligt
ska framgå att det offentliga biträdet ska ta tillvara barnets eller den

Kunskapen om att placerade barn och unga som grupp har
sämre fysisk och psykisk hälsa jämfört med genomsnittet bland
barn har ökat. Forskare, praktiker och verksamma på nationell nivå
har samstämt framfört att det är angeläget med en initial hälsoundersökning i anslutning till en placering, oavsett om den görs
med stöd av SoL eller LVU. Syftet är att upptäcka tecken på ohälsa
och säkerställa att barnet får den hälso- och sjukvård och tandvård
som alla barn har rätt till. Utredningen delar denna uppfattning och
föreslår att socialnämnden, om det inte är obehövligt) sk.:'l begära en

sätta sig in i barnets situation och kommunicera med barnet.

unges rätt.

Kunskapen om barns behov och barns rättigheter behöver också
stärkas i domstolen. Utredningen anser att dc jurister som

handlägger mål om tvångsvård för barn och unga bör ha särskild
inriktning och utbildning samt intresse för den särskilda måltypen.
Domstolsverket behöver erbjuda utbildning för att bl.a. kunna
bedöma barnets bästa och barnets utsagor. Även om utgångspunkten i LVU-mål är att det primära ansvaret för utredningen
ligger på parterna anser utredningen att domstolen i högre grad på
eget initiativ ska begära in ytterligare utredning om underlaget
behöver kompletteras. Utredningen föreslår därför att det införs en
bestämmelse i den nya LVU som stadgar att förvaltningsrätten, om
det behövs, ska höra lämplig sakkunnig vid muntlig förhandling,
t.ex. expert inom barn- och ungdomspsykiatri eller barnrnediein.
Sakkunskap kan också behövas i en specifik fråga, exempelvis
hedersrelaterat våld och förtryck.
Utredningen anser att barns och ungas möjligheter att delta i
den muntliga förhandlingen i domstolen behöver uppmärksammas
mer. Det lämpliga i att barn och unga medverkar måste bedömas i
varje enskilt fall utifrån barnets bästa. Domstolarna behöver dock
göra sig mer tillgängliga för barn så att även yngre barn kan ges eIl
möjlighet att vara med under den muntliga förhandlingen under
trygga former.

socialtjänstens område.
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hälsoundersökning i anslutning till att vård i familjehem eller HVB
för barn och unga inleds. Landstinget ska därdrer vara skyldigt att
erbjuda barnet eller den unge en hälsoundersökning. bndstingets
skyldighet ska regleras i en särskild lag: lagen om hälsoundersökning av barn och unga vid beslut om vård utanför det egna hemmet.
Dagens beslutsordning i LVU-ärenden liksom i ett antal
ärenden enligt SoL, lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa
fall och föräldrabalken innebär att flera beslut fattas av förtroendevalda. Ordningen har en lång historik i Sverige. Samtidigt har det
skett en ökad professionalisering inom socialtjänsten och höjda
ambitioner att åstadkomma en mer kunskapsbaserad verksamhet.
Beslutsordningen kan påverka förutsättning.lrna för kvalitetsutveckling och är även en viktig fråga ur rätt"äkerhetssynpunkt.
U tredningen anser därför att regeringen bör ta initiativ till en
särskild översyn av dc nuvarande delegationsbcstänunelserna inom

Den rättsliga processen
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Placering enligt SoL utan vårdnadshavarens samtycke
U [redningen har uppmärksammat en grupp ungdomar som lever i
en utsatt situation, men som har svårt att få hjälp inom ramen för

dagens regler. Det är ungdomar nära myndighetsåldern som far illa
på grund av förhållandena i hemmet eller djupgående konflikter
med sina föräldrar. Socialtjänsten har med hänsyn till vårdnadshavarens bestämmanderätt och försörjningsansvar små möjligheter
att hjälpa barnet till ett annat boende så länge vårdnadshavaren inte
samtycker till en placering och LVU inte anses tillämplig. U tredningen anser att ett stärkt barnrättsperspektiv och hänsyn till barnets ökade beslutskompetens i takt med stigande ålder och mognad
morivcr<1r att äldre barn ska

få större bestämmanderätt när dct

gäller frivilliga insatser enligt SoL. Därför föreslås socialnämnden
kunna besluta om placering av barn som fyllt 16 år, även utan
vårdnadshavarens samtycke om det är lämpligt och barnet begär
eller samtycker till det. Det ska inte bara gälla möjligheten att
inleda en placering utan också att kunna fortsätta en pågående
frivillig placering.

sou 2015:71

Sammanfattning

Föräldrarnas rättsliga ställning och behov av stöd
Att barn och föräldrar om möjligt ska återförenas är en grundläggande princip i sociallagstiftningen. Hur socialnämnden planerar
för och stödjer föräldrarna för att detta ska vaL' möjligt är en viktig
ränsäkcrhctsfråga. Utredningen föreslår att en vårdplan som avser

barn, om det inte möter särskilda hinder, även ska beskriva vilka
förändringar som krävs för att barnet ska kunna återvända hem och
vilket stöd nämnden kan erbjuda vårdnadshavarna för att det ska
vara möjligt.
Socialnämnden har redan med dagens lagstiftning ett generellt
ansvar för att föräldrar till placerade barn får råd, stöd och annan
hjälp som dc behöver under vårdens genomförande. Utredningen
föreslår att nämnden därtill aktivt ska erbjuda vårdnadshavare till
barn som omhändertas enligt LVU på grund av miljön i hemmet
stöd som kan bidra till att de blir delaktiga i vården och utvecklas i
sitt föräldraskap. Stödet bör vara fristående från handläggningen av
ärendet och behöver inte ges som bistånd. Att föräldrarna uppmuntras att vara delaktiga och får stöd kan ha stor betydelse för att
49

Tryggheten för långsiktigt placerade barn
Enligt tilläggdirektiven ska utredningen göra en översyn av hur
långsiktighet och stabilitet i större utsträckning kan säkerställas för
barn som är eller bedöms bli långvarigt placerade. Utredningen
anser sammantaget au lagstiftningen i högre grad måste ta hänsyn
till vissa barns behov av stabilitet i sin uppväxt. Förslagen i denna
del ska samtidigt ses mot bakgrunden av de förslag som utredningen lämnar i kapitlet om föräldrarnas rättsliga ställning och
behov av stöd. Barnets behov av långsiktighet kan i många fall tillgodoses genom att föräldrarna, med adekvat stöd, kan förändra sin
situation så att barnet inom rimlig tid kan återförenas med

ursprungs familjen.
Om möjligheten till återförening ter sig avlägsen är det viktigt

att bedöma barnets framtida behov utifrån det perspektivet. Om
det finns en fortlöpande dialog och ett bra samarbete mellan föräld-
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dc ska finnas kvar i barnens liv. Det kan oekså avlasta barnet, förbättra kontakten mellan barn och föräldrar och öka stabiliteten och
tryggheten för barnet. Socialstyrelsen föreslås få i uppdrag att stödja
implementeringen av den nya bestämmelsen om stöd till vårdnadshavare och i det arbetet ta tillvara svenska och nordiska erfarenheter.
Utredningen anser att rättssäkerheten för vårdnadshavaren
under vårdens genomförande i vissa avseenden behöver förstärkas.
En bestämmelse föreslås i nya LVU om att barnets vårdnadshavare,
så långt det är möjligt och lämpligt, ska få information om och ges
möjlighet att vara delaktiga i genomförandet av vården. Vårdnadshavare föreslås också få rätt till offentligt biträde vid ärenden om
umgänges begränsning och hemlighållande av barnets vistelseort.
Umgängesrätten ska utgå från barnets behov och vilja. Bedömningarna av barnets behov av kontakt med föräldrarna på kort och
lång sikt är ofta svåra att göra och kan få långtgående konsekvenser. Socialstyrelsen föreslås därför få i uppdrag att ta fram ett
kunskapsstöd som kan bidra till mer rättssäkra och kunskapsbaserade bedömningar när det gäller omfattningen och utfomlningen av umgänget mellan barn som har omhändertagits med stöd
av LVU och deras föräldrar.
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rar, familjehemsföräldrar och socialsekreterare kan barnets långsiktiga boende relativt odramatiskt föras på tal. Utredningen anser
dock att det behövs lags tö d för ett sådant arbetssätt och att vårdplanen behöver få en tydligare roll när det gäller den långsilniga
inriktningen för barnets boende. Därför föreslås att en vårdplan
som avser barn ska revideras senast när barnet varit placerat i två år
och särskilt avse barnets långsiktiga boende.
Socialnämnden har skyldighet att överväga vård som ges med
stöd av SoL eller med stöd av LVU på grund av förhållandena i
hemmet. Såväl begreppet övervägande som förfarandet i sig är
otydligt då det uppfattas som en omprövning o,:h dänned kan bidra
till otrygghet för barnet. Utredningen föreslår därför att kravet på
övervägande ersätts med en skyldighet för barnets särskilda socialsekreterare an minst var sjätte månad rapportera {iII socialnämnden

om hur barnets behov tillgodoses, hur vårdnadshavarnas förhållanden utvecklar sig och, om vården bör fonsätta, hur den bör
inriktas och utformas.
U [redningen anser att det är angeläget ur rättssäkerhetssyn-

om vård har prövats av nämnden eller rätten dc senaste tolv månaderna. Återkommande rättsprocesser utan att förhållandena som har

föranlett omhändertagandet har förändrats skapar oro oeh Otrygghet för der placerade barnet. Tidsgränsen innebär inte att nämnden
är förhindrad att vid nya omständigheter pröva frågan trots att ett
år ännu inte förflutit.
Nuvarande regler om vårdens upphörande innebär an två råtts-

processer kan uppstå, en som prövar föräldrarnas lämplighet och en
annan som prövar om barnet tar skada aven hemflyttning (fly ttningsförbud). Utredningen anser inte att denna ordning är förenlig
med ett barnrättsperspektiv. Utredningen föreslår därför att en
bestämmelse ska föras in i den nya LVU om att barnets bästa ska
vara avgörande vid prövningen av om vård enligt nuvarande 2

§

LVU ska upphöra. Vid bedömningen ska det fästas särskilt avseende vid barnets inställning, om barnet sedan låg ålder eller under
lång tid vårdats i familjehemmet, barnets umgänge med och relation
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till vårdnadshavarna samt om barnet har en nära relation till
familjehems föräldrarna och en god förankring i den sociala miljön.
Med ovanstående förslag bedömer utredningen att det inte
kommer att finnas behov av flyttningsförbud i samband med att
vård enligt LVU upphör. Utredningen anser dock att bestämmelserna om flyttnings förbud behöver finnas kvar för att förhindra
skadliga hemtagningar av barn som är frivilligt placerade.
Antalet vårdnadsöverHyttningar till familjehems föräldrar har
stadigt ökat, nIen förekommer ändå i relativt liten utsträckning sett
till antalet barn som är långvarigt placerade i familjehem. Efter tre
år i samma familjehem ska socialnämnden överväga om en ansökan

om vårdnadsöverflyttning till familjehemsföräldrama ska göras,
dvs. bedöma om det är uppenbarr bäst för barnet att det rådande
förhållandet får bestå. Utredningen uppfattar att det finns en
osäkerhet om vad som ska vägas in i en sådan bedömning. Därför
föreslås att skälen som ska ligga till grund för socialnämndens
ansökan om vårdnadsöverflyttning till familjehemsföräldrar ska
förtydligas. Vid övervägande ska särskilt beaktas barnets och
familjehems föräldrarnas inställning till en vårdnadsöverflyttning,
barnets relation till familjehemsföräldrarna och deras förmåga att
tillgodose barnets behov aven trygg och god uppväxt samt deras
inställning till och förmåga att tillgodose barnets behov av kontakt
med föräldrar och andra närstående.
Utredningen anser också att regeringen bör ta initiativ till en

översyn av om handläggningen av beslut om vårdnadsöverflyttning
på talan av socialnämnden ska flyttas från allmän domstol till förvaltningsdomstol.
Vidare anser utredningen att socialtjänsten behöver ha kunskap
om reglerna om adoption för att kunna bidra till samförståndslösningar när adoption bedöms vara till barnets bästa. Socialstyrelsen
har en viktig roll att i relevanta sammanhang uppmärksamma
adoption som en möjlighet inom ramen för dagens lagstiftning.

Ansvar och befogenheter under vårdens genomförande
Det finns en oklarhet i hur långt vårdnadshavarens bestämmanderätt sträcker sig vid vård enligt LVU. Utredningen föreslår därför
ett förtydligande i den nya LVU om att socialnämnden övertar
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punkt att det förs in en bestämmelse i den nya LVU om rätt för
part att begära att vården ska upphöra. Samridigt föreslås att en
begäran från en vårdnadshavare om att vård enligt nuvarande 2 §
LVU ska upphöra inte behöver prövas av socialnämnden om frågan

Sammanfattning
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bestämmanderätten i den utsträckning det behövs för att genomföra vården. Den aktuella bestämmelsen (nuvarande 11 § LVU) ska

Samverkan om hälsa och utbildning under en placering

också ändras så att bestämmelsen enbart reglerar socialnämndens

Samverkan mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola är
cemralt för att barn och unga som är placerade i familjehem och
HVB ska få ett samlat stöd när det gäller möjligheter till utveckling, god hälsa och utbildning. Det krävs inför en placering, under
vårdens genomförande, i utslussnings skedet och sedan vården har
upphört. Det finns ett regelverk som påbjuder samverkan kring
målgruppen placerade barn och unga. För framgångsrik samverkan
krävs dock även tydliga strukturer på regional oeh lokal nivå, stöd
av ledningsnivån och kominuerlig uppföljning och utvärdering.
Ett sätt att skapa en tydligare struktur och tydliggöra ansvarsfördelningen för samverkan är att träffa överenskommelser. Utredningen föreslår att det i SoL och hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763, HSL) införs likalydande bestämmelser om att
kommuner och landsting ska ingå överenskommelser om ett
samarbete i fråga om vård utanför det egna hemmet av barn och

ansvar och befogenheter. I samband med att barnet eller den unge
placeras får socialnämnden ta ställning till vilket ansvar och vilka
befogenheter som ska överlåtas till den som får i uppdrag att utöva
den faktiska vården av barnet eller den unge.
Ett annat område där det råder viss oklarhet är vilka gränssättande åtgärder som får vidtas inom ramen för det dagliga omsorgsoch tillsynsansvaret för barn som är placerade vid HVB. Utredningen anser att det angeläget, inte minst med hänsyn till rättssäkerheten för de barn som berörs, att öka kunskapen och samsynen i dessa frågor. Socialstyrelsen föreslås därför få i uppdrag att
leda ett arbete för en gemensam kunskapsgrund och samsyn bland
verksamhetsansvariga och personal i HVB. Inom ramen för uppdraget ska befimlig kunskap om olika typer av gränssättande
åtgärder, effekter av att använda dem samt etiska aspekter samman-

svarande befogenhet. U [redningen föreslår en ny lag: lagen om för-

bud mot berusningsmedel m.m. på hem för vård eller boende. Den
nya lagen ska även kunna tillämpas vid HVB som drivs av enskilda.
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unga. Kravet avser överenskommelser om sanlarbete såväl inför en

placering som under genomförandet av vården och inför att den
avslutas. Formerna för samverkan mellan landstingen och de
särskilda ungdomshemmen bör särskilt uppmärksammas i anslutning till arbetet med dessa överenskommelser.
Utredningen föreslår också att Socialstyrelsen ska ges i uppdrag
att ta fram ett vägledande kunskapsstöd till huvudmän och verksamheter om ansvarsfördelningen för vård och stöd vid psykisk
ohälsa hos barn och unga i samhällsvård. Kunskapsstödet bör
utformas så att det leder till ökad tydlighet om vad som är respektive huvudmans, verksamhets och professions ansvar inom området.

Kunskapsstödet ska bl.a. kunna användas vid arbetet med de samverkansöverenskommclser som utredningen föreslår.
Utredningen anser att regeringen bör överväga att, inom ramen

för fortsatta statliga satsningar inom området psykisk ohälsa
avsätta särskilda medel för utveckling av tvärprofessionell samverkan mellan huvudmän i fråga om verksamheter som möter
placerade barn och unga med psykisk ohälsa.
Utredningen anser vidare att det är angeläget att det nationella
stödet till arbetet med att stärka skolresultat för placerade barn och
unga kan fortsätta. När resultaten av den pågående effektutvärderingen av SkolFam är klara bör regeringen överväga behovet
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ställas. Utifrån underlaget ska Socialstyrelsen ta fram ett vägledande stödmaterial som ska kunna användas för utbildningar på
olika nivåer inom HVB-vården.
U tredningen föreslår att det ska införas en bestämmelse i SoF
om att den som förestår verksamheten vid ett I IVB ansvarar för att
det finns ordningsregler för de dagliga rutinerna på boendet.
Ordningsreglerna ska syfta till att skapa trygghet och trivsel för alla
som vistas i boendet. Dc ska utarbetas under medverkan av dc
boende och följas upp regelbundet. Reglerna ska vara kända för
både boende och personal och vara anslagna inom enheten så att de
är väl synliga för de boende.
På dc särskilda ungdomshemmen och på kommunalt drivna
HVB är det möjligt att besluta om förbud mot innehav av alkohol
och andra berusningsmedel samt, vid en överträdelse av förbudet,
beslagta och förverka sådana medel. Ett privat HVB har ingen mot-
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av fortsatt stöd [ör att stärka skolresultaten för barn och unga i
samhällsvård.

Vårdinnehåll av god kvalitet - med fokus på HVB
Institutionsvården bör bygga på bästa tillg;ingliga kunskap och
utformas så att barn och unga är delaktiga och att deras erfarenheter tas tillvara. Vården bör vara evidensbaserad och ha ett tydligt
barnrättsperspektiv. Utredningen bedömer att det finns flera
hinder och risker [ör att institutionsvården inte ska motsvara dessa

krav och behov. Det finns brister särskilt när det gäller kompe,ens,
tillgång till kunskap om behandlingsmetoder och annat "öd,
systematiskt arbete för att följa upp och utveckla vården och
samverkan kring hälsa och utbildning. Att säkerställa tillgången till
medicinsk och psykologisk kompetens vid enskilt och kommunalt
drivna HVB är särskilt angeläget när vården sker med tvång, i
synnerhet om verksamheten har en inriktning mot barn och unga

U tredningen anser att regeringen bör överväga att ge Inspek-

tionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att utifrån sin tillsyn
bedöma tillgången till medicinsk och psykologisk kompetens vid
HVB om frågan inte aktualiseras i IVO:s egen planering och
aktiviteter dc närmaste åren.

Utredningen föreslår att regeringen ska ge Socialstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna [ör en eftergymnasial grundutbildning [ör personal vid HVB, vilken annan utbildning som kan
vara lämplig [ör arbete med behandling av barn och unga i HVB
och vilka [örfattningsändringar som kan behövas för stärkta krav
på kompetens hos föreståndare och person"l inom institutionsvården.
U tredningen föreslår också att Socialstyrelsen bör få i uppdrag
att utreda förutsättningar och former för en integrerad och mer

specialiserad dygnsvård som samlat kan möt,l behov av vård med
stöd av LVU och hälso- och sjukvård, främst psykiatrisk vård. I
uppdraget bör även ingå att analysera förutsättningarna för dif-
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fcrcl1ticring och specialisering j övrig institutionsvård med stöd av
LVU.
U tredningen anser att det behövs ett program för forskning och
utveckling om innehåll och kvalitet i samhällsvård för barn och
unga. Ett sådant program bör särskilt omfatta stöd till praktiknära
forskning. Det ligger inom ramen för Fortes möjligheter till fortsatta initiativ inom området att ta fram ett sådant program.

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) bör, inom
ramen för sitt utvidgade uppdrag inom socialtjänstområdet, över-

väga möjligheterna att ta fram en systematisk kunskapsöversikt om
stöd till familjehem.

Verksamheten vid de särskilda ungdomshemmen
Utredningen lämnar ett antal förslag som gäller verksamheten vid
de särskilda ungdomshemmen och i synnerhet de bestämmelser
som reglerar de s.k. särskilda befogenheterna. Bestämmelserna om
de särskilda befogenheterna medger att vissa tvångsåtgärder får
vid ,as om det bedöms nödvändigt för att kunna genomföra vården.
Dessa bestämmelser innebär att dc ungas fri- och rättigheter starkt

begränsas och måste därför vara förenliga med både regeringsformen och internationella regler om mänskliga rättigheter såsom
t.ex. Europakonventionen och barnkonventionen. I nuvarande lag-

stiftning benämns dessa tvångsåtgärder som särskilda befogenheter.
I den n ya LVU bör dessa, för att markera barnperspektivet i lagen,
benämnas skyddsåtgärder.
Utredningens förslag medför att möjligheten till skyddsåtgärder
i vissa avseenden görs mer restriktiva och i andra avseenden att dc
utvidgas. Det senare handlar bl.a. om att modernisera regelverket
(t. ex. på grund av nya former för kommunikation) och att reglera
sådant som i dag är oreglerat. Syftet med förslagen är att åstadkomma ökad rättssäkerhet för barn och unga genom att bestämmelserna preciseras och tydliggörs. Den differentiering av skyddsåtgärderna som förslagen innebär syftar till att säkra att mer
ingripande åtgärder än vad som är nödvändigt aldrig ska vidtas, dvs.
i linje med vad proportionalitetsprincipen föreskriver.
Förslagen innebär bl.a. att åtgärden avskiljning differentieras i
två olika nivåer: avskiljning med öppen dörr och avskiljning med
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med psykiska funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa. Eftersom psykisk ohälsa är vanligare bland flickor än bland pojkar vid
HVB är dessa frågor också viktiga i ett jämställdhets perspektiv.
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låst dörr. Utredningen föreslår att tiden för hur länge en avskiljning
får pågå minskas kraftigt. En avskiljning med låst dörr ska, enligt
förslaget, som längst få pågå två timmar (i dag 24 timmar) och en
avskiljning med öppen dörr som längst tre timmar. En avskiljning
med låst dörr får följas av ett beslut om avskiljning med öppen
dörr, men en sammanhängande avskiljning får, enligt utredningens
förslag, aldrig överstiga tre timmar.

Dessutom föreslås att rätten att överklaga skyddsåtgärder utvidgas och att barn och unga ska ha rätt till offentligt biträde vid överklagande av beslut om skyddsåtgärder. Vidare föreslås en ny
bestämmelse som innebär att Statens Institutionsstyrelses (SiS)
kvalitetssäkringsarbete särskilt ska omfatta åtgärder som syftar till
att minska behovet av skyddsåtgärder.

Utslussning och stöd efter avslutad vård
Utredningen anser att utslussning från vård utanför det egna hem-

som avslutar en placering.
Utredningen föreslår ctt tillägg i bestämmelsen om genom-

förande!,lan i SoF om att den också ska beskriva hur barnet eller
den unge ska förberedas för tiden efter det att en placering i ett
familjehem eller HVB bar avslutats.
U tredningen föreslår också att en ny bestämmelse förs in i SoL
som kompletterar det nuvarande kravet på att socialnämnden ska
tillgodose det behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan vård
och fostran utanför det egna hemmet har upphört. Kompletteringen förtydligar inriktningen på stödet och hjälpen, dvs. fortsatt kontakt med hemmet där barnet eller den unge har varit
placerad och personligt stöd. För unga som ska ha en egen bostad
sedan vården upphört bör stödet och hjälpen inriktas på frågor om
ekonomi, boende, studier eller arbete.
Hur länge det tidigare placerade barnet eller den unge behöver
stöd och hjälp varierar efter individuella behov. Socialnämndens
särskilda ansvar för stöd och hjälp för dem som ska ha egen bostad
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föreslås gälla tills den unge fyller 22 år. Samma förutsättningar ska
gälla oberoende av om vården getts med stöd av SoL eller LVU.
U tredningen föreslår att regeringen avsätter särskilda medel för
ett systematiskt utvecklingsarbete med målet att ta fram användbar
kunskap om stöd oeh hjälp för en successiv övergång från placering
till vuxen tillvaro. Utvecklingsarbetet bör omfatta en forskningsanknuten försöksverksamhet med bl.a. användning av kontaktpersoner för stöd efter avslutad placering.

Styrning med kunskap och systematisk uppföljning
Styrning med kunskap och systematisk uppföljning berör praktiskt
taget alla frågor som behandlas i detta betänkande och alla aktörer
som har någon del i ansvaret inom området. Det förutsätter arbete
på flera nivåer. Ytterst handlar det om att barnrättsperspektivet ska
få genomslag i det dagliga arbetet inom samhällsvården för barn
och unga.
Utredningen anser att SiS bör bli en resurs i den statliga styrningen med kunskap inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i
frågor som gäller institutionsvård för barn och unga. Det nationella
utvecklingscentrumet för familjehemsvård som utredningen föreslagit i sitt delbetänkande (SOU 2014:3) bör också ses som en
resurs i den statliga styrningen med kunskap i frågor om familjehemsvård.
Utredningen föreslår att Myndigheten för vårdanalys ska ges i
uppdrag att utarbeta ett system för uppföljning av vård i familjehem och HVB. Systemet ska göra det möjligt att följa måIuppfyllelsen i vård med stöd av LVU, men avse samhällsvården i ston
för barn och unga. Barns och ungas erfarenheter av vården ska
fångas upp i systemet och vara en viktig utgångspunkt för beskrivningar och analyser. I uppdraget bör ingå att bedöma hur dagens
underlag kan användas på ett systematiskt och samordnat sätt, vilka
kompletteringar som behövs och vilka regeländringar som detta
kan kräva.
IVO behöver se över och utveckla arbetet med tillståndsgivning
och tillsyn om utredningens förslag till en ny LVU genomförs. En
fonsatt systematisering av det som framkommer vid IVO:s samtal
med placerade barn och unga är angelägen.
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met samt stöd och hjälp efter avslutad placering är viktiga delar av
samhällets åtagande för plaeerade barn och unga. Dessa delar
behöver stärkas och utvecklas. Detta åtagande ska vara långsiktigt
och bl.a. underlätta övergången till självständigt vuxenliv för unga
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Som exempel på ytterligare insatser som behövs för förbättrad
styrning med kunskap och uppföljning anser utredningen att dct är

angeläget att regeringen går vidare med Socialstyrelsens förslag om
en utredning av förutsättningarna [ör ett familjehems register.
Regeringen hör också initiera ett fonsatt och systematiskt arbete
för att lyssna på barn och unga i familjehem utifrån resultat och
slutsatser från Socialstyrelsens och BO:s pågående uppdrag inom
det området.

Konsekvenser av utredningens förslag

Sammanfattning

Av den ekonomiska konsekvensbeskrivningen framgår sammanfattningsvis följande:
• Staten beräknas få nya temporära kostnader under en period på
fyra år med 32 miljoner kronor det första året, 26,5 miljoner
kronor det andra året, 13 miljoner kronor det tredje året och
2 miljoner kronor det fjärde året. Kostnaderna avser uppdrag till
Socialstyrelsen och Myndigheten för vårdanalys och stöd till
implementeringen av den nya LVU. Staten beräknas vidare få
ökade permanenta kostnader med 5 miljoner kronor per år till
följd av förslag om rätt till offentligt biträde i vissa mål samt rätt
att överklaga beslut om skyddsåtgärder vid de särskilda ungdomshemmen.

Av barnkonsekvensanalysen framgår bl.a. at< den nya LVU, tillsammans med vissa andra författningsändringar, stärker barnrätts-

insatser. Sammantaget torde dc föreslagna förbättringarna på sikt

leda till minskade kostnader för både kommunerna och staten.
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• Kommunerna beräknas få ökade kostnader med 43-48 miljoner
per år till följd av utökade arbetsuppgifter och ambitionshöjningar i lagstiftningen.
• Landstingen beräknas få ökade kostnader med 8 miljoner
kronor per år till följd av utökade arbetsuppgifter.
Utredningen bedömer således att det kommer att uppstå kostnadsökningar för staten, kommunerna och landstingen om förslagen
genomförs. Utredningen förfogar dock inte över förslag till finansiering, som kräver cffckriviscringsvinstcr inom samhällsvården för

barn och unga. På sikt kan sådana vinster vara möjliga, men utredningen måste konstatera att underlaget för att analysera förutsätt-

ningarna för effektiviseringsvinster är bristfälliga och att frågorna
griper över större delar av den sociala barn- och ungdomsvården än
vad som motsvaras av utredningens direktiv.

I förhållande till den kommunala självstyrelsen innebär
förslagen till ny LVU och andra lagändringar vissa utökade och
förtydligade krav på kommunernas och landstingens verksamhet.
Utredningen anser att detta är nödvändigt med hänsyn till rättssäkerheten och intresset av att placerade barn och unga tillförsäkras
skydd och en god vård.
När det gäller konsekvenser för att nå de integrationspolitiska
målen är en reformerad tvångsvård för barn och unga angelägen.
Bland annat bör förslaget om tydligare inriktning på stöd och hjälp
efter avslutad placering kunna bidra till förbättrade förutsättningar
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perspektivet i samhällets insatser för barn och unga. Det gäller både
rätten till skydd och vård i vissa situationer och rätten till god vård
när ett beslut om insats är fattat. Samhällets "tagande för stöd och
hjälp efter en placering förtydligas också i utredningens samlade
förslag. Utöver författningsändringarna bidrar utredningens förslag
om nationellt kunskapsstöd och fortsatt kunskapsurveckling till att
barn och unga tillförsäkras skydd oeh att vården förbättras.
Erbjudanden om hälsoundersökningar till barn och unga i samband med placering kan bidra till att hälsoproblem hos både flickor
och pojkar kartläggs på likvärdiga villkor. Förslagen om innehåll
och kvalitet i vård vid HVB bör på sikt leda till förbättrat stöd för
bl.a. flickor med psykisk ohälsa, vilket är en viktig jämställdhetsfråga. Sammantaget kan förslagen om socialnämndens beslutsunderlag, samverkan under en placering och innehållet i institutionsvården bidra till att barn och unga som utsätts för heders relaterat våld och förtryck tillförsäkras skydd och en god vård.
Ett stärkt stöd och skydd till barn och unga i tvångsvård och
annan samhällsvård kan leda till bättre framtidsutsikter för dem när
det gäller hälsa, utbildning, personlig utveckling och yrkesliv. På
sikt är detta också gynnsamt för samhällsekonomin. Flera av de
föreslagna åtgärderna syftar till att undvika en ökning av nuvarande
problem, vilket skulle kräva ytterligare kostsamma samhälls-
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för ensamkommande barn som avslutar en placering för övergång
till självständigt vuxenliv.
En reformerad tvångsvård för barn och unga bidrar positivt till
det brottsförebyggande arbetet. En tydligare inriktning på stöd och
hjälp efter avslutad placering bör bidra till förbättrade förutsättningar även för de unga S0111 omhändertagits till följd av brottslig
verksamhet.
I fråga om konsekvenser för små företag kan konstateras att
ungefär hälften av HVB för barn och unga bedrivs i enskild regi
och många i form av små företag. Dessa företag åläggs inga nya uppgifter genom utredningens förslag. Förslagen om insatser för att
uppnå ökad tydlighet i fråga om ansvar och befogenheter för
personal på HVB och om vilka frågor som får omfattas av ordningsregler på HVB ger klarare förutsättningar för arbetet också på
dc institutioner som drivs av små företag.

Ikraftträdande

Särskilt yttrande
Ett särskilt yttrande har avgivits av experten Anna Karin Hildingson
Boqvist.
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Utredningen föreslår att den nya LVU och övriga författningsändringar ska träda i kraft den l juli 2017.
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Regionstyrelsen

.,Projekt Visborg - slutrapport och fortsatt arbete

Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner den redovisade rapporten för Prqjekt Visborg 2011 - 2015.
Ledningskontoret ges i uppdrag att i samarbete med övriga förvaltningar arbeta för
att implementera rapportens slutsatser och resultat i den ordinarie verksamheten.

Bakgrund - genomfört arbete
Ramarna för utvecklingen av Visbys framtida utvecklingsoinråde Visborg lades
ursprungligen fast i "Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025".
Regionstyrelsen preciserade senare uppdraget i beslut 2011-02-17 där ett antal
direktiv för det fortsatta arbetet fastställdes.
Arbetet med Visborgs utveckling har bedrivits i form av ett övergripande projekt
med ett ~ntal underliggande delprojekt. Regionstyrelsen har haft det övergripande
ansvaret och fungerat som uppdragsgivare medan fortlöpande rapportering har skett
för plan- och bostadskommitteen. Styrgrupp har utgjorts av chefen för
ledningskontoret, chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen samt företrädare för den
största fastighetsägaren inom området, PEAB (tidigare Vasallen). Projektledare och
arbetsgrupper på olika nivåer har arbetat med bland annat etablering av naturreservat
?ödra Hällarna, etablering av sporthall samt fra~tagande av strukturplan för
Visborgsområdet 2015-2025.
I en projektrapport för Projekt Visborg har nu en sammanställning gjorts där beslut,
arbete, utredningar och resultat för tiden 2011 - 2015 summeras. Rapporten bifogas.

Fortsatt arbete
Projektrapporten innehåller också förslag till fortsatt arbete och organisering, bland
annat för att genomföra de förslag som Strukturplan för Visborgsområdet föreslår
(se även RS 2015/183). Förslaget bygger på att utvecklingen av Visborg framgent ska
införlivas i det ordinarie linjearbetet där respektive förvaltning får ta ansvar för sitt
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ansvarsområde. De förvaltningar som i första hand är aktuella utgörs av
teknikförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritids förvaltningen
samt ledningskontoret. I den mån det uppstår behov av att tolka regionstyrelsens
direktiv eller Strukturplan Vis borg 2015-2025 blir detta ledningskontorets roll.
Utifrån ett koncernperspektiv föreslås att de olika förvaltningarna ska arbeta med och
ansvara för följande frågor:
Ledningskontoret (LK)
Projekt Visborg - arkivansvarig
Hantera budgetfrågor inom ramen för exploateringsbudgeten
Implementera Hållbarhetsprogramfor Vzsbot;g i det fortsatta arbetet med
utvecklingen av stadsdelen.
Vid behov samverka internt och externt kring utveckling av Visborgsområdet
Ansvara för genomförande av markanvisningsprojekt
Samhälls byggnadsförvaltningen (SBF)
Implementering av strukturplan Visborg i detaljplanearbete
Processa och arbeta fram detaljplaner inom Visborgsområdet samt i samband
med markanvisningar

(Ev planarbete fiir Appellunden ska kopplas till Visborgsstaden)
Teknikförvaltningen (TKF)
Implementering av strukturplan i infrastrukturarbetet för Visborgsområdet
Ta fram underlag till beslut för markanvisningar (på uppdrag av LK)
Utveckling, skötsel och drift av mark och anläggningar inom Idrotts- och
rekreationsområdet
U tveckling, skötsel och drift av Sporthallen och andra anläggningar med
tillhörande områden (på uppdrag av KFF)
Utveckling, skötsel och drift av gator och vägar, vatten och avlopp mm inom
hela Visborgsområdet.
Ta fram underlag inför försäljning, upplåtelse och uthyrning av mark och
byggnader inom området.

Bedömning
Ledningskontoret godkänner den upprättade slutrapporten och ser den som en god
summering av genomfört arbete inom Projekt Visborg. I rapporten görs också
bedömningen att det är mest ändamålsenligt att arbetet med utveckling av
Visborgsområdet framledes får ske inom ramen för respektive förvaltnings ordinarie
uppdrag. Ledningskontoret delar denna bedömning, men vill ändå betona att
Visborgsområdet genom sin storlek, omfattning och krav på investeringar i
infrastruktur inte rakt av kan betraktas som ett vanligt bostadsutbyggnadsområde.
Hur en samordning av exploateringsarbetet inom olika delar av Visborg lämpligen
bör ske är till stor del beroende av i vilken takt utbyggnaden ska genomföras oc~ får
därför lämnas till senare bestämmande.

2 (3)

116

Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr

RS 2015/213

Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen i egenskap av beställare godkänner den
redovisade rapporten för Projekt Visborg 2011 - 2015. Ledningskontoret ges i uppdrag
att i samverkan med övriga förvaltningar arbeta för att implementera rapportens
slutsatser och resultat.

~ ningskontoret

~

(

Per Lindskog
tf regiondirektör

Bilagor:

Bilaga 1. Projekt Visborg, rapport 2011 - 2015
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Bakgrund 1 - historik
Riksdagen beslöt under 2004 att vissa militära enheter skulle läggas ner der
Visborgsområdet på Gotland med berörda fastigheter, mark och byggnader skulle
avvecklas. Fortifikationsverket fick i uppdrag att sälja ovanstående områden. Avtal träffats
mellan säljaren Fortifikationsverket och köparen Gotlands kommun gällande överlåtelse av
fastigheterna:


Visby Visborg 1:3



Visby Visborg 1:4



Del av Visby Visborg 1:1



Del av Västerhejde Sandhedsskogen 1:7

Köpeskillingen för ovan områden var sexton miljoner kronor och tillträde var 2006-12-30.

Bild 1 - karta som visar kommunens markförvärv på Visborg 2006 och 2008
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December 2008 köpte Gotlands kommun ytterligare en del av fastigheten Västerhejde
Sandhedsskogen 1:7 från Fortifikationsverket, söder om befintligt område. Köpeskillingen
för detta område var 3,72 miljoner kronor.
Under 2006 slöt Gotland kommun avtal med fastighetsägaren Vasallen om att hyra fyra av
befintliga fastigheter som tidigare används av regementen på Gotland. Planen var att samla
dåvarande kommunens ledningskontor och övriga förvaltningar inom samma område.
Flytten genomfördes i två etapper där första etapp var december 2009 och etapp två
genomfördes juni 2010.

Bakgrund 2 - plan
Ramarna för utvecklingen av Visbys nya stadsdel Visborg har fastlagts i ”Hela Visby fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025” (KF 2009-12-14 § 172). I den fördjupade
översiktsplanen redovisas inom hela Visborgsområdet en sammanlagd utbyggnadsvolym
om ca 4 000 bostäder (inklusive Södra Hällarna) och ca 40 000 kvadratmeter verksamheter
av olika slag.

Bild 2 – stadsdelen Visborgs indelning

2 (12)

Den framtida stadsdelen Visborg blev indelad i fem delar. Siffrorna nedan är ungefärliga,
beräkningarna är gjorda 2011:





Norra området - i anslutning till Färjeleden. Ca.30 hektar.
Regementsområdet – i anslutning till kasernområdet. Ca.60 hektar.
Villastaden – söder om planerad tvärförbindelse. Ca.100 hektar.
Hällarna – väster om Toftavägen kommunalt naturreservat och öster om
Toftavägen. Ca 130 hektar.
Idrotts- och rekreationsområde. Ca.130 hektar.



Mål för Visborg och Södra Hällarna enligt ”Hela Visby”:

Visborg och Södra Hällarna ska utvecklas till en stadsdel i Visby som tydligt knyter
an till staden.
Visborgsområdets och Södra Hällarnas utbyggnad påbörjas som en utveckling av

staden söderut och som en förtätning av redan bebyggda delar.

Södra Hällarna är ett stadsnära sammanhängande strövområde med höga
naturvärden och rekreativa kvaliteter som ska värnas.

