Regionfullmäktige
KALLELSE

14 december 2015
Kallelsen med handlingar finns på internet www.gotland.se

Regionfullmäktige
kallas till sammanträde i
Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby

måndagen den 14 december 2015 kl. 13.00
w w w .gotland.se

Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering. Upprop

2.

Undertecknande av jämställdhetsdeklaration

3.

Utdelning av Ekokommunpriset 2015

4.

Utdelning av Region Gotlands kulturpris 2015
Utdelningen sker med början kl 14.30 i sammanträdeslokalen

5.

Tilläggsanslag för att slutföra investeringar i Slite hamn, Apotekskajen

6.

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

7.

Ny hamntaxa

8.

Avfallstaxa, justering av avgifter för slamtömning

9.

Ändring av förvaltningsansvar gällande Stiftelsen Konsul Otto Åkermans hem
och upphävande av stiftelsens stadgar

10.

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

11.

Vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Burs grundvattentäkt

12.

Vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Träkumla
grundvattentäkt

13.

Ökad hastighet på väg 147 mellan Lärbro och Slite. Motion av Alexander Jansson (C)

14.

Dygnet-runt-ambulans i Slite. Motion av Lena Celion (M) och Mats Hedström (M)

15. Belysning på det statliga vägnätet. Motion av Eva Gahnström m.fl. (C)
16. En levande stadskärna. Motion av Mats-Ola Rödén m.fl. (FP)
17. Utveckla biblioteken som servicepunkter. Motion av Brittis Benzler m.fl. (V)
18. Förbättrade kontaktytor mellan politiker, företagare och organisationer. Motion av
Simon Härenstam (M)

19. Nyval av:
Ledamöter, ersättare, revisorer, ersättare för revisorer m.m. i styrelser, stiftelser,
kommunala bolag, föreningar m.m. inför ny mandatperiod
2016-01-01.
20. Avsägelser och val av:
a) En ersättare i kultur- och fritidsnämnden (S) t.o.m. 2018-12-31 (Bordlagt från
föregående sammanträde)

b) En ersättare i regionfullmäktiges valberedning t.o.m. 2018-10-14 (efter Amy Öberg,
FP, som avsagt sig uppdraget fr.o.m. 2016-01-01)

c) En ersättare i socialnämnden t.o.m. 2018-12-31 (efter Amy Öberg, FP, som avsagt sig
uppdraget fr.o.m. 2016-01-01)

d) Amy Öbergs (FP), avsägelse från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige
fr.o.m. 2016-01-01
e) En ledamot i socialnämnden t.o.m. 2018-12-31 (efter Margareta Persson, M, som avsagt sig
uppdraget)

f) En ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden t.o.m. 2018-12-31 (efter Karen Holm,
S, som avsagt sig uppdraget)

g) En ledamot i barn- och utbildningsnämnden t.o.m. 2018-12-31 (efter Filip Reinhag,
S, som avsagt sig uppdraget)

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

21.

Medborgarförslag; nyinkomna

22.

Medborgarförslag; beslutade

23.

Medborgarförslag; ej avgjorda

24