Idrotten ska ges möjlighet att utvecklas och samordna sig inom det utpekade
idrottsområdet.
För att uppnå målet med en hel och färdig stad förordas i översiktsplanen att utvecklingen
av Visborg ska följa de allmänna planeringsprinciperna, vilket bland annat innebär att bygga
vidare på det befintliga och anpassa till omkringliggande miljöer. Det innebär att staden får
växa vidare söderut och att barriäreffekten av Färjeleden överbryggas.
Det innebär också att Visborg bör växa inifrån, att den bebyggelse som finns i de centrala
delarna kring kasernerna tas tillvara som en viktig tyngdpunkt. När det gäller trafiken så ska
den så kallade silningsprincipen tillämpas vilket innebär att vägnätet ska vara sammanhängande.
Utgångspunkten för utvecklingen av Visborgsområdet ska vara:


Hålla en hög miljöprofil



Skapa en infrastruktur som gynnar en hållbar utveckling bland annat genom en god
tillgänglighet och miljöanpassade transportsystem



Ge tillgång till attraktiva grönområden



Främja sociala strukturer för att motverka segregation och att främja integration



Bevara värdefulla naturområden



Förankra utvecklingen i Regionens långsiktiga ekonomiska investeringsbudget

Övriga beslut - förtydligande
Detaljplan för VISBY del av Visborg 1:1 (kasernområdet) antagen av BN 2007-08-29 §
148, laga kraft 2007-09-21. Planområdet gränsar mot Langs väg i öster och norr, Kung
Oscars väg i söder och Visborgsallén i väster. Planområdet omfattar ca 9 hektar och
kvartersnamnet är ”Kv Infanteristen”. I dagsläget äger regionen P18 IK:s klubbstuga med
omgivande mark, övrig mark inom kvarteret ägs av olika privata fastighetsägare.
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Kommunstyrelsen fattade beslut att bygga en idrottshall centralt inom idrottsområdet på
Visborg 2010-10-28 (KS § 222)
Uppdraget har preciserats i RS 2011-02-17 § 49 och innebär bland annat att området väster
om Toftavägen (Södra Hällarna) inte ska exploateras utan utvecklas som ströv- och
naturområde. Ledningskontoret har, med basis i ovan beslut från RS, utarbetat ”direktiv för
arbetet med stadsbyggnad inom Visborgsområdet” (diare nr KS 2010/290-21) – reviderad
efter RS beslut 2011-02-11.
Visborgsområdet är Gotlands hittills största exploateringsprojekt och omfattar byggande av
ett antal tusen bostäder över en period av flera decennier. Det är stor vikt att inblandade
aktörer har en samsyn när det gäller nödvändigheten av tidiga infrastrukturinvesteringar för
att stadsdelen Visborg ska bli verklighet.
Direktiv för det fortsatte arbetet:
1. Inrättande av ändamålsenlig organisation.
2. Ambition att skapa en stadsdel med hög miljöprofil. Uppdrag att ta fram förslag till
övergripande miljöprogram och socialt program.
3. Utbyggnad ska under det närmaste decenniet ske inom Norra området,
Regementsområdet och Villastaden.
4. Arbete med planering och utbyggnad av infrastruktur för tidiga
utbyggnadsområden ska prioriteras (nya idrottshallen, Norra området).
5. Fördelning av infrastrukturkostnader för nya detaljplaner inom Regementsområdet
måste beaktas.
6. Norra området ska möjligheterna prövas att inleda planläggning av Äppellunden
under 2011. Anknytning befintlig Visby med Visborg.
7. Under förutsättning av efterfrågan påbörja planering av bostäder i anslutning till
Visbyleden inom Norra området under 2012-13.
8. Investeringsbehovet för att bygga nödvändig infrastruktur för hela Visborg
beräknas uppgå till 100-150 mkr under 25 år.

Genomförande
Från 2008 till etableringen av ”Projekt Visborg – beslut i RS feb 2011” har det genomförts
olika aktiviteter och projekt inom området. Detta samarbete har varit förankrat i
”projektform” mellan Vasallen (fastighetsägare inom området) och regionen. Från regionen
har arbete bedrivits av ledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid starten av
projekt Visborg (mars 2011) var det således många olika aktiviteter och planer som var i
olika faser i genomförande inom områden som blev vidareförd inom ”Projekt Visborg”.
Exempel på aktiviteter/projekt var:
 Övertagande av mark och militära minnesmärken inom parkområde
 Gränsdragning för allmänplatsmark
 Övertagande av vägar och parkeringar
 Övertagande av VA-anläggningar
 Tid för tillträde och driftsansvar mm
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Den interna dialogen var också fördelad på och mellan olika förvaltningar och personer
inom regionen.

Organisering av ”Projekt Visborg” 2011 -2015
Regionstyrelsen:
Har haft det övergripande ansvaret och har fungerat som uppdragsgivare för projektet.
Plan- och bostadskommittén
Fortlöpande rapportering till plan och bostadskommittén har genomförts.
Styrgrupp
Styrgruppen hade sitt första möte maj 2011 och har haft fortlöpande möten under perioden
fram till december 2014. Styrgruppen har under perioden bestått av Per Lindskog (LK),
Bertil Klintbom (SBF till Q4-2011), Ethel Forsberg (SBF från Q2-2012), Fredrik
Pettersson (Vasallen/Peab , från mars 2012 till juni 2014).
Projektledare
Harald Gröttvik, SBF Avdelning Infrastruktur har varit projektledare under perioden.
Arbetsgrupp – projektgrupp
Under perioden har det etablerats olika arbetsgrupper och projekt.
Samråd/dialog inom regionen och externt
Projektet har haft ansvar för att koordinera och fortlöpande informera om projektet,
plan/status och koordinera interna/externa önskemål och synpunkter som underlag för
den vidare utvecklingen inom Visborgsområdet.

Projekt Visborg
Regionstyrelsen
Uppdragsgivare

Plan- och bostadskommittén
Regelbunden avrapportering

Styrgrupp
LK, SBF

Samråd och
samarbete med
verksamheter
och
kompetenser
inom Region
Gotland

Strategisk partner

Partnerskap

Vasallen

Exploatörer

Projektledare
Operativt ansvar

Arbetsgrupp
Operativt arbete

Projektgrupp

Samråd och
samarbete med
verksamheter,
organisationer,
föreningar och
andra utanför
Region Gotland

Samråd, förankring

Bild 3 – organisering av Projekt Visborg
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Målet med ”Projekt Visborgs” nya organisering var att etablera en tydlig struktur för
ansvar- och rollfördelning för genomförande av utvecklingen inom Visborgsområdet.

Tillvägagångssätt
Vid starten av projekt Visborg blev det använt mycket tid och resurser för att få en översikt
över:


Vad/vilka aktiviteter och projekt som var på gång?



Varför och av vem var ovan aktiviteter förankrat hos/vem har tagit beslut?



Hur skulle dessa genomföras?

och var det någon förankring av ovan aktiviteter i en helhetlig strategi med basis i målen
för Visborgs utveckling mm?
Ovan kartläggning visade att det var många kreativa och spännande aktiviteter och projekt
på gång, samt enskilda önskemål båda internt inom regionen, från politiken (olika
uppdragsgivare – nämnder) och externa organisationer och medborgare, media mm, men
en helhetlig plan och samordning för genomförande saknades.
I samarbete med interna resurser resursers från bl.a. ”tidigare styrgrupp” påbörjades en
kartläggning och strukturering. Syfte med detta arbetet var att få fram en översikt över olika
påbörjade, planerad projekt/aktiviteter inom Visborgsområdet, samt en kartläggning och
dialog/samverkan med interna och externa partners.
Första styrgruppsmöten för projektet genomfördes maj 2011, där en formalisering och
tydliggörande av projektet organisering mm, blev förankrad och beslutat.
I samma möte blev det tagit beslut att påbörja arbetet med att ta fram ett förslag till
”överordnad policy/riktlinjer som grund för framtida stadsstrukturer på Visborg”.
Konsultbolaget NAJSvefa med kompetens inom rådgivning, värdering, analys, inom
samhällsbyggnadsområdet fick i uppdrag att genomföra en studie med basis i följande
områden:


PM 1: Marknadsanalys (generell analys av bostadsmarknaden –
marknadsförutsättningar)



PM 2: Analys efterfrågan (marknadskartläggning - PM 2A Mäklare & Gotlandshem
PM 2B Potentiella exploatörer och byggbolag)



PM 3: Genomförandefrågor för infrastruktur och allmän plats



PM: 4: Översyn och rådgivning avseende avtal



PM 5: Förslag till ”genomförandestrategi” för Visborgsområdet



PM 6: Principer för upplåtelse av mark och anläggningar inom Idrotts- och
rekreationsområdet
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Ovan studie slutfördes 2011/2012 och några överordnade huvudpunkter från rapporterna
var bl.a. följande:


Behov till 2025 beräknat till ca 160 bostäder per år. Vid ca 80 bostäder inom
Visborgsområdet vid en linjär utbyggnad vill det ta ca 40 år att bygga ut Visborg
(inte att rekommendera)



Marknaden (byggnäringen) tycker Visborg är intressant men efterfrågar en
långsiktig plan där förutsättning för helheten kommer tydligt fram (längre en 4 år
kortare en 40 år) och hur den ska genomföras, infrastruktur, första etapp av en viss
storlek (200 – 250 bostäder) som sätter ”varumärke” för området.



Infrastruktur och gc-vägar speciellt inom området över Färjeleden samt passage
Tvärförbindelsen (Sandhedsvägen) vid Sporthallen måste byggas ut. Hela
Sandhedsvägen från väg 140 till 142 är en nyckelfaktor för utveckling av området.
Konsekvensen är stora investeringar i infrastruktur som medför att
Visborgsområdet blir ett ekonomiskt ”framtungt projekt”.



Beslut - Framtagande av ett ”politisk styrdokument” som godkänns av RS/RF

Med basis i ovan analyser och förslag till vidare genomförande blev det beslutat att påbörja
arbete med att ta fram en plan för vidare utveckling av Visborgsområdet. Uppstart av detta
projekt ”Strukturplan Visborg” påbörjades mars/april 2012 och projektledare för detta
”delprojekt under Projekt Visborg” var dåvarande stadsarkitekt Sven Hedlund.
Tyvärr valde ovan projektledare att lämna sitt jobb för nya utmaningar och avtal med ny
projektledare Eva Werkelin kom på plats hösten 2012. Projektdirektivet för ”Strukturplan
Visborg” godkändes januari 2013.
Syfte med projektet ”Strukturplan Visborg”
”Att ta fram direktiv för genomförande av vidare utbyggnad inom Visborgsområdet, som
grund för en effektiv planerings- och beslutsprocess för framtida detaljplaner och bygglov i
ett långsiktigt perspektiv som bidrar till en hållbar, attraktiv och god utbyggnad av Visby”.
Mål för projektet


Precisera tidigare fastlagda visioner och beslut gällande för området.



Att ta fram riktlinjer och redovisa markanvändning, gestaltning social och teknisk
infrastruktur.



Att redovisa en utbyggnadsordning och kostnadsfördelning för exploatering i
området inom ett 10-års perspektiv.



Presentera lösningar som bidrar till att Visborg håller en hög miljöprofil.



Att använda materialet som underlag för marknadsföringsmaterial.

Ovan arbete planeras slutfört under Q1-2015 och resultat läggs fram som ett separat
dokument ”Strukturplan Visborg”. Planen redovisas för olika arbetsutskott och
förvaltningar under mars månad och läggs fram för Regionstyrelsen april 2015, med
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förslag till beslut att ”strukturplanen godkänns och ska vara styrande för den vidare
utvecklingen inom Visborgsområdet” den närmaste tioårsperioden.

Övriga händelser & aktiviteter – beslut under projektperioden
Idrotts- och rekreationsområdet – delområde 5:


Byggande av Sporthallen, beslut av RS 2011-02-17, § 49



Lokalprogram för Sporthallen, beslut av KFF 2011-12-20, § 150



Sporthallens placering, beslut av RS 2012-06-19, § 193



Detaljplan för idrotts- och rekreationsområdet, antagen av RF 2012-10-15, § 117



Sporthallens markområde & byggande. Beslut av TN 2013-01-31, § 8 (färdigställas
maj 2015)



Riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och fastigheter , reviderad
av RF 2014-03-31 § 37

Södra Hällarna – delområde 4:


Regionfullmäktige beslutade 2013-02-25 att bilda ett kommunalt naturreservat (laga
kraft 2014-08-14

Regementsområde – delområde 2:


Detaljplan kv Skenet, antagen av RF 2014-02-14, § 2

Genomförda utredningar, studier och inventeringar:


Framtagande av lokalprogram för Sporthallen samt upphandlingsunderlag för
Sporthallen (2011/2012).



Olika trafikutredningar genomförda inom området, speciellt trafiklösningar –
utredningar av Tvärförbindelse (Sandhedsvägen) från väg 140 till väg 142,
anknytningar till/från Sporthallens, gc-bro från Äppellunden över Färjeleden till
Vädursgatan, förstudie ”ny infart till Visborgsområdet” korsning Färjeleden –
Allégatan- Lands väg mm



Utredning/planering av Visborgsområdet med basis i FÖP Visby, analys av
Visborgsområdet som underlag för principbeslut i ”genomförandestrategi” för
området, december 2011i samarbete med konsultbolaget NajSvefa.



Sociotopkartering (vardagslivskartläggning) Idrotts- och rekreationsområdet



Detaljplan för Idrotts- och Rekreationsområde, 2011 - 2012



Naturvärdsinventering Visborgsområdet, 2011 – 2013



Övertagande av VA-nätet på Visborg (2 delprojekt) från Vasallen/Peab.
Implementerad och driftssatt inom VA-kollektivet februari 2015.
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Utredningar geo-hydrologi, dagvatten inom Visborgsområdet.



Fornminnesinventering genomförd hela Visborgsområdet



Upphandling och byggande av Sporthallen (2012/2015)



Detaljplan för Skenet, Regementsområdet (2012/2013)



Bildande av naturreservatet ”Södra Hällarna” (2012/2015)

Pågående projekt vid årsskiftet 2014/2015:


”Strukturplan Visborg 2015-2025” läggs fram för beslut/information till RS
april/maj 2015 (internt styrdokument för vidare arbete inom Visborgsområdet).



Detaljplan kv. Ljuset & Lyktan, Regementsområdet, planerad färdigställd under
2015



Uppdrag - Detaljplan för Kungsladugården, Södra Hällarna, planerad färdigställd
under 2015



Försäljning eller arrende av Kungsladugården



Utbyggnad av naturreservat ”Södra Hällarna”, beslut av RF 2013-02-25 (laga kraft
2014-08-14), planerad färdigställd under 2015



Byggande av Sporthallen och intilliggande parkområden (7 hektar), Idrotts- och
Rekreationsområdet, planerad färdigställd maj/juni 2015



Infrastruktur till/från Sporthallen, gc- väg inom området och Regementsområdet
färdigställas Q1- 2015. Uppgradering av Sandhedsvägen (Tvärförbindelsen) etapp 1
söder om Sporthallen och uppgradering av övrig sträcka, färdigställas under 2015.



Övertagande av VA-systemet på Visborg del 2 (implementering av pumpstationer
mm i VA-drift - slutfört 20 februari 2015.)



Miljöprogram – Uppdrag från RS/PBK till ledningskontoret. Arbetet utfördes i
huvudsak under 2011 av en för ändamålet bildad arbetsgrupp, i nära dialog med
dåvarande plan- och bostadskommittén, med rapportering 9 juni, 6 september
respektive 6 december 2011. De sociala aspekterna (se nedan) behandlades parallellt
och integrerat, varvid arbetsnamnet blev Hållbarhetsprogram för Visborg. Utgjorde del
av underlaget till strukturplanen. Slutrapporteras samtidigt som detta vid RS 6 2015.



Socialt program - Uppdrag från RS/PBK till ledningskontoret. Se ovan.



Direktiv för finansiering av exploateringsprojekt inom Visborgsområdet.
Serviceförvaltningen har tagit ”Anvisningar för exploateringsredovisning” vilka har
godkänts av regionstyrelsen 24 jan 2014 (RS §27). Ledningskontoret har tagit fram
en metod för prioritering av exploateringsprojekt. Aktuella projekt sammanställs i
en exploateringsplan där vart och ett redovisas med tidplan och en 2-årig
investeringsbudget. Metoden har godkänts av regionstyrelsen 2014-06-19 (RS§197).
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Ekonomi - budget
Projekt Visborg har genom hela perioden fått tilldelat medel från regionens ordinarie
investeringsbudget, dvs. investeringsmedel för enhet Mark och stadsmiljö Avdelning
Infrastruktur. D.v.s. projektet har inte haft en flerårig budget men har varje år
”konkurrerat” med andra investeringsprojekt och prioriteringar från uppdragsgivaren.
Investeringsmedel har för perioden mars 2011 till mars 2015 varit på cirka 5 miljoner kr.
Från 2011 till 2013 har mycket av kostnaderna varit relaterad till framtagande av div.
utredningar relaterad till infrastruktur och vägar speciellt. För 2014 har utgifterna i
huvudsak varit till konkreta investeringar för befintlig/ny gång och cykelvägar, belysning
mm från Visborgsallén till Sporthallen.
För 2015 har projektet en budget på knappt 14 Mkr.,8 Mkr. 2016 , 5 Mkr. 2017 och 5 Mkr.
för 2018. Totalt 32 Mkr. för perioden 2015 – 2018 som i huvudsak är planerat att nyttjas
för utbyggnad av gång- och cyckelvägar till/från Sporthallen samt upprustning av
Sandhedsvägen (Tvärförbindelsen).
Delprojekt Sporthallen och naturreservat Södra Hällarna har haft separata
investeringsbudgeter och båda dessa projekt kommer att färdigställas under 2015.

Projektledarens erfarenheter/reflektioner under
projektgenomförande
Mars 2011 började jag en ny tjänst på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Projektavdelningen
som projektledare. En av mina huvuduppgifter på det nya jobbet var projektledaransvaret
för Projekt Visborg. Under snart fyra år har projektet pågått och jag önskar att dela några
av mina reflektioner och synpunkter som kan vara underlag för den vidare process för
utveckling inom Visborgsområdet.
Rollfördelning:
En ”otydlig” rollfördelning med basis bl.a. i interna omorganiseringar speciellt mellan
ledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen har varit en utmaning för
genomförande. Det må dock preciseras att detta inte är gällande för olika tjänstemän som
har varit involverat inom projektet, men mera en otydlighet i roll och ansvar mellan
förvaltningar inom regionen.
Arbete i projekt – arbete i linjeorganisation
Den interna organisationen har haft en låg kunnighet, erfarenhet och kultur att genomföra
uppdrag i projektform i samverkan med den befintliga linjeorganisationen: Detta har varit
en ”flaskhals” för genomförande av projekt Visborg och enskilda större delprojekt.
Det måste förtydligas att under 2013/2014 så har ledningskontoret tagit fram och utvecklat
en modell för projektgenomförande inom Region Gotland (riktlinjer, mallar och
instruktioner), som är bra. Verkligheten för personer som blir utpekade att vara med i
projekt löses inte fullt ut med mallar och riktlinjer då detta jobb kommer stort sätt i tillägg
till befintligt arbete och ansvar i linjeorganisationen.
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Styrning:
Som redovisats i bild 1, var kommunens markförvärv inom Visborgsområdet ca 390
hektar. Övriga ca 60 hektar omfattar den centrala delen inom Visborgsområdet,
Regementsorådet.
Inom detta område hittar man den största delen av befintliga byggnader och infrastruktur
ovan och under markytan. Denna del har Vasallen disponerat fram till försäljning av
området genomfördes till Peab i juli 2012. Vasallen/Peab har under perioden genomfört
andra försäljningar inom samma område.
Vasallens ”strategi” för området har varit att utveckla/förvalta området och bygga – ”en
mer långsiktig strategi”, medan Peabs ”strategi” har varit att bygga och sälja – ”en mer
kortsiktig strategi” .
Med basis i Regementsområdets centrala läge inom Visborgsområdet och en stor privat
aktör som ägare av detta område, har detta medfört utmaningar under projekttiden både
när det gäller planering (olika mål mm) och praktiskt genomförande av projekt.
Befintlig infrastruktur
Befintlig infrastruktur över och under marken är byggt för ett miltärt ändamål och VAnätet är mellan 50 – 100 gammalt. Detta vill föra till att mycket av befintlig infrastruktur
måste byggas om/till för att anpassas nya ändamål mm.
Andra utbyggnadsområden:
I dialog med näringslivet bland annat Byggmästareföreningen har det framkommit klart
och tydligt att marken (pris för markanvisning) måste vara på samma nivå för andra
utbyggnadsområden som regionen utvecklar (ex . A7 området). Det finns också områden
inom Visby för exploatering som inte regionen styr över och som kan vara en framtida
”konkurrent” för vidare utbyggnad inom Visborgsområdet.
Arbetssätt
Under projektperioden (mars 2011 – mars 2015) har mycket arbete och utmaningar varit
att det inte finns en enhetlig strategi för utvecklingen av Visborgsområdet. Det har skapat
utmaningar i vår (projektets) dialog med vår uppdragsgivare (politiken), internt mellan
projektet och linjeorganisationer och externt med våra samarbetspartners, organisationer,
medborgare mm.
Framtagande och ett beslut att anta ”Strukturplan Visborg” vill vara det bästa sättet att
komma ikapp med ovan utmaning och vara en möjlighet/styrka för den vidare
utvecklingen av Visborgsområdet.
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Förslag till ny organisering
Politisk förankring
RS 9 2015 med förslaget att:
”Projekt Visborg” lyftes tillbaka till linjeorganisationen i sin helhet. Ansvarig för vidare
arbete ska åvila ledningskontorets samhällsbyggnadsenhet”
Förslaget till förankring och fördelning av ansvarsområden för det vidare arbetet inom
Visborgsområdet är följande:
Ledningskontoret/samhällsbyggnadsenheten


Projekt Visborg - arkivansvarig



Hantera budgetfrågor inom ramen för exploateringsbudgeten



Implementera Hållbarhetsprogram för Visborg i det fortsatta arbetet med utvecklingen
av stadsdelen.



Vid behov samverka internt och externt kring utveckling av Visborgsområdet



Ansvara för genomförande av markanvisningsprojekt

Samhällsbyggnadsförvaltningen


Implementering av strukturplan i detaljplanarbete för Visborgsområdet



Processa och arbeta fram detaljplaner inom Visborgsområdet samt i samband med
markanvisningar.
(Ev planarbete för Äppellunden ska kopplas till Visborgsstaden)

Teknikförvaltningen


Implementering av strukturplan i infrastrukturarbetet för Visborgsområdet



Ta fram underlag till beslut för markanvisningsprojekt (på uppdrag LK)



Utveckling, skötsel och drift inom Idrotts- och rekreationsområde



Utveckling, skötsel och drift av Sporthallen med tillhörande områden (på uppdrag
av KFF)



Utveckling, skötsel och drift av övertagande gator och vägar, VA mm inom
Visborgsområdet



Ta fram underlag till försäljning, uthyrning av mark- och fastigheter inom området

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

2015-10-22

Harald Gröttvik, projektledare
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157
Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/369

Anders Lindholm

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
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Datum 30 oktober 2015

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag. Detaljplaneläggning och gatukostnadsutredning
för Bergbetningen i Visby
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
1) avslå tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag för utrednings- och
planläggningsarbete avseende Bergbetningen
2) upphäva tidigare beslut (KS §338, 2009-12-17) där det fastslogs att:
a) byggnadsnämnden ges i uppdrag att upprätta detaljplan
b) regionen ska vara huvudman för gator och allmänna platser
c) tekniska nämnden ges i uppdrag att upprätta förslag till
gatukostnadsutredning och att se över tillämningsföreskrifter för uttag av
gatukostnader.

Bakgrund
Tekniska nämnden har vid sammanträde 2015-05-27, § 139 upphävt ett tidigare
beslut om att låta uppdraget om att detaljplanelägga Bergbetningen vila (2014-01-29,
§ 15). Nämnden föreslår att arbetet med planläggning och gatukostnadsutredning
påbörjas och mot bakgrund av detta begärs ett tilläggsanslag om 2 mnkr för
kommande utrednings- och planläggningsarbete.
Bergbetningen är ett bebyggelseområde strax norr om Visby som bl a omfattar äldre
bostadsbebyggelse, delvis fritidshusbebyggelse. Endast ett fåtal fastigheterna är
obebyggda. Området som i detta sammanhang har avgränsats omfattar 54 fastigheter
som kan bebyggas för bostadsändamål. Flertalet fastigheter är relativt stora till sin yta
och skulle vid en planläggning kunna ges möjlighet att delas upp i flera byggbara
fastigheter.
I december 2009 gav kommunstyrelsen i uppdrag till byggnadsnämnden att upprätta ett
förslag till detaljplan för förtätning av området. Samtidigt beslutades att kommunen
skulle vara huvudman för gator och allmänna platser inom området. Kommunstyrelsen
beslutade också att tekniska nämnden i samband med planläggningen skulle upprätta ett
förslag till gatukostnadsutredning och samtidigt se över tillämpningsföreskrifterna för
uttag av gatukostnader.
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Under 2013 skickade samhällsbyggnads förvaltningen ut en intresseförfrågan till samtliga
fastighetsägare inom området. Resultatet visade att något mer än hälften (55 %) av de
som svarade var positiva till planläggning och utbyggnad av gator och VA i området.
Fastighetsägarna i den södra delen var mer positiva till en förändring, av de 30
fastigheter som ligger längst söderut var 70 % positiva till en förändring. Skillnaden kan
bero på att många fastigheter i norra delen redan är anslutna till regionens VA-nät samt
har ett vägnät med egen väghållning. Endast fem fastigheter i den södra delen är
anslutna till det regionala VA-nätet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen har tidigare beräknat att
kostnaderna för att genomföra utbyggnad av gator, vatten och avlopp, samt
fastighetsbildning och inlösen av mark uppgår till 21-22 mnkr. Till detta ska läggas de
2 mnkr som nu tekniska nämnden begär för att genomföra gatukostnadsutredning och
planläggning.
Regler för uttag av gatukostnader
I nuläget gäller regler som innebär att en kommun får besluta om att fastighetsägare
inom en detaljplan ska betala kostnaderna som uppstår för att bygga eller förbättra
gator. Fördelningen ska ske skäligt och rättvist. Under senare år har reglerna kring
kommunernas rätt att ta ut gatukostnader av fastighetsägare utretts på uppdrag av
Regeringen. Ett förslag som presenterades 2013 innebar att för en redan bebyggd
fastighet skulle kommunen endast få ta ut en avgift i samband med att en fastighetsägare
söker bygglov som möjliggörs av den nya eller förbättrade vägen. En fastighetsägare
som inte har för avsikt att bygga till sin villa, skulle alltså inte behöva betala för gatorna i
området. I februari 2015 gav Regeringen Lantmäteriet i uppdrag att utarbeta ett förslag
till taxa för gatuavgifter. Taxan ska enligt uppdraget bygga på det tidigare redovisade
lagförslaget. I nuläget är det osäkert när nya regler kan komma att träda i kraft.

Bedömning
Kostnaderna för ett genomförande av planläggning, fastighetsbildning och utbyggnad av
gator och VA kan beräknas till minst 25 mkr. Med den osäkerhet som idag råder kring
hur det framtida regelverket kring uttag av gatukostnader kommer att se ut, finns en stor
osäkerhet kring regionens möjligheter att få tillbaka gjorda investeringar genom uttag av
gatukostnadsersättning från fastighetsägare. Dessutom har en planläggning och
infrastrukturutbyggnad bara stöd av omkring hälften av fastighetsägarna i området, vilket
bäddar för långdragna processer kring planläggning och gatukostnadsfördelning.
När det gäller vatten och avlopp är en stor del av alla fastigheter redan anslutna till det
regionala VA-nätet. Därför är det knappast möjligt att få ekonomisk täckning vid en
utbyggnad av VA-nätet för hela området. Det bedöms vara möjligt endast för södra delen
där bara ett fåtal fastigheter redan är anslutna.
Mot bakgrund av Regeringens utredningsuppdrag till nya bestämmelser om gatukostnader
kan det inte uteslutas att de nya reglerna kommer att innebära att kommunerna får svårare
att uppnå full kostnadstäckning. Även om det vid ett genomförande av exploatering av
Bergbetningen idag skulle vara möjligt att tillämpa nuvarande regelverk, bedömer
ledningskontoret att ett nytt regelverk ändå skulle komma att få effekt på tillämpningen.
Vid en utdragen exploateringsprocess är risken för detta än större.
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Med detta som grund och mot bakgrund av den ansträngda ekonomiska situation
som Region Godand befinner sig i, föreslår ledningskontoret att begäran om
tilläggsanslag på 2 mnkr avslås. Kontoret föreslår samtidigt att regionstyrelsen
upphäver tidigare beslut KS §338, 2009-12-17, där det fastslogs att
byggnadsnämnden ges i uppdrag att upprätta detaljplan, att regionen ska vara
huvudman för gator och allmänna platser, samt att tekniska nämnden ges i uppdrag
att upprätta förslag till gatukostnadsutredning och att se över tillärnningsföreskrifter
för uttag av gatukostnader.
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Tekniska nämnden 2015-05-27

TN §

139

AU §

74

Protokoll

Detaljplaneläggning och gatukostnadsutredning för
Bergbetningen i Visby

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden upphäver det tidigare beslutet, TN 2014/§ 15 att låta uppdraget
att detaljplanelägga Bergbetningen samt genomföra en gatukostnadsutredning vila
och att genomförandet istället påbörjas.

•

Tekniska nämnden begär hos regionstyrelsen tilläggsanslag om 2 Mkr för
kommande utrednings- och planläggnings arbete mot bakgrund av att detta inte är
ett sedvanligt exploateringsprojekt med dess finansieringsmöjligheter.

För uttag av avgifter och ersättningar ges kommuner rätt att vid iordningställandet och
huvudmannaskap ta ut ersättning för nedlagda kostnader. VA-anslutningsavgifterna
tas t ex ut enligt taxa medan gatukostnaden, enligt nuvarande regler, tas ut efter en
genomförd gatukostnadsutredning som görs parallellt med detaljplanen. En sådan
utredning utgår från fastställda riktlinjer. Den fastställda utredningen ger sedan rätt att ta
ut kostnaderna av samtliga fastighetsägare.
Den föregående regeringens förslag om nya bestämmelser om gatukostnader skulle
medföra förändringar som innebär andra ekonomiska förutsättningar för kommuner att
ta på sig ett huvudmannaskap i ett område som Bergbetningen. Att uppnå full
kostnadsersättning skulle i princip inte vara möjligt. Av det skälet vilandeförklarades
uppdraget i avvaktan på ny lagstiftning.
Ansvarigt departement har nu meddelat att Lantmäteriet har fått i uppdrag att lämna ett
förslag på utformning av tillhörande taxekonstruktion. Någon tidplan för ny lagstiftning
finns inte och att en grov bedömning är, att beslut om ny lag kommer tidigast under
första halvåret 2016. Något som dock inte kan garanteras.
Teknikförvaltningen gör då bedömningen att gällande regler kommer att kunna bli
tillämpliga under hela genomförandeprocessen.

, Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Tekniska nämnden 2015-05-27

Protokoll

Forts § 139
Av det skälet får det anses rimligt att uppdraget att detaljplanelägga och utföra en
gatukostnadsutredning genomförs.
I beslut KS § 338 (2009-12-17) fick byggnadsnämnden (EN) i uppdrag att upprätta
förslag till detaljplan för förtätning av Bergbetningen i Visby.
Kommunen ska vara huvudman för gator och allmänna platser inom pianområdet.
Tekniska nämnden (TN) fick i uppdrag att i samband med detaljplaneläggningen
upprätta ett förslag till gatukostnadsutredning för området och samtidigt, i samråd med
berörda förvaltningar, se över tillämpningsföreskrifter för uttag av gatukostnader.
Bergbetningen norr om Visby omfattar äldre bostadsbebyggelse, delvis
fritidshusbebyggelse. Endast ett fåtal av fastigheterna är obebyggda. Området, som har
avgränsats, omfattar 54 fastigheter som kan bebyggas för bostadsändamål. Flertalet
fastigheter är relativt stora till sin omfattning.
I december 2012 fick samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) i uppdrag från såväl BN
som TN "att tillfråga samtliga fastighetsägare och återkomma i frågan". Som underlag
för uppdraget redovisade SBF ett kostnadsläge om 21-22 mkr för gatuutbyggnad, VA,
plankostnad, markinlösen, fastighetsbildning m.m. En intresseförfrågan genomfördes
och den redovisades i januari 2014. Av den framgår det att det nu är knappt 60 % av
ägarna som är för en detaljplaneläggning och utbyggnad av gator och VA i området.
Om kommun i egenskap av huvudman ska anlägga eller förbättra gator och andra
allmänna platser, får kommunen enligt Plan och bygglagens bestämmelser besluta att
kostnader för sådana åtgärder, som är avsedda att tillgodose ett visst områdes behov av
allmänna platser, och av anordningar som normalt hör till allmänna platser, ska betalas
av ägarna till fastigheterna inom området. Kostnaderna skall fördelas mellan
fastigheterna efrer skälig och rättvis grund.
Kommunen beslutar om avgränsningen av det område inom vilket fördelning ska ske
om de kostnader som ska fördelas, samt om grunderna för fördelningen. Om kommun i
egenskap av huvudman ska anlägga eller förbättra en gata, får kommunen besluta att
kostnaden för detta ska betalas av ägarna till de fastigheter som är belägna vid gatan.
För varje fastighet får kommunen ta ut en ersättning som motsvarar hälften av den
kostnad som avser gatan framför fastigheten.

Justerare:

Utdragsbestyrka nde:
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Protokoll

Tekniska nämnden 2015-05-27

Forts § 139
Kostnaden för sådana anordningar som normalt hör till en gata, får tas ut med lika delar
av fastighetsägarna. Kostnaden för att anlägga gatukors, får tas ut med lika delar av
ägarna till fastigheterna vid gatukorset.
Om kostnaden för att anlägga eller förbättra gatan inte är densamma överallt, får
kommunen besluta att kostnaden ska fördelas mellan fastighetsägarna efter någon annan
skälig och rättvis grund.
Om de kostnader som ska ersättas är oskäligt höga, eller om de åtgärder som
ersättningen avser har en omfattning eller ett utförande, som överstiger vad som kan
anses normalt med hänsyn till den användning som är tillåten för fastigheten, ska de
anpassas. Till grund för bestämmande av ersättning får läggas antingen de faktiska
kostnaderna eller på tidigare erfarenhet stödda beräkningar av vad det kostar att i
motsvarande utförande anlägga eller förbättra gator/ allmän plats.
Skyldighet för en fastighetsägare att ersätta kommunen för kostnaderna för gator och
andra allmänna platser inträder när den anläggning som ersättningen avser kan användas
för avsett ändamål.
Upplysningsvis ska nämnas att skälet varför uttag av gatukostnad m m sker är att Region
Gotland inte äger mark inom området så att försäljningen av marken, för vilket man i så
fall betalar ett pris inklusive gatukostnader m m, inte täcker genomförandekostnaderna.
För att genomföra en utbyggnad inom området och åta sig ett huvudmannaskap måste
Region Gotland därför ta ut kostnaderna på detta sätt. Ett genomförande utan
motsvarande reglering av dessa allmänna kostnader är inte förenligt enligt
Kommunallagens regler.
Mot bakgrund av att de gällande reglerna för uttag av gatukostnaderna bedöms gälla
under en genomförandeprocess för Bergbetningen och att ny lagstiftning ligger i
framtiden, gör teknikförvaltningen bedömningen att kommunstyrelsens uppdrag bör
påbörjas och genomföras enligt gällande regler.
Utan att veta exakt, gör förvaltningen bedömningen, att intresset för ett genomförande
kommer att öka något under processens gång med utgångspunkt från de värden som
kommer att realiseras genom den förädling som ett genomförande kommer att medföra.
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Protokoll

Tekniska nämnden 2015-05-27

Forts § 139
Ett flertal ägare har kontinuerligt följt ärendet. Eftersom en gatukostnadsutredning ska
göras är bedömningen även att genomförandetiden kommer att bli något längre än
normalt eftersom sådana utredningar regelmässigt överklagas.
En detaljplan kommer att ge möjligheter att dela upp fastigheter i flera nya fastigheter
för bostadsbebyggelse, vilket är positivt utifrån den efterfrågan som finns för
motsvarande bebyggelse.
Något som även ökar förutsättningarna för Region Gotland att få full kostnadstäckning
för alla nedlagda utgifter.
Förvaltningen återkommer efter utförda utredningar vad gäller äskande om medel för
ett genomförande av VA- och gatuutby&,onaden m m. Eftersom det här genomförandet
kommer att fordra mer resurser än andra genomföranden är, det väsentligt att det görs
ett prioriteringsmässigt ställningstagande av det här uppdraget i förhållande till befintliga
uppdrag.

Protokollsutdrag

RS
BN
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2009-12-17
2009-12-03

Ks § 338
Au § 343

Planläggning av Bergbetningen i Visby
KS2009/506-21
- Ledningskontoret 2009-11-09

Ett fårs lag till planprogram får Bergbetningen behandlades av plan- och bostadskommitten-2007 (§ 5/2007-01-16) som beslöt att frågan skulle aktualiseras senare, "när rimliga
och möjliga handlingsvägar ytterligare utretts". Den stora utgiften var anläggandet av
gator och vägar.

Ledningskontoret har nu fåreslagit att området Bergbetningen i norra Visby ska
detaljplaneras. Kommunen fåreslås också vara huvudman får gator och allmänna
platser i området. Grovt uppskattat anges anläggningskostnaden får det till
ca 10 mnkr, en utgift som ledningskontoret fåreslår att fastighetsägarna (befintliga
och nya) ska ersätta. (Det sker genom tillämpning av PBL:s bestämmelser 6 kap
31 och 32 §§, se nedan). Marken måste fårvärvas av Naturvårdsverket. Förutom
plankostnaden, beräknad till 300000 kr, som fårdelas på nya fastigheter (mellan
10 000 och 15 000 kr per fastighet) uppkommer kostnad för V A ca 6 mnkr som
täcks av anläggningsavgifter.
Kommunen beslutar om avgränsningen av det område inom vilket fårdelning av kostnaderna ska ske. Innan kommunen beslutar att kostnader får gator och andra allmänna
platser ska betalas av fastighetsägarna ska kommunen låta utreda frågan och upprätta
fårslag. Sakägare m.fl. som kan ha ett väsentligt intresse av fårslaget ska beredas tillfälle
till samråd. Förslaget när det gäller betalning av kostnader ska därefter ställas ut.

Tekniska nämnden fåreslås därfår upprätta fårslag till gatukostnadsutredning och
se över reglerna får handläggning av uttag av gatukostnader.
Gatukostnader m.m.
31 § Om kommunen i egenskap av huvudman skall anlägga eller förbättra gator och andra
allmänna platser, får kommunen besluta att kostnader för sådana åtgärder som är avsedda
att tillgodose ett visst områdes behov av allmänna platser och av anordningar som normalt
hör till allmänna platser skall betalas av ägarna till fastigheterna inom området.
Kostnaderna skall fördelas mellan fastigheterna efter skälig och rättvis grund.
Kommunen beslutar om avgränsningen av det område inom vilket fördelning skall ske, om
de kostnader som skall fördelas samt om grunderna för fördelningen.
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-12-17
2009-12-03

Ks § 338 forts
Au § 343
32 § Om kommunen i egenskap av huvudman skall anlägga eller förbättra en gata, får
kommunen besluta att kostnaden för detta skall betalas av ägarna till de fastigheter som är
belägna vid gatan. Därvid får för varje fastighet tas ut en ersättning som motsvarar hälften
av den kostnad som belöper på gatan framför fastigheten. Kostnaden för sådana
anordningar som normalt hör till en gata får tas ut med lika delar av fastighetsägarna.
Kostnaden för att anlägga gatukors får tas ut med lika delar av ägarna till fastigheterna vid
gatukorset.
Om kostnaden för att anlägga eller förbättra gatan inte är densamma överallt, får
kommunen besluta att kostnaden skall fördelas mellan fastighetsägarna efter någon annan
skälig och rättvis grund än som anges i första stycket.
33 § Den ersättning som enligt 31 eller 32 § belöper på varje fastighet skall jämkas, om de
kostnader som skall ersättas är oskäligt höga eller om de åtgärder som ersättningen avser
har en omfattning eller ett utförande som överstiger vad som kan anses nonnalt med
hänsyn till den användning som är tillåten för fastigheten.
34 § Till grund för bestämmande av ersättning enligt 31 eller 32 § får läggas antingen de
faktiska kostnaderna eller på tidigare erfarenhet stödda beräkningar av vad det kostar att i
motsvarande utförande anlägga eller förbättra gator och andra allmänna platser.
35 § Skyldighet för en fastighetsägare att ersätta kommunen kostnaderna för gator och
andra allmänna platser inträder när den anläggning som ersättningen avser kan för hans
fastighet användas för avsett ändamål.

Kommunstyrelsens beslut
•

Byggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för
förtätning av Bergbetningen i Visby.

•

Kommunen ska vara huvudman för gator och allmänna platser inom
planområdet.

ID

Tekniska nämnden får i uppdrag att i samband med detaljplaneläggningen
upprätta ett förslag till gatukostnadsutredning för området och samtidigt, i
samråd med berörda förvaltningar, se över tillämpningsföreskrifter för uttag av
gatukostnader.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Ledningskontoret: Samhällsbyggnadsenheten

Justerande:
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Ledningskontoret

1 (1)

Ärendenr RS 2015/590
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

Datum 2 november 2015

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag Slite hamn, Apotekskajen, Nord Stream
Förslag till beslut
Tekniska nämnden medges:
•
•
•

Tilläggsanslag på 3,6 mnkr
Att nedskrivning av anläggningstillgångarna i Slite hamn görs med 3,6 mnkr
Att nedskrivningen finansieras av externa intäkter med 3,6 mnkr

Bakgrund
Under åren 2005 - 2015 investerade regionen totalt 90,2 mnkr i Slite hamn. Samtidigt
erhölls externa inkomster från Nord Stream med totalt 80,8 mnkr. Det totala
nettoinvesteringsutgifterna uppgår till 9,4 mnkr, vilket är aktiverat i
anläggningsregistret. rnvesteringsinkomsterna bokfördes enligt då gällande
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.
r den totala investeringsutgiften ingår rättegångskostnader i samband med tvist med
muddringsföretaget Secora, med totalt 3,6 mnkr . r anslutning med muddringsarbeten
i Slite hamn kom Region Gotland att hamna i en tvist med muddrings företaget
Secora. r och med detta behövdes experthjälp i förhandlingarna som då inköptes av
advokatfirman Foyen. Ersättningen till advokatfirman belastade
investeringsprojektet, då inga driftmedel fanns att tillgå.
r och med att investeringsutrymmet minskades med 3,6 mnkr så saknas
investeringsanslag för slutförande av projektet, som kommer att ske under året
2015/2016. Därför begär TN om tilläggsanslag med 3,6 mkr.
Tilläggsanslag erfordras med 3,6 mnkr för att slutföra investeringar vid Slite hamn.
Möjligheten till omdisponeringar har prövats.
Enligt god redovisrungssed bör anläggningstillgångarna skrivas ned med 3,6 mnkr,
pga att rättegångskostnaderna i nuläget är aktiverade. Nedskrivningskostnaderna
finansieras av redan erhållna externa intäkter.

Bedömning
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen beslutar enligt tekniska nämndens
förslag.

Region Gotland
Org nr 212000-0803

Besöksadress Visborgsallen 19
Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Tekniska nämnden 2015-09-23

Protokoll

TN §

206

Tilläggsanslag Slite hamn, Apotekskajen, Nord Stream

AU §

124

2015/1649

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslutar att hos regionfullmäktige:
•

Ansöka om tilläggsanslag med 3,6 mnkr för investeringar i Slite hamn.

•

Att nedskrivning av anläggningstillgångarna i Slite hamn görs med 3,6 mnkr.

•

Nedskrivningen finansieras av externa intäkter med 3,6 mnkr.

Under åren 2005 - 2015 investerade regionen totalt 90,2 mnkr i Slite hamn. Samtidigt
erhölls externa inkomster från Nord Stream med totalt 80,8 mnkr. Det totala
nettoinvesteringsutgifterna uppgår till 9,4 mnkr, vilket är aktiverat i anläggningsregistret.
rnvesteringsinkomsterna bokfördes enligt då gällande rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning.
r den totala investerings utgiften ingår rättegångskostnader i samband med tvist med
muddrings företaget Secora, med totalt 3,6 mnkr . r anslutning med muddringsarbeten i
Slite hamn kom Region Gotland att hamna i en tvist med muddringsföretaget Secora. r
och med detta behövdes experthjälp i förhandlingarna som då inköptes av
advokatfirman Foyen. Ersättningen till advokatfirman belastade investeringsprojektet,
då inga driftmedel fanns att tillgå.
r och med att investeringsutrymmet minskades med 3,6 mnkr så saknas
investeringsanslag för slutförande av projektet, som kommer att ske under året
2015/2016. Därför begär TN om tilläggsanslag med 3,6 mkr.
Tilläggsanslag erfordras med 3,6 mnkr för att slutföra investeringar vid Slite hamn.
Möjligheten till omdisponeringar har prövats.
Enligt god redovisningssed bör anläggningstillgångarna skrivas ned med 3,6 mnkr, pga
att rättegångskostnaderna i nuläget är aktiverade. Nedskrivningskostnaderna finansieras
av redan erhållna externa intäkter.
Protokollsutdrag: RS

Justerare:

Utdragsbestyrka nde:
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Ledningskontoret
Jan von Wachenfeldt

Ärendenr. RS 2015/588
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum Den 7 oktober 2015

Regionstyrelsen

Förslag till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Burs grundvattentäkt
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att förslaget, så snart det kompletterats med det
textavsnitt som redovisas nedan under Bedömning, överlämnas till
region fullmäktige för beslut att
med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken besluta om vattenskyddsområde
för Burs grundvattentäkt inom Region Godand, med den omfattning
som framgår av karta "Vattenskyddsområde för Burs grundvattentäkt"
med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta om skyddsföreskrifter
inom angivet vattenskyddsområde såsom formulerats i "Vattenskyddsföreskrifter för Burs grundvatten täkt"
till föreskrifterna bifoga allmänna upplysningar enligt utformning i
"Allmänna upplysningar"
i beslut ange att föreskrifterna ska träda ikraft den 1 januari 2016
med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta att föreskrifterna ska gälla
omedelbart även om de överklagas
informera om hur beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Godands
län
med stöd av 27 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m m besluta om hur kungörelse ska ske av beslut

Bakgrund
Den kommunala vattenförsörjningen i Burs baseras sedan 70-talet på uttag av
grundvatten ur en grävd brunn. Syftet med att inrätta vattenskyddsområdet
med skyddsföreskrifter är att långsiktigt säkerställa råvattentillgången och
råvattenkvaliteten för Burs vattentäkt. Inrättande av vattenskyddsområden med
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Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3
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tillhörande skyddsföreskrifter möjliggör att den målsättning för vattenanvändningen som beskrivs i såväl EU:s som i svensk lagstiftning kan uppnås.
Samrådsprocessen inleddes med ett informations- och dialogmöte utifrån ett
första förslag som tagits fram inför kommande ansökan. Efter beslut i tekniska
nämnden inleddes ett skriftligt samråd där olika myndigheter, organisationer
samt alla berörda fastighetsägare och andra berörda fick möjlighet att yttra sig
över förslaget.
Med anledning av de synpunkter som kom in under samrådet har vissa
justeringar gjorts i det tidigare förslaget rörande föreskrifternas utformning.
Det föreslagna vattenskyddsområdets gränser har dock inte förändrats.
Inkomna synpunkter och resultatet av eventuella förändringar redovisas i den
samrådsredogö'relse som legat ute på regionens hemsida sedan början av
september. Samtliga som haft synpunkter på föreskrifterna har informerats om
möjligheten att komma in med ytterligare synpunkter innan den 15 september.
Det slutliga förslaget har därefter behandlats av tekniska nämnden som i beslut

§ 204/2015 förslår att förslaget till vattenskyddsområde med tillhörande
skyddsföreskrifter skall fastställas av regionfulhnäktige.
Inrättandet av vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter kan
komma att innebära krav på ersättning från t ex markägare. De ekonomiska
konsekvenserna med anledning av detta är enligt tekniska nämnden inte
möjliga att beräkna.

Bedömning
Inrättandet av vattenskyddsområden är ett viktigt led i arbetet med att trygga
den framtida dricksvattenförsörjningen på Godand. Ledningskontoret delar
tekniska nämndens bedömning att det föreslagna vattenskyddsområdet med
tillhörande skyddsföreskrifter utgör en god avvägning mellan sakägarnas
intressen och behovet av att långsiktigt skydda grundvattentillgången i
området.
Ledningskontoret föreslår att förslaget överlämnas till regionstyrelsen och
vidare till regionfulhnäktige för fastställelse med den justeringen att Bilaga 3
kompletteras med följande textavsnitt -
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(Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Överklagandet ska ha inkommit

till Regionstyrelsen senast tre veckor efter det att beslutet kungjorts i
ortstidning. Dessa föreskrifter gäller omedelbart även om de överklagas
(7 kap.22§, MB).)

Bilagor:

1.
2.
3.
4.
5.

Vattenskyddsomräde
Vattenskyddsföreskrifter
Allmänna upplysningar
Samrädsredogörelse
Tekniska nämndens beslut § 204/2015
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Tekniska nämnden 2015-09-23

Protokoll

TN §

204

Förslag till vattenskyddsomr~de för Burs

AU §

122

TN 2015/855

Tekniska nämndens beslut
III

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige:
III

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken besluta om vattenskyddsområde för Burs
grundvattentäkt inom Region Godand, med den omfattning som framgår av karta
"VXITENSKYDDSOMRADE FÖR BURS GRUNDV KlTENTAKT."

III

III

III

III

Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta om skyddsföreskrifter inom angivet
vattenskyddsområde såsom formulerats i" Vattenskyddsföreskrifter för Burs
grundvattentäkter" .
Till föreskrifterna bifoga allmänna upplysningar enligt utformning i "Allmänna
upplysningar"
I beslut ange att föreskrifterna ska träda ikraft den 1 januari 2016.
Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta att föreskrifterna ska gälla omedelbart
även om de överklagas.

III

Informera om hur beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Godands län.

III

Med stöd av 27 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m m
besluta om hur kungörelse ska ske av beslut.

Föredragande miljöinspektör Claudia Castillo.
Bedömning
Föreslaget vattenskyddsområde för Burs grundvattentäkt bedöms vara av den omfattning som behövs för att långsiktigt säkra grundvattenförekomsten för såväl nutida som
framtida vattenförsörjning. Föreslagna vattenskyddsföreskrifter bedöms vara väl
. Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Tekniska nämnden 2015-09-23

Protokoll

Forts § 204
motiverade och utgöra en god avvägning mellan sakägarnas intressen och behovet av att
skydda grundvattnet inom vattenskyddsområdet.
Teknikförvaltningen anser att föreslaget vattenskyddsområde och föreslagna
skyddsföreskrifter för Burs grundvattentäkt bör fastställas av regionfullmäktige.
Syfte och motiv för ansökan
Kommunal vattenförsörjning i Burs baseras sedan 1970-talet på uttag av grundvatten ur
en grävd brunn installerad i jordlager. Vattentäkten är betydelsefull för anslutna
fastigheter i Burs.
Syftet med att inrätta ett vattenskyddsområde är att skydda Burs vattentäkt så att
råvattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv, ett flergenerationsperspektiv.
Inrättande av vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter möjliggör att målsättningen
med EU:s och svensk lagstiftning uppnås, genom att riskfyllda verksamheter och
åtgärder regleras, så att vatten nu och i framtiden kan användas för sitt ändamål.
Genom att ett område förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter
meddelas:
stärks skyddet för vattenförekomsten
tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse
förtydligas vad som gäller utifrån Miljöbalken

Ekonomiska konsekvenser till följd av eventuella ersättningsanspråk är inte möjliga att
beräkna.
Konsekvenser för barn och ungdomar:
Beslut, enligt lämnat förslag ger ett långsiktigt skydd för grundvattnet. Ett rent vatten är
grundläggande för alla barns hälsa.

Protokollsutdrag:
RS + handlingar

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr TN 2015/855

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Claudia Castillo

Datum 28 augusti 2015

Tekniska nämnden

Ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för
Burs grundvattentäkt
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår Regionfullmäktige:
- Att med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken besluta om vattenskyddsområde för Burs grundvattentäkt inom Region Gotland, med den omfattning som framgår av karta i bilaga 1.
-

Att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta om skyddsföreskrifter
inom angivet vattenskyddsområde såsom formulerats i bilaga 2.

-

Att till föreskrifterna bifoga allmänna upplysningar enligt utformning i
bilaga 3.

-

Att i beslut ange att föreskrifterna ska träda ikraft den 1 januari 2016.

-

Att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta att föreskrifterna ska
gälla omedelbart även om de överklagas.

-

Att informera om hur beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i
Gotlands län.

-

Att med stöd av 27 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m m besluta om hur kungörelse ska ske av beslut.

Redogörelse för ärendet
Syfte och m otiv för ansökan

Kommunal vattenförsörjning i Burs baseras sedan 1970-talet på uttag av
grundvatten ur en grävd brunn installerad i jordlager. Vattentäkten är
betydelsefull för anslutna fastigheter i Burs.
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E-post registrator-mhn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

1 (15)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr TN 2015/855

Region Gotland

Syftet med att inrätta ett vattenskyddsområde är att skydda Burs vattentäkt så
att råvattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv, ett flergenerationsperspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter
möjliggör att målsättningen med EU:s och svensk lagstiftning uppnås, genom
att riskfyllda verksamheter och åtgärder regleras, så att vatten nu och i framtiden kan användas för sitt ändamål. Genom att ett område förklaras som
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter meddelas:
- stärks skyddet för vattenförekomsten
- tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse
- förtydligas vad som gäller utifrån Miljöbalken
Ärendets handläggning

Ansvarig för arbetet med framtagande av vattenskyddsområde och föreskrifter
har varit Region Gotland genom Tekniska nämnden. Det har beslutats att fastställelse av vattenskyddsområde och föreskrifter ska ske i Regionfullmäktige.
Under samrådsprocessen har aktuell information lagts ut på Region Gotlands
hemsida (www.gotland.se/vattenskydd).
Samrådsprocessen inleddes med ett informations- och dialogmöte kring
framtagen ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för Burs grundvattentäkt.
Efter beslut i Tekniska nämnden påbörjades ett skriftligt samråd av ansökan
med olika myndigheter och organisationer samt att alla fastighetsägare och
andra innehavare av särskild rätt till mark inom föreslaget skyddsområde gavs
möjlighet att yttra sig över ansökan.
Samtliga inkomna synpunkter har återgetts och bemötts i en samrådsredogörelse
(2015-08-26). Med anledning av inkomna synpunkter har teknikförvaltningen
(TKF) funnit skäl att i viss mån revidera föreslagna vattenskyddsföreskrifter
för Burs grundvattentäkt vilket framgår av samrådsredogörelsen. Däremot har
det inte funnits skäl att revidera föreslaget vattenskyddsområde. Vissa faktajusteringar har även gjorts i ansökan. Samrådsredogörelsen finns från och med
2015-09-01 på Region Gotlands hemsida. Samtliga som har haft synpunkter
har fått information om detta och att eventuella ytterligare synpunkter ska
lämnas senast den 15 september 2015.
Ekonomisk analys

Ekonomiska konsekvenser till följd av eventuella ersättningsanspråk är inte
möjliga att beräkna.
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Konsekvenser för barn och ungdomar

Beslut enligt lämnat förslag ger ett långsiktigt skydd för grundvattnet. Ett rent
vatten är grundläggande för alla barns hälsa.
Bedömning

Föreslaget vattenskyddsområde för Burs grundvattentäkt bedöms vara av den
omfattning som behövs för att långsiktigt säkra grundvattenförekomsten för
såväl nutida som framtida vattenförsörjning. Föreslagna vattenskyddsföreskrifter bedöms vara väl motiverade och utgöra en god avvägning mellan sakägarnas intressen och behovet av att skydda grundvattnet inom vattenskyddsområdet.
Teknikförvaltningen anser att föreslaget vattenskyddsområde och föreslagna
skyddsföreskrifter för Burs grundvattentäkt bör fastställas av Regionfullmäktige.
Planerings- och utvecklingsavdelningen

Ann-Sofi Lindskog
Avdelningschef
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Bilaga 1

Ärendenr TN 2015/855
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Region Gotland

Bilaga 2

Vattenskyddsföreskrifter för Burs grundvattentäkter
1 § Allm änt
Dessa föreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som angivits på bifogad
skyddsområdeskarta.
Skyddsområdet är indelat i vattentäktzon, primär skyddszon och sekundär skyddszon.

2 § Definitioner
Avloppsvatten: Spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts
för kylning, vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som
inte görs för viss eller vissa fastigheters räkning eller vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.
Avfall: Varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller
är skyldig att göra sig av med.
Ett ämne eller föremål ska anses vara en biprodukt i stället för avfall, om ämnet
eller föremålet
1. har uppkommit i en tillverkningsprocess där huvudsyftet inte är att producera
ämnet eller föremålet,
2. kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är
normal i industriell praxis, och
3. kommer att fortsätta att användas på ett sätt som är hälso- och miljömässigt
godtagbart och som inte strider mot lag eller annan författning.
Ett ämne eller föremål som blivit avfall upphör att vara avfall, om det har hanterats
på ett sådant sätt som innebär återvinning och uppfyller krav i fråga om fortsatt
användning enligt bilaga 5 till avfallsförordningen (2011:927).
GROT: Grenar, ris och toppar som tas ut vid avverkningar.
Hantering: Tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande,
användning, förpackning, förvaring, lagring, destruktion, konvertering, saluförande,
överlåtelse och därmed jämförbara förfaranden.
Kemiskt bekämpningsmedel: En kemisk produkt som syftar till att förebygga
eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar
skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Som kemiskt
bekämpningsmedel anses inte
1. kemiska produkter som är avsedda att användas vid beredning av livsmedel,
läkemedel eller foder, eller
2. färger, fernissor, tjäror och andra kemiska produkter som är avsedda att
huvudsakligen begagnas för andra ändamål än som avses i första stycket, om de
inte genom särskild benämning eller på något annat sätt anges vara avsedda som
bekämpningsmedel.
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Miljönämnd: Den nämnd som ska fullfölja kommunens tillsynsuppgifter inom
miljö- och hälsoskyddsområdet.
Punktbehandling:
1. Bekämpning som utförs med sprayburk för hushållsbruk, eller
2. Bekämpning eller behandling av en stam eller ett rotsystem i taget om den
använda metoden har sådan precision att hela volymen använt bekämpningsmedel, utan läckage eller annan icke avsedd spridning, kan appliceras på det avsedda
objektet och endast täcker eller berör en begränsad del av objektet, t. ex. fickning
eller pensling och avstrykning.
Punktsanering: Tillfälligt enskilt användande av små mängder biocider, ex.
råttgift eller insektsdödande medel, för att avhjälpa mindre olägenhet orsakad av
ohyra.
Större schaktningsarbeten: Sänkning av markytan på utstakat område för mer
omfattande ingrepp i jord än för grundläggning av enskild villa. Schaktningsarbeten i samband med ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande anses inte
utgöra större schaktningsarbeten.
Vattenslagning: Förvaring av kemiskt behandlade plantor i vatten ute i naturen,
t.ex. ett vattenförande dike, i avvaktan på plantering.
Växtnäringsämnen: Konstgödsel, stallgödsel, slam, vedaska samt övriga
organiska gödselmedel.
Yrkesmässig: För att bedriva en verksamhet yrkesmässigt förutsätts att den har
en viss omfattning och varaktighet samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är
av självständig karaktär. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för
att verksamheten ska betraktas som yrkesmässig. Den behöver inte vara vederbörandes huvudsysselsättning.

3 § Vattentäk tszon
Ingen annan hantering än sådan som är nödvändig för vattentäktsverksamhet får
förekomma inom vattentäktszonen.
Vattentäktszonen ska vara tydligt inhägnad med staket. Enskild mark får tas i
anspråk för att uppfylla detta syfte.

4 § P etroleum produk ter
Primär skyddszon
All hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter, även för att försörja
byggnaders uppvärmning, kräver tillstånd.
Drivmedel i fordon och mobila arbetsmaskiners tankar kräver inte tillstånd.
Uppställning av mobila bränsletankar samt arbetsmaskiner som används i
yrkesmässig verksamhet är förbjuden.
Sekundär skyddszon
All hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter, även för att försörja
byggnaders uppvärmning, kräver anmälan.
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Drivmedel i fordons och mobila arbetsmaskiners bränsletankar kräver inte
anmälan.
Uppställning av mobila bränsletankar samt arbetsmaskiner som används i
yrkesmässig verksamhet kräver tillstånd.

5 § K em iska bekäm pningsm edel
Primär skyddszon
Spridning av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.
Punktbehandling av enskilda växter samt punktsanering av ohyra och skadedjur är
tillåten.
Yrkesmässig sanering av ohyra och skadedjur kräver tillstånd.
Plantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel kräver
anmälan. Vattenslagning av sådana plantor får inte ske.
Framställning, blandning eller annan beredning av kemiska bekämpningsmedel för
yrkesmässigt ändamål är förbjuden.
Hantering av kemiska bekämpningsmedel får endast ske på ett sådant sätt att hela
volymen kan omhändertas vid läckage, och på ett sådant sätt att grundvattnet inte
förorenas.
Sekundär skyddszon
Spridning av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd.
Punktbehandling av enskilda växter samt punktsanering av ohyra och skadedjur
kräver inte tillstånd.
Yrkesmässig sanering av ohyra och skadedjur kräver anmälan.
Plantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel kräver inte
tillstånd. Vattenslagning av sådana plantor får inte ske.
Hantering av kemiska bekämpningsmedel får endast ske på ett sådant sätt att hela
volymen kan omhändertas vid läckage, och på ett sådant sätt att grundvattnet inte
förorenas.

6 § Hälso- och m iljöfarliga äm nen
Primär skyddszon
Förvaring av hälso- och miljöfarliga ämnen som är skadliga för grundvattnet,
såsom tjärprodukter, träimpregneringsmedel, organiska lösningsmedel, fenoler och
färger, och som inte regleras särskilt i dessa föreskrifter får endast ske på sådant
sätt att läckage inte riskerar att spridas till grundvattnet och att hela volymen kan
omhändertas. Övrig hantering får endast ske i sådan omfattning och på sådant sätt
att grundvattnet inte förorenas.
Tvätt och rengöring av fordon och arbetsmaskiner är förbjuden.
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Sekundär skyddszon
Förvaring av hälso- och miljöfarliga ämnen som är skadliga för grundvattnet,
såsom tjärprodukter, träimpregneringsmedel, organiska lösningsmedel, fenoler och
färger, och som inte regleras särskilt i dessa föreskrifter får endast ske på sådant
sätt att läckage inte riskerar att spridas till grundvattnet och att hela volymen kan
omhändertas. Övrig hantering får endast ske i sådan omfattning och på sådant sätt
att grundvattnet inte förorenas.
Tvätt och rengöring av fordon och arbetsmaskiner kräver tillstånd.

7 § Väx tnäringsäm nen, ensilage och hållande av djur
Primär skyddszon
Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver tillstånd. Med spridning avses
inte den gödsel som djuren själva tillför marken vid betesgång.
Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark är förbjuden.
Ny gödselanläggning är förbjuden. Befintlig gödselanläggning samt ändring av
befintlig gödselanläggning kräver tillstånd.
Befintlig eller ny anordning för lagring av ensilage samt ändring av anordning för
lagring av ensilage i yrkesmässig verksamhet kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon
Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver anmälan. Med spridning avses
inte den gödsel som djuren själva tillför marken vid betesgång.
Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark kräver tillstånd.
Ny gödselanläggning kräver tillstånd. Befintlig gödselanläggning samt ändring av
befintlig gödselanläggning kräver anmälan.
Befintlig eller ny anordning för lagring av ensilage samt ändring av anordning för
lagring av ensilage i yrkesmässig verksamhet kräver anmälan.

8 § Bark, tim m er, stubbar, flis och GROT-upplag
Primär skyddszon
Upplag av bark, stubbar, timmer eller flis samt GROT-upplag är förbjudet.
Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller tvåbostadsfastighet är dock tillåtet
förutsatt att upplaget inte sker på grusytor och att skyddsavståndet till
vattentäktszonen är minst 30 meter.
Sekundär skyddszon
Tillfälliga upplag av bark, stubbar, timmer eller flis och GROT-upplag under kortare
tid än 12 månader är tillåtet. Permanenta GROT-upplag kräver tillstånd. Upplag på
tät yta med uppsamling av dagvatten eller på tät yta under tak är dock tillåtet
oavsett tid. I övrigt är upplag av bark, stubbar, timmer eller flis förbjudet.
Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller tvåbostadsfastighet är tillåtet.
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9 § Avloppsvatten
Primär skyddszon
Infiltrationsanläggning för avloppsvatten är förbjuden.
Sekundär skyddszon
Infiltrationsanläggning för avloppsvatten är förbjuden.

10 § Upplag av snö eller avfall
Primär skyddszon
Upplag av snö från trafikerade ytor är förbjudet.
Deponering av avfall och permanenta upplag av avfall är förbjudna.
Tillfälliga upplag av avfall kräver tillstånd.
Trädgårds- och hushållskompost för en- eller tvåbostadsfastigheter kräver
anmälan.
Sekundär skyddszon
Upplag av snö från trafikerade ytor utanför vattenskyddsområdet är förbjudet.
Deponering av avfall och permanenta upplag av avfall är förbjudet med undantag
för upplag av snö från trafikerade ytor inom vattenskyddsområdet.
Tillfälliga upplag av avfall, med undantag för upplag av snö från trafikerade ytor
inom vattenskyddsområdet, kräver tillstånd.
Trädgårds- och hushållskompost för en- eller tvåbostadsfastigheter är tillåten.

11 § Asfalt, oljegrus och vägsalt
Primär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet.
Spridning av vägsalt kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt kräver tillstånd.
Spridning av vägsalt kräver tillstånd.

12 § Täk tverksam het, schaktnings- och anläggningsarbeten
Primär skyddszon
Husbehovstäkt av berg, naturgrus, sand eller andra jordarter kräver tillstånd. All
annan täkt av berg, naturgrus, sand eller andra jordarter är förbjuden.
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Alla former av schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller
borrning och liknande underjordsarbeten kräver tillstånd.
Mindre grävningsarbeten, exempelvis plantering av mindre träd och buskar, inom
tomter och dylikt är dock tillåtet, men stor försiktighet ska iakttagas med hänsyn
till förhållanden som kan påverka grundvattnets kvalitet, tillrinning eller avrinning.
Sekundär skyddszon
Husbehovstäkt av berg, naturgrus, sand eller andra jordarter kräver tillstånd. All
annan täkt av berg, naturgrus, sand eller andra jordarter är förbjuden.
Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrning
och liknande underjordsarbeten kräver tillstånd.
Övriga typer av schaktningsarbeten eller liknande ingrepp i jord och berg kräver
anmälan.
Arbeten som utförs på kyrkogården och som är nödvändiga för kyrkogårdens
funktion får ske utan tillstånd och anmälan. Kyrkogårdsförvaltningen, eller den som
utför arbeten inom kyrkogården, ska ge in redogörelse till tillsynsmyndigheten 1
ggr per år avseende hur de avser att hantera sitt arbete på kyrkogården så att det
är i enlighet med syftet med vattenskyddsföreskrifterna och så att det inte utgör
något hot mot vattenskyddsområdet eller dess intresse.
Mindre grävningsarbeten, exempelvis plantering av mindre träd och buskar, inom
tomter och dylikt är tillåtna, men stor försiktighet ska iakttagas med hänsyn till
förhållanden som kan påverka grundvattnets kvalitet, tillrinning eller avrinning.

13 § Energianläggningar och vattenbrunnar
Primär skyddszon
Ny anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla från jord, berg eller
grundvatten är förbjuden. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning
de har då dessa föreskrifter träder i kraft.
Befintlig anläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av grundvatten.
Tillstånd krävs för ny grundvattenbrunn som inte avser kommunal vattenförsörjning.
Sekundär skyddszon
Ny anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla från berg eller grundvatten är förbjuden. Anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla i jord
kräver tillstånd. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har då
dessa föreskrifter träder i kraft.
Befintlig anläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av grundvatten.
Tillstånd krävs för ny grundvattenbrunn som inte avser kommunal vattenförsörjning.
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14 § Annan m iljöfarlig verksam het
Primär skyddszon
Ny miljöfarlig verksamhet, för vilken gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet
enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap.
miljöbalken, som kan medföra förorening av yt- eller grundvatten, är förbjuden.
Ändringar av befintliga miljöfarliga verksamheter, för vilka gäller tillståndsplikt eller
anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt författning utfärdad med
stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan medföra förorening av yt- eller grundvatten,
kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon
Ny miljöfarlig verksamhet, för vilken råder anmälningsskyldighet enligt 9 kap.
miljöbalken eller enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, kräver
tillstånd.
Ändringar av befintliga miljöfarliga verksamheter, för vilka gäller tillståndsplikt eller
anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt författning utfärdad med
stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan medföra förorening av yt- eller grundvatten,
kräver tillstånd.

15 § I kraftträdande och övergångsbestäm m elser
Dessa föreskrifter träder i kraft den dag som anges i beslut om vattenskyddsföre-

skrifter för Burs grundvattentäkt.

Följande gäller för verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och som
omfattas av förbud enligt dessa föreskrifter och som inte är förbjudna enligt äldre
föreskrifter. Utan hinder av förbudet får verksamheten bedrivas i oförändrad omfattning intill dagen ett år efter skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får
verksamhet som omfattas av förbud inte bedrivas.
Följande gäller för verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och som
omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt dessa föreskrifter och som inte
har varit tillstånds- eller anmälningspliktig enligt äldre föreskrifter. Utan hinder av
tillstånds- eller anmälningsplikten får verksamheten bedrivas intill dagen ett år
efter skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får verksamheten bedrivas
endast om den som bedriver verksamheten senast den dagen lämnat in en
ansökan om tillstånd eller gjort en anmälan till miljönämnden.

16 § Allm änna bestäm m elser
Ansökan om tillstånd eller anmälan ska göras till miljönämnden.
Tillstånd eller anmälan enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten har
tillståndsprövats enligt 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) eller 11 kap.
(vattenverksamhet) miljöbalken eller enligt förordning utfärdad med stöd av dessa
kapitel i miljöbalken. Tillstånd eller anmälan enligt dessa föreskrifter krävs inte
heller för tillståndspliktig ändring av sådan verksamhet; om ändringstillstånd
erhållits.
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Vattentäktens huvudman ska se till att informationsskyltar avseende vattenskyddsområde finns uppsatta på för ändamålet lämpliga och väl synliga platser.
Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är
nödvändiga för vattentäktsverksamhet inom vattenskyddsområdet.
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Bilaga 3

Allmänna upplysningar
Föreskrifterna innebär inskränkningar i rätten att förfoga över de fastigheter som
omfattas av vattenskyddsområdet och riktar sig i första hand till markägare,
verksamhetsutövare och innehavare av särskild rätt till fastigheter i området.
Anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eller författning utfärdad med stöd av
9 kap. miljöbalken
En anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eller författning utfärdad med stöd av 9 kap.
miljöbalken ersätter inte en anmälan enligt föreskrifterna. Följaktligen måste
anmälningsskyldigheten enligt dessa förskrifter uppfyllas oavsett om en anmälan
har gjorts avseende samma förhållande enligt 9 kap. miljöbalken eller författning
utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken.
Anmälan om olyckshändelse
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet,
vilket framgår av 2 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till räddningstjänsten, tel. 112, miljönämnden samt vattentäktens huvudman.
Avledning av spillvatten och dagvatten
Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det
förbjudet att utan tillstånd inrätta avloppsanordningar till vilka vattentoaletter ska
anslutas. Tillstånd krävs även vid anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning.
Enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (KF 18 aug
2003) gäller tillståndsplikt även för annan avloppsanläggning.
Anmälan krävs för ändring av ovan angivna avloppsanordningar om åtgärden kan
medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning (14 §,
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).
Beredskapsplan
En beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk ska upprättas av vattentäktens huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts.
Definitioner
Definitionerna avseende avfall och bekämpningsmedel i § 2 i nu aktuella vattenskyddsföreskrifter stämmer inte helt överens med de definitioner som anges i
miljöbalken och tillhörande förordningar utan har getts en lokal anpassning.
Dispens
Om särskilda skäl föreligger kan regionen medge dispens från ovan meddelade
föreskrifter enligt 7 kap 22 § miljöbalken. Regionen ska samråda med vattentäktens huvudman och höra berörda myndigheter innan dispens ges. I samband
med en sådan prövning kan regionen föreskriva särskilda villkor, som anses
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erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap 2 § miljöbalken). Dispens får,
enligt 7 kap 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.
Ersättning
Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap
4 § miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan
ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående
markanvändning avsevärt försvåras inom den berörda delen av fastigheten.
Detsamma gäller om mark tas i anspråk.
Hantering av brandfarliga vätskor
För hantering av petroleumprodukter ska Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd
mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24)
iakttas. Enligt 4 kap. 1 § NFS 2003:24 åligger det den som avser att hantera
(tillverkning, bearbetning, förvaring och transport i rörledning enligt definition i
föreskriften) mer än 250 liter brandfarlig vätska att i god tid innan hanteringen
inleds skriftligt informera tillsynsmyndigheten. I 10 kap. samma föreskrift finns
ytterligare krav inom vattenskyddsområde, bl a för cisterner eller lösa behållare
med en sammanlagd volym som är större än 250 liter.
Hantering av växtnäringsämnen
Enligt förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket ska vid lagring av
stallgödsel lagringsutrymmena vara så utformade att avrinning eller läckage till
omgivningen inte sker.
Hänsynsregler
I 2 kap miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som bl.a. innebär att alla
som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa
sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art
och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom
ska en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och
vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön. Detta innebär att om yt- eller grundvattentillgång utnyttjas
eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan
verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada
vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräcklig kunskap och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i
övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.
Information och upplysning
Fastighetsägare bör informera hyresgäster, verksamhetsutövare och arrendatorer
om skyddsföreskrifterna.
Ny lagstiftning
Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller
utöver här meddelade föreskrifter.
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Påföljd
Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap 2 § och
2a § miljöbalken.
Spridning av kemiska och biologiska bekämpningsmedel
Enligt 14 kap. 7 § andra stycket miljöbalken får kemiska och biologiska bekämpningsmedel som är avsedda för att bekämpa lövsly inte spridas över skogsmark
eller användas för att behandla enskilda trädstammar.
Bestämmelser om spridning och annan hantering av bekämpningsmedel finns i
förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.
I Naturvårdsverkets författningssamling, SNFS 1997:2 (14 §) och
Naturvårdsverkets allmänna råd AR 1997:3 och Naturvårdsverkets allmänna råd för
tillståndsprövning enligt 14 § SNFS 1997:2 rörande användning av kemiska
bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde NFS 2000:7 regleras hanteringen av
kemiska bekämpningsmedel. Under en övergångsperiod från och med 15 juli 2014
och fram tills nya föreskrifter har meddelats måste Naturvårdsverkets föreskrifter
tillämpas parallellt med förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.
Bestämmelserna innebär att den som yrkesmässigt vill använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde måste ansöka om tillstånd för detta hos
tillsynsmyndigheten. Myndigheten ska sedan utifrån erforderligt beslutsunderlag
avgöra om tillståndet kan medges eller inte och om tillstånd ges också meddela
villkor för tillståndet.
Syfte
Syftet med vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter är att säkerställa
skyddet för Burs grundvattentäkt i ett långsiktigt perspektiv.
Tillstånd och dispens
Vad en tillståndsansökan och en dispensansökan ska innehålla framgår av 23 §
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Tillsyn
Miljönämnden är tillsynsmyndighet för Burs grundvattentäkts vattenskyddsområde.
Tranport av farligt gods
Länsstyrelsen har att i särskilt beslut rekommendera vissa vägar för transport av
farligt gods i länet.
Övrig lagstiftning
Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte
kan krävas prövning enligt annan lagstiftning. Vid sidan av ovanstående skyddsföreskrifter gäller ett flertal generella bestämmelser inom vattenskyddsområdet.

15 (15)

188
Dnr TN 2015/855
Senast reviderad:
2015-08-26

SAM RÅDSREDOGÖRELSE
Ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för Burs
grundvattentäkt
Samr§dsprocessen inleddes med ett informations- och dialogmöte tisdagen den 28 april 2015 där
förslag till ansökan (version LO, 2015-03-03) presenterades översiktligt och en öppen dialog hölls
med de 16 deltagarna p§ mötet. Inbjudan till dialogen skickades ut den 10 april 2015 till samtliga
kända fastigheter inom föreslaget skyddsomr§de samt även de fastighetsägare närmast utanför
skyddsomr§det. En annons infördes likas§ om mötet i lokalpressen (GT, GA) den 18 april 2015.
Anteckningar efter informations- och dialog möte bifogas.
Tekniska nämnden beslutade i maj 2015 om att samr§da förslag till ansökan med myndigheter och
organisationer samt gav ägare och innehavare av särskild rätt möjlighet att yttra sig över ansökan.
Samr§d har skett med följande myndigheter: Länsstyrelsen, SGU, Havs- och vattenmyndigheten,
Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk, Trafikverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Naturv§rdsverket, MHN (här ing§r även förebyggande räddningstjänst) och BN. Remiss skickades ut
den 11 maj 2015 och synpunkter skulle lämnas senast den 30 juni 2015.
Samr§d har även skett med: LRF, Företagarna Gotland, Naturskyddsföreningen och lokalt vattenr§d.
Remiss skickades ut den 11 maj 2015 och synpunkter skulle lämnas senast den 30 juni 2015.
Samliga ägare (12 fastigheter och 18 fastighetsägare) och innehavare av särskild rätt (2 arrendatorer)
har f§tt möjlighet att yttra sig över ansökan. Uppgifter om innehavare av särskild rätt har lämnats av
fastighetsägarna. Föreläggande om att yttra sig skickades ut den 11 maj 2015 till fastighetsaägarna
samt en av innehavarna av särskild rätt med tid att komma in med yttrande till den 30 juni 2015. För
den andra innehavaren av särskild rätt gjordes utskick med föreläggande om att yttra sig den 10 juni
2015 med tid att komma in med yttrande till den 30 juni 2015.
Tekniska nämnden beslutade att ytterligare informations/samr§dsmöte inte bedömdes vara nödvändigt.
Med anledning av inkomna synpunkter har teknikförvaltningen (TKF) funnit skäl att i viss m§n revidera
föreslagna vattenskyddsföreskrifter för Burs grundvattentäkt. Däremot har det inte funnits skäl att
revidera föreslaget vattenskyddsomr§de. Nedan följer ändringarna och dessa jämförs även med
förslag i ansökan, version LO, 2015-03-03. Slutligen följer en sammaställning av samtliga synpunkter
som har kommit in i det skriftliga samr§det samt TKF:s bemötande p§ dessa. I sammanställningen
framg§r även de justeringar av ansökan som kommer att utföras.

FÖRSLAG TILL REVIDERADE VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR BURS
GRUNDVATTENTÄKT
Förslag enligt ansökan 2015-03-03
Ändringar efter samråd under 2015
2 § Definitioner

2 § Definitioner (tillägg Hantering)

Hantering: Tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande, användning,
förpackning, förvaring, destruktion,
konvertering, saluförande, överl§telse och
därmed jämförbara förfaranden.

Hantering: Tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande, användning,
förpackning, förvaring, lagring, destruktion,
konvertering, saluförande, överl§telse och
därmed jämförbara förfaranden.
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2 § Definitioner (ti//ägg)

2 § Definitioner

Punktsanering: lillfälligt enskilt användande
av sm§ mängder biocider, ex. r§ttgift eller
insektsdödande medel, för att avhjälpa mindre
olägenhet orsakad av ohyra.

6 § Hälso- och miljöfarliga ämnen

6 § Hälso- och miljöfarliga ämnen

Primär och sekundär sk~ddszon
Förvaring av hälso- och miljöfarliga ämnen som
är skadliga för grundvattnet, s§som tjärprodukter, träimpregneringsmedel, organiska lösningsmedel, fenoler och färger, och som inte regleras
särskilt i dessa föreskrifter f§r endast ske p§
s§dant sätt att läckage inte riskerar att spridas
till grundvattnet och att hela volymen kan omhändertas. Övrig hantering f§r endast ske i
s§dan omfattning och p§ s§dant sätt att grundvattnet inte förorenas.

Primär sk~ddszon
Förvaring av hälso- och miljöfarliga ämnen som
är skadliga för grundvattnet, s§som tjärprodukter, träimpregneringsmedel, organiska lösningsmedel, fenoler och färger, och som inte regleras
särskilt i dessa föreskrifter f§r endast ske p§
s§dant sätt att läckage inte riskerar att spridas
till grundvattnet och att hela volymen kan omhändertas. Övrig hantering f§r endast ske i
s§dan omfattning och p§ s§dant sätt att grundvattnet inte förorenas.

Tvätt och rengöring av fordon och arbetsmaskiner kräver tillst§nd.

Tvätt och rengöring av fordon och arbetsmaskiner är förbjuden.
Sekundärsk~ddszon

Förvaring av hälso- och miljöfarliga ämnen som
är skadliga för grundvattnet, s§som
tjärprodukter, träimpregneringsmedel, organiska
lösningsmedel, fenoler och färger, och som inte
regleras särskilt i dessa föreskrifter f§r endast
ske p§ s§dant sätt att läckage inte riskerar att
spridas till grundvattnet och att hela volymen
kan omhändertas. Övrig hantering f§r endast
ske i s§dan omfattning och p§ s§dant sätt att
grundvattnet inte förorenas.
Tvätt och rengöring av fordon och arbetsmaskiner kräver tillst§nd.

11 § Asfalt, oljegrus och vägsalt

11 § Asfalt, oljegrus och vägsalt

Primär sk~ddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är
förbjudet.

Primär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är
förbjudet.

Spridning av vägsalt kräver tillstånd.

Spridning av vägsalt kräver tillstånd.

Sekundärsk~ddszon

Sekundärsk~ddszon

Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt kräver
tillst§nd.

Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt kräver
tillst§nd.

Spridning av vägsalt kräver anmälan.

Spridning av vägsalt kräver tillst§nd.
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Instansl
Inkommande datum

Synpunkterl Ätgärder
I texten anges 7KFvilket avser Teknikförvaltningen

Myndigheter
1.
Naturv§rdsverket
2015-05-28
Bemötande:

2.
Skogsstyrelsen
2015-06-03

Naturv§rdsverket avst§r fr§n att lämna synpunkter i ärendet.

TKF konstaterar att Naturv§rdsverket har avst§tt fr§n att lämna synpunkter.
1) Det finns inte n§gon mindre skola utan det rör sig om en
kooperativ förskola. Det gäller även fortsättningsvis.
2) Under stycket bekämpningsmedel omnämns behandling av
plantor. Godkända insekticider f§r enligt nuvarande beslut användas
fram till 31 december 2015. Tillst§nden ges för n§gra §r i taget. Allt
fler skogsägare väljer att plantera giftfria plantor med mekaniska
skydd mot snytbaggen. FSC-certifierade skogsägare m§ste begära
dispens för att f§ använda insekticider.
3) 5§ Kemiska bekämpningsmedel
I norra delen av Burs Skolg§rden 2:3 finns ett almbest§nd.
Skogsstyrelsen bedriver ett arbete med att skydda almbest§nden p§
ön mot almsjuka. Det innebär att sjuka träd awerkas och tas bort
och sedan pluggas almstubbarna med Ecoplug. Ecoplug best§r aven
plastkapsel som inneh§lIer glyfosat, som ocks§ marknadsförs som
Roundup. Det berörda almbest§ndet är idag friskt.

Bemötande:

1) Justering kommer att ske i ansökan.
2) Syftet med med regleringen i föreskriften är att specificera vad
som krävs vid hantering av behandlade plantor till skillnad fr§n
annan spridning av bekämpningsmedel.
3) Behandling av eventuella almar som blir sjuka är mÖjlig enligt
föreskriften (jfr formulering om punktbehandling).

3.
Myndighet för samhällsskydd och beredskap
2015-06-17

Myndighet för samhällsskydd och beredskap avst§r fr§n att yttra sig.

Bemötande:

TKF konstaterar att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
avst§r fr§n att yttra sig.

4.

1) Föreskrifterna är anpassade efter Visby vattenskyddsomr§des

MHN
2015-06-18

skyddsföreskrifter. I samband med ansökan för Visby
vattenskyddsomr§de har ett gediget arbete genomförts med att ta
fram väl awägda och tydliga föreskrifter. D§ dessa termer,
definitioner och förklaringar även §terfinns i aktuell ansökan är
bedömningen att ansökan h§lIer en bra niv§ och n§gra ytterligare
förtydliganden bedöms inte behövas.
2) I vissa avseenden är föreskrifterna n§got mer begränsande än
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föreskrifterna för Visby vattenskyddsomr~de. Detta beror p~ att
vattentäkten i Burs är känsligare i vissa avseenden. Bland annat är
grundvattenmagasinet öppet d~ vattentäkten är anlagd i jordlagren.
Genomsläppligheten är hög d~ jordlagren utgörs av sand och grus.
Detta innebär i sin tur ett d~ligt skydd mot transport av föroreningar
fr~n markytan till grundvattenmagasinet. Av denna anledning
awiker vissa delar i Burs skyddsföreskrifter mot Visbys
skyddsföreskrifter.
3) Av Naturv~rdsverkets handbok 2010:5 om vattenskyddsomr~de
framg~r att det kan finnas anledning att förbjuda fordonstvätt där

man använder s.k. avfettningsmedel eller dylikt, alternativt endast
till~ta det p~ plats med avlopp till spillvattenledning. Eftersom

genomsläppligheten är hög och skyddet mot transport av
föroreningar fr~n markytan till grundvattenmagasinet är d~ligt
föresl~s att fordonstvätt bör förbjudas inom primär skyddszon.
Bemötande MHN:

1) TKF delar MHN:s uppfattning. Avsikten har varit att dra nytta av
arbetet med föreskrifterna för Visby.
2) TKF har samma uppfattning.
3) Syftet bakom skrivningen i föreskriften var att biltvätt skulle
vara förbjuden men att den kan tillåtas (genom tillståndsprövning) med rätt förutsättningar såsom att inga hälsofarliga
ämnen används och att spillvattnet kan tas omhand och inte
rinner ut i omgivande mark. Bestämmelsen är menad att tolkas
som att det är förbjudet men kan tillåtas efter en noggrann
prövning. Eftersom det primära området är litet och marken är
mycket känslig kan ett förbud dock anses motiverat. TKF
föreslår därför en ändring av § 6 till följande:
Primär zon: Tvätt och rengöring av fordon och arbetsmaskiner
är förbjuden.
Sekundär zon: Tvätt och rengöring av fordon och
arbetsmaskiner kräver tillstånd.

5.
Sveriges geologiska
undersökning (SGU)
2015-06-18

1) SGU gjorde ett fältbesök i maj 2015 och anser att grundvattentäkten m~ste f~ ett bättre närskydd i form av brunnsöverbyggnad
och inhägning för att skydda grundvattentäkten.

Bemötande Sveriges
geologiska undersökning:

1) TKF tar till sig synpunkten. Ätgärder kommer att utföras.

2) Avgränsningen av det sekundära skyddsomr~dets yttre gräns
skulle med fördel kunna täcka ett större omr~de, som inkluderar mer
av sandavlagringen norr om vattentäkten fram till, den i figur 3,
uppskattade vattendelaren eller gränsen mot fastigheten 1:27 norr
om vattentäkten. Anledningen till utökningen är att SGU anser att
detta omr~de med stor sannolikhet är ett betydelsefullt grundvattenbildningsomr~de till grundvattentäkten i Burs och d~ spelar transportiden för en eventuell förorening mindre roll.

2) Vattentäkten är beläqen omedelbart p~ den nordöstra sidan av
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den svaga höjdrygg som löper längs vägen genom Burs, fr§n sydost
till nordväst. Höjdryggens topografi ökar även svagt mot nordväst.
Höjdryggen längs vägen utgör en svag ytvattendelare i omr§det.
Mellan 400 m och 500 m nordväst om vattentäkten förekommer en
annan svag ytvattendelare tvärs höjdryggen.
Den naturliga grundvattenavrinningen i omr§det bedöms följa
ytvattenavrinningen. Norr om vattentäkten bedöms grundvattenavrinningen att ske mot det dike/bäck som upprinner norr om
vattentäkten. Vattenuttaget fr§n vattentäkten är litet och p§verkar
endast den naturliga grundvattenytan marginellt. Grundvatten som
bildas norr om föreslaget vattenskyddsomr§de bedöms följa den
naturliga avrinningen mot detta dike/bäck norr om vattentäkten.
Det föreslagna vattenskyddsomr§det föresl§s kvarst§. Ansökan
kompletteras med en tydligare figur över bedömda ytvattendelare
och strömningsriktning hos grundvattnet.
Förslaget har avstämts med SGU per telefon.
6.
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
2015-06-29

Havs- och vattenmyndigheten avser inte lämna n§gra synpunkter
med anledning av samr§det.

Bemötande Havs- och
vattenmynd ig heten:

TKF konstaterar att Havs- och vattenmyndigheten har avst§tt fr§n
att lämna synpunkter avseende ansökan.

7.

1) I en ansökan om vattenskyddsomr§de är det ofr§nkomligt att
Länsstyrelsen i Gotlands län man p§ kartor anger ett ungefärligt läge p§ vattentäkten. Däremot
2015-06-30
bör inte vattentäkternas koordinater, pga sekretess, anges i ansökan.
2) Länsstyrelsen vill ocks§ särskilt poängtera att det är viktigt att
gränsdragningarna mellan primär och sekundär zon är korrekta och
tydliga och att det framg§r vilka kriterier som gäller för respektive
zon. p§ osäkra ställen bör en kvalitetsgranskning genomföras tex
genom fältbesök och undersökning eller bedömning av platsspecifika
förutsättningar.
3) N§got tillst§nd enligt 11 kapitlet miljöbalken (MB) finns inte för
grundvattentäkten. Bortledande av grundvatten är enligt 11 kap 2 §
MB vattenverksamhet. Normalt krävs tillst§nd fr§n Mark- och milj
ödomstolen för att bedriva vattenverksamhet. Enligt 11 kap 12 § MB
behövs inte tillst§nd om det är uppenbartatt varken enskilda eller
allmänna intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan p§
vattenförh§lIandena. Som information kan Länsstyrelsen meddela att
samtliga kommunala vattentäkter ska ha ett tillst§nd enligt 11 kap,
oberoende av vattentäktens storlek, enligt Vatten myndigheternas
förslag p§ §tgärdsprogram.
4) Under avsnittet om klimatförändringarnas p§verkan p§ vattentäkten i Träkumla, bör även beskrivas hur förändrade grundvattenniv§er och torka kan komma att p§verka den kommunala vattenförsörjningen i omr§det. Enligt SGU rapport 2015: 19, GrundvattennivJer i ett förändrat klimat - nya klimatscenarier, anges det att i
sydöstra Sverige beräknas perioden med sjunkande grundvattenniv§er bli länqre och eventuellt kan qrundvattenniv§erna under
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vintern bli n§got högre. Vidare anges att i sydöstra Sverige förväntas
nybildningen av grundvatten minska, vilket totalt kan resultera i en
minskad grundvattentillg§ng.
5) Omr§det för Burs vattenskyddsomr§de ing§r i riksintresse för
kulturmiljö. Om schaktningar, andra grävningar eller ytterligare
bebyggelse i anslutning till fornlämning ska genomföras s§ m§ste
man söka tillst§nd till detta hos Länsstyrelsen.
Synpunkter p§ föreskrifterna:
6) Länsstyrelsen ser det som angeläget att de nya föreskrifterna
utformas s§ att de ger ett fullgott skydd för vattentäkterna och kan
förväntas vara funktionella under I§ng tid framöver.
7) Länsstyrelsen ser att föreskrifterna för Burs vattenskyddsomr§de
är mer genomarbetade och tydliga jämfört med de föreskrifter som
föresl§s för Träkumla vattenskyddsomr§de. Detta antas bero p§ att
föreskrifterna för Träkumla har ensats med de antagna föreskrifterna för Visby.
8) Länsstyrelsen anser att det generellt är bättre med positiva
ordalydelser än negationer. Ett exempel, bland m§nga, är att det är
bättre att skriva Drivmedel i fordons och mobila arbetsmaskiners
bränsletankar är till§ten/ istället för att skriva Anmälan krävs inte för
drivmedel i fordons och mobila arbetsmaskiners bränsletankar.

9) 5 § Kemiska bekämpningsmedel
a) Det anges att hantering av kemiska bekämpningsmedel f§r
endast ske p§ ett s§dant sätt att hela volymen kan omhändertas vid
läckage. Det är här oklart om lagring ing§r i ordet hantering.
b) Föresl§r att det i primär och sekundär zon istället ska st§:
Punktbehandling av enskilda växter samt punktsanering av ohyra
och skadedjur är till§ten.
c) Länsstyrelsen anser att det ska finnas ett logiskt och konsevent
sammanhang i hur spridning av kemiska bekämpningsmedel
behandlas inom föreskrifter i vattenskyddsomr§den p§ Gotland.
Detta för att fastighetsägare och lantbrukare ska kunna känna att
det finns en förutsägbarhet i hur myndigheterna hanterar fr§gan.
Länsstyrelsen ser ocks§ att det är viktigt med likabehandling över
hela Gotland. Länsstyrelsen anser därför att spridning av kemiska
bekämpningsmedel ska vara förbjudet i primär zon i omr§den där
§terfynd av bekämpningsmedel har gjorts i kommunala vattentäkter.
Detta anges ocksfl som krav av branschorganisationen Svenskt
vatten. Länsstyrelsen föresl§r att man arbetar efter denna princip i
kommande vattenskyddsomr§den.

10) 7 § Växtnäringsämnen, ensilage och MIIande av djur
I primär zon anges att Lagring av växtnäringsämnen direkt p§ mark
är förbjuden. I föreskrifterna bör det läggas till att det görs med
undantag för tillfällig lagring av stapelbar stallgödsel i falt i upp till
en vecka. Detta för att underlätta för lantbruket och ensa skrivningarna av föreskrifterna.
11) 9 § Avlopp
Eftersom det anges i ansökan att det finns problem i Burs vattentäkt
med bakterier ser Länsstyrelsen det som positivt att enskilda avlopp
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förbjuds inom vattenskyddsomr~det.

12) 11 § Asfalt, oljegrus och vägsalt
För att ensa föreskrifterna mellan olika vattenskyddsomr~den bör
spridning av vägsalt i sekundär skyddszon kräva tillst~nd.
Bemötande Länsstyrelsen:

1) Justering kommer att göras i ansökan.
2) Arbetet med indelning av vattenskyddsomr~det i skyddszoner har
följt Naturv~rdsverkets rekommendationer i Handbok 2010:5. I
avsnitt 4.3.2 i handboken anges förslag p~ arbetsg~ng vid
grundvattentäkter. D~ uttaget fr~n vattentäkten kraftigt understiger
100 m3/d har arbetsg~ngen följt den rekommenderade basniv~n i
den omfattning som varit mÖjligt med hänsyn till befintligt
underlagsmaterial.
Att exakt bedöma de geologiska förutsättningarna vid inrättande av
vattenskyddsområden är i praktiken omöjligt. För detta skulle krävas
mycket omfattande och kostsamma utredningar. Med hänsyn till det
begränsade vattenuttaget är det för den aktuella vattentäkten inte
rimligt utöka detaljeringsniv~n p~ utredningarna.
Utifr~n fältbesök och beräkningar har den bästa uppskattningen av
skyddszoner presenterats. Utg~ngspunkten för gränsdragningar och
zonernas utformning framg~r av texten i det tekniska underlaget
(avsnitt 7). Här framg~r vilka kriterier som nyttjats vid avgränsningar
av respektive zon. Kartan över vattenskyddszonerna utgör en skiss
över föreslagna gränser där det är linjens mitt som utgör gräns.
Gränser är ej inmätta d~ de inte är fastställda.

Förslag p~ skyddszoner kommuniceras i samr~det. Samr~det har en
viktig funktion i arbetet med utformning av skyddszoner, d~ det kan
framkomma upplysningar som det inte funnits kännedom om i det
tidiga utredningsarbetet. Upplysningar av denna art har inte
framkommit vad gäller Burs vattentäkt.
3) TKF har valt att för detta omr~de nu prioritera vattenskyddsarbetet. 1illst~nd kommer att sökas i ett senare skede.
4) SGU:s rapport publicerades först i juni 2015 (dvs efter det att
ansökan upprättats) och har därför inte kunnat kommenteras i
ansökan. Hur den kommunala vattenförsörjningen p~verkas i olika
klimatscenarier bedöms i huvudsak vara en fr~ga för regionens
strategiska arbete med vattenförsörjning samt en fr~ga att ta
ställning till vid en tillst~ndsansökan.
Uppgifterna är mest relevanta vid en tillst~ndsprövning vid
bedömning av omgivningsp~verkan. För att p~verka den kommunala
vattenförsörjningen krävs stora förändringar av grundvattenniv~er
(flera meter) d~ brunnen har högre kapacitet än nuvarande uttag.
P~verkan p~ grundvattenniv~er vid framtida klimatförändringar
bedöms inte p~verka transporthastigheter och tillrinningsomr~de i
tillräckligt stor utsträckning, dvs de uppgifter som ligger till grund för
vattenskyddsomr~dets utformning.

Stycket om klimatförändringar i ansökan ska dock uppdateras
baserat p~ SGU:s studie som väger tyngre än nuvarande referens
(ÖP).
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5) TKF noterar detta.
6) TKF har haft denna m~lsättning.
7) Det stämmer.
8) TKF har valt följande konstruktion: Om n~got inte omfattas av
förbud s~ anges det att det är till~tet. Om n~got inte omfattas av
tillst~nd/anmälan s~ anges det att det inte krävs tillst~nd/anmälan.
Syftet är att hänvisa tillbaka till tillst~nds/anmälningsplikten och
förstärka betydelsen av denna. Föreskrifterna för Visby och
Träkumla är konstruerade p~ samma sätt. TKF anser att
konstruktionen är tydlig och väljer att beh~lIa denna.
9a) Hantering definieras under § 2. Förvaring omfattas vilket f~r
anses vara samma sak som lagring. För att förtydliga detta
kompletteras definitionen Hantering även med lagring.
9b) Se svar i punkt 8. TKF anser att skrivningen är tydlig i sitt
sammanhang och väljer att beh~lIa denna. En komplettering görs
dock med en definition av punktsanering enligt följande:

"Punktsanering: 1111fälligt enskilt användande av sm~ mängder
biocider, ex. r~ttgift eller insektsdödande medel, för att avhjälpa
mindre olägenhet orsakad av ohyra."
9c) Det rekommenderas i Naturv~rdsverkets allmänna r~d (NFS
2003:16) att ett generellt förbud mot hantering av kemiska
bekämpningsmedel ska gälla i primär zon. Den primära zonens ringa
storlek och känslighet leder till att ett förbud f~r anses vara högst
proportionerligt i Burs. Avsaknad av bekämpningsmedelsrester i
grundvattnet har liten relevans eftersom vattentäkten ska skyddas
s~väl mot p~g~ende som tillkommande verksamheter och säkras för
en I~ng tid framöver. Det är därför av stor vikt att spridning av
kemiska bekämpningsmedel förbjuds i primär zon.
10) Jordlagren utgörs av sand och grus med hög genomsläpplighet
vilket ger ett d~ligt skydd mot transport av föroreningar fr~n markytan till grundvattenmagasinet. Naturlig barriär saknas och s~rbar
heten i anslutning till vattentäkten kan därför betecknas som hög till
extremt hög. TKF menar att s~rbarheten motiverar att ingen lagring
ska ske av växtnäringsämnen direkt p~ mark. Fastighetena i den
primära zonen ligger mycket nära vattentäkten där uttag sker i
jordlager. Fastigheterna som berörs är s~ vitt TKF har kännedom om
bostadsfastigheter och inte lantbruk. S§ledes bedöms föreskriften
inte p~verka lantbruket utan förbudet kommer främst att hindra
framtida ändrad användning. Ingen ändring kommer att ske av
föreskriften.

11) TKF har samma uppfattning.
12) TKF har samma uppfattning. Föreskriften kommer att ändras i
enlighet med Länsstyrelsens förslag. TKF ändrar § 11 till följande:

Sekundär zon: Spridning av vägsalt kräver tillstånd.
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8.
Trafikverket
2015-07-30

Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende och har inget att
invända emot.

Bemötande Trafikverket:

TKF konstaterar att Trafikverket inte har n!!lgra invändningar mot
ansökan.

8.

BN har inget att erinra mot förslaget. Bedömningen är att förslaget
är förenligt med översiktplanen.

BN
2015-07-30

TKF konstaterar att BN inte har n!!lgra invändningar mot ansökan.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark
Inqet har inkommit.

Visby den 26 aug 2015

l,

Ann-Sofi Lindskog
Avdelningschef Infrastruktur

Claudia Castillo
Projektledare
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Datum: 2015-04-30

Bilaga

Anteckningar efter dialogmöte om Burs vattenskyddsområde
Ett informations- och dialogmöte hölls i Burs bygdegård tisdagen den 28 april om
vattenskyddsområde och föreskrifter för Burs kommunala vattentäkt. 16 stycken fastighetsägare,
boende, lantbrukare m fl deltog på mötet.
Länsstyrelsen i samarbete med Regionen driver ett projekt för att stärka dialogprocessen vid
införande av nya vatten skyddsområden varför båda parter deltog.

Från Regionen deltog:
Ann-Sofi Lindskog, Teknikförvaltningen
Sten Reutervik, Teknikförvaltningen
Claudia Castillo, Samhällsbyggnadsförvaltningen

c<rån Ltinssryrelsen deltog:
Frida Eklund
Sven Sandström, Kebbe och Sandström, moderator
Efter det att Ann-Sofi Lindskog hälsat alla välkomna berättade Frida Eklund om varför det behövs
vattenskyddsområden. Enligt EU:s Ramdirektiv för vatten samt dricksvattendirektivet skall samtliga
allmänna vattentäkter senast år 2015 ha ett vattenskyddsområde. Förutom krav från EU så är
vattenskyddsområden till för att skydda grundvattenresursen och långsiktigt trygga en god
dricksvattenkvalitet. Ett vattenskyddsområde skyddar vattnet mot akuta och långsiktiga förändringar.
En deltagare sade att dokument på hemsidan inte kunde öppnas med webbläsaren chrome. Vi
beklagar detta och vi kommer att undersöka om det är möjligt att åtgärda.
Sten Reutervik berättade om hur den befintliga kommunala täkten fungerar samt vilka planerade
högsta uttag som har uppskattats i Burstäkten. Utifrån planerat högsta uttag samt ett antal andra
parametrar har därefter vattenskyddsområdets storlek beräknats av SWECO. Deltagarna på mötet
hade huvudsakligen inga synpunkter på detta. En deltagare ansåg dock att planerat uttag var för högt.
Intresse finns eventuellt att ansluta 5 idag obebyggda tomter strax utanför föreslaget skyddsområde.
Deltagarna undrade om det för närvarande verkligen kunde finnas 13 anslutna hushåll till den
kommunala vattentäkten. Vid kontroll av detta upptäcktes att siffran blivit fel och att det är enbart 6
abonnenter anslutna. Detta kommer att korrigeras i ansökan. En deltagare ansåg att de som har vatten
framdraget men inte anslutet borde få ett reducerat pris för anslutning. Tyvärr är det inte möjligt
eftersom det är Regionfullmäktiges taxa som gäller där det framgår att samma avgifter gäller på hela
Gotland. Teknikförvaltningen anser att föreslaget planerat uttag från vattentäkten och därmed det
beräknade föreslagna vattenskyddsområdet ska kvarstå i ansökan.
Claudia Castillo berättade därefter om riskkällor som kan finnas i anslutning till vattentäkten och som
redovisas i ansökan. Diskussion fördes om vilka verksamheter och riskkällor som deltagarna känner
till. Det framkom att det inte finns några verksamheter inom skyddsområdet och inte heller enskilda
avlopp. Det finns en jordvärmeanläggning på Burs Skolgården 2:2 och kompost på prästgården. Vall
och bete finns i ytterkanten av det sekundära skyddsområdet.
En översiktlig genomgång gjordes därefter av förslag till vattenskyddsföreskrifter för Burs. Den
primära zonen omfattar de tre fastigheter som ligger närmast den kommunala vattentäkten. Avståndet
till vattentäkten är kort och därför föreslås flera förbud t ex mot spridning av bekämpningsmedel,
enskilda avloppsanläggningar och bergvärme. I den sekundära zonen anges begränsningar
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huvudsakligen genom krav på ansökan/anmälan av olika åtgärder men även förbud anges för enskilda
avlopps anläggningar och bergvärme.

Eftersom råvattnet ibland innehåller bakterier undrade en deltagarna varför Regionen inte istället drar
en ledning till Stångas vattentäkter och passar på att även ansluta fler bostäder på vägen. Sten
Reutervik meddelade att vattnet i Stånga inte räcker till för fler anslutningar.
En deltagare funderade över grundvattnets strömningsriktning och vattenskyddsområdets
utformning. SWECO har angett att vattnet kommer från väst. Det man räknar ut sedan är hur lång
tid det tar för grundvattnet att strömma i sprickor mm fram till vattentäkten. Den primära
skyddszonens yttre kant ska sättas så att det tar 100 dygn för grundvattnet att strömma från kanten till
vattentäkten. I det här fallet ger ett avstånd på ca 50 m en uppehållstid på 100 dygn. På samma sätt
behövs ett avstånd på ca 400 m uppströms och ca 110 m nedströms vattentäkten för att få en
uppehållstid på 1 år, d v s det tar grundvattnet 1 år att strömma 400/110 m fram till borrhålet. Alltså
vattenskyddsområdets storlek är till stor del ett mått på hur lång tid det tar för grundvattnet att
strömma fram från där det finns och till vattentäkten när uttaget från täkten är aven viss storlek.
En deltagare som representerar vattenrådet undrade om de kommunala avloppsdammarna, som finns
ca en km norr om planerat vattenskyddsornråde, är täta. Personalen som sköter anläggningen har
tillfrågats och de känner inte till något läckage. En noggrannare kontroll kommer att ske så snart som
möjligt. Avloppsdammarna ligger dock så långt från planerat vattenskyddsornråde att detta inte
påverkas.
Slutligen informerade Claudia Castillo om hur processen ser ut vid införande av ett
vattenskyddsområde, från det att ansökan tas fram, till dess att beslut kan fattas. Det är många steg i
processen vilket gör att det tar tid. Nu efter detta möte funderar Regionen på ev. justeringar som
behöver göras och därefter är det dags för ett formellt s.k. samråd. Det innebär att ansökan kommer
att skickas ut till alla fastighetsägare och andra, t ex arrendatorer, inom föreslaget skyddsområde samt
till ett antal myndigheter. Alla får då tillfålle att lämna skriftliga synpunkter. Till fastighetsägare mm
skickas ansökan tillsammans med ett föreläggande med delgivning eftersom det finns krav på att
Regionen ska kunna visa att alla fastighetsägare faktiskt har fått ta del av ansökan och fått möjlighet
att lämna synpunkter. Förhoppningsvis tas beslut om vattenskyddsområde och föreskrifter i Burs av
Regionfullmäktige under hösten 2015.
Efter mötet gjordes en liten skriftlig utvärdering av själva mötet. De 15 som svarade var alla
nöjda med presentationerna och alla utom en tyckte att de hade möjlighet att framföra
synpunkter samt att de blev lyssnade på. Alla utom en var också nöjda med informationen om
den kommande processen.
N oterat av Claudia Castillo
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Ledningskontoret
Jan von Wachenfeldt

Ärendenr. RS 2015/589
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Datum Den 8 oktober 2015

Regionstyrelsen

förslag till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Träkumla grundvattentäkt
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår region fullmäktige att
med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken besluta om vattenskyddsområde
för Träkumla grundvattentäkt inom Region Gotland, med den omfattning som framgår av karta "Vattenskyddsområde för Träkumla
grundvattentäkt"
med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta om skyddsföreskrifter
inom angivet vattenskyddsområde såsom formulerats i "Vattenskyddsföreskrifter för Träkumla grundvattentäkt"
till föreskrifterna bifoga allmänna upplysningar enligt utformning i
"Allmänna upplysningar"
i beslut ange att föreskrifterna ska träda ikraft den 1 januari 2016
med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta att föreskrifterna ska gälla
omedelbart även om de överklagas
informera om hur beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands
län
med stöd av 27 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m m besluta om hur kungörelse ska ske av beslut

Bakgrund
Den kommunala vattenförsörjningen i Träkumla baseras sedan 70-talet på
uttag av grundvatten ur en bergborrad brunn. Syftet med att inrätta vattenskyddsområdet med skyddsföreskrifter är att långsiktigt säkerställa råvattentillgången och råvattenkvaliteten för Träkumla vattentäkt. Inrättande av vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter möjliggör att den
målsättning för vattenanvändningen som beskrivs i såväl EU:s som i svensk
lagstiftning kan uppnås.
Samrådsprocessen inleddes med ett informations- och dialogmöte utifrån ett
första förslag som tagits fram inför kommande ansökan. Efter beslut i tekniska
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nämnden inleddes ett skriftligt samråd där olika myndigheter, organisationer
samt alla berörda fastighetsägare och andra berörda fick möjlighet att yttra sig
över förslaget.
Teknikförvaltningen har inte funnit skäl att revidera föreslaget vattenskyddsområde eller föreslagna skyddsföreskrifter utifrån de synpunkter som kommit
in under samrådet. Inkomna synpunkter redovisas i den samrådsredogörelsl! som
legat ute på regionens hemsida sedan början av september. Samtliga som haft
synpunkter på föreskrifterna har informerats om möjligheten att komma in
med ytterligare synpunkter innan den 15 september.
Det slutliga förslaget har därefter behandlats av tekniska nämnden som i beslut

§ 205/2015 förslår att förslaget till vattenskyddsområde med tillhörande
skyddsföreskrifter skall fastställas av regionfullmäktige.
Inrättandet av vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter kan
komma att innebära krav på ersättning från t ex markägare. De ekonomiska
konsekvenserna med anledning av detta är enligt tekniska nämnden inte
möjliga att beräkna.

Bedömning
Inrättandet av vattenskyddsområden är ett viktigt led i arbetet med att trygga
den framtida dricksvattenförsörjningen på Gotland. Ledningskontoret delar
tekniska nämndens bedömning att det föreslagna vattenskyddsområdet med
tillhörande skyddsföreskrifter utgör en god avvägning mellan sakägarnas
intressen och behovet av att långsiktigt skydda grundvattentillgången i
området.

Bilagor:

1.
2.
3.
4.
5.

dsomräde
Vatte
ddsföreskrifter
Al ånna upplysningar
amrädsredogörelse
Tekniska nämndens beslut § 205/2015

Ärendenr TN 2015/772

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Claudia Castillo

Datum 28 augusti 2015

Tekniska nämnden

Ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för
Träkumlas grundvattentäkt
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår Regionfullmäktige:
- Att med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken besluta om vattenskyddsområde för Träkumlas grundvattentäkt inom Region Gotland, med den
omfattning som framgår av karta i bilaga 1.
-

Att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta om skyddsföreskrifter
inom angivet vattenskyddsområde såsom formulerats i bilaga 2.

-

Att till föreskrifterna bifoga allmänna upplysningar enligt utformning i
bilaga 3.

-

Att i beslut ange att föreskrifterna ska träda ikraft den 1 januari 2016.

-

Att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta att föreskrifterna ska
gälla omedelbart även om de överklagas.

-

Att informera om hur beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i
Gotlands län.

-

Att med stöd av 27 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m m besluta om hur kungörelse ska ske av beslut.

Redogörelse för ärendet
Syfte och m otiv för ansökan

Kommunal vattenförsörjning i Träkumla baseras sedan 1970-talet på uttag av
grundvatten ur en bergborrad brunn. Vattentäkten är betydelsefull för anslutna
fastigheter.
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Syftet med att inrätta ett vattenskyddsområde är att skydda Träkumla vattentäkt så att råvattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv, ett flergenerationsperspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter
möjliggör att målsättningen med EU:s och svensk lagstiftning uppnås, genom
att riskfyllda verksamheter och åtgärder regleras, så att vatten nu och i framtiden kan användas för sitt ändamål. Genom att ett område förklaras som
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter meddelas:
- stärks skyddet för vattenförekomsten
- tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse
- förtydligas vad som gäller utifrån Miljöbalken
Ärendets handläggning

Ansvarig för arbetet med framtagande av vattenskyddsområde och föreskrifter
har varit Region Gotland genom Tekniska nämnden. Det har beslutats att fastställelse av vattenskyddsområde och föreskrifter ska ske i Regionfullmäktige.
Under samrådsprocessen har aktuell information lagts ut på Region Gotlands
hemsida (www.gotland.se/vattenskydd).
Samrådsprocessen inleddes med ett informations- och dialogmöte kring
framtagen ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för Träkumla
grundvattentäkt.
Efter beslut i Tekniska nämnden påbörjades ett skriftligt samråd av ansökan
med olika myndigheter och organisationer samt att alla fastighetsägare och
andra innehavare av särskild rätt till mark inom föreslaget skyddsområde gavs
möjlighet att yttra sig över ansökan.
Samtliga inkomna synpunkter har återgetts och bemötts i en samrådsredogörelse
(2015-08-26). Teknikförvaltningen har inte funnit skäl att revidera föreslaget
vattenskyddsområde eller föreslagna vattenskyddsföreskrifter för Träkumla
grundvattentäkt. Vissa mindre faktajusteringar har dock gjorts i ansökan. Den
färdigställda samrådsredogörelsen finns från och med 2015-09-01 på Region
Gotlands hemsida. Samtliga som har haft synpunkter har fått information om
detta och att eventuella ytterligare synpunkter ska lämnas senast den 15 september 2015.
Ekonomisk analys

Ekonomiska konsekvenser till följd av eventuella ersättningsanspråk är inte
möjliga att beräkna.
Konsekvenser för barn och ungdomar

Beslut enligt lämnat förslag ger ett långsiktigt skydd för grundvattnet. Ett rent
vatten är grundläggande för alla barns hälsa.
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Bedömning

Föreslaget vattenskyddsområde för Träkumlas grundvattentäkt bedöms vara av
den omfattning som behövs för att långsiktigt säkra grundvattenförekomsten
för såväl nutida som framtida vattenförsörjning. Föreslagna vattenskyddsföreskrifter bedöms vara väl motiverade och utgöra en god avvägning mellan sakägarnas intressen och behovet av att skydda grundvattnet inom vattenskyddsområdet.
Teknikförvaltningen anser att föreslaget vattenskyddsområde och föreslagna
skyddsföreskrifter för Träkumlas grundvattentäkt bör fastställas av Regionfullmäktige.
Planerings- och utvecklingsavdelningen

Ann-Sofi Lindskog
Avdelningschef
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Bilaga 2

Vattenskyddsföreskrifter för Träkumla grundvattentäkt
1 § Allm änt
Dessa föreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som angivits på bifogad
skyddsområdeskarta.
Skyddsområdet är indelat i vattentäktzon, primär skyddszon och sekundär skyddszon.
För de områden som även omfattas av föreskrifter för Visbys grundvattentäkter
har de föreskrifter som föreskriver högst skyddsnivå företräde i det enskilda fallet.

2 § Definitioner
Avloppsvatten: Spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts
för kylning, vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som
inte görs för viss eller vissa fastigheters räkning samt vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.
Avfall: Varje föremål eller ämne som innehavren gör sig av med eller avser eller
är skyldig att göra sig av med.
Ett ämne eller föremål ska anses vara en biprodukt i stället för avfall, om ämnet
eller föremålet
1. har uppkommit i en tillverkningsprocess där huvudsyftet inte är att producera
ämnet eller föremålet,
2. kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är
normal i industriell praxis, och
3. kommer att fortsätta att användas på ett sätt som är hälso- och miljömässigt
godtagbart och som inte strider mot lag eller annan författning.
GROT: Grenar, ris och toppar som tas ut vid avverkningar.
Hantering: Tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande,
användning, förpackning, förvaring, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförbara förfaranden.
Kemiskt bekämpningsmedel: En kemisk produkt som syftar till att förebygga
eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar
skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Som kemiskt
bekämpningsmedel anses inte
1. kemiska produkter som är avsedda att användas vid beredning av livsmedel,
läkemedel eller foder, eller
2. färger, fernissor, tjäror och andra kemiska produkter som är avsedda att
huvudsakligen begagnas för andra ändamål än som avses i första stycket, om de
inte genom särskild benämning eller på något annat sätt anges vara avsedda som
bekämpningsmedel.
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Miljönämnd: Den nämnd som ska fullfölja kommunens tillsynsuppgifter inom
miljö- och hälsoskyddsområdet.
Punktbehandling:
1. Bekämpning som utförs med sprayburk för hushållsbruk, eller
2. Bekämpning eller behandling av en stam eller ett rotsystem i taget om den
använda metoden har sådan precision att hela volymen använt bekämpningsmedel, utan läckage eller annan icke avsedd spridning, kan appliceras på det avsedda
objektet och endast täcker eller berör en begränsad del av objektet, t. ex. fickning
eller pensling och avstrykning.
Större schaktningsarbeten: Sänkning av markytan på utstakat område för mer
omfattande anläggningsarbeten än för grundläggning av enskild villa. Schaktningsarbeten i samband med ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande anses inte
utgöra större schaktningsarbeten.
Vattenslås: Förvaring av kemiskt behandlade plantor i vatten ute i naturen, t.ex.
ett vattenförande dike, i avvaktan på plantering.
Växtnäringsämnen: Konstgödsel, stallgödsel och slam.
Yrkesmässig: För att bedriva en verksamhet yrkesmässigt förutsätts att den har
en viss omfattning och varaktighet samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är
av självständig karaktär. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för
att verksamheten ska betraktas som yrkesmässig. Den behöver inte vara vederbörandes huvudsysselsättning.

3 § Vattentäk tszoner
Ingen annan hantering än sådan som är nödvändig för vattentäktsverksamhet får
förekomma inom vattentäktszonerna.
Vattentäktszonen ska vara tydligt inhägnad med staket.

4 § P etroleum produk ter
Primär skyddszon
Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter kräver tillstånd, med de
undantag som följer:
1. Installation eller ändring av bränsletankar, samt hantering av mer än 250 liter
petroleumprodukter, för att försörja byggnaders uppvärmning, kräver anmälan.
2. Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter för drivmedel i fordons och
mobila arbetsmaskiners bränsletankar är tillåten.
Uppställning av mobila bränsletankar samt arbetsmaskiner som används i
yrkesmässig verksamhet är förbjuden.
Sekundär skyddszon
Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter kräver anmälan. Anmälan krävs
inte för att försörja byggnaders uppvärmning samt för drivmedel i fordons och
mobila arbetsmaskiners bränsletankar.
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5 § K em iska bekäm pningsm edel
Primär skyddszon
Spridning av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.
Punktbehandling av enskilda växter samt punktsanering av ohyra och skadedjur är
tillåten.
Yrkesmässig sanering av ohyra och skadedjur kräver tillstånd.
Plantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel är tillåten.
Sådana plantor får inte vattenslås.
Framställning, blandning eller annan beredning av kemiska bekämpningsmedel för
yrkesmässigt ändamål kräver tillstånd.
Lagring av kemiska bekämpningsmedel får endast ske på ett sådant sätt att hela
volymen kan omhändertas vid läckage.
Sekundär skyddszon
Spridning av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd.
Punktbehandling av enskilda växter samt punktsanering av ohyra och skadedjur
kräver inte tillstånd.
Yrkesmässig sanering av ohyra och skadedjur kräver anmälan.
Plantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel kräver inte
tillstånd. Sådana plantor får inte vattenslås.
Lagring av kemiska bekämpningsmedel får endast ske på ett sådant sätt att hela
volymen kan omhändertas vid läckage.

6 § Hälso- och m iljöfarliga äm nen
Primär och sekundär skyddszon
Hälso- och miljöfarliga ämnen som är skadliga för grundvattnet, såsom tjärprodukter, träimpregneringsmedel, organiska lösningsmedel, fenoler och färger, och som
inte regleras särskilt i dessa föreskrifter får endast hanteras i sådan omfattning och
på sådant sätt att grundvattnet inte förorenas.

7 § Väx tnäringsäm nen, ensilage och hållande av djur
Primär skyddszon
Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver tillstånd. Med spridning avses
inte den gödsel som djuren själva tillför marken vid betesgång.
Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark är förbjuden med undantag för
tillfällig lagring av stapelbar stallgödsel i fält upp till 1 vecka.
Ny gödselanläggning samt ändring av befintlig gödselanläggning kräver anmälan.
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Ny anordning för lagring av ensilage samt ändring av anordning för lagring av
ensilage i yrkesmässig verksamhet kräver anmälan.
Sekundär skyddszon
Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver anmälan. Med spridning avses
inte den gödsel som djuren själva tillför marken vid betesgång.
Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark är förbjuden med undantag för tillfällig lagring av stapelbar stallgödsel i fält upp till 1 vecka.
Ny gödselanläggning samt ändring av befintlig gödselanläggning kräver anmälan.
Ny anordning för lagring av ensilage samt ändring av anordning för lagring av
ensilage i yrkesmässig verksamhet kräver anmälan.

8 § Bark, tim m er, stubbar, flis och GROT-upplag
Primär skyddszon
Tillfälliga upplag av bark, stubbar, timmer eller flis under kortare tid än 12 månader och GROT-upplag kräver tillstånd. Upplag som är mindre än 500 m3 travat
mått och lagras kortare tid än tre månader kräver inte tillstånd förutsatt att upplaget inte sker på grusytor och att skyddsavståndet till vattentäktszon är minst 30
meter.
Upplag på tät yta med uppsamling av dagvatten eller på tät yta under tak är dock
tillåtet oavsett tid.
I övrigt är upplag av bark, stubbar, timmer eller flis och GROT-upplag förbjudet.
Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller tvåbostadsfastighet är dock tillåtet.
Sekundär skyddszon
Tillfälliga upplag av bark, stubbar, timmer eller flis och GROT-upplag under kortare
tid än 12 månader är tillåtet. Permanenta GROT-upplag kräver tillstånd. Upplag på
tät yta med uppsamling av dagvatten eller på tät yta under tak är dock tillåtet
oavsett tid. I övrigt är upplag av bark, stubbar, timmer eller flis förbjudet.
Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller tvåbostadsfastighet är tillåtet.

9 § Avloppsvatten
Primär skyddszon
Ny infiltrationsanläggning av avloppsvatten är förbjuden. Befintlig infiltrationsanläggning får användas i den omfattning den har då dessa föreskrifter träder i
kraft.
Befintlig infiltrationsanläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av yteller grundvatten efter ansökan. En sådan åtgärd får inte innebära att infiltrationsanläggningen omfattar ytterligare hushåll.
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Sekundär skyddszon
Ny infiltrationsanläggning för avloppsvatten från vattentoalett förbjuden. Befintlig
infiltrationsanläggning får användas i den omfattning den har då dessa föreskrifter
träder i kraft.
Befintlig infiltrationsanläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av yteller grundvatten efter ansökan. En sådan åtgärd får inte innebära att infiltrationsanläggningen omfattar ytterligare hushåll.

10 § Upplag av snö eller avfall
Primär skyddszon
Upplag av snö från trafikerade ytor är förbjudet.
Deponering av avfall och nya permanenta upplag av avfall är förbjudna.
Tillfälliga upplag av avfall kräver tillstånd.
Trädgårds- och hushållskompost för en- eller tvåbostadsfastigheter är tillåten.
Sekundär skyddszon
Upplag av snö från trafikerade ytor utanför vattenskyddsområdet är förbjudet.
Deponering av avfall och permanenta upplag av avfall är förbjudet med undantag
för upplag av snö från trafikerade ytor inom vattenskyddsområdet.
Tillfälliga upplag av avfall, med undantag för upplag av snö från trafikerade ytor
inom vattenskyddsområdet, kräver tillstånd.
Trädgårds- och hushållskompost för en- eller tvåbostadsfastigheter är tillåten.

11 § Asfalt, oljegrus och vägsalt
Primär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet.
Spridning av vägsalt kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt kräver tillstånd.

12 § Täk tverksam het, schaktnings- och anläggningsarbeten
Primär skyddszon
Husbehovstäkt av berg, naturgrus, sand eller andra jordarter kräver tillstånd. All
annan täkt av berg, naturgrus, sand eller andra jordarter är förbjuden.
Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrning
och liknande underjordsarbeten kräver tillstånd.
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Övriga typer av schaktningsarbeten eller liknande former av ingrepp i mark, dock
inte åtgärder för brukande av jordbruksmark, kräver anmälan.
Mindre grävningsarbeten inom tomter och dylikt är tillåtna, men stor försiktighet
ska iakttagas med hänsyn till förhållanden som kan påverka grundvattnets kvalitet,
tillrinning, eller avrinning.
Sekundär skyddszon
Husbehovstäkt av berg, naturgrus, sand eller andra jordarter kräver tillstånd. All
annan täkt av berg, naturgrus, sand eller andra jordarter är förbjuden.
Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrning
och liknande underjordsarbeten kräver anmälan.
Vid övriga typer av schaktningsarbeten eller liknande ingrepp i jord och berg,
exempelvis grävningsarbeten inom tomter, ska stor försiktighet iakttagas med
hänsyn till förhållanden som kan påverka grundvattnets kvalitet, tillrinning, eller
avrinning.

13 § Energianläggningar och vattenbrunnar
Primär skyddszon
Ny anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla från jord, berg eller
grundvatten är förbjuden. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning
de har då dessa föreskrifter träder i kraft.
Befintlig anläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av grundvatten.
Tillstånd krävs för ny grundvattenbrunn som inte avser kommunal vattenförsörjning.
Sekundär skyddszon
Ny anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla från berg eller grundvatten är förbjuden. Anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla i jord
kräver tillstånd. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har då
dessa föreskrifter träder i kraft.
Befintlig anläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av grundvatten.
Tillstånd krävs för ny grundvattenbrunn som inte avser kommunal vattenförsörjning.

14 § Annan m iljöfarlig verksam het
Primär skyddszon
Ny miljöfarlig verksamhet, för vilken gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet
enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap.
miljöbalken, som kan medföra förorening av yt- eller grundvatten, är förbjuden.
Utökning av befintliga miljöfarliga verksamheter, för vilka gäller tillståndsplikt eller
anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt författning utfärdad med
stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan medföra förorening av yt- eller grundvatten,
kräver tillstånd.
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Sekundär skyddszon
Ny miljöfarlig verksamhet, för vilken råder anmälningsskyldighet enligt 9 kap.
miljöbalken eller enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, kräver
tillstånd.

15 § I kraftträdande och övergångsbestäm m elser
Dessa föreskrifter träder i kraft den dag som anges i beslut om vattenskyddsföre-

skrifter för Träkumla grundvattentäkt.

Följande gäller för verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och som
omfattas av förbud enligt dessa föreskrifter och som inte är förbjudna enligt äldre
föreskrifter. Utan hinder av förbudet får verksamheten bedrivas i oförändrad omfattning intill dagen ett år efter skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får
verksamhet som omfattas av förbud inte bedrivas.
Följande gäller för verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och som
omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt dessa föreskrifter och som inte
har varit tillstånds- eller anmälningspliktig enligt äldre föreskrifter. Utan hinder av
tillstånds- eller anmälningsplikten får verksamheten bedrivas intill dagen ett år
efter skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får verksamheten bedrivas
endast om den som bedriver verksamheten senast den dagen lämnat in en
ansökan om tillstånd eller gjort en anmälan till miljönämnden.

16 § Allm änna bestäm m elser
Ansökan om tillstånd eller anmälan ska göras till miljönämnden.
Tillstånd eller anmälan enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten har
tillståndsprövats enligt 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) eller 11 kap.
(vattenverksamhet) miljöbalken eller enligt förordning utfärdad med stöd av dessa
kapitel i miljöbalken.
Vattentäktens huvudman ska se till att informationsskyltar avseende vattenskyddsområde finns uppsatta på för ändamålet lämpliga och väl synliga platser.
Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är
nödvändiga för vattentäktsverksamhet inom vattenskyddsområdet.
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Allmänna upplysningar
Föreskrifterna innebär inskränkningar i rätten att förfoga över de fastigheter som
omfattas av vattenskyddsområdet och riktar sig i första hand till markägare och
innehavare av särskild rätt till fastigheter i området.
Förhållande till föreskrifter för vattenskyddsområde för Visbys
grundvattentäkter
Vattenskyddsområdet för Träkumla grundvattentäkt berör i viss omfattning ett
område som ingår i sekundär zon för vattenskyddsområdet för Visbys
grundvattentäkter. Där båda föreskrifterna är tillämpliga gäller i huvudsak följande:
• Inom primär zon för Träkumla vattenskyddsområde gäller vad som i dessa
föreskrifter föreskrivs för primär zon framför vad som föreskrivs för
sekundär zon för Visbys grundvattentäkt.
• Inom sekundär zon för Träkumla vattenskyddsområde är föreskrifterna för
Träkumla och Visby parallellt tillämpliga.
Anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eller författning utfärdad med stöd av
9 kap. miljöbalken
En anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eller författning utfärdad med stöd av 9 kap.
miljöbalken ersätter inte en anmälan enligt föreskrifterna. Följaktligen måste
anmälningsskyldigheten enligt dessa förskrifter uppfyllas oavsett om en anmälan
har gjorts avseende samma förhållande enligt 9 kap. miljöbalken eller författning
utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken.
Anmälan om olyckshändelse
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet,
vilket framgår av 2 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till räddningstjänsten, tel. 112, miljönämnden samt vattentäktens huvudman.
Avledning av spillvatten och dagvatten
Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det
förbjudet att utan tillstånd inrätta avloppsanordningar till vilka vattentoaletter ska
anslutas. Tillstånd krävs även vid anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning.
Enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (KF 18 aug
2003) gäller tillståndsplikt även för annan avloppsanläggning.
Anmälan krävs för ändring av ovan angivna avloppsanordningar om åtgärden kan
medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning (14 §,
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).
Beredskapsplan
En beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk ska upprättas av vattentäktens huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts.
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Definitioner
Definitionerna avseende avfall och bekämpningsmedel i § 2 i nu aktuella vattenskyddsföreskrifter stämmer inte helt överens med de definitioner som anges i
miljöbalken och tillhörande förordningar utan har getts en lokal anpassning.
Dispens
Om särskilda skäl föreligger kan regionen medge dispens från ovan meddelade
föreskrifter enligt 7 kap 22 § miljöbalken. Regionen ska samråda med vattentäktens huvudman och höra berörda myndigheter innan dispens ges. I samband
med en sådan prövning kan regionen föreskriva särskilda villkor, som anses
erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap 2 § miljöbalken). Dispens får,
enligt 7 kap 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.
Ersättning
Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap
4 § miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan
ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående
markanvändning avsevärt försvåras inom den berörda delen av fastigheten.
Detsamma gäller om mark tas i anspråk.
Hantering av brandfarliga vätskor
För hantering av petroleumprodukter ska Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd
mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24)
iakttas. Enligt 4 kap. 1 § NFS 2003:24 åligger det den som avser att hantera
(tillverkning, bearbetning, förvaring och transport i rörledning enligt definition i
föreskriften) mer än 250 liter brandfarlig vätska att i god tid innan hanteringen
inleds skriftligt informera tillsynsmyndigheten. I 10 kap. samma föreskrift finns
ytterligare krav inom vattenskyddsområde, bl a för cisterner eller lösa behållare
med en sammanlagd volym som är större än 250 liter.
Hantering av växtnäringsämnen
Enligt förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket ska vid lagring av
stallgödsel lagringsutrymmena vara så utformade att avrinning eller läckage till
omgivningen inte sker.
Hänsynsregler
I 2 kap miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som bl.a. innebär att alla
som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa
sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art
och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom
ska en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och
vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön. Detta innebär att om yt- eller grundvattentillgång utnyttjas
eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan
verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada
vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräcklig kunskap och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i
övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.
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Information och upplysning
Fastighetsägare bör informera hyresgäster, verksamhetsutövare och arrendatorer
om skyddsföreskrifterna.
Ny lagstiftning
Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller
utöver här meddelade föreskrifter.
Påföljd
Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap 2 § och
2a § miljöbalken.
Spridning av kemiska och biologiska bekämpningsmedel
Enligt 14 kap. 7 § andra stycket miljöbalken får kemiska och biologiska bekämpningsmedel som är avsedda för att bekämpa lövsly inte spridas över skogsmark
eller användas för att behandla enskilda trädstammar.
Bestämmelser om spridning och annan hantering av bekämpningsmedel finns i
förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.
I Naturvårdsverkets författningssamling, SNFS 1997:2 (14 §) och
Naturvårdsverkets allmänna råd 1997:3 och Naturvårdsverkets allmänna råd för
tillståndsprövning enligt 14 § SNFS 1997:2 rörande användning av kemiska
bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde NFS 2000:7 regleras hanteringen av
kemiska bekämpningsmedel. Under en övergångsperiod från och med 15 juli 2014
och fram tills nya föreskrifter har meddelats måste Naturvårdsverkets föreskrifter
tillämpas parallellt med förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.
Bestämmelserna innebär att den som yrkesmässigt vill använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde måste ansöka om tillstånd för detta hos
tillsynsmyndigheten. Myndigheten ska sedan utifrån erforderligt beslutsunderlag
avgöra om tillståndet kan medges eller inte och om tillstånd ges också meddela
villkor för tillståndet.
Syfte
Syftet med vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter är att säkerställa
skyddet för Träkumla grundvattentäkt i ett långsiktigt perspektiv.
Tillstånd och dispens
Vad en tillståndsansökan och en dispensansökan ska innehålla framgår av 23 §
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Tillsyn
Miljönämnden är tillsynsmyndighet för Träkumla grundvattentäkts vattenskyddsområde.
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Tranport av farligt gods
Länsstyrelsen har att i särskilt beslut rekommendera vissa vägar för transport av
farligt gods i länet.
Övrig lagstiftning
Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte
kan krävas prövning enligt annan lagstiftning. Vid sidan av ovanstående skyddsföreskrifter gäller ett flertal generella bestämmelser inom vattenskyddsområdet.

(Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Överklagandet ska ha inkommit till
Regionstyrelsen senast tre veckor efter det att beslutet kungjorts i ortstidning.
Dessa föreskrifter gäller omedelbart även om de överklagas (7 kap. 22 §, MB).)
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Senast reviderad:
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SAM RÅDSREDOGÖRELSE
Ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för Träkumlas
grundvattentä kt
Samr~dsprocessen inleddes med ett informations- och dialogmöte onsdagen den 15 april 2015 där
förslag till ansökan (version LO, 2015-03-03) presenterades översiktligt och en öppen dialog hölls
med de 17 deltagarna p~ mötet. Inbjudan till dialogen skickades ut den 31 mars 2015 till samtliga
kända fastigheter inom föreslaget skyddsomr~de samt även de fastighetsägare närmast utanför
skyddsomr~det. En annons infördes likas~ om mötet i lokalpressen (GT, GA) den 9 april 2015.
Anteckningar efter informations- och dialogmöte bifogas.

Tekniska nämnden beslutade i maj 2015 om att skrifligt samr~da förslag till ansökan med myndigheter
och organisationer samt gav ägare och innehavare av särskild rätt möjlighet att yttra sig över
ansökan.
Samr~d har skett med följande myndigheter: Länsstyrelsen, SGU, Havs- och vattenmyndigheten,
Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk, Trafikverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Naturv~rdsverket, MHN (här ing~r även förebyggande räddningstjänst) och BN. Remiss skickades ut
den 11 maj 2015 och synpunkter skulle lämnas senast den 30 juni 2015.
Samr~d har även skett med: LRF, Företagarna Gotland, Naturskyddsföreningen och lokalt vattenr~d.

Remiss skickades ut den 11 maj 2015 och synpunkter skulle lämnas senast den 30 juni 2015.
Samliga ägare (17 fastigheter och 28 fastighetsägare) har f~tt mÖjlighet att yttra sig över ansökan.
Föreläggande om att yttra sig skickades ut den 11 maj 2015 med tid att komma in med yttrande till
den 30 juni 2015.
Uppgifter om innehavare av särskild rätt har lämnats av endast en fastighetsägare och detta i ett sent
skede (2015-08-20). Föreläggande om att yttra sig skickades ut den 26 augusti 2015 med tid att
komma in med yttrande till den 15 september 2015 till aktuell innehavare av särskild rätt.
Innehavaren har vid telefonsamtal 2015-08-26 godtagit yttrandetiden. Ett eventuellt yttrande kommer
att tas upp direkt till Tekniska nämnden.
Tekniska nämnden beslutade att ytterligare informations/samr~dsmöte inte bedömdes vara nödvändigt.
Nedan följer en sammaställning av samtliga synpunkter som har kommit in samt teknikförvaltningens
(TKF) bemötande p~ dessa. I sammanställningen framg~r även de mindre justeringar av ansökan som
kommer att utföras. TKF har inte funnit skäl att revidera föreslaget vattenskyddsomr~de eller föreslagna vattenskyddsföreskrifter för Träkumla grundvattentäkt.
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Instansl
Inkommande datum

Synpunkter lÄtgärder
I texten anges 77(Fvilket avser Teknikförvaltningen

Myndigheter
1.

Naturv~rdsverket avst§r fr~n att lämna synpunkter i ärendet.

Naturv~rdsverket

2015-05-28
Bemötande:

2.
MHN
2015-06-18

TKF konstaterar att Naturv§rdsverket har avst§tt fr§n att lämna synpunkter.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter p§
"Förslag till ansökan om reviderat vattenskyddsomr~de med föreskrifter för Visbys grundvattentäkter":
1) Föreskrifterna är anpassade efter Visby vattenskyddsomr~des
skyddsföreskrifter. I samband med ansökan för Visby
vattenskyddsomr~de har ett gediget arbete genomförts med att ta
fram väl awägda och tydliga föreskrifter. D~ dessa termer,
definitioner och förklaringar även ~terfinns i aktuell ansökan är
bedömningen att ansökan h~lIer en bra niv~ och n~gra ytterligare
förtydliganden bedöms inte behövas.
2) Eftersom Träkumla vattenskyddsomr~de samt Visby vattenskyddsomr~de till viss del överlappar varandra omfattas vissa
omr~den av b~da skyddsföreskrifterna. Niv~n bör d~, vad gäller
förbud, tillst~nd samt anmälan vara likartade för att inte skapa
förvirring. I vissa avseenden är föreskrifterna i Träkumla awikande
mot föreskrifterna för Visby vattenskyddsomr~de. Det beror p~ att
ett par förtydliganden har gjorts, men niv~n vad gäller förbud,
tillst~nd och anmälan förblir dock lika.

Bemötande MHN:

1) TKF delar MHN:s uppfattning. Avsikten har varit att dra nytta av
arbetet med föreskrifterna för Visby. Eftersom skyddsomr~dena för
Visby och Träkumla överlappar varandra har m~lsättningen varit att
ha s~ lika föreskrifter som möjligt för att förenkla för de berörda.
Behövliga anpassningar har dock gjorts.
2) TKF delar MHN:s uppfattning. Se även punkt 1 ovan.

3.
Sveriges geologiska
undersökning (SGU)
2015-06-18

1) SGU konstaterar att delar av nu föreslaget vattenskyddsomr~de
för Träkumla överlappar med vattenskyddsomr~det för Visby.
Kombinationen av de b~da vattenskyddsomr~dena utgör ett tillräckligt skydd för grundvattentäkten i Träkumla. Dock ser SGU hellre att
grundvattentäkten i Träkumla inkorporeras i vattenskyddsomr~det
för Visby. p~ s~ sätt försvinner överlappande skyddsomr~den med
delvis olika föreskrifter. Om regionen änd~ väljer ett separat
vattenskyddsomr~de för Träkumla grundvattentäkt krävs en tydlig
plan för hur man ska hantera tillsyn och efterlevnad av föreskrifterna
i omr~den med överlappande skyddsomr~den.
2) SGU vill änd~ lämna specifika kommentarer p~ underlagsmaterialet och skyddsomr~dets avgränsning. SGU anser att omr§dets
avgränsning bör utökas i nordvästlig ledd. I underlaget (3.8 natur-

218
3
liga barriärer och s§rbarhetsbedömning) st§r det bland annat att
omr§det NV om vattentäkten med berg i dagen har hög s§rbarhet.
Dock utesluts detta omr§de med motiveringen att avst§ndet till
grundvattentäkten är ca 500m och att transporttiden för en
förorening till vattentäkten förväntas vara I§ng. SGU anser att ett
vattenskyddsomr§de bör omfatta vattentäktens tillrinningsomr§de.
Om endast delar av tillrinningsomr§det ska ing§ i vattenskyddsomr§det bör omr§den med hög s§rbarhet, stora risker och omr§den
där merparten av grundvattenbildningen sker till vattentäkten
prioriteras, detta trots att grundvattnets transporttid till täkten kan
vara mer än 100 dagar respektive ett §r. SGU anser att aktuellt
omr§de med berg i dagen är ett viktigt infiltrationsomr§de med hög
s§rbarhet och därför bör ing§ i vattenskyddsomr§det för Träkumla.
SGU anser ocks§ att grundvattenströmningshastigheten som
beräknas i 7.3.2. till 0.7m/dygn är i underkant. I kalkstensakviferen
transporteras i stort sett allt grundvatten i sprickor och grundvattenströmningshastigheten kan vara betydligt högre, speciellt vid grundvattenuttag som skapar ändrade tryckförh§lIanden.
Bemötande Sveriges
geolog iska undersökni ng:

1) Det finns för närvarande inte möjlighet att inkorporera Träkumla
vattenskyddsomr§de med Visby vattenskyddsomr§de. Detta bedöms
vara möjligt först den dag d§ det nu fastställda vattenskyddsomr§det för Visby vattentäkter uppdateras. TKF kommer att framföra
synpunkt vad gäller tillsyn och efterlevnad till tillsynsmyndigheten.
2) Vid beräkning av transporttider för Träkumla vattentäkt har
Sweco fr§ng§tt de I§ga värden som SGU angett för porositet i sin
utredning för Visby vattentäkter. Som stöd för detta har använts
resultat fr§n undersökningar vid File Hajdar (Fagerlind & Nordberg,
1973) där den effektiva porositeten i ett borrh§1 i samma formation
som vattentäkten i Träkumla är installerad i uppvisade porositetsvärden p§ 2-16 %. De I§ga värden p§ porositet som SGU anger i sin
utredning för Visby vattentäkter har därför inte bedömts vara
representativa för Träkumla vattentäkt och i huvudsak representera
kristallint berg utan sprickor. Den porositet p§ 1 % som ansatts vid
beräkningar bedöms ge transporttider av tillräckligt konservativ
karaktär.
Att det sker en grundvattenbildning inom omr§det med berg i dagen
behöver dock inte ifr§gasättas. Dock görs bedömningen att det
beräknade omr§det omfattande 365 dagars uppeh§lItid (som följer
Naturv§rdsverkets rekommendationer) ska vara tillräckligt.
Slutligen konstateras att omr§det med berg i dagen redan omfattas
av primär skyddszon för Visby vattentäkter. En utökning av vattenskyddsomrädet för Träkumla vattentäkt alternativt införandet aven
tertiär skyddszon bedöms därför inte p§verka skyddet av Träkumla
vattentäkt.
Sammanfattningsvis det föreslagna vattenskyddsomr§det föresl§s
därför kvarstå Ansökan kompletteras med motiveringar enligt
ovanst§ende samt en notering om att skyddsomr§det kan ses över
ifall vattenskyddsomr§det för Visby vattentäkter justeras eller
upphävs.
Förslaget har avstämts med SGU per telefon.

4.
Havs- och vattenmvndiq-

Havs- och vattenmyndigheten avser inte lämna n§gra synpunkter
med anledninq av samr§det.
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heten (HaV)
2015-06-29
Bemötande Havs- och
vattenmyndig heten:

TKF konstaterar att Havs- och vattenmyndigheten har avstätt frän
att lämna synpunkter.

5.
Myndighet för samhällsskydd och beredskap
2015-06-29

Myndighet för samhällsskydd och beredskap avstär frän att yttra sig.

Bemötande:

TKF konstaterar att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
avstär frän att yttra sig.

1) Delar av vattenskyddsomrädet för Träkumla ingär i Visbys vatten6.
Länsstyrelsen i Gotlands län skyddsomräde, vilket kommer att medföra att vissa fastigheter
2015-06-30
kommer att regleras av tvä olika vattenskyddsomräden. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att försöka ensa föreskrifterna för Visby
vattenskyddsomräde och Träkumla vattenskyddsomräde sä längt
möjligt. Det bör framgä tydligare i ansökan om Region Gotland
redan nu har tänkt sä. I det framtida arbetet med vattenskyddsomräden pä Gotland förutsätter Länsstyrelsen att Region Gotland
arbetar med en bättre helhetsbild i de fall vattentäkter ligger i
närheten av varandra.
2) I en ansökan om vattenskyddsomräde är det ofränkomligt att
man pä kartor anger ett ungefärligt läge pä vattentäkten. Däremot
bör inte vattentäkternas koordinater, pga sekretess, anges i ansökan.
3) Länsstyrelsen vill ocksä särskilt poängtera att det är viktigt att
gränsdragningarna mellan primär och sekundär zon är korrekta och
tydliga och att det framgär vilka kriterier som gäller för respektive
zon. pä osäkra ställen bör en kvalitetsgranskning genomföras tex
genom fältbesök och undersökning eller bedömning av platsspecifika
förutsättni ngar.
4) Nägot tillständ enligt 11 kapitlet miljöbalken (MB) finns inte för
grundvattentäkten. Bortledande av grundvatten är enligt 11 kap 2 §
MB vattenverksamhet. Normalt krävs tillständ frän Mark- och milj
ödomstolen för att bedriva vattenverksamhet. Enligt 11 kap 12 § MB
behövs inte tillständ om det är uppenbartatt varken enskilda eller
allmänna intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan pä
vattenförhällandena. Som information kan Länsstyrelsen meddela att
samtliga kommunala vattentäkter ska ha ett tillständ enligt 11 kap,
oberoende av vattentäktens storlek, enligt Vatten myndigheternas
förslag pä ätgärdsprogram.
5) Under avsnittet om klimatförändringarnas päverkan pä vattentäkten i Träkumla, bör även beskrivas hur förändrade grundvattenniväer och torka kan komma att päverka den kommunala vattenförsörjningen i omrädet. Enligt SGU rapport 2015:19, GrundvattennivJer i ett förändrat klimat - nya klimatscenarief"t anges det att i
sydöstra Sverige beräknas perioden med sjunkande grundvattenniväer bli längre och eventuellt kan grundvattenniväerna under
vintern bli nägot högre. Vidare anges att i sydöstra Sverige förväntas
nybildningen av grundvatten minska, vilket totalt kan resultera i en
minskad grundvattentillgäng.

SamrJdsredogörelse Träkumla vattenskyddskyddsomrJde

220
5
Synpunkter p~ föreskrifterna:
6) Länsstyrelsen ser det som angeläget att de nya föreskrifterna
utformas s~ att de ger ett fullgott skydd för vattentäkterna och kan
förväntas vara funktionella under I~ng tid framöver.
7) Länsstyrelsen anser att det generellt är bättre med positiva
ordalydelser än negationer. Ett exempel, bland m~nga, är att det är
bättre att skriva Drivmedel i fordons och mobila arbetsmaskiners
bränsletankar är tilMten, istället för att skriva Anmälan krävs inte för
drivmedel i fordons och mobila arbetsmaskiners bränsletankar.

8) 5 § Kemiska bekämpningsmedel
Vid en jämförelse av texten mellan primär och sekundär zon anser
Länsstyrelsen att texten är inkonsekvent. I sekundär zon bör det
därför istället st~: Punktbehandling av enskilda växter samt
punktsanering av ohyra och skadedjur är till~ten.
Länsstyrelsen anser att det ska finnas ett logiskt och konsevent
sammanhang i hur spridning av kemiska bekämpningsmedel
behandlas inom föreskrifter i vattenskyddsomr~den p~ Gotland.
Detta för att fastighetsägare och lantbrukare ska kunna känna att
det finns en förutsägbarhet i hur myndigheterna hanterar fr~gan.
Länsstyrelsen ser ocks~ att det är viktigt med likabehandling över
hela Gotland. Länsstyrelsen anser därför att spridning av kemiska
bekämpningsmedel ska vara förbjudet i primär zon i omr~den där
~terfynd av bekämpningsmedel har gjorts i kommunala vattentäkter.
Detta anges ocks~ som krav av branschorganisationen Svenskt
vatten. Länsstyrelsen föresl~r att man arbetar efter denna princip i
kommande vattenskyddsomr~den.

9) 6 § Hälso- och miljöfarliga ämnen
Det är oklart vad som menas med hantering av hälso- och
miljöfarliga ämnen. Innefattas förvaring (som regleras i
föreskrifterna för Burs) i ordet hantering?
Här saknas ocks~ en reglering av tvätt och rengöring av fordon och
arbetsmaskiner.

Bemötande Länsstyrelsen:

1) TKF har vid utformning av föreskrifterna förTräkumla haft målsättningen att ha s~ lika föreskrifter som möjligt för att förenkla för
de berörda. Behövliga anpassningar har dock gjorts främst när det
gäller hantering av petroleumprodukter, kemiska bekämpningsmedel
samt schaktning. Detta kommer att förtydligas i ansökan.
2) Justering kommer att göras i ansökan.
3) Arbetet med indelning av vattenskyddsomr~det i skyddszoner har
följt Naturv~rdsverkets rekommendationer i Handbok 2010:5. I
avsnitt 4.3.2 i handboken anges förslag p~ arbetsg~ng vid grundvattentäkter. D~ uttaget fr~n vattentäkten kraftigt understiger 100
m3/d har arbetsg~ngen följt den rekommenderade basniv~n i den
omfattning som varit möjligt med hänsyn till befintligt underlagsmaterial.
Att exakt bedöma de geologiska förutsättningarna vid inrättande av
vattenskyddsområden är i praktiken omöjligt. För detta skulle krävas
mycket omfattande och kostsamma utredninqar. Med hänsyn till det
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begränsade vatten uttaget är det för den aktuella vattentäkten inte
rimligt att utöka detaljeringsniv§n p§ utredningarna.
Utifr§n fältbesök och beräkningar har den bästa uppskattningen av
skyddszoner presenterats. Utg§ngspunkten för gränsdragningar och
zonernas utformning framg§r av texten i det tekniska underlaget
(avsnitt 7). Här framg§r vilka kriterier som nyttjats vid avgränsningar
av respektive zon. Kartan över vattenskyddszonerna utgör en skiss
över föreslagna gränser där det är linjens mitt som utgör gräns.
Gränserna är ej inmätta d§ de inte är fastställda.
Förslag p§ skyddszoner kommuniceras i samr§det. Samr§det har en
viktig funktion i arbetet med utformning av skyddszoner, d§ det kan
framkomma upplysningar som det inte funnits kännedom om i det
tidiga utredningsarbetet. Upplysningar av denna art har inte
framkommit vad gäller Träkumla vattentäkt.
4) TKF har valt att för detta omr§de nu prioritera vattenskyddsarbetet. Tillst§nd kommer att sökas i ett senare skede.
5) SGU:s rapport publicerades först i juni 2015 (dvs efter det att
ansökan upprättats) och har därför inte kunnat kommenteras i
ansökan. Hur den kommunala vattenförsörjningen p§verkas i olika
klimatscenarier bedöms i huvudsak vara en fr§ga för regionens
strategiska arbete med vattenförsörjning samt en fr§ga att ta
ställning till vid en tillst§ndsansökan.
Uppgifterna är mest relevanta vid en tillst§ndsprövning vid
bedömning av omgivningsp§verkan. För att p§verka den kommunala
vattenförsörjningen krävs stora förändringar av grundvattenniv§er
(flera meter) d§ brunnen har högre kapacitet än nuvarande uttag.
P§verkan p§ grundvattenniv§er vid framtida klimatförändringar
bedöms inte p§verka transporthastigheter och tillrinningsomr§de i
tillräckligt stor utsträckning, dvs de uppgifter som ligger till grund för
vattenskyddsomr§dets utformning.
Stycket om klimatförändringar i ansökan kommer dock att uppdateras baserat p§ SGU:s studie som väger tyngre än nuvarande
referens (ÖP).
6) TKF har haft denna m§lsättning.
7) TKF tar till sig denna synpunkt inför kommande vattenskyddsarbete men väljer att inte göra n§gra ändringar i dessa föreskrifter.
Dessa föreskrifter överensstämmer i hög grand med visbys föreskrifter d§ överlappning sker av skyddsomr§dena.

8) TKF har valt följande konstruktion: Om n§got inte omfattas av
förbud s§ anges det att det är till§tet. Om n§got inte omfattas av
tillst§nd s§ anges det att det inte krävs tillst§nd. TKF anser att
konstruktionen är tydlig och väljer att beh§lIa denna.
Det rekommenderas i Naturv§rdsverkets allmänna r§d (NFS 2003:
16) att ett generellt förbud mot hantering av kemiska bekämpningsmedel ska gälla i primär zon. Den primära zonens ringa storlek och
känslighet leder till att ett förbud f§r anses vara högst proportionerliqt i Träkumla. Avsaknad av bekämpninqsmedelsrester i qrund-
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vattnet har liten relevans eftersom vattentäkten ska skyddas si!!väl
mot pi!!gi!!ende som tillkommande verksamheter och säkras för en
Ii!!ng tid framöver. Det är därför av stor vikt att spridning av kemiska
bekämpningsmedel förbjuds i primär zon.
9) Hantering definieras under § 2. Förvaring omfattas.
TKF har bedömt att det inte här inte finns behov av särskild
reglering av tvätt av fordon och arbetsmaskiner di!! det finns
skyddande moränskikt pi!! platsen.
7.
Trafikverket
2015-07-30

Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende och har inget att
invända emot.

Bemötande Trafikverket:

TKF konstaterar att Trafikverket inte har ni!!gra invändningar mot
ansökan.

8.

BN har inget att erinra mot förslaget. Bedömningen är att förslaget
är förenligt med översiktplanen.

BN
2015-07-30
Bemötande BN:

TKF konstaterar att BN inte har ni!!gra invändningar mot ansökan.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark
9.
Lars Nilsson
Träkumla Tjängdarve 3:1
2015-07-29

Lars Nilsson har tittat pi!! skyddsrör till den kommunala brunnen.
Detta är rostigt och det finns risk för läckage (sk kortenarör). Om
det är problem med vattenkvaliten borde ett rostfritt skyddsrör
installeras (framfört per telefon).

Bemötande:

Det framgi!!r inte om det med skyddsrör avses brunnens foderrör.
Foderröret är neddrivet i berggrunden och gi!!r ej att ersätta.
En filmning av brunnen kan ge svar pi!! ifall det förekommer läckage.
Vid behov kan möjligen en infordring med plaströr utföras. Detta
bedöms inte som nödvändigt idag.

Visby den 26 aug 2015

/

I-

Ann-Sofi Lindskog
Avdelningschef Infrastruktur

Claudia Castillo
Projektledare
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Bilaga

Datum: 2015-04-20

Anteckningar efter dialogmöte om Träkumla vattenskyddsområde

Ett informations- och dialogmöte hölls i Träkumla församlingsgård onsdagen den 15 april om
vattenskyddsområde och föreskrifter för Träkumlas kommunala vattentäkt. 17 stycken
fastighetsägare, boende, lantbrukare m fl deltog på mötet.
Länsstyrelsen i samarbete med Regionen driver ett projekt för att stärka dialogprocessen vid
införande av nya vattenskyddsområden varför båda parter deltog.

Från Regionen deltog:
Ann-Sofi Lindskog, Teknikförvaltningen
Sten Reutervik, Teknikförvaltningen
Claudia Castillo, Samhällsbyggnadsförvaltningen
f'rån Länssryrelsen deltog:
F rida Eklund
Sven Sandström, Kebbe och Sandström, moderator
Efter det att Ann-Sofi Lindskog hälsat alla välkomna berättade Frida Eklund
om varför det behövs vattenskyddsområden. Enligt EUs Ramdirektiv för vatten samt
dricksvattendirektivet skall samtliga allmänna vattentäkter senast år 2015 ha ett vattenskyddsområde.
Förutom krav från EU så är vattenskyddsområden till för att skydda grundvattenresursen och långsiktigt
trygga en god dricksvattenkvalitet. Ett vso skyddar vattnet mot akuta och långsiktiga förändringar.
Sten Reutervik berättade vidare om hur den befintliga kommunala täkten fungerar samt vilka
maximala uttag som har uppskattats i Träkumlatäkren. Utifrån maximalt uttag samt ett antal
andra parametrar har därefter vattenskyddsområdets storlek beräknats av SWECO. Deltagarna på
mötet hade inga särskilda synpunkter på detta.
Claudia Castillo berättade därefter om riskkällor som kan finnas i anslutning till vattentäkten och
som redovisas i ansökan. Diskussion fördes om vilka verksamheter och riskkällor som deltagarna
känner till. Det framkom att det finns 2 stycken hästhållare (på Träkumla Tjängdarve 3:1 samt
Träkumla Kue 1:16), att det förekommer egen biltvätt och att det finns enstaka bostäder med
oljeuppvärmning. Möjligen används bekämpningsmedel på kyrkogården och ägare av Träkumla
Tjängdarve 3:1 planerar att ställa om sin åker och kan i samband med det behöva använda
bekämpningsmedel.
En översiktlig genomgång gjordes därefter av förslag till vattenskyddsföreskrifter för Träkumla.
Eftersom aktuellt område delvis kommer att omfattas av både Träkumla och Visbys
vattenskyddsområde så har föreskrifterna hållits så lika som möjligt. Några skillnader finns dock,
särskilt i den primära zonen. Den primära zonen omfattar de fastigheter som ligger närmast den
kommunala vattentäkten. Avståndet till vattentäkten är kort och därför föreslås t ex förbud mot
spridning av bekämpningsmedel. Deltagarna på mötet hade frågor om vad som kommer att
krävas i enskilda fall, t ex vid dränering av husgrund. Frågor ställdes även på hur anmälan och
ansökan enligt föreskrifterna går till och hur lång tid det tar. Ansökan/ anmälan ska skickas in till
miljö- och hälsoskyddsnämnden i god tid innan man planerar att utförd det man söker/anmäler
för. Med god tid brukar avses 6 veckor. Blanketter kommer att finnas på hemsidan.
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Deltagarna undrade varför Regionen inte istället använder den "Harbrunn" som finns ca 600 m
norrut, i skogen, och där det finns gott om vatten. Denna uppgift noterades av deltagarna från
Regionen då ingen kände till brunnen. Vid samtal med ansvariga för vattenverken har det
framkommit att de borrhål som deltagarna syftar på är s.k. observationsrör för grundvattennivåer
för Visbys grundvattentäkter. Det är inte lämpligt att använda ett observationsrör för uttag av
dricksva tten.
En deltagare funderade över varför vattenskyddsområdet är runt brunnen och inte uppe i skogen
(norrut) där vattnet kommer ifrån? S\X7ECO har just räknat på att vattnet kommer från nordväst.
Det man räknar ut är hur lång tid det tar för grundvattnet att strömma i sprickor mm fram till
borrhålet. Den primära skyddszonens yttre kant ska sättas så att det tar 100 dygn för grundvattnet
att strömma från kanten till borrhålet. I det här fallet ger ett avstånd på 70 m en uppehållstid på
100 dygn. På samma sätt behövs ett avstånd på 260 m för att få en uppehållstid på 1 år, d v s det
tar grundvattnet 1 år att strömma 260 m fram till borrhålet. Alltså vattenskyddsområdets storlek
är till stor del ett mått på hur lång tid det tar för grundvattnet att strömma fram från där det finns
och till borrhålet när uttaget från borrhålet är aven viss storlek.
Någon deltagare frågade efter hur det står till med själva borrhålet och risk för läckage. Skyddsrör
till borrhålet renoverades ca år 2009 vilket innebär att ytvatten inte har möjlighet att rinna ner i
borrhålet och förorena grundvattnet.
Slutligen informerade Claudia Castillo om hur processen ser ut vid införande av ett
vattenskyddsområde, från det att ansökan tas fram, till dess att beslut kan fattas. Det är många
steg i processen vilket gör att det tar tid. Nu efter detta möte funderar Regionen på ev. justeringar
som behöver göras och därefter är det dags för ett formellt s.k. samråd. Det innebär att ansökan
kommer att skickas ut till alla fastighetsägare och andra, t ex arrendatorer, inom föreslaget
skyddsområde samt till ett antal myndigheter ..Alla får då tillfälle att lämna skriftliga synpunkter.
Till fastighetsägare mm skickas ansökan tillsammans med ett föreläggande med delgivning
eftersom det finns krav på att Regionen ska kunna visa att alla fastighetsägare faktiskt har fått ta
del av ansökan och fått möjlighet att lämna synpunkter. Förhoppningsvis tas beslut om
vattenskyddsområde och föreskrifter i Träkumla av Regionfullmäktige under hösten 2015.
Noterat av Claudia Castillo

SamrJdsredogörelse Träkumla vattenskyddskyddsomrJde
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Protokoll

Tekniska nämnden 2015-09-23

TN §

205

Förslag till vattenskyddsomr~de för Träkumla

AU §

123

TN 2015/772

Tekniska nämndens beslut
•

E~gt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige:
•

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken besluta om vattenskyddsområde för Träkumlas
grundvattentäkt inom Region Gotland, med den omfattning som framgår av karta
"Yi\'j"!'ENSKYDDSOMRADE FÖR TRAKUMLA GRUNDYXITENTAKT."

•

Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta om skyddsföreskrifter inom angivet
vattenskyddsområde såsom formulerats i "Vattenskyddsföreskrifter för Träkumla
grundvatten täkt."

•

Till föreskrifterna bifoga allmänna upplysningar enligt utformning"Allmänna
upplysningar."

•

I beslut ange att föreskrifterna ska träda ikraft den 1 januari 2016.

•

Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta att föreskrifterna ska gälla omedelbart
även om de överklagas.

•

Informera om hur beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.

•

Med stöd av 27 § förordning (1998:1252) om områdes skydd enligt miljöbalken m m
besluta om hur kungörelse ska ske av beslut.

Föredragande miljöinspektör Claudia Castillo.
Bedömning
Föreslaget vattenskyddsområde för Träkumlas grundvattentäkt bedöms vara av den omfattning som behövs för att långsiktigt säkra grundvattenförekomsten för såväl nutida
som framtida vattenförsörjning. Föreslagna vattenskyddsföreskrifter bedöms vara väl
Justerare:

Utdragsbestyrka nde:
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Protokoll

Tekniska nämnden 2015-09-23

Forts § 205
motiverade och utgöra en god avvägning mellan sakägarnas intressen och behovet av att
skydda grundvattnet inom vattenskyddsområdet.
Teknikförvaltningen anser att föreslaget vattenskyddsområde och föreslagna
skyddsföreskrifter för Träkurnlas grundvattentäkt bör fastställas av regionfullmäktige.
Syfte och motiv för ansökan
Kommunal vattenförsörjning i Träkurnla baseras sedan 1970-talet på uttag av
grundvatten ur en bergborrad brunn. Vattentäkten är betydelsefull för anslutna
fastigheter.
Syftet med att inrätta ett vattenskyddsområde är att skydda Träkurnla vattentäkt så att
råvattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv, ett flergenerationsperspektiv.
Inrättande av vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter möjliggör att målsättningen
med EU:s och svensk lagstiftning uppnås, genom att riskfyllda verksamheter och
åtgärder regleras, så att vatten nu och i framtiden kan användas för sitt ändamål.
Genom att ett område förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter
meddelas:
stärks skyddet för vattenförekomsten
tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse
förtydligas vad som gäller utifrån Miljöbalken
Ekonomiska konsekvenser till följd av eventuella ersättningsanspråk är inte möjliga att
beräkna.
Konsekvenser för barn och ungdomar:
Beslut, enligt lämnat förslag, ger ett långsiktigt skydd för grundvattnet. Ett rent vatten är
grundläggande för alla barns hälsa.

Protokollsutdrag

RS + handlingar

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/668

Niclas Ohlander

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
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Datum 2 november 2015

Regionstyrelsen

Förslag till ny Hamntaxa 2016
Förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till ny hamntaxa fastställs att gälla fr o m 2016-01-01.

Bakgrund
Senast hamntaxorna reviderades var inför 2015. Då genomfördes en höjning av
enskilda poster för att täcka ökade driftskostnader. Hamnverksamheten har som
helhet en ekonomi i balans. Det har dock under flera år varit en obalans mellan den
skattefinansierade och den affärsdrivande hamnverksamheten, där den
skattefinansierade är underfinansierad. Det är viktigt att notera att de olika
hamnverksamheterna särredovisas.
För att behålla nuvarande nivå på den skattefinansierade hamnverksamheten och
samtidigt kunna genomföra de besparingar så ålagts förvaltningen inför 2016 har
förvaltningen gjort bedömningen att hamntaxorna kommer behöva justeras så att
intäkten ökar med ca 200 tkr.
Hamntaxan har för 2016 inte genomgått någon större omarbetning utan ändringar
har i huvudsak gjorts av text i syfte att förtydliga.
För att nå målsättningen på ökad intäkt med ca 200 tkr föreslås en generell ökning av
taxorna med 2 %. Vi fortsätter också att anpassa kryssningstaxorna till "branschen"
och föreslår en förändring av det avgiftsmaximerat grosstonnage (GT). På sikt
kommer denna begränsning tas bort helt och ett steg i detta är, att för revideringen
2016, höja denna med 5000 GT. Rabattstegen för antal anlöp justeras även något.
Använder man statistiken för 2014 i beräkningsmodellen kommer intäkterna för
2016 att öka med ca 200 tkr.
Det bör även framhållas att underhållsbehovet i hamnarna framöver medför allmänt
ökade kostnader.

Bedömning
Ledningskontoret tillstyrker att hamntaxan revideras och höjs enligt tekniska
nämndens förslag och att den nya taxan ska gälla fr.o.m. 2016-01-01.

tf regiondirektör

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland
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Tekniska nämnden 2015-10-28

Protokoll

TN §

230

Förslag till ny hamntaxa 2016

AU §

141

TN 2015/2200

Tekniska nämndens beslut
«I

Tekniska nämnden beslutar anta förslag till ny hamntaxa att gälla fr 2016-01-01och
föreslår regionfullmäktige besluta detsamma.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Vid dagens nämndsammanträde redogör hamnchef Mats Eriksson för avrundningar
enligt arbetsutskottets uppdrag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Förvaltningen ges i uppdrag att till nämnden redovisa jämnare avrundning av
taxebeloppen.

Senast hamntaxorna reviderades var inför 2015. Då genomfördes en höjning av enskilda
poster för att täcka ökade driftkostnader. Hamnverksamheten har som helhet en
ekonomi i balans Det har dock under flera år varit en obalans mellan den
skattefinansierade och den affårsdrivande hamnverksamheten, där den
skatte finansierade är under finansierad. Det är viktigt att notera att de olika
hamnverksamheterna särredovisas.
För att behålla nuvarande nivå på den skatte finansierade hamnverksamheten och
samtidigt kunna genomföra de besparingar som ålagts förvaltningen inför 2016 har
förvaltningen gjort bedömningen att hamntaxorna kommer behöva justeras så att
intäkten ökar med ca 200 tkr.
Hamntaxan har för 2016 inte genomgått någon större omarbetning utan ändringar har i
huvudsak gjorts av text i syfte att förtydliga.
För att nå målsättningen på ökad intäkt med ca 200 tkr föreslås en generell ökning av
taxorna med 2 %. Vi fortsätter också att anpassa kryssningstaxorna till "branschen" och
föreslår en förändring av det avgiftsmaximerat grosstonnage (GT). På sikt kommer
denna begränsning tas bort helt och ett steg i detta är, att för revideringen 2016, höja
denna med 5 000 GT. Rabattstegen för antal anlöp justeras även något.
Utdragsbestyrkande :
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Tekniska nämnden 2015-10-28

Protokoll

Forts § 230
Använder man statistiken för 2014 i beräkningsmodellen kommer intäkterna för 2016
att öka med ca 200 000 kr
Det bör också framhållas att underhållsbehovet i hamnarna framöver medför allmänt
ökade kostnader.
Protokollsutdrag:
RS/RFHörslag till taxa

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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HAMNTAXA 20152016
gällande
Region Gotlands hamnar

Att gälla fr§n och med 1 januari 2015 2016 tills vidare.
Fastställd av regionfullmäktige i Region Gotland 15 december 2014xx
xxxxx 2015, § 89.
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Taxan finns även tillgänglig p§ www.visbyport.com
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GENERELL INFOR.c"vL~TI ON
Avgifter anges i SEK, inklusive / exklusive moms anges under kapitelrubrik.

Dygn räknas klockan 00 - 24.
Fartygsgenererat avfall
Avgifter för fartygsgenererat avfall från föregående hamn ingår som ett generellt tillägg i fartygsavgiften~- _mec!

0,50 kr/GT och anlöp.
Avgiftsbefriade fartyg enligt pkt. 1.7 nedan, erlägger avfallsavgift enligt servicetaxa.
ISPS
Följande hamnar är ISPS-klassade: Visby, Klintehamn, Slite, Kappelshamn och Ronehamn.
Säkerhetsavgiften ingår i hamnavgiften. Gäller inte reguljär linjetrafik.
Trossföring
Beställs och faktureras av Gotlands Stuveri AB, enligt deras gällande taxa.
För beställning: info@gotlandsstuveri.se eller 0498-21 0207.

Kontaktuppgifter
Hemsida: www.visbyport.com
E-post: yisby.port@gotland.se
Besöksadress: Färjeleden 2, '.Tisby
Postadress: Färjeleden 2, 621 57 Visby
Telefon: 0498- 26 94 70

3 (11)
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1 FARTYGSAVGIFTER
Gäller för 3 dygn Gäller för 1 dygn, därefter liggetidsavgift, se pkt. 1.5
Nedanstående avgifter exklusive moms i kronor (kr).
Hamnavgift skall, där ej nedan annorlunda sägs, utgå med följande belopp för varje
anlöp till hamn.

1.1.

Normaltariff

1.1.1

Fartyg till kaj
per enhet av fartygets GT
Oägsta avgift 250 kr)

1.1.2

3-;4§-Iff3,55

Yacht per meter av LOA och dygn
<40m

3-2GG-Iff3 265 kr

40-60 m

4--GSG-Itt4 130 kr

60-80 m

4-9GG-Itt5 000 kr

>80m

5-+5G-1tt5 865 kr

Om bevakning erfordras enligt ISPS-koden, debiteras en avgift om
§0G--510 kr/ tim och bevakningsperson.
1.1.3

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

1.2.

Präm- och bogserbätstariff
Pråm- och bogserbåt/pusher till kajG-6,15_kr/GT. När GT saknas MG-102 kr/meter Loa.

1.3.

Linjetariff

1.3.1

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

20%

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

45%

1.3.2

1.4.

Kryssningstariff
Avgiftsmaximerad till }O IjUO GJ35 (Jon Gr.
Kryssningsfartyg, som bokat kajplats i hamn, erlägger fartygsavgift enligt taxa om
inte avbeställning sker senast en vecka före ankomst, såvida inte väderlekseller andra förhållanden utanför rederiets kontroll lägger hinder i vägen för anlöp.
4 (11)
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1.4.1

Kryssningsfartyg tillhöriga ett och samma rederi erlägger, under förutsättning att
hamnaniöpen g8res-sker samma kalenderår, de i punkt 1.1 angivna avgifterna med ev. nedsättning för uppfylld rniljörabatt och med procentsatser enligt nedanstående tabell:
Procent av normaltariff

90
2-4
5-6
"2:.7

75
5405
4+50

1.4.2

Kryssningsfartyg, som anlöper hamn under tiden 1/10 - 30/4, erlägger från
första anlöpet de i punkt 1.1 och avgifterna med. (Lägsta fartygsavgift 4-+-50 %) 44-'!/050%

1.4.3

För kryssningsfartyg som erfordrar bevakning enligt ISPS-koden, debiteras
en avgift om ~510 kr/tim och bevakningsperson, för de timmar som överstiger
anlöpets första 12 timmar.

1.5.

Specialtariff
Fartyg, som ligger i hamn Iller iiilpm dygnllJer å/I ett rfygll, erlägger ett tillägg till
~7,15 kr
avgift under 1.1 -1.7 per meter Loa och påbörjat dygn

1.6.

Passagerareavgift

1.6.1

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

1.6.2

För fartyg i reguljär linjetrafik, till Karlsöarna och Gotska Sandön och övriga
gotländska öar,
per betalande passagerare
~lff5,35 kr

1.6.3

För passagerare å-Illi-kryssningsfartyg som lägger till vid kaj,
per passagerare

1.6.4

För kryssningsfartyg, som ej lägger till 'lid kaj i hamn men från vilket
redden, utgår i stället för
avgift enligt 1.1, avgift _per medföljande passagerare

24,00 kr

t*SS-agerare-l~-rned-Barkassefpå

3D,OO kdO,(iO.kr

I avgiften enligt punkt 1.6.3 och 1.6.4 ingår ISPS avgift med 15,00 kr/pass.

1.1.

Befrielse från fartygsavgift
Befrielse från fartygsavgift enligt pkt 1.7.3 t.o.m. 1.7.6 gäller efter hamnmyndighetens medgivande och i max 24 timmar. Därefter fartygsavgift enligt ordinarie taxa pkt 1.5

1.7.1

Stats fartyg och sjöräddningsfartyg samt fartyg Sjöfartsverket utnyttjar för sitt ändamål.

1.7.2

Fartyg som tillhör hamnen eller utnyttjas i dess tjänst.

1.7.3

Registrerade Skol- eller museifartyg som ej bedriver charter eller
annan kommersiell verksamhet, utanför sin ordinarie
(exempelvis visning ombord), under hamnaniöpet.
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och bogserings fartyg vid omedelbar fård efter in- eller utbogsering

av annat fartyg/pråm.
1.7.5

Fartyg i nöd.

1.7 .5.1

Väderleksförhållande som i rimlig grad äventyrar fartygets säkerhet.

1.7.5.2

Vid sjukdom eller olycksfall ombord som kräver skyndsam sjuk- eller
tandläkarvård.

1.7.5.3

För reparation av fartyget eller dess utrustning som oundgängligen
krävs för fartygets säkerhet.

1.7.6

Fartyg på prov- eller besiktningsresa.

1.8.

Fiskefartyg

1.8.1

För VY-registrerade fiskefartyg, som innehar giltig yrkesfiskelicens,
erlägges årsavgift räknat för kalenderår:
Fartyg.:s. Sm Loa
tillägg >Sm Loa/m
Arsavgiften inkluderar även varuavgift för landad fisk.

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

Avgift per 1000 kg
ank/avg

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

~22,SOkr

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

8;-1Mrr8,9S kr

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

5;4G-kfS,SO kr
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Råolja

8,6G-lrr8,80
23,GIHr23,SO

Lättoljor (bensin)
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.Mellanoljor (fotogen), dieselbrännoljor, eldningsoljor, smörjoljor och
tallbecksolja

~15,80kr

Gödningsmedel

~lO,20kr

Brännved, träavfall, bark och ELis, grot, bränslepellets, fast mått m 3

+,oo-Iff7,15 kr

J'vfassaved, fast mått m 3

~4,85kr

Sågtimmer, fast mått m 3

-5-;OO-k:r5,10 kr

Tackjärn, järnskrot mm.

+,{fG--ltt7,15 kr

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

Avgift
~ff27,30kr

-M,GG--ltt 16,35 kr
~17,65kr

8,SG--ltt9 kr
~5,85kr
~22,45kr
~1,75kr

2.1

Fria frän varuavgift

2.1.1

Drivmedel, proviant och förnödenheter för fartygets eget behov.

2.1.2

Oljehaltiga barlast- eller tankspolvatten eller annat avfall från fartygets egen drift.

2.1.3

l\Iaterial för Sjöfartsverkets farleds anordningar.

2.1.4

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

2.1.5

Gods som tagits i beslag.

2.1.6

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

2.1.7

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

2.2

Nedsättning 50 %

~

2.2.2

. -Av-vaftla-vgtf+-tffi6er-2-f-&-gecls;-sem-l0SS1tS-elIef-lasffts-tft0flr-.R:egion G otlaOOs-ftftmftl'ffifeOflrlWet1 utan att därvid föras över hattl1'!efr-tilll-wt:1g-kaj eller brygga
Av-~gift-t}nder~r-goEkr,s0ffi--föres...melffin-två-tW--Regi01r-Got.J.itnds

föffaltade hamnar.
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3 BÄTPLATSTAXA
Nedanstående avgifter inklusive moms.

Gällande:
VISBY, KAPPELSHAMN, FÅROSUND, SLITE, BOTVALDEVIK, HERRVIK,
RONEHAMN, V.\NDBURG, KALKUGNSKAJEN OCH KLINTEHAMN
Beräkningsgrund
Båtplatsavgifter för tiden 1/1 31/12 utgår för alla båtar inom hamnområdet. Avtal kan tecknas
för kajplats, uppläggningsplats eller kajplats + uppläggningsplats.
Avtal som ny tecknas för båtplats efter 31 juli erläggs halva avgiften för innevarande år.
Om båtplats lämnas till förfogande senast 31 maj återbetalas halva avgiften för
innevarande år.

Erhållen kajplatsdekal, skall fastsättas på båten, väl synlig från kajen.
I annat fall kan gästhamns avgift debiteras båtägaren.
Grupp 1

Visby hamn

Grupp 2

Slite, Herrvik, Ronehamn, Vändburg, Klintehamn

Grupp 3

Övriga regionala hamnar.

Grupp
1

Grupp
2

Grupp
3

Kajplats längs med kaj
Kajplats t.o.m. 1,70 m bredd
tiden 1/1 - 31/12
Kajplats t o m 1,70 m bredd
tiden 1/4 31/12

HMl 265 kd--M81185 kr9+B-990 kr

För varje påbörjad dm däröver tillkommer

-1'1+ 117 kr '1%-107 kr

Tillägg för båtar med Loa> 1Om

M-.8..0..kr

;G§-311 kr/mW5-311 kr/mW5-311 kr/m

Kajplats med akterförtöjning eller Y-bom
Kajplats med akterförtöjning t.o.m.
1,70 m bredd tiden 1/1 - 31/12
Kajplats med akterförtöjning t.o.m.
1,70 m bredd tiden 1/4 - 31/12

1--P-§1 760 kr+-6fBl 640

kr~l

1-1+11Lkr1G&-107 kr

För varje påbörjad dm däröver tillkommer

345 kr

84-.8..0..kr

Uppläggningsavgifter
Uppläggningsplats för båt upp till 1,70 m bredd,
med kontrakt på båtplats
För varje påbörjad dm däröver ti1lkommer

4-1+423~kr

;>'6-26.50

kl:
9 (11)

;M8-265 kr 2.88-204 kr

krl~013>75

krl-&,G8k:r18,S0
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Grupp
2

Grupp
3

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

;&-JlGG. kr;&-ooG2 040 kr;&-GGG2 040 kr

För varje påbörjad dm däröver tillkommer

60--_kr

6G--llLkr
~590

Strandplats för båt upp till 1,70 m bredd
för varje påbörjad dm däröver tillkommer

kr

6G--llLkr
~590

6;&-91kr

kr

*~kr

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

*/Visby hamn

Övriga hamnar

O· 8m

ffi·138 kr

1-1fr1QLkr

8·11 m

2+0-214 kr

1-5-5-158 kr

11 ·14 m

;2,@-265 kr

2+0-214 kr

14·19 m

eG-428 kr

;2,@-265 kr

19·30 m

840-860 kr

4W-430 kr

H002 150 kr

·1-4GO 1 020 kr

Längd

30

m

. I segmentet 0·8 meter samt 8·11 meter hamnar båten i nästa
storleks segment om bredden överstiger 3 meter.
I segmentet 11·14 meter samt 14·19 meter hamnar båten i
nästa stodekssegment om bredden överstiger 4 meter.
y I Enligt beslut av Tekniska nämnden den 29 april 2003 skall ett tillägg med 30
avgifterna för Visby hamn under perioden 1 juli 15 augusti.

10 (11)
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5 SERVICE TAXA
Nedanstående avgifter exklusive moms.
Beställning av arbeten enligt taxan nedan skall inges till hamnkontoret senast
dagen innan arbetet önskas utfört.
Beställda arbeten utföres i den ordning de blivit anmälda, dock förbehåller sig
hamnen att lämna företräde för haverister och liknande angelägenheter.
Beställning annulleras en timme efter en timmes oanmäld väntetid.
l'vred oanmäld väntetid avses försening som inte anmälts av beställaren senast
en timme innan beställd tid.
Arbetstidskostnad för en man per timme är 360 kr under ordinarie arbetstid.
För allt övertidsarbete erlägges en tilläggsavgift med 360 kr per timma och man.
J'vfinsta debiterad avgift för uppdrag är för en timma.
Överskjutande tid debiteras för varje påbörjad halvtimma.
Övertid debiteras alltid för minst två timmar.
Övertid i anslutning till ordinarie arbetstid debiteras varje påbörjad halvtimma.
Ordinarie arbetstid är helgfri måndag-fredag kl. 07.00-16.00. All annan tid är övertid.
För utgift eller skada, som åsamkats trafikant, genom att kranen/slipen på grund av
driftsstörning eller annan force majeure ej kan användas, är hamnen ej
ansvarig eller ersättningsskyldig.
För skada av slag det vara må, som under arbete med kran/slip åsamkas person, gods
eller andra föremål, är beställaren ensam ansvarig och ersättningsskyldig såvida skadan ej
bevisligen uppkommit till följd av sådant fel på kran/slip, eller därtill hörande delar, som
hamnens personal uppenbarligen borde iakttagit och avhjälpt genom försummelse eller
grovt oförstånd varit vållande.

5.1

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

9~940

kr/tim

MG-153 kr/dygn

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

5.2

Taxa arbetsbät
l--G~GL050

Arbetsuppdrag i Visby inkl. båtförare
Uppdrag på annan ort utföres enligt överenskommelse från fall till fall.

11 (11)
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5.3

Sliptaxa
Hamnen ställer en man till förfogande vid upp- och nedtagning.
Undanskaffande av is debiteras till självkostnad.
Besättning ombord på båt som sliptas skall vara behjälplig för nödvändiga
arbetsuppgifter i samband med upp- och nedtagning av båt.
Fartygs- och båtägare svarar själv för att fartyget och båtarna hålles
brand- och skadeförsäkrat under slip tiden (reparentförsäkring).
Upp- och nertagning
För fartyg över 50 brutto registerton tillkommer en rörlig kostnad
på 12,00 kr per överskjutande GT.
För varje mellanliggande dag (exklusive el)
El debiteras enligt taxan 5.5.5

5.4

lastmaskin
Lastmaskin inklusive förare

5.5

Övriga taxor

5.5.1

Färskvattentaxa
~12-kr/ton

Vattenavgift
Vid leverans under 10,0 ton debiteras en minimiavgift av

5.5.2

Flottar, kablar och dylikt material
Flotte, stor

~337 kr/dygn

Flotte, liten

~~kr/dygn

För längre tider enligt överenskommelse.

5.5.3

Hamnens mindre arbetsbåt i Visby eller
Klintehamn inkl. förare.

&.9G-643 kr/tim

Pontonflotte inklusive förare

&.9B-643 kr/tim

Taxa för upplagsplatser
För upplagsplats på asfaltyta inom hamnområdet debiteras
plats hyra med

§;BQilQ kr/m l och mån

För upplagsplats på grusyta debiteras platshyra med

3;{lB3,05 kr/ml och mån

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

12 (11)
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Avfallsmottagning
~94

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

5.5.5

590 kr/cont

3--9003 060 kr/ ton

Eltaxa
Elleveranser med mätning
Inkoppling avelskåp eller handske

;MG-245 kr/gång

Leverans av elström

1,45 kr/kWh

Leverans av elström till fiskefartyg i hemmahamnen, som
erhållit låsbart eluttag för eget bruk, debiteras förbrukningsavgift
enligt ovan.
Leverans av elström till platshyror eller gästande fiske- och fritidsbåt
från flerurtagsskåp (220 V. uttag)
e;GG43,00 kr/dygn
Elleveranser utan elmätare, avgift per dygn
Beräkningsgrund: 75 % av maxförbrukning/dygn

5.5.6

16 i\mpere

200 kr

32

400 kr

63

790 kr

125

1 565 kr

Läs och nycklar
Byte låscylinder
Extra nyckel eller ny nyckel

13 (11)
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Ärendenr RS 2015/531
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Olsson

Datum 28 oktober 2015

Regionstyrelsen

Avfallstaxa, justering av avgifter för slamhämtning
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
e

I Region Gotlands Avfallstaxa justeras avgifterna för slamhämtnillg och

omhändertagande i enlighet med tekniska nämndens förslag i bilaga 1.
e

De nya avgifterna ska gälla från och med 1 januari 2016.

Bakgrund
Tekniska nämnden har 2015-08-26, § 187, beslutat föreslå fulJmäktige att
avfallstaxans avgifter för slamhämtnillg höjs med 6 procent för att kunna ge full
kostnadstäckning för slamhämtning i enskilda avlopps anläggningar och fettavskiljare.
Avfallstaxan rör de ~änster som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret
enligt miljöbalken (hushållsavfall inklusive latrin och slam).
Föreskrifter om avgifter återfinns i 6 § avfallsföreskrifter för Region Gotland.
Principen för renhållningsavgift enligt miljöbalken är att avgift får tas ut högst till
belopp som behövs för att täcka samtliga nödvändiga kostnader för verksamheten.
Enligt praxis gäller självkostnadsprincipen över en treårsperiod och kostnaderna ska
balanseras om ett intervall på ± 5 procent.
Nämnden har vid uppföljning av det ekonomiska resultatet för avfallsverksamheten
konstaterat att taxans avgifter för slamhämtningen inte ger full kostnadstäckning. Vid
uppföljningen har även beräkning gjorts av avfallsverksamhetens samtliga kostnader
för slamhämtning för funktionerna administration, planering, ledning och styrning,
information, handläggning av kundärenden, fakturering samt kund~änstfunktion.
Dessutom tas också hänsyn till ökade driftkostnader för ökade rådgivnings- och
informationsinsatser samt kommande nyinvesteringar i modernare hämtfordon.
Nämndens förslag till en generell höjning av avgifterna (exklusive moms) för
slamhämtning med 6 procent beräknas ge ökade intäkter till avfallsverksamheten för
2016 motsvarande 660000 kronor per år. Höjningen tillsammans med
effektiviseringar i utförandet av ~änsterna bedöms kunna ge kostnadstäckning på
årsbasis från och med 2016 för slamhämtning. Höjningen täcker däremot inte
tidigare års underskott 2014 och prognostiserat underskott för 2015. Bedömningen
är att en höjning på cirka 10 procent skulle krävas för att ge full kostnadstäckning
med hänsyn till utfallet över en treårsperiod.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postad ress SE-521 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland
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Ledningskontoret

Ärendenr

RS 2015/531

Bedömning
Ledningskontoret har inget att erinra mot tekniska nämndens förslag.

Ledningskontoret

JundSKOg
tf regiondirektör

Bilagor:
Bilaga 1, Avfallstaxa, priser slamhämtning fr~n 1 januari 2016, avgifter inklusive moms)
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Ärendenr RS 2015/531
Handlingstyp Bilaga 1

BILAGA 1

Avfallstaxa, priser slamhämtning fr§n 1 januari 2016, avgifter
inklusive moms (justeringen avser höjning med 6 procent av avgifter exklusive
moms).
(Avfallstaxa 1 april 2014, avgifter inklusive moms, inom parentes.)

4. SLAM - hämtning och omhändertagande
Hämtning av slam kan ske efter beställning eller enligt i förväg uppgjort schema
enligt bestämmelser i Avfallsföreskrifter för Region Gotland. Hämtning av
avlopps slam från enskilda avlopps anläggningar kan omfatta en, två, eller tre kammare
inrymda i en, två eller tre avloppsbrunnar som ej är anslutna till Regionens
avloppsledning. Avgiften avser hämtning per anläggning. Med brunnsvolym avses
kamrarnas sammanlagda volym under utloppsledningens vattengång eller vid sluten
tank, hela tankvolymen.

4.1 AVGIFTER FÖR HÄMTNING OCH OMHÄNDERTAGANDE
4.1.1 Ordinarie tömning av avloppsbrunnar och tankar

Enskilda avloppsbrunnar töms en gång per år. Tömning sker vid tidpunkt som
Regionen bestämmer. För hämtning och omhändertagande uttages avgift
kr/tömning:
V olym brunn! tank

Tömningsavgift (enligt schema)

T.~pp
T tL:J
'11 'l

822 kr (775 kr)

ffi3

upp till 6 m 3
upp till 9 m 3
. stÖrre än 9 m 3

1178kr (1111 kr)
1 540 kr (1 453 kr)
224 kr/m3 (211 kr/m3)

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

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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4.1.2 Fettavskiljare

Brunnar för fettavskiljning debiteras vid tömning 935 kr/tim (882 kr/tim) samt
tömnings avgift 224 kr/m 3 (211 kr/m3). Minsta debiterings tid är en timme.
4.1.3 Rensbrunnar

Max diameter 400 millimeter på avloppsledning. I samband med slamtömning 253
kr/st (239 kr/st).
4.1.4 Extratömning
För hämtning som kräver avvikelse från schema (extratömning) utgår följande tilläggsavgifter utöver
tömningsavgift enligt ovan:
- Tilläggsavgift; tömning inom 7 dagar:
- Tilläggsavgift; tömning inom 3 arbetsdagar (beställningsdagen räknas ej):
- Tilläggsavgift akuttömning inom 24 rim:

317 kr (299 kr)
890 kr (840 kr)

2 504 kr (2 362

kr)

4.1.5 Övriga tjänster

- För extra slanglängder längre än 10 m (gångväg) utgår 212 kr (200 kr)/påbörjad 10meters längd.
- Om extra personal behövs för att utföra tömning debiteras 371 kr (350 kr) /tim
(ej normaltid 509 kr (480 kr) /tim).
- Överfulla tankar debiteras enligt taxa för nästa volymintervall.
- Framkörningsavgift debiteras med 446 kr (412 kr)/gång om tömning ej kan ske
p.g.a. ej framkomlig väg, tömningsvägran från kund, ej upplåst anläggning, tungt lock
(över 15 kg).

2 (2)
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Region

GoUan
Protokoll

Tekniska nämnden 2015-08-26

TN §

187

Prisjustering av avfallstaxa för slamhämtning - tömning
av enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare

AU §

114

TN 2015/816

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden beslutar om förslag till prisjustering 6 % av avgifter för
slamhämtning och omhändertagande i avfallstaxa för Region Gotland och föreslår
regionfullmäktige att besluta om prisjustering att gälla från och med den 1 januari

2016.
•

Paragrafen förklaras omedelbart justerad i tekniska nämnden.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till prisjustering av gällande avfallstaxa. Taxan
rör de tjänster som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret enligt miljöbalken
för hushållsavfall inklusive latrin och slam.
Denna prisjustering av taxan avser tjänster för slamhämtning.
Principen för renhållningsavgift enligt miljöbalken är att avgift får tas ut högst till belopp
som behövs för att täcka samtliga nödvändiga kostnader för verksamheten. Enligt praxis
gäller självkostnadsprincipen över en treårsperiod och kostnaderna ska balanseras om
ett intervall på

± 5 procent. Om kostnadstäckning inte uppnås måste avgifterna justeras

och uppkommet underskott finansieras på annat sätt än genom kollektivets avgifter.
Förvaltningen har vid uppföljning av ekonomiskt resultat för avfallsverksamheten
konstaterat att taxan för slamhämtning inte ger full kostnadstäckning för de utförda
tjänsterna. Vid uppföljningen har även beräkning gjorts av avfallsverksamhetens
samtliga kostnader för slamhämtning för funktionerna administration, planering, ledning
och styrning, information, handläggning av kundärenden, fakturering samt
kundtjänstfunktion.

Justerare:

Utdragsbestyrka nde:
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Protokoll

Tekniska nämnden 2015-08-26

Forts § 187
Höjning behöver dessutom tas för ökade driftkostnader, rådgivnings- och
informationsinsatser samt kommande nyinvesteringar i modernare hämtfordon.
Teknikförvaltningen föreslår en generell höjning av avgifterna (exklusive moms) för
slamhämtning med 6 procent. Förslaget till justeringen av av falls taxa beräknas ge ökade
intäkter till avfallsverksamheten för 2016 motsvarande 660 000 kronor per år.
Höjningen tillsammans med effektiviseringar i utförandet av tjänsterna bedöms kunna
ge kostnadstäckning på årsbasis från och med 2016 för slamhämtning.
Bedömning av konsekvenser för barn och ungdomar har gjorts enligt bedömningsmall.
Ärendet anses inte beröra flickor och pojkar i annat avseende än i egenskap av
fas tighetsägare.

P rotokollsu tdrag
RS+ förv.yttrande, bilaga Förslag avfallstaxa

Justerare:

: Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/636

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 26 oktober 2015

Regionstyrelsen

Visby Adjutanten 4. Köpekontrakt
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att teckna upprättat köpekontrakt med AB
Gotlandshem om försäljning av fastigheten Gotland Visby Adjutanten 4 till ett
överenskommet pris om 3 728 000 kronor.

Bakgrund

Regionstyrelsen beslutade 2014-03-27(RS§75) att godkänna
markanvisningsavtal med AB Gotlandshem. Avtalet omfattar området som
idag har beteckningarna Visby Adjutanten 3 samt 4 och ger Gotlandshem
möjlighet att bebygga det anvisade området med bostäder till ett
överenskommet markpris om 900 kr/kvm för den bruttoarea som bygglovet
medger.

Adjutanten 4

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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Ledningskontoret
Region Gotland

Gotlandshem har tidigare (2014-12-01) förvärvat Adjutanten 3 i enlighet med
markanvisningsavtalet och vill nu gå vidare med att förvärva Adjutanten 4 i
samband med att företaget vill bebygga fastigheten med flerbostadshus.
Gotlandshem har sökt och beviljats bygglov för 48 lägenheter om totalt 4 143
kvm bruttoarea BTA. Markanvisningsavtalet fastslår att priset 900 kr/kvm
ligger fast i två år från regionstyrelsens beslut (mars 2013). Därefter ska priset
räknas upp baserat på utvecklingen av konsumentprisindex KPI utgående från
tidpunkten oktober 2012. Mellan tiden oktober 2012 och september 2015 har
dock utvecklingen av KPI varit i nära nog obefintlig, med en marginell
nedgång om 0,2 %. I köpekontraktet har därför bortsetts från denna klausul då
den inte skulle ge annat än marginell påverkan av köpeskillingen.
Köpekontraktet (bilaga 1) behandlar i huvudsak följande:
-

Till grund för köpekontraktet ligger detaljplan för kv Adjutanten och
markanvisningsavtal av den 23 maj 2013.

-

Exploatören förvärvar i enlighet med upprättat köpekontrakt
fastigheten Visby Adjutanten 4 enligt kartskiss ovan.

-

Beviljat bygglov medger 4 143 kvm BTA. Med detta som grund har
köpeskillingen bestämts till 3 728 000 kr.

-

Köparen har ett genomförande- och kostnadsansvar och ska vid vite
senast inom 2 år ha uppfört nybyggnation inom fastigheten.

-

Regionen bygger ut gator samt vatten- och avloppsledningar till vilka
exploatören har att ansluta. För omhändertagande av dagvatten ser
regionen att exploatören i möjligaste mån löser denna fråga genom
lokalt omhändertagande.

-

Fastigheten överlåtes med tillträde 16 december 2015, under
förutsättning att köpeskilling erlagts.

Utbyggnaden av kvarteret Adjutanten ställer krav på att regionen bygger ut
infrastruktur i enlighet med vad som upptagits i beslutad exploateringsbudget.
Tidigare upprättad exploateringskalkyl visar att markförsäljningar kommer att
inbringa intäkter som sett under hela utbyggnadsperioden för yttre A7-området
kommer att ge full kostnadstäckning för exploateringsprojektet.
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Ärendenr RS 2015/636

Region Gotland

Bedömning

Ledningskontoret konstaterar att föreslaget köpekontrakt med AB
Gotlandshem är upprättat i enlighet med de intentioner som fastlades i det
markanvisningsavtal som parterna tecknade 2013, såväl när det gäller markpris
som markområde. Ledningskontoret har inget att erinra när det gäller
föreslaget köpekontrakt och föreslår regionstyrelsen att godkänna
köpekontraktet.

LEDNINGSKONTORET

Per Lindskog

t.f. Regiondirektör
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KÖPEKONTRAKT FÖR GOTLAND VISBY ADJUTANTEN 4
Mellan Region Gotland, org. nr. 212000-0803, nedan kallad regionen, och Gotlandshem AB,
org. nr. 556066-0523, nedan kallad köparen, har följande avtal träffats.
§1
Handlingar

Till grund för avtalet ligger detaljplan för Kv Adjutanten m fl. (del av VISBY
Artilleriet 1:33) och markanvisningsavtal av den 23 maj 2013.

§2
Överlåtelse,
köpeskilling

Regionen överlåter till köparen Gotland Visby Adjutanten 4, nedan kallad
fastigheten.

§3
Köpeskillingens
erläggande

Köpeskillingen erläggs på följande sätt:

För fastigheten ska köparen till regionen betala en köpeskilling av
3 728 000 kronor.

372 800 kr i handpenning senast 10 dagar efter kontraktets
undertecknande.
Resterande del, 3 355 200 kronor betalas senast vid tillträdesdagen till
Region Gotlands bankgirokonto 339 - 8328, med angivande av vad
betalningen avser. Betalas inte köpeskillingen utgår dröjsmålsränta enligt
räntelagen.

§4
Hävning av köp

I det fall köparen på tillträdesdagen inte betalar resterande del av
köpeskillingen och inte vidtar rättelse efter begäran därom har regionen
rätt att häva köpet och behålla handpenningen som skadestånd.

§5
Tillträde

Fastigheten överlåtes i befintligt skick med tillträde 2015-12-16.

§6
Köpebrev och
lagfart

Så snart köpeskillingen erlagts i sin helhet överlämnar regionen till
köparen kvitterat köpebrev.

§7
Genomförandeoch kostnadsansvar

Köparen har ett genomförande- och kostnadsansvar för genomförande av
detaljplanen inom Adjutanten 4. Köparen ska därför vid vite av 1 262 900
kronor senast två år efter att detta avtal godkänts av regionen ha uppfört
nybyggnad på fastigheten till ett värde av minst 5 051 600 kronor.

§8
Vatten- och
spillvatten

Regionen åtar sig att i takt med köparens utbyggnad av det område som
motsvaras av detaljplan enligt §1, projektera, utföra och bekosta
anläggande av vatten-, spillvattenledningar och att i fastighetsgräns
upprätta förbindelsepunkt.

§9
Dagvatten

Regionen avser att minimera borttransport av dagvatten till recipienten.
Dagvattenfrågan skall därför i möjligaste mån lösas med LOD och andra
öppna lösningar såsom bland annat översilningsytor.

§10
Gata

Regionen åtar sig att i takt med köparens utbyggnad av det område som
motsvaras av detaljplan enligt §1 projektera, utföra och bekosta
anläggande av gata i enlighet med detaljplanen.

§11
Undersökningar

Regionen har genomfört arkeologisk särskild undersökning. Regionen har
även genomfört och översiktlig miljöteknisk utredning och inga behov av

Köparen får inte söka lagfart förrän köpebrev har upprättats.

Köpekontrakt för Gotland Visby Adjutanten 4
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mm

åtgärder har framkommit. Om behov av åtgärder framkommer under
kommande byggnation bekostas dessa av köparen.

§12
Skatter, övriga
avgifter m m

Skatter, avgifter och andra skyldigheter vilka belastar fastigheten betalas
av regionen för tiden fram till tillträdesdagen och av köparen för tiden
därefter.

§13
Fastighetens
skick

Köparen har noga besiktigat fastigheten och godtar dess skick och avstår
härmed, med bindande verkan, från alla anspråk mot regionen på grund
av fel eller brister på fastigheten, även om dessa skulle vara att anse som
dolda fel enligt 4 kap 19 § jordabalken.

§14
Inteckningar

Fastigheten överlåtes fri från penninginteckningar.

§15
Nyttjanderätter
och servitut

Fastigheten omfattas inte av inskrivna rättigheter o dyl enligt det officiella
fastighetsregistret och belastas inte heller i övrigt av några andra kända
rättigheter eller nyttjanderätter.

§16
VA-servitut

Köparen medger regionen rätt att på fastigheten Gotland Visby Adjutanten
4 nedlägga och för all framtid bibehålla ledningar för vatten och avlopp,
jämte tillbehör såsom brunnar och ventiler o dyl. Ledningarna ligger inom
detaljplanelagt s.k. u-område och sträckningen har angivits på kartan
nedan.

Köparen medger regionen obehindrat tillträde till det upplåtna området för
ledningarnas anläggande, tillsyn, underhåll, reparation, ombyggnad eller
förnyande av desamma.

Köpekontrakt för Gotland Visby Adjutanten 4

3(3)

Sedan ledningsarbeten enligt denna paragrafs st 1 och 2 fullbordats
förbinder sig regionen att i görligaste mån återställa marken och
eventuella stängsel så gott skick som det är möjligt.
För intrånget skall ingen annan ersättning utgå än vad parterna reglerat i
”Medgivande om tillfälligt nyttjande av Adjutanten 4” av den 28/4 och 7/5
2014.
Denna rätt får säkerställas antingen som servitut till förmån för regionens
fastighet Gotland Visby Pinjen 1 eller genom ledningsrätt. Köparen
biträder genom detta avtal inskrivning av detta servitut eller ansökan om
ledningsrättsförrättning. Regionen svarar för kostnaderna för inskrivning
eller ledningsrättsåtgärd.
Köparen är medveten om att inom detaljplanens u-område, parallellt med
Stora Törnekvior, ligger elledning tillhörande Gotlands Energi AB. Särskilt
avtal om servitut ska tecknas mellan ledningshavaren och köparen.

§ 17
Elledning

De med köpet förenade lagfarts-, inskrivnings- och inteckningskostnader
§18
samt övriga med köpet förenade kostnader betalas av köparen.
Kostnader för
ägareövergången
§19
Villkor

Detta avtal gäller under förutsättning att detsamma godkänns av
regionstyrelsen för Region Gotland.

§20
Övrigt

I övrigt gäller för detta fastighetsköp vad som finns angivet i 4 kap
jordabalken eller annars i lag anges om köp av fastighet. Köparen har
således noga besiktigat fastigheten och godtar dess skick och avstår
härmed, med bindande verkan, från alla anspråk mot regionen på grund
av fel eller brister på fastigheten, även om dessa skulle vara att anse som
dolda fel enligt 4 kap 19 § jordabalken.

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

Visby den

/

2015

För Gotlandshem AB
……………………………………

……………………………………

Visby den / 2015
För Region Gotland:
……………………………………
Björn Jansson

………………………………….
Patric Ramberg

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:
………………………………….

………………………………….
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/249

Peter Bloom

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

1 (1)

.Datum 23 september 2015

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Skapa ett Visuellt Centrum som en del av
Science Park Gotland.
Förslag till beslut
F örslaget överlämnas till styrelsen för Science Park Gotland och anses i och med
detta vara besvarat.

Bakgrund
Gunnar Bergfasth har i ett medborgarförslag föreslagit att det skapas ett Visuellt
Centrum som en del av Science Park Gotland. Visuellt Centrum beskrivs som en
digital mötesplats kring visualisering för forskning, näringsliv, allmänhet och skola.
Den digitala mötesplatsen ger möjlighet att experimentera med ny teknik och med
hjälp av visualisering begripliggöra och kommunicera komplex information. Vidare
skapas även en framtida plattform för innovatÖrer och entreprenörer.

Bedömning
Science Park Gotland är en ideell förening bildad av dåvarande Gotlands kommun
och Högskolan på Gotland. Idag är Region Godand och Uppsala Universitet
Campus Gotland huvudmän och tillsätter vardera tre styrelserepresentanter för
föreningen. Föreningens verksamhet bedrivs i enlighet med föreningens stadgar och
enligt de rikdinjer som styrelsen beslutar om.
Beslut om förändring av föreningens verksamhet måste således fattas av föreningens
styrelse. Region Gotland har inte ensidigt mandat att besluta om vilken verksamhet
som skall bedrivas i Science Park Gotland.
Med anledning av ovanstående föreslår ledningskontoret att medborgarförslaget
lämnas vidare till styrelsen för Science Park Gotland för bedömning.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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REGION GOTLAND

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

Att det skapas ett Visuellt Centrum som en del av
Science Park.

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.

lattform tör framtida
innovatörer och entre renörer.
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 medborgarfårslag.
Jag samtycker till intemetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

~

D

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

2016-04-06

mail.com
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Led ni ngskontoret

Ärendenr RS 2015/293

Lisa Stark

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

1 (2)

Datum 28 oktober 2015

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Extra resurser inför ökat asylmottagande
Förslag till beslut
Förslaget besvaras med ledningskontorets redogörelse.

Bakgrund
Björn Sandberg föreslår att regionen i syfte att säkerställa ett framgångsrikt
asylmottagande beslutar
Att snarast kartlägga de extra resurser som krävs
Att upprätta en tidplan för rekrytering av dessa resurser
Att beräkna och i budget avsätta de extra medel som krävs.

Aktuellt läge när det gäller resurser för asylmottagande
Regionstyrelsen har beslutat att uppdra åt service förvaltningen att ansvara för
en central ekonomiadministration för att inhämta nämndernas och till
Migrationsverket redovisa kostnader för insatser för asylsökande och
personer med uppehållstillstånd. Avsikten är att stärka regionens
förutsättningar att återsöka ersättningar för sådan verksamhet som omfattas
aversättningsförordningarna. Arbetet leds av servicedirektören.
Regionfullmäktige har i budget för 2016 avsatt en summa om fem miljoner
kronor att användas för kostnadsökningar för Region Gotland som inte
ersätts genom de statliga asylersättningarna till kommuner och landsting. Det
politiska ansvaret för hur dessa medel används har regionstyrelsen. Anslaget
kan likställas med en buffert. Ledningskontoret har tagit fram förslag till
principer för hur dessa medel ska fördelas samt hur den praktiska
han teringen ska gå till.
Det projekt som regionstyrelsen initierade för att förbereda för ett
asylmottagande med 250 platser enligt en avsikts förklaring med
Migrationsverket och Arbetsförmedlingen, riktas nu om för att underlätta
samordning och omställning utifrån de nationellt förändrade
förutsättningarna. Koncernledningsgruppen är styrgrupp för arbetet.
Resursfrågor, inklusive behov av rekrytering, kommer att inventeras,
bedömas och hanteras i ett koncerngemensamt perspektiv.

\
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Ärendenr

RS 2015/293

I regeringens överenskommelse med Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet
liberalerna samt Kristdemokraterna ingår att engångsmedel ska tillskjutas
kommunerna och civilsamhället med totalt tio miljarder kronor, varav 200
miljoner kronor riktas till civilsamhällets organisationer. Från och med 1
januari 2016 höjs den statliga grundersättningen till kommuner för
mottagande av nyanlända med 50 procent. Schablonersättningen för
nyanlända bams skolgång höjs också med 50 procent. Denna ersättning gäller
från förskola till och med gymnasium. Regeringen planerar inför 2016 och
2017 att successivt förändra schablonersättningarna för olika boendeformer
för ensamkommande barn för att förbättra kommunernas förutsättningar. En
ny boendeform kallad stödboende införs enligt planerna 2016. Ersättningarna
till kommuner för hyreskostnader i väntan på att en nyanländ flyttar in
föreslås ges utan beloppsgränser när den nya lagen om mottagande införs,
vilket beräknas ske från 1 mars 2016. Det är inte i dagsläget möjligt att fullt ut
bedöma hur väl de förändrade ersättningarna kommer att täcka regionens
kostnader för insatser till asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd.

2 (2)
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Förslaget
FÖr att säkerställa ett framgångsrikt asylmottagande fOreslår jag att regionen beslutar;
* att snarast kartlägga de extra resurser som krävs

*

att upprätta en tidplan fOr rekryteringen av dessa resurser

* att. beräkna och i budget avsätta de extra medel som krävs
Motivering
8.lmv här varilir du anser att regionfulJmäktige bör fatta det beslut som du ovan ilireslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristäende ark som fogas till detta. Texta tydligt

u

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 intemetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

•

a

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkhokrurd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt :rurs1 . te kan be andlas som ett medborgarf6rslag.
Namnteckning
NalllnfMydIigande

261

Motivering

Regionens resurser inför ökat asylmottagande på Gotland.

För en tid sedan skrev Björn Jansson och Eva Nypelius en insändare i GA i ärendet.
Av texten att döma ser de frågan om lämpliga lokaler och deras placering på ön som viktig.
I övrigt hänvisas allmänt till befolkningens goda vilja och engagemang.
Att bereda människor på flykt en fristad under ordnade förhållanden är självklart och Gotland skall
ta sin del av det (i järn.förelse med övriga Europa) utökade ansvar Sverige som nation iklätt sig genom alliansregeringens överenskommelse med Miljöpartiet.
Jag hyser inga tvivel om att civilsamhället med sina frivilligorganisationer kommer att fungera utmärkt och göra värdefulla insatser i mottagandet och sedermera i integrationen.
Däremot återstår att tydliggöra hur Regionen förbereder sin uppgift genom att skaffa de uppenbara
extra resurser som krävs för att säkerställa att asylmottagandet och därefter integrationen kan bli
framgångsrik.
Gotland har redan idag luckor inom vård/skolalomsorgsområdet och dessa brister löses oftast med
hyrpersonal, köer och ökad arbetsbelastning på befmtlig personal.
De asylsökande, som vi kan förvänta oss komma hit, har sannolikt stora behov inom just dessa områden. Det gäller många personalkategorier inom socialen, skolan och vården samt tolkresurser.
Som jag ser det krävs, dels en kartläggning som klargör behovet av de extra resurser som asylmottagningen framöver kommer kräva, dels att en tidplan för denna personalförsötjning upprättas samt
att kostnaderna beräknas och ryms inom budgeterade belopp.
Av Revisorernas Redogörelse 20 14 (sid. 10) framgår att det idag saknas en plan ror kompetensrorsörjning för Regionen och att en sådan måste utarbetas.
De åtgärder mitt förslag kräver torde inte kunna invänta att en regionövergripande plan utarbetas, då
de sylsökande kan väntas komma innan en sådan totalplan kan stå färdig.
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Ärendenr RS 2014/729
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 30 oktober 2015

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Validering av tjänst som skolkurator
Förslag till beslut
Förslaget anses besvarat med ledningskontorets yttrande.

Bakgrund

Johan Pettersson anför i ett medborgarförslag att beteendevetare med examen i
psykologi och med lärarutbildning ska anses vara minst lika lämpliga för arbete som
skolkurator inom Region Godand som personer med socionomutbildning.

Bedömning
Region Godand fastställer inför varje rekrytering relevanta kompetenskrav i en
kravprofil. Denna är underlag i urvalsprocessen. Vad gäller skolkuratorer fastställer
arbetsgivaren denna kravprofil då det inte finns särskilda nationella rikdinjer att ta
hänsyn till gällande denna yrkesgrupp.
Många skolkuratorer har en socionomexamen med vidareutbildning inom socialt
arbete och socialt behandlingsarbete. En examen i socialpedagogik är en annan
möjlig utbildningsväg för kuratorer. Socionomprogrammet har flera olika inriktningar
att välja emellan och utbildningen omfattar vanligtvis 3.5 års studier men kan också
byggas på med t ex masters- eller forskarutbildning i ämnet.
Region Godand ser självklart att en mångfald i kompetens är något som utvecklar
r\c:.Ii"r""1<o,prikar verksamheten.

\
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2014 -12- 3 O
REGION GOTLAND

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

Beteendevetare med examen i s kolo i och e.Jv
lararutbildnin ska anses vara minst lika läm "II a
för arbete som skolkurator inom re ion Gotland som
ersoner med endast socionomutbildnin !
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 re ion Gotland ska kunna utveckla sitt arbete
med barn och un domar, i behov av stöd, behöver
re ionen en mån fald av läm Ii kom etens.
Re ionen förlorar kom etens i sociala rken en om
socionomer med lite utbildnin har oantastli status
och he emoni. Särskilt mot beteendevetare med
lär rutbildnin o h rfarenhet inom so ial rken.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarf6rslag 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 medborgarf6rslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

(8]

O

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

2014-12-0
förtydligande

Johan Pettersson
Adress

Garde Kulde 209

Postadress

623 63 LiuQarn
hotmail.com
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/225

Jan von Wachenfeldt

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Datum Den 5 oktober 2015

Regionstyrelsen

Motion - Snabbt och säkert till Slite
Förslag till beslut
Motionen avslås.

Bakgrund
Alexander Jansson (c) yrkar i en motion att Region Gotland påtalar för Trafikverket att göra nödvändiga åtgärder för att kunna öka hastigheten på väg 147
mellan Lärbro och Slite.
I motionen sägs att vägen är tämligen ny med en bra sträckning och att det
därför borde finnas goda möjligheter att höja maxhastigheten till 90 km/rim.

Bedömning
Tekniska nämnden har i beslut § 220/2015 föreslagit att motionen skall avslås.
I beslutet konstateras att den hastighetsöversyn som gjordes av Trafikverket
2007 -2009 resulterade i att inga av öns vägar uppfyllde de nationella kriterierna
för 90 km/rim. Några undantag för vägar som ansågs viktiga för arbetspendlingen gjordes ändå, dock inte för sträckan Slite-Lärbro.
Trafikverket har nyligen inlett en ny översyn av nuvarande 90-sträckor på Gotland. Eftersom ett av kriterierna är att 90-vägama skall vara mötes separerade är
det troligt att inga vägar på ön kommer att vara 90-vägar utan att i de fall de är
det idag kommer maxhastigheten att sänkas till 80 km/rim. Ett alternativ är att
nuvarande 90-vägar byggs om till att bli mötesseparerade. Det· bedöms dock
inte vara troligt att statliga medel anslås för en sådan kostnadskrävande ombyggnad.
gskontoret har inget att erinra mot tekniska nämndens bedömning.

--

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se
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Tekniska nämnden 2015-09-23

Protokoll

TN §

220

Motion. Snabbt och säkert till Slite

AU §

138

TN 2015/908

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Avslå yrkande att "Region Gotland påtalar för Trafikverket att göra nödvändiga
åtgärder för att kunna öka hastigheten på väg 147 mellan Lärbro och Slite."

Alexander Jansson (C) yrkar i en motion: Att Region Gotland påtalar för Trafikverket
att göra nödvändiga åtgärder för att kunna öka hastigheten på väg 147 mellan Lärbro
och Slite.
Bedömning
Trafikverket gjorde 2007 -2009 en hastighetsöversyn av de större länsvägarna på
Gotland. Ingen av öns vägar klarade de kriterier som gällde för att behålla 90 km/ tim.
Några undantag gjordes med anledning av att dessa sträckor ansågs viktiga för
arbetspendlingen och näringslivets transporter. Sträckan Slite-Lärbro bedömdes inte
vara en sådan sträcka där undantag borde göras.
Trafikverket har nyligen bildat en projektgrupp "Regionala Hastighetsanalyser" (RI-IA)
som skall ha sitt första möte i september. Gruppens uppgift är att se över nuvarande 90sträckor på Gotland. Eftersom kriteriet för att behålla 90 km/tim är att man bygger
mötesseparerade vägar är det troligt att nuvarande dispenser blir borttagna och alla 90
vägar sänks till 80 km/ tim.
Alternativet till en hastighetssänknig är att man bygger om nuvarande 90 vägar till att bli
mötesseparerade. Med anledning av de förhållandevis låga trafikmängder som råder på
dessa vägar är det inte troligt att medel anslås till en sådan utbyggnad av vägnätet på
Gotland.

Protokollsutdrag

RS

, Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Centerpartiet på Gotland

Motion till regionfullmäktige

Snabbt och säkert till 5lite
Väg 147 mellan Lärbro och Slite är en viktig väg som förbinder Slite med resten av norra

Gotland. Sliteär av Region Gotland utpekad som serviceort och det är därför viktigt att
de finns goda kommunikationer.
Vägen är tämligen ny och har en bra sträckning genom mesta dels skog och åker. De
finns goda möjligheter att höja hastigheten till 90 km/h här då de är få bostäder och
utfarter. Dessutom har Region Gotland bidragit med hjälp att röja ena sidan av vägen
när man byggde sin VA-ledning mellan Lärbro och Slite. Vägen har då på ena sidan
rensats på hinder som kan vara farlig vid en eventuell olycka, i stora delar i enlighet med
Trafikverket egna krav för att kunna genomföra en hastighetshöjning.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:
- Att Region Gotland påtalar för Trafikverket att göra nödvändiga åtgärder för
att kunna öka hastigheten på väg 147 mellan Lärbro och Slite.

Lärbro 2015-03-02

Alexander Jansson (C)
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Ärendenr RS 2015/244
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

LEDNINGSKONTORET
Christer Stoltz

Datum 13 oktober 2015

Regionstyrelsen

Motion. Dygnet-runt-ambulans i Slite
Förslag till beslut
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen avstyrker motionen.

Bakgrund
Lena Celion (M) och Mats Hedström (M) föreslår i motion till regionfulhnäktige att
ambulans tillgången i Slite utökas från dagtid kl 08-18 till hela dygnet.
Bedömning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har behandlat motionen i beslut § 97/2015. Där
redovisas följande:
Snabb hjälp av ambulans är en viktig faktor som kan vara livräddande eller minska
framtida men eller funktionshinder. Kostnaderna för den resurs som skulle åtgå för
att minska insatstiden i de perifera områdena stiger dock exponentiellt för varje
sparad minut och resursen kommer att vara lågt belagd.
I nuvarande ekonomiska läge ser förvaltningen inte möjligheter att omprioritera 4,2
miljoner kronor från annan verksamhet för att udösa optionen i avtalet.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i beredningen av motionen lämnat följande
synpunkter och bedömning:
Nuvarande verksamhet och må/nivåer
Ambulansverksamheten på Godand disponerar under dagtid fyra besättningar varav
en besättnings primära uppgift är att bemanna ambulanshelikoptern. Mellan kl 18
och 08 reduceras detta till tre besättningar. Två av besättningarna är under denna tid
stationerade i Visby och en i Hemse. Denna fördelning är optimerad utifrån
befolkningsfördelning och fördelning av ambulansärenden.
Målsättningen för ambulansverksamheten är att minst 95 procent av pno-l-ärendena
skall nås inom 30 minuter från mottaget larm till framkomst till den vårdsökande.
Målsättningen fastställdes efter den ambulansutredning som gjordes av Helseplan AB
2012 och innebär ett förtydligande av tidigare målsättning.
Idag uppnås målsättningen i omkring 90 procent av prio-l-ärendena. Mediantiden
mellan av ambulansen mottaget larm och ankomst var under 2014 för hela ön 9
minuter och 21 sekunder. För norra Godand var den 21 minuter och 45 sekunder

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803
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E-post regiongotland@gotland.se
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och för södra Gotland 17 minuter och 6 sekunder. En betydligt längre insatstid
således men dock fortfarande under 30 minuter.
Transportintervallet från av ambulansen mottaget lann till ankomst hämtplats för
larm kl 8-17 i alla priogrupper var 2014 för norra Gotland 19:54 (södra Gotland
19:37). För larm kl 18-07 var motsvarande tid för norra Gotland 27:32 medan den
för södra Gotland var 17:46.
För prio1-larm klockan 8-17 var motsvarande tider för norra Gotland 18:34 (Södra
Gotland 16:52). Kvälls- och nattetid var tiden 24:22 (Södra Gotland 17:17).
För de perifera områdena Fårö och söder om Burgsvik överstiger medianinsatstiden
målnivån med cirka 5 minuter. I vissa av prio-1-ärenden larmas även
Räddnings~änsten "I Väntan På Ambulans" vilket innebär att patienten kan få viss
hjälp redan innan ambulansens ankomst.
Vid bedömning av lämplig stationering tas hänsyn till hur ambulansresursema
utnyt~as. Detta mäts i b eläggnings statis tik, dvs hur många timmar av tillgängliga
timmar en resurs är upptagen. Beläggningen på Visbyambulansen är 33 procent
medan ambulanserna som utgår från Hemse och Slite ligger på 29 respektive 26
procent. Det skall noteras att ambulanserna i detta inte enbart be~änar "sitt" område
utan att en gränslös dirigering tillämpas. Sliteambulansen kan således få uppdrag på
andra delar av ön, särskilt efter en avlämning på Visby lasarett. Detta innebär att
ärenden i närheten av Visby lasarett automatiskt får kortare mediantider.

Dirigen'ngsmi!Jligheter
En teknik som används i vissa landsting är att vid befarad ambulansbrist i ett område
omdirigera ambulans· från annat område i form av "passningsuppdrag". Inom ramen
för Gotlands tre resp fyra besättningar är träffsäkerheten av sådan dirigering tyvärr
låg. Erfarenheten är att nya uppdrag oftast inte inträffar i närheten av den utsedda
passningsplatsen.
Kontraktuella mijjligheter
Inför upphandling av verksamheten för perioden 2015-2020 gjordes en genomgång
av vilka förändringar som skulle prioriteras. En ökning av kapaciteten sommartid, då
antalet ärenden ökar med 20 procent prioriterades medan en utökning till heldygn i
Slite infördes som en avropningsbar option. I denna bedömning beaktades att
ambulanshelikoptern sedan våren 2014 har möjlighet att utföra uppdrag i mörker
vilket kan utnyt~as för prio1-uppdrag på öns perifera delar. I det vinnande anbudet
från Falck ambulans AB erbjuds optionen för en årlig summa av 4 194 888 kronor.

Ledningskontorets tillägg och bedömning
Ledningskontoret kan även tillägga att Region Gotlands ~änsteman i beredskap
(Till), vid resursbrist, har mandat att aktivera befintlig reservambulans med
besättning. Detta sker då i samverkan med larmcentral (SOS Alarm) och Falck' s
driftjour.
Ledningskontoret finner ingen anledning att göra någon annan bedömning än Hälsooch sjukvårdsnämnaen och stödjer därför nämndens beslut.

Regiondirektör
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Slite 2015-04-02

Motion
Till Regionfullmäktige Gotland

Region Gotland
Styrelsen/kansli

2015 -04- 07
Ref................................................

Dygnet-runt-ambulans i Slite

Norra Gotlands ambulansområde omfattar området Gammelgarn, Kräklingbo, Anga,
Norrlanda, Hörsne, Källunge/Bäl, Hejnum, Tingstäde, Hangvar, Hall och övriga
socknar norr därom inklusive Fårö. Ett stort geografiskt område med cirka 7500
invånare och med tung industri som arbetar i skift, stor hamnverksamhet längs
kusterna och mycket turism. Totalt antal ambulansutryckningar var 2014 6796 - en
kraftig ökning mot tidigare år, och ökningstakten fortsätter in i 2015.
I dag utgår ambulansen 08.00 från Visby och är åter 18.00 i Visby, alltså bemannad i
Slite 10 timmar varje dag året runt. Övrig tid utgår ambulansen från Visby. Nattetid
finns två ambulanser på hela Gotland i tjänst (Visby och Hemse). Veckorna 26-32
finns en extra ambulans mellan 11.00 - 21.00 som förstärkning placerad i Visby.
Räddningstjänsten på norra Gotland har sjukvårdsutbildad personal som kan rycka ut
med kort varsellVPA (i väntan på ambulans) som i dag endast nyttjas på prio ett
larm d.v.s. i livshotande situation, och skulle kunna användas i större utsträckning
när inte ambulans finns tillgänglig. Det är viktigt att sjukvårdsutbildad personal så
snabbt som möjligt kan göra en insats för att rädda liv och för gotlänningarnas
trygghet.
Sjukvårdsförvaltningen har en option i sitt avtal med utföra ren av
ambulansverksamheten på dygnet runt verksamhet i Slite från och med 1 maj 2015.
Med tanke på att långa utryckningstider där varje minuts fördröjning kan kosta liv och
lidande behöver en ambulans placeras heltid i Slite.
Därför yrkar vi
Att en ambulans placeras i Slite dygnet runt i enlighet med optionen i det
upphandlade avtalet för ambulansverksamhet
/'

~.

vIt, ~Ut C,i {uj;L-~
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Lena Celion (M)
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2015-09-16

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

2015-09-02

HSN § 97 Motion, Dygnet runt ambulans i Slite
HSN 2015/231 Tjänsteskrivelse daterad 26 augusti
Motion- Dygnet runt ambulans

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden avstyrker motionen.

Bakgrund
Lena Celion (m) och Mats Hedström (m) föreslår i motion till Regionfullmäktige att
ambulans tillgången i Slite utökas från dagtid kl 8-18 till hela dygnet.

Bedömning
Snabb hjälp av ambulans är en viktig faktor som kan vara livräddande eller minska
framtida men eller funktionshinder. Kostnaderna för den resurs som skulle åtgå för
att minska insatstiden i de perifera områdena stiger dock exponentiellt för varje
sparad minut och resursen kommer att vara lågt belagd.
I nuvarande ekonomiska läge ser förvaltningen inte möjligheter att omprioritera 4,2
miljoner kronor från annan verksamhet för att utlösa optionen i avtalet.
Förvaltningen föreslår därför nämnden avstyrka motionen.

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden avstyrker motionen.

Expedieras:
RolfForsmalI, beställarchef
Regiollsryrelsell

2
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Ärendenr: HSN 2015/231

Rolf Forsman, beställarchef

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

1 (3)

Datum 26 augusti 2015

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Yttrande över motion om dygnsambulans i Släte
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårds nämnden avstyrker motionen.
Bakgrund

Lena Celion (m) och Mats Hedström (m) föreslår i motion till
Regionfulhnäktige att ambulanstillgången i Slite utökas från dagtid kl 8-18 till
hela dygnet.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens synpunkter och bedömning

Nuvarande verksamhet och målnivåer
Ambulansverksamheten på Gotland disponerar under dagtid fyra besättningar
varav en besättnings primära uppgift är att bemanna ambulanshelikoptern.
Mellan kl18 och 08 reduceras detta till tre besättningar. Två av besättningarna
är under denna tid stationerade i Visby och en i Hemse. Denna fördelning är
optimerad utifrån befolknings fördelning och fördelning av ambulansärenden.
Målsättningen för ambulansverksamheten är att minst 95 procent av prio-lärendena skall nås inom 30 minuter från mottaget larm till framkomst till den
vårdsökande. Målsättningen fastställdes efter den ambulansutredning som
gjordes av Helseplan AB 2012 och innebär ett förtydligande av tidigare
målsättning.
Idag uppnås målsättningen i omkring 90 procent av prio-l-ärendena.
Mediantiden mellan av ambulansen mottaget larm och ankomst var under 2014
för hela ön 9 minuter och 21 sekunder. För norra Gotland var den 21 minuter
och 45 sekunder och för södra Gotland 17 minuter och 6 sekunder. En
betydligt längre insatstid således men dock fortfarande under 30 minuter.
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Region Gotland

Transportintervallet från av ambulansen mottaget larm till ankomst hämtplats
för larm kl 8-17 i alla priogrupper var 2014 för norra Gotland 19:54 (södra
Gotland 19:37). För larm kl 18-07 var motsvarande tid för norra Gotland 27:32
medan den för södra Gotland var 17:46.
F ör prio l-larm klockan 8-17 var motsvarande tider för norra Gotland 18:34
(Södra Gotland 16:52). Kvälls- och nattetid var tiden 24:22 (Södra Gotland
17:17).
För de perifera områdena Fårö och söder om Burgsvik överstiger
medianinsatstiden målnivån med cirka 5 minuter. I vissa av prio-l-ärenden
larmas även Räddningstjänsten "I Väntan På Ambulans" vilket innebär att
patienten kan få viss hjälp redan innan ambulansens ankomst.
Vid bedömning av lämplig stationering tas hänsyn till hur ambulansresurserna
utnyttjas. Detta mäts i beläggningsstatistik, dvs hur många timmar av
tillgängliga timmar en resurs är upptagen. Beläggningen på Visbyambulansen är
33 procent medan ambulanserna som utgår från Hemse och Slite ligger på 29
respektive 26 procent. Det skall noteras att ambulanserna i detta inte enbart
betjänar "sitt" område utan att en gränslös dirigering tillämpas.
Sliteambulansen kan således få uppdrag på andra delar av ön, särskilt efter en
avlämning på Visby lasarett. Detta innebär att ärenden i närheten av Visby
lasarett automatiskt får kortare mediantider.

Dirigeringsmäjligheter
En teknik som används i vissa landsting är att vid befarad ambulansbrist i ett
område omdirigera ambulans från annat område i form av
"passningsuppdrag" . Inom ramen för Gotlands tre resp fyra besättningar är
träffsäkerheten av sådan dirigering tyvärr låg. Erfarenheten är att nya uppdrag
oftast inte inträffar i närheten av den utsedda passningsplatsen.
Kontraktuella möjligheter
Inför upphandling av verksamheten för perioden 2015-2020 gjordes en
genomgång av vilka förändringar som skulle prioriteras. En ökning av
kapaciteten sommartid, då antalet ärenden ökar med 20 procent prioriterades
medan en utökning till hel dygn i Slite infördes som en avropningsbar option. I
denna bedömning beaktades att ambulanshelikoptern sedan våren 2014 har
möjlighet att utföra uppdrag i mörker vilket kan utnyttjas för priol-uppdrag på
öns perifera delar. I det vinnande anbudet från Falck ambulans AB erbjuds
optionen för en årlig summa av 4 194 888 kronor.
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Bedömning
Snabb hjälp av ambulans är en viktig faktor som kan vara livräddande eller
minska framtida men eller funktionshinder. Kostnaderna för den resurs som
skulle åtgå för att minska insats tiden i de perifera områdena stiger dock
exponentiellt för varje sparad minut och resursen kommer att vara lågt belagd.
I nuvarande ekonomiska läge ser förvaltningen inte möjligheter att
omprioritera 4,2 miljoner kronor från annan verksamhet för att utlösa
optionen i avtalet. Förvaltningen föreslår därför nämnden avstyrka motionen
Hälso- och sjukvärdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvärdsdirektör
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/136

Jan von Wachenfeldt

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Datum Den 6 oktober 2015

Regionstyrelsen

Motion - Belysning på det statliga vägnätet
Förslag till beslut
Motionen avslås i den del som föreslår att Region Gotland tar en förnyad kontakt med Trafikverket samt att motionen anses besvarad i den del som rör den
föreslagna utredningen om kommunallagens bestämmelser rörande åtaganden
för vägbelysning.

Bakgrund
Eva Gahnström, Karl-Johan Broberg samt Alexander Jansson, samtliga (c),
föreslår i en motion dels att Region Gotland tar en förnyad kontakt med Trafikverket för att komma överens om ett delat ansvar för belysningen på det
statliga vägnätet dels att det görs en grundlig utredning av vilka åtaganden, när
det gäller vägbelysning, som är tillåtna enligt kommunallagen.
I motionen framhålls vikten av vägbelysningens betydelse för trafiksäkerheten
och då framförallt för oskyddade trafikanter

Bedömning
Tekniska nämnden har i beslut § 219/2015 föreslagit att motionen skall avslås i
den del som rör kontakten med Trafikverket samt att motionen skall tillstyrkas
i den del som rör utredningen om kommunallagen och vägbelysning.
I beslutet sägs att Region Gotland haft en dialog med SKL angående belysning
på de vägar där Trafikverket har ansvaret. SKL och Trafikverket har kommit
överens om man gemensamt skall utreda frågan. I uppdraget ingår även att
utreda vad som är förenligt med kommunallagen när det gäller investeringar,
drift och underhåll på det statliga vägnätet.
Tekniska nämnden poängterar avslutningsvis att det alltid är väghållaren, i detta
fall Staten, som ansvarar för trafiksäkerheten på det statliga vägnätet. I detta
ansvar ingår bland annat att bedöma hur belysningsfrågan skall lösas.
,/~-Ledningskonto.t:e.l har

inget ytterligare att tillägga.

c./"
. . .,
',~er

Lindskog
T f regiondirektör
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Tekniska nämnden 2015-09-23

Protokoll

TN §

219

Motion. Belysning p§ det statliga vägnätet

AU §

137

TN 2015 594

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Avslå yrkande att "Region Gotland tar förnyad kontakt med Trafikverket för att
komma överens om ett delat ansvar för belysningen på det statliga vägnätet".
Tillstyrka "att det görs en grundlig utredning av vilka åtaganden, när det gäller
vägbelysning, som är tillåtna enligt Kommunallagen."

Eva Gahnström, Karl-Johan Boberg och Alexander Jansson, samtliga från (C), har i en
motion äskat:
att Region Gotland tar förnyad kontakt med Trafikverket för att komma överens
om ett delat ansvar för belysningen på det statliga vägnätet och
att det görs en grundlig utredning av vilka åtaganden, när det gäller vägbelysning,
som är tillåtna enligt Kommunallagen.
Bedömning
Region Gotland har varit i kontakt med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)
angående belysning utmed Trafikverkets vägar. Eftersom det är en fråga som är aktuell i
hela Sverige har SKL kommit överens med Trafikverket om att man gemensamt skall
utreda frågan. SKL kommer även att utreda vad som är förenligt enligt kommunallagen
angående investeringa.r och drift och underhåll vid det statliga vägnätet.
Det är alltid väghållaren, i det här fallet Svenska staten, som är ansvarig för
trafiksäkerheten utmed det statliga vägnätet. I det ansvaret ingår att bedöma om det av
trafiksäkerhetsskäl bör finnas belysning. Detta väghållaransvar kan inte delas med någon
annan t.ex. Region Gotland.

Protokollsu tdrag
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CENTERPARTIET

MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland

ang. belysning på det statliga vägnätet
Vägbelysningen på det statliga vägnätet fårsvinner i snabb takt. Det beror dels på fårbud mot
kvicksilverlampor och dels på uttjänta belysningsstolpar. På många vägar tänker Trafikverket
inte byta ut belysningen och vägarna kommer att bli mörklagda. Vägverket tog 2004
tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) fram en skrift "Vägar och gators
utformning". Där står bland annat att läsa:

Trafiksäkerhet
Mycket talar för, att väg- och gatubelysning minskar antalet mörkerolyckor.
Olycksreduktionen är ca 15-30 % och avtar med ökad vägstandard,från 30 % vid tvåfältig
väg med en meters vägren och plankorsningar, till 15 % vid motorväg med bred mittremsa
och planskilda korsningar. För korsningar kan beräknas att belysning minskar mörkerolyckor
med 20-40%. Ju större sekundärvägsflöde desto större olycksminskning. Olyckor med
personskada ochfotgängarolyckor minskar mer än genomsnittet.
Vägbelysning påverkar trafiksäkerheten i mörker, framförallt för oskyddade trafikanter.
Olycksrisken är 1,5-2,0 gånger h ögre för fordonstrafikanter i mörker än i dagsljus. För
cyklister är olycksrisken 5 gånger högre och för gångtrafikanter ca 10 gånger högre. Det blir
alltså stora positiva trafiksäkerhetseffekter, när en obelyst väg blir belyst.
Det är alltså av trafiksäkerhetsskäl som det finns vägbelysning. Därfår är det ologiskt att
belysningen monteras ner. Särskilt viktig är belysningen vid korsningar. När en bilfårare ser
att det finns belysning lite längre fram på vägen kan hen anpassa farten. En extra
komplikation på Gotland är att det är Regionen som satt upp och driftar belysningen. Det är
osäkert om Regionen får lov att sätta upp belysningspunkter på det statliga vägnätet. Däremot
så bryr sig inte gotlänningarna om vem det är som bekostar belysningen. Vi gotlänningar vill
ha trafiksäkra och därmed upplysta vägar!
Därfår fåreslår vi:
att Region Gotland tar fårnyad kontakt med Trafikverket för att komma överens om ett delat
ansvar får belysningen på det statliga vägnätet och
att det görs en grundlig utredning av vilka åtaganden, när det gäller vägbelysning, som är
tillåtna enligt Kommunallagen.
Bro 150224

Eva Gahnström

Karl-Johan Boberg

Alexander Jansson
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Ärendenr RS 2015/137

Jan von Wachenfeldt

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum Den 22 sep 2015

Regionstyrelsen

Motion - En levande stadskärna
Förslag till beslut
Motionen anses besvarad genom ledningskontorets bedömning att den rådande ekonomiska situationen inom Region Godand inte medger att särskilda medel i nuläget bör anslås för projekt av denna omfattning.

Bakgrund
Folkpartiet yrkar i en motion att regionstyrelsen, byggnadsnämnden och tekniska nämnden får i uppdrag att skapa en vision för mötet mellan Visby innestad och ytterstad. Visionen skall innehålla mål och planer som stödjer syftet.
I motionen framhålls vikten av att Visby innerstad inte bara blir ett museum
utan även skall fungera som en levande stadskärna vilket i förlängningen skapar
arbetstillfållen och intäkter för regionen.
Idag pågår ett antal planarbeten i såväl innerstaden som ytterstaden men för att
åstadkomma ett resultat som leder till tillväxt krävs det att planarbetet går hand
i hand med näringslivets intressen där en politisk vision för utvecklingen av
den framtida handeln och näringslivet utgör en central utgångspunkt för arbetet.

Bedömning
Byggnadsnämnden har i beslut § 148/2015 behandlat motionen och där föreslagit att motionen skall bifallas genom att en projektplan och en kostnadsberäkning i ett första skede tas fram. En förutsättning för projektet är att särskilda medel kan anslås för genomförandet.
I beslutet sägs följande: Projektet bör initialt inriktas på att långsiktigt och strategiskt lösa de övergripande strukturfrågorna för bebyggelse, grönstruktur,
trafikrörelser och parkeringsplatser med utgångspunkt från intentionerna i den
fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet (antagen av fullmäktige i december 2009). En viktig del i arbetet är att formulera ideer och visioner om ett
attraktivt stadsliv och hur exploateringar kan möta de tungt vägande kulturhistoriska anspråken.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803

~Region

~Gotland
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Region Gotland

Projektet är ett omfattande arbete som enligt byggnadsnämnden lämpligen bör
bedrivas i projektform eftersom arbetet inte bedöms kunna inrymmas inom
den ordinarie verksamheten och dess ekonomiska ramar.
Ledningskontoret delar byggnadsnämndens uppfattning om behovet av att
finna en väg där det är möjligt att på bästa sätt förena de höga bevarandevärdena i Visbys centrum med näringslivsaspekterna i syfte att skapa en levande
stadskärna. Mot bakgrund av projektets komplexitet med många infallsvinklar
och behov aven bred dialog och förankring hos allmänheten, näringslivets
representanter, organisationer, politiker och ~änstemän kommer det att krävas
omfattande interna och externa insatser för att nå framgång. Projektet bedöms
bli så resurs- och kostnadskrävande att det i dagens ekonomiskt ansträngda
läge, trots sitt vällovliga syfte, bör skjutas på framtiden.
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Lindskog
T f regiondirektör

2 (2)

279
Region

Gotland
Byggnadsnämndens sammanträde 2015-09-09

Protokoll

BN § 148
RS-remiss - Motion En levande stadskärna
BN 2015/622
. SBF den 18 augusti 2015
Au § 116

Byggnadsnämndens beslut
•

Byggnadsnämnden föreslår att Regionfullmäktige bifaller motionen under
förutsättning att beslut tas om att en projektplan och en kostnadsberälming tas
fram, samt att särskilda medel för projektets genomförande anslås innan slutligt
beslut fattas att genomföra projektet.

Sammanfattning
Folkpartiet genom Mats-Ola Röden, Frans Brozen, Lena Grund, Johan Thomasson och
Ulf Klasson har lämnat in en motion till regionfullmäktige med namnet - E n leu:mde
stadskärna. Motionen har gått på remiss till byggnadsnämnden.
Av motionen framgår att världsarvsstaden Visby, ska med sin bevarade stadsbild och sin
värdefulla bebyggelse leva som en nutida, betydande och fungerande stadskärna. En
levande Innerstad har under åren varit en devis som de flesta kunnat ställa upp på. Att
Innerstaden inte enbart blir ett museum är av stor vikt för besöksnäring och handel
vilket i sin tur ger arbetstillfållen och intäkter för Region Gotland.
Vidare framgår av motionen att kommunfullmäktige 2009-12-14 har antagit en
fördjupad översiktsplan för Visbyområdet, FÖP Hela Visby. Ett namn med två
betydelser. Planen är ett bra dokument för den övergripande planeringen.
Av motionen framgår även att det idag bedrivs planarbete i delar från Södercentrum till
Östercentwm (Kv. Järnvägen, Södertorg, Kajsarn, Busstationen, Gutavallen,
Aktivitetspark, Skolporten-Österport, Östercentrum). Till detta kommer en
traftkplanering som, enligt motionärerna, inte alltid går hand i hand med stadsplanering
och övrig utveclding. För att stötta handel och näringsliv krävs en vision och ett
gemensamt politiskt mål. Regionstyrelsen skall samordna en sådan \"ision där
byggnadsnämnden och tekniska nämnden är verkställande deltagare. Visionen skall
uhTecldas till mål och i slutändan detaljplaner som har ett sammanhang. Särskilt skall
beaktas Södertorg och dess möjlighet att övergå från en parkeringsplats till entren till
Visby Innerstad och till Adelsgatan - Östercentrum. Möjligheterna till badhus på
Gutavallen skall belysas i det konkreta planarbetet.

Justerare:

~
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Utdragsbestyrkande:
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Byggnadsnämndens sammanträde 2015-09-09

Protokoll

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2015-08-26

BN § 148 forts
Genom motionen yrkar Folkpartiet att:
II

Regionfullmäktige ger regionstyrelsen, byggnadsnämnden och tekniska nämnden
i uppdrag att skapa en vision för mötet mellan Visby Innerstad - Ytterstad.
Syftet skall vara "En levande stadskärna."
Visionen skall mål och planer som stödjer syftet.

Bedömning
Det fmns från byggnadsnämndens sida flera anledningar att se positivt på den aktuella
motionen - En levande stadskärna. Motionen tar utgångspunkt i FÖP Hela Visby, den
fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet, som i bred enighet antogs 2009 av
dåvarande kommunfullmäktige.

I FÖP Hela Visby fastslås behovet av planeringsinsatser för att åstadkomma en
utvidgning och utveckling av Visbys stadskärna, syftande till att låta inner- och
ytterstaden mötas på ett sätt som skapar en attraktiv stad med ett levande stadsliv på
båda sidor om ringmuren. Det område som primärt avses är sträckningen från
Österport och Östercentrum mot Söderport, Södertorg och Södercentrum. Det ligger
enastående möjligheter i att frigöra den slumrande potential som faktiskt fmns i detta
område. Det flnns all anledning att tro att en utveckling som stärker attraktiviteten i
området skulle ha avgörande och positiv betydelse för både handel, boende, stadsliv och
Visbys utveckling i stort.
De strategiska plandokument som tagits fram under senare år är, fårutom FÖP Hela
Visby, Planprogram för Östercentrum mm och Program för kv. Järnvägen i Visby.
Vidare har en detaljplan för Visby Bävern 1 tagits fram. Under åren har även planerats
för skateboardpark vid Murgrönan, samt förbättringar av busstationen. Aven utbyggnad
av cykelbanor m.m. har varit aktuellt i området samt förfrågningar och förslag att
bebygga nu obebyggda delar av Södertorg.
FÖP Hela Visby och de nämnda planprogranunen är utgångspunkter för de
detaljplanearbeten som inletts inom området, exempelvis gällande påbyggnader av
fastigheter i Öster centrum. Samtidigt pågår projekt som ombyggnaden av busstationen
inom ramen för gällande plan. Det föreligger ett stort behov att samordna pågående
planeringsarbeten och projekt i en sammanhållen vision och i ett stadsutvecklingsprojekt
som löper parallellt med att utvecklingen i delar av området nu tar fart. Det ska
understrykas att ett sådant helhetsgrepp inte bör eller behöver sinka pågående planering
inom området.
Projektet bör initialt inriktas på att långsiktigt och strategiskt lösa de övergripande
strukturfrågorna för bebyggelse, grönstruktur, traflkrörelser och parkering. En
samordnad illustrationsplan över tänkt stadsbyggnadsutveckling över hela området bör
tas fram. Strategier för markanvisning och gestaltning bör ingå som delar i projektet.

Justerare:
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Protokoll

BygtJnarlsl1alllllclellS arbetsutskott 2015-08- 76

BN § 148 forts
I arbetet bör även formuleras ideer och visioner om ett attraktivt stadsliv och om hur
exploatering ska möta de tungt vägande kulturhistoriska anspråken i området. Hållbar
stadsutveckling utifrån de ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturhistoriska
perspektiven bör vara det vägledande temat.
Om det föreslagna visionsarbetet ska få ett bestående värde och bli en investering för
framtiden, en hållbar och genomförd stadsbyggnadsvision för den framtida stadskärnan,
måste särskilda resurser ställas till förfogande. I annat fall riskerar dess värde blir ganska
begränsat. Att genomföra det i motionen föreslagna visionsarbetet bedöms vare sig
rymmas inom den ordinarie verksamheten eller dess ekonomiska ramar. Särskilda medel
måste därför anslås.
Det föreslagna stadsutvecklingsarbetet bör bedrivas i projektform, i samarbete mellan i
första hand byggnadsnämnden och telmiska nämnden på uppdrag av regionstyrelsen.
Förutom referensgrupper från medborgare, näringsliv och politiker bör även extern
plan- och annan specialkompetens knytas till projektet. Syftet med den typen av
förstärkningar är förutom att avlasta även att det skärper och vitaliserar den egna
organisationen och att det tillför nya perspektiv.
Innan beslut tas om att genomföra projektet bör beslut tas om framtagande aven
projektplan och en kostnadsberäkning för projektet samt att särskilda medel för
projektets genomförande anslås.
Förvaltningen föreslår med anledning av ovan anförda att byggnadsnämnden beslutar
föreslå att regionfullmäktige bifaller motionen, dock med reservation för att beslut tas
om att en projektplan och en kostnadsberäkning ska tas fram, samt att särskilda medel
för projektets genomförande bör anslås innan slutligt beslut fattas att genomföra
projektet.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslår att regionfullmäktige i huvudsak bifaller motionen, dock
med reservation för att beslut tas om att en projektplan och en kostnadsberälming tas
fram, samt att särskilda medel för projektets genomförande anslås innan slutligt beslut
fattas att genomföra projektet.
Yrkande
l'vIeit Fohlin (S) yrkar att Byggnadsnämnden föreslår att regionfullmäktige bifaller
motionen under förutsättning att beslut tas om att en projektplan och en
kostnadsberäkning tas fram, samt att särskilda medel för projektets genomförande
anslås innan slutligt beslut fattas att genomföra projektet.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att bY&,'11adsnämnden bifaller
Meit Fohlins yrkande.
Expedieras: Regionstyrelsen
, Utdragsbestyrkande:
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Folkpartiet liberalerna

2015-03-02

Motion: En levande stadskärna.
Världsarvsstaden Visby, ska med sin bevarade stadsbild och sin värdefulla bebyggelse leva
som en nutida, betydande och fungerande stadskärna. En levande Innerstad har under åren
varit en devis som de flesta kunnat ställa upp på. Att Innerstaden inte enbart blir ett museum
är av stor vikt får besöksnäring och handel vilket i sin tur ger arbetstilIfålIen och intäkter får
Region Gotland. Kommunfullmäktige har 2009-12-14 fattat beslut om fårdjupad
översiktsplan får Visby - 2025. Planen heter "Hela Visby". Ett namn med två betydelser.
Planen är ett bra dokument får den övergripande planeringen.
Idag bedrivs planarbetet i delar från Södercentrum till Östercentrum (Kv. Järnvägen,
Södertorg, Kajsan, Busstationen, Gutavallen, Aktivitetspark, Skolporten-Österport,
Östercentrum). Till detta kommer en trafikplanering som inte alltid går hand i hand med
stadplanering och övrig utveckling. För att stötta handel och näringsliv krävs en vision och ett
gemensamt politiskt mål. Regionstyrelsen skall samordna en sådan vision där
Byggnadsnämnden och Tekniska nämnden är verkställande deltagare. Visionen skall
utvecklas till mål och i slutändan detaljplaner som har ett sammanhang. Särskilt skall beaktas
Södertorg och dess möjlighet att övergå från en parkeringsplats till entnSn till Visby Innerstad
och till Adelsgatan - Östercentrum. Möjligheterna till badhus på Gutavallen skall belysas i det
konkreta planarbetet.
Folkpartiet yrkar att Regionfullmäktige ger Regionstyrelsen, Byggnadsnämnden och Tekniska
nämnden i uppdrag att skapa en vision får mötet mellan Visby Innerstad - Ytterstad.
Syftet skall vara "En levande stadskärna."
Visionen skall mål och planer som stödjer syftet.

Folkpartiet Liberalerna

Mats-O la Röden

Frans Brozen

Johan Thomasson

UlfKlasson

Lena Grund
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Karin Farinder
Näringslivsstrateg

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
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Datum 6 oktober 2015

Regionstyrelsen

Motion. Utveckla biblioteken som servicepunkter
Förslag till beslut
ID

Motionen anses besvarad genom att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att
utreda verktyg och ekonomiska förutsättningar för att i samverkan med övriga
nämnder bredda bibliotekens verksamhet.

Bakgrund
Brittis Benzler (V) m.fl. vill i sin motion utveckla de gotländska folkbiblioteken till
servicepunkter med ett bredare uppdrag. Redan idag är folkbiblioteken en plats att
söka viss information, förutom en plats för att ta del av litteratur och
kulturupplevelser. I motione.n beskrivs att här redan finns informationsmaterial i
form av vissa broschyrer, men att det kan utvecklas med att t ex erbjuda stöd i att
söka på kommunens hemsida, fylla i blanketter och informera om Region Gotlands
verksamhet, service och tillståndsgivning.
På sikt menar motionärerna att en sådan verksamhet skulle kunna utvecklas i enlighet
med digitaliseringskommissionens förslag i delbetänkandet "Gör Sverige i framtiden
- digital kompetens". Där föreslås kommunerna erbjuda sina medborgare digitala
servicecenter för att underlätta för medborgarna att ta del av digital service för
vardagsärenden samt kommunal information.

Bedömning
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat motionen i beslut KFN 2015/163. Där
sägs följande under rubriken Bedömning:
"Enligt Bibliotekslagen 2013:801, 2 §, ska folkbiblioteken verka för det demokratiska
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Biblioteken ser därför positivt på en breddning av biblioteksverksamheten.
Biblioteken tillhandahåller gärna information, e-*nster och blanketter för
kommunala verksamheter och myndigheter samt blir arenan för kommunala
medborgardialoger. Biblioteken vill få nya kontaktytor tillsammans med myndigheter,
andra förvaltningar och organisationer för att tillsammans skapa mötesplatser för
demokratiserat lärande samt skapande.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postad ress SE·521 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se
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Biblioteken kan bli en mötesplats där medborgare kan få personlig service,
rådgivning samt hitta kontaktvägar, men detta kräver ett tillskott av resurser eller en
omfördelning av bibliotekens redan befintliga resurser.
Biblioteken ser sig gärna delaktiga i arbetet kring projektplanen inom delområdet
Ökad IT-användning i den Regionala Digitala Agendan för Godand.
Förvaltningen ser fram emot digitaliseringskommissionens förslag i delbetänkandet
"Gör Sverige i framtiden - digital kompetens". Detta kan i sin förlängning utvecklas
till meröppna bibliotek på Godands landsbygd. Med meröppna bibliotek ökar
tillgängligheten av information till medborgaren, under den tid som passar
medborgaren bäst."
Ledningskontoret finner ingen anledning att göra någon annan bedömning än kulturoch fritidsnämnden och stöder därför nämndens beslut. Beslutet ligger i linje med
den omställning som sker i samhället och går i linje med regional digital agenda och
ökad IT-användning. Med tanke på att det finns personer som helt eller delvis står
vid sidan om digitaliseringståget är det av vikt att skapa förutsättningar för alla.
Ledningskontoret vill understryka att samverkan mellan olika fackförvaltningar är
nödvändig för att svara upp mot målet att erbjuda boende, besökare och företag
digitala servicecenter för att underlätta för dem att ta del av digital service för
vardagsärenden, samt kommunal information. En lösning som bland annat bör
övervägas är att handläggare vid fackförvaltning inom område där allmänheten ofta
har frågor, kan finnas tillgänglig via video länk viss tid vid alla bibliotek/ digitala
servicecenter.
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Motion till fullmäktige i Region Gotland

U tveckla biblioteken som servicepunkter
På Gotland finns många folkbibliotek väl spridda över ön, platser för att söka efter
information och för att ta del av litteratur och andra kulturupplevelser. Där finns tillgång
till teknik och medarbetare kunniga i att söka information. På många platser är biblioteket
den enda kommunala verksamhet som är öppen och tillgänglig för allmänheten. Det ser vi
som både en anledning till, och en möjlighet för, att utveckla biblioteken som
servicepunkter. Det är viktigt att det finns bra tillgång till information och service också på
Gotlands landsbygd.
Redan idag har biblioteken kommunal information i form aven del broschyrer, det skulle
kunna utvecklas på olika sätt. Man skulle kunna erbjuda stöd i att söka på kommunens
web, fylla i blanketter och erbjuda information om Regionens verksamhet, service och
tillståndsgivning. Helt enkelt tydligare företräda Region Gotland, och vara ytterligare en
ingång för kontakter med regionen.
På sikt skulle en sådan verksamhet också kunna utvecklas i enlighet med
digitaliseringskommissionens förslag i delbetänkandet "Gör Sverige i framtiden - digital
kompetens" . Där föreslår man att kommunerna ska erbjuda digitala servicecenter, för att
underlätta för medborgarna att ta del av digital service för vardags ärenden.
Den breddning av bibliotekens verksamhet som vi föreslår ska inte ske genom att
bibliotekens viktiga kulturuppdrag försvagas på något sätt, tvärtom bör också biblioteken få
möjlighet att utveckla hela sin verksamhet. En breddning av verksamheten kan också
innebära att fler kommer i kontakt med bibliotekens verksamhet.

Vi föreslår att KFN får i uppdrag att i samverkanmed RS utveckla biblioteken som
servicepunkter.
Visby 2015-04-20

Brittis Benzler

AnnaMaria Bauer

Lars Bjurström

Per Edman

Helen Kristiansson

Karin Wize

Thomas Gustafson

Saga Carlgren
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Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-15

Protokoll

KFN § 58
Au § 59

Remiss. Motion. Utveckla biblioteken som servicepunkter, RS 2015/282
KFN 2015/163
- Kultur- och fritidsförvaltningen, 2015-08-17

Kultur- och fritidsnämndens beslut
ID

ID

Nämnden ställer sig bakom motionens förslag att utveckla biblioteken som
servicepunkter.
Uppdras till förvaltningen att utreda verktyg och ekonomiska förutsättningar för
att i samverkan med övriga förvaltningar bredda bibliotekens verksamhet.

Vänsterpartiet vill med sin motion utveckla de gotländska folkbiblioteken som viktiga
servicepunkter med ett bredare uppdrag och på sikt också utvecklas i enlighet med
digitaliseringskommissionens förslag i delbetänkandet "Gör Sverige i framtiden - digital
kompetens". Där föreslås kommunerna erbjuda sina medborgare digitala semcecenter
för att underlätta för medborgarna att ta del av digital service för vardagsärenden samt
kommunal information.
Enligt Bibliotekslagen 2013:801, 2 §, ska folkbiblioteken verka för det demokratiska
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Biblioteken ser därför positivt på en breddning av biblioteksverksamheten. Biblioteken
tillhandahåller gärna information, e-~änster och blanketter för kommunala verksamheter
och myndigheter samt blir arenan för kommunala medborgardialoger. Biblioteken vill få
nya kont~tytor tillsammans med myndigheter, andra förvaltningar och organisationer
för att tillsammans skapa mötesplatser för demokratiserat lärande samt skapande.
Biblioteken kan bli en mötesplats där medborgare kan få personlig service, rådgivning
samt hitta kontaktvägar, men detta kräver ett tillskott av resurser.
Biblioteken 'ser sig gärna delaktiga i arbetet kring projektplanen inom delområdet Ökad
lT-användning i den Regionala Digitala Agendan för Gotland.
Förvaltningen ser fram emot digitaliserings kommissionens förslag i delbetänkandet
"Gör Sverige i framtiden digital kompetens". Detta kan i sin förlängning utvecklas till
meröppna bibliotek på Gotlands landsbygd. Med meröppna bibliotek ökar
tillgängligheten av information till medborgaren, under den tid som passar medborgaren
bäst.
Expedieras:
Registrator-rs
Ledningskontoret
Justerare:
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Kultur- och fritidsförvaltningen
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 17 augusti 2015

Kultur- och fritidsnämnden

Remiss. Motion. Utveckla biblioteken som
servicepunkter, RS 2015/282
Förslag till beslut

•

Nämnden ställer sig bakom motionens förslag att utveckla biblioteken
som servicepunkter.

•

Uppdras till förvaltningen att utreda verktyg och ekonomiska
förutsättningar för att i samverkan med övriga förvaltningar bredda
bibliotekens verksamhet.

Bakgrund

Vänsterpartiet vill med sin motion utveckla de gotländska folkbiblioteken som
viktiga servicepunkter med ett bredare uppdrag och på sikt också utvecklas i
enlighet med digitaliseringskommissionens förslag i delbetänkandet "Gör
Sverige i framtiden - digital kompetens". Där föreslås kommunerna erbjuda
sina medborgare digitala servicecenter för att underlätta för medborgarna att ta
del av digital service för vardags ärenden samt kommunal information.
Bedömning

Enligt Bibliotekslagen 2013:801,2 §, ska folkbiblioteken verka för det
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling
och fri åsiktsbildning. Biblioteken ser därför positivt på en breddning av
biblioteksverksamheten. Biblioteken tillhandahåller gärna information, e~änster

och blanketter för kommunala verksamheter och myndigheter samt

blir arenan för kommunala medborgardialoger. Biblioteken vill få nya
kontaktytor tillsammans med myndigheter, andra förvaltningar och
organisationer för att tillsammans skapa mötesplatser för demokratiserat
lärande samt skapande.
Biblioteken kan bli en mötesplats där medborgare kan få personlig service,
rådgivning samt hitta kontaktvägar, men detta kräver ett tillskott av resurser.
Biblioteken ser sig gärna delaktiga i arbetet kring projektplanen inom
delområdet Ökad IT-användning i den Regionala Digitala Agendan för Gotland.
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Ärendenr KFN 2015/163

Region Gotland

Förvaltningen ser fram emot digitaliseringskommissionens förslag i
delbetänkandet "Gör Sverige i framtiden - digital kompetens". Detta kan i sin
förlängning utvecklas till meröppna bibliotek på Gotlands landsbygd. Med
meröppna bibliotek ökar tillgängligheten av information till medborgaren,
under den tid som passar medborgaren bäst.

Maria Modig

Äsa Ingmansson

Förva Itni ngsdi re ktör

Bibliotekschef

2 (2)
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Ärendenr RS 2015/283

Camilla Ekelund

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 23 oktober 2015

Regionfullmäktige

Motion. Förbättra kontaktytorna mellan politiker, företagare
och organisationer
Förslag till beslut

- Motionen anses besvarad genom att ledningskontoret initierar dialogmöten i
enlighet med förslag i bilaga.

Förslag

Simon Härenstam (M) har i en motion yrkat att Region Gotland inför
bokningsbara politiker i syfte att genom förbättrad dialog mellan politiker,
företag och organisationer förbättra företagsklimatet. I förslaget anges att varje
onsdag eftermiddag lämnas fri för önskade besök och att ledningskontoret
hjälper till och administrerar kontakter och bokningar. Det ska sedan vara fritt
för företagare och organisationer att boka den politiker de vill ha besök av. På
detta sätt kan företag och organisationer ges en större tillgång till ledande
politiker samtidigt som det blir tydligt att företags frågor och företagsklimat är
prioriterade frågor för Region Gotland.
Bakgrund

Region Gotland har länge placerat sig långt ner på Svenskt Näringslivs ranking
över företagens upplevelse av företags klimatet. I det näringspolitiska
programmet 2012-2015 finns målet att Region Gotland ska placera sig på övre
halvan i rankingen. Sedan 2012 har ett systematiskt förbättringsarbete för att
förbättra Region Gotlands service i sin myndighetsutövning till företagen
pågått i bl.a. projektet Förenkla - helt enkelt under 2012-2014. Det fortsatta
arbetet med dessa frågor genomförs nu inom ramen för Tillväxtkommun 2018
samt som en löpande del av verksamheten ute i berörda förvaltningar. Detta
arbete har lett till att den negativa trenden har brutits men ytterligare arbete
krävs då uppsatta mål inte har nåtts.
Det arbete som pågår visar att en mycket viktig del i företagens upplevelse av
det gotländska företagsklimatet handlar om förtroende för politiken och
möjligheter till dialog och påverkan.
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Bedömning

Möjligheten att boka ett möte med en politiker finns i praktiken redan i dag då
personliga kontakter kan tas via mejl eller telefon. Kontaktuppgifter till
politiker finns tillgängliga via Region Gotlands hemsida www.gotland.se.
Tillgängligheten till förtroendevalda politiker på Gotland bedöms som god
redan idag. Möjligheten att boka möten är dock inget som aktivt
kommuniceras ut, vilket kan förbättras. Förslaget i motionen att en
eftermiddag i veckan lämnas öppen för besök hos våra politiker bedöms som
svårare att genomföra. Tillgängligheten bedöms istället större om individuella
lösningar erbjuds för möten med enskilda politiker, och när behov finns
tillsammans med olika *nstepersoner, utan styrning till en bestämd dag. En
samordnad administration för mötes bokningar för politikerna från
ledningskontorets sida skulle i dagsläget även medföra krav på behov av mer
administrativa resurser.
Ledningskontoret föreslår istället att möjligheten att boka personliga besök
med våra förtroendevalda politiker aktivt kommuniceras ut till företag och
organisationer på ett tydligare sätt via flertalet tillgängliga kanaler t.ex.
www.gotland.se. nyhetsbrev, frukostmöten, lotsfunktionen och Region
Gotlands facebooksida.
Bedömningen är dock att ytterligare pro aktiva insatser behöver göras för att
förbättra dialogen mellan politiker, företag och organisationer. Därför föreslås
att dialogmöten med regionråd och regionstyrelsens ordförande upprättas i
samråd med ledningskontoret och med företagsorganisationer såsom Svenskt
näringsliv. Initiativ till besöken tas av Region Gotland med start 2016.
Ledningskontoret

Bilagor:

Bilaga 1 ( örslag till arbetsmodell och plan för dialog med näringslivet)

Exp till:

Ledningskontoret

2 (2)
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Ledningskontoret
Camilla Ekelund

Ärendenr RS 2015/283
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 19 oktober 2015

Förslag till arbetsmodell och plan för dialog med
näringslivet
Varför behövs detta?
Region Gotland har länge placerat sig långt ner på Svenskt Näringslivs ranking över
företagens upplevelse av företagsklimatet. I det näringspolitiska programmet 20122015 fInns målet att Region Gotland ska placera sig på övre halvan i denna ranking.
Sedan 2012 har ett systematiskt utvecklingsarbete för att förbättra Region Gotlands
service i sin myndighetsutövning till företagen pågått i bl.a. projektet Förenkla - helt
enkelt under 2012-2014. Det fortsatta arbetet med dessa frågor ingår nu inom ramen
för projektet Arets Tillväxtkommun 2018 samt som en löpande del av verksamheten
ute i berörda förvaltningar. Detta arbete har lett till att den negativa trenden för
upplevelsen av företagsklimatet har brutits. Fortsatt systematiskt arbete och
uthållighet krävs dock eftersom uppsatta mål inte har nåtts.
Det arbete som pågår visar att en mycket viktig del i företagens upplevelse av det
gotländska företagsklimatet handlar om förtroende för politiken och möjlighet till
dialog och påverkan.

Inriktning
Ambitionen är att politiker och tjänstepersoner tillsammans med företag på ett
systematiskt sätt ska kunna föra dialog kring olika gemensamma frågor som rör
Gotland och det gotländska näringslivet. En årlig plan för detta bör upprättas i
samråd med de gotländska företags organisationerna, förslagsvis inom ramen för
näringslivsrådet. En dialog kan även initieras om behovet att lyfta en specifIk fråga
uppstår löpande under året. Primärt är detta ett forum för att öka förståelse för
parternas olika förutsättningar.
Förslag på olika målgrupper för dessa dialogmöten:
• Enskilda företag (t.ex. stora arbetsgivare)
.. Branscher eller grupper av företag
• GeografIsk indelning
Näringslivsenheten ansvarar för samordning och genomförandet av dessa
dialogmöten.

Metodik dialogmöte
Förslaget är att tillämpa den metodik för dialogmöten som utarbetats av Region
Gotland för att fånga kompetensförsörjningsbehovet i näringslivet. Metodiken går ut
på att skapa en dialog mellan flera olika verksamheter där alla aktivt deltar.
Dynamiken skapas då flera olika parter (gärna fler än två) med olika infallsvinklar
möts kring en särskild fråga under ledning aven samtalsledare.

Region Gotland
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Motion:
Till:

Förbättra kontaktytorna mellan politiker, företagare och
organisationer.
Regionfullmäktige Gotland

Region Gotland placerar sig sedan 2011 mycket långt ner på den lista som Svenskt
Näringslivs sammanställer när det gäller företagsklimat.
Men en bra dialog ger förutsättningar för ett bättre företagsklimat. Det bästa sättet att
mötas för en konstruktiv dialog är ett personligt möte. Detta kan ske på många olika
sätt.
Ett exempel på hur man kan förbättra kontaktytorna är att ge företagare och
organisationer möjlighet att själva boka ett möte med.
Förslagsvis kan varje onsdag eftermiddag vara fri för önskade besök och att
Ledningskontoret hjälper till med kontakter samt bokning. Det är sedan fritt för
företagare och organisationer att boka den politiker de vill ha besök av. Detta ger inte
bara företagare och organisationer en större tillgängligt till ledande politiker, det är
också en viktig del i att visa att företagsfrågor och företagsklimat är prioriterade
frågor.
Jag yrkar därför
att Region Gotland inför bokningsbara politiker enligt ovanstående förslag

Simon Härenstam (m)

Ärendenr RS 2015/685

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Karin Farinder

Datum 6 november 2015

Regionstyrelsen

Leader Gute drift av sekretariat
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen fattar beslut om stöd för drift av Leader Gute sekretariat, i
enlighet med tidigare beslut om medfinansiering i regionstyrelsen, med 3 790 000
kr för hela perioden 2015-2021. Medlen anvisas från återförda medel från tidigare
Leaderperiod.

Bakgrund

Enligt beslut fattat i regionstyrelsen (Rs §184, 2015-05-28) ska Region Gotland
medfinansiera programmet Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden Gotland
2015-2021. Beslutet var en förutsättning för Gotland att gå vidare med arbetet att
bilda förening och starta dess arbete. Sedan slutet av augusti är föreningen Leader
Gute bildad. Föreningens ordförande är Roger Lundberg, och dess vice ordförande
är Gunilla Lexell.
Just nu pågår rekrytering av en verksamhetsledare med målsättning att vara klara till
årsskiftet. Därefter ska ett kansli/sekretariat skapas. Under april är det möjligt att
börja godkänna projektansökningar.
För den administrativa driften av föreningen – LAG (styrelse), kansli – äskas nu
driftmedel. Föreningen äskar medel för hela den förväntade perioden 2015-2021.
Bedömning

Mot bakgrund av det i regionstyrelsen tidigare fattade beslutet om medfinansiering av
programmet Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden kommer Region Gotland
att medfinansiera drift av sekretariat såväl som projektgenomföranden. Medel för
drift av sekretariat anvisas från balanskonto med tidigare återförda medel från Leader
(föregående period), vilket ledningskontoret förfogar över. Medel för projekt som
godkänns genom LAG kommer att medfinansieras med regionala tillväxtmedel
(anslag 1:1), vilket inte hanteras i detta förslag till beslut.

Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Region Gotland
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Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

Bilagor:

Exp till:

RS 2015/685

Bilaga 1. Äskande om 3 790 000 kronor till projektet ”Leader Gute Drift” 2015-2021
Bilaga 2. Budget Leader Gute drift
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Motioner och medborgarförslag under beredning hos regionstyrelsen oktober 2015
Ärendemening

Reg.datum

Ärendenr.

Motionär

Angörings- och avlastningsramp (s.k. färjeklack) i Slite hamn
Inför nattbuss fredagar och lördagar på stomlinjerna inom kollektivtrafiken på
landsbygden
Reducera anläggningsavgiften i VA-taxan för mindre hyreslägenheter
Planera färdigt för den utbyggda godshamnen i Klintehamn
Skapande av nytt utskott - Tillväxt- och Utvecklingsutskott
Region Gotlands beslutade styrdokument
Öka vakansgraden i Gotlandshem
Belysning på de statliga vägnätet
En levande stadskärna
Öka hastigheten på väg 147 mellan Lärbro och Slite
Utnyttja LIS-områden till att skapa landsbygdsutveckling
Införa särskilt yttrande för inte tjänstgörande ersättare i nämnder och
styrelser
Dygnet-runt-ambulans i Slite
Utveckla biblioteken som servicepunkter
Förbättra kontaktytorna mellan politiker, företagare och organisationer
Utredning om utvecklingsmöjligheterna för näringslivet och kalkindustrins
framtid på norra Gotland
Webbsändning med bild av regionfullmäktiges sammanträden
Ökat och säkrat stöd till tjej- och kvinnojourer
Kostnadsfria måltider för alla lärare
Övergång till digitala utskick från Region Gotlands verksamheter
Subventionering av hormonfria preventivmedel
Stöd kravet på ett rökfritt Sverige
Håll Gotland rent
Dra tillbaka överklagan av miljöprövningen av Tofta skjutfält
Avyttra de byggnader som Uppsala Universitet Campus Gotland disponerar
idag till Akademiska Hus AB
Återkalla överklagandet avseende miljötillståndet för Tofta skjutfält
Förbättra bemötande av HBTQ-personer inom ansvarsområde Hälsa och
sjukvård
Normkritisk pedagogik
Handlingsplan om utsatta EU-medborgare

2013-06-19

RS 2013/429

Mats Hedström m fl (M)

2014-02-25
2014-06-18
2014-10-29
2014-12-12
2014-12-16
2015-03-04
2015-03-04
2015-03-04
2015-04-07
2015-04-07

RS 2014/105
RS 2014/350
RS 2014/597
RS 2014/699
RS 2014/707
RS 2015/135
RS 2015/136
RS 2015/137
RS 2015/225
RS 2015/227

Alexander Jansson (C)
Bo Björkman (S)
Lars Bjurström (V)
Johan Thomasson (FP)
Inger Harlevi (M)
Centerpartiets fullmäktigegrupp (C)
Eva Gahnström m.fl (C)
Mats-Ola Rödén m.fl. (FP)
Alexander Jansson (C)
Lars Thomsson (C)

2015-04-07
2015-04-09
2015-04-27
2015-04-28

RS 2015/228
RS 2015/244
RS 2015/282
RS 2015/283

Mats-Ola Rödén m.fl. (FP)
Lena Celion (M) och Mats Hedström (M)
Brittis Benzler m.fl. (V)
Simon Härenstam (M)

2015-04-28
2015-04-28
2015-04-28
2015-06-17
2015-09-09
2015-09-09
2015-10-14
2015-10-14
2015-10-14

RS 2015/284
RS 2015/285
RS 2015/288
RS 2015/408
RS 2015/540
RS 2015/541
RS 2015/615
RS 2015/616
RS 2015/617

Simon Härenstam (M)
Simon Härenstam (M), Eva Nypelius (C), Johan Thomasson (FP)
Elin Bååth (Fi)
Kaj Lundmark (SD)
Gunnel Lindby (C)
Elin Bååth (Fi)
Stefaan De Maecker m.fl. (MP)
Eva Gahnström (C)
Robin Storm (M)

2015-10-14
2015-10-14

RS 2015/618
RS 2015/619

Anna Hrdlicka m.fl. (M)
Johan Thomasson m.fl. (FP)

2015-10-14
2015-10-14
2015-10-14

RS 2015/620
RS 2015/621
RS 2015/622

Johan Thomasson m.fl. (FP)
Elin Bååth (Fi)
Elin Bååth (Fi)

Motioner och medborgarförslag under beredning hos regionstyrelsen oktober 2015
Medborgarförslag

Reg.datum

Ärendenr.

Sälj Visby ringmur
Validering av tjänst som skolkurator
Ta bort arbetsscheman med s.k. delade turer inom Region Gotland
Skapa ett Visuellt Centrum som en del av Science Park
Säkerställ ett framgångsrikt asylmottagande genom att beräkna och avsätta
de extra resurser som krävs
Installera världens största vattenorgel i Visby
Inför skärpta regler för beredning och beslut av medborgarförslag

2013-04-17
2014-12-30
2015-01-19
2015-04-13

RS 2013/257
RS 2014/729
RS 2015/30
RS 2015/249

2015-04-27
2014-05-04
2015-05-20

RS 2015/293
RS 2015/302
RS 2015/346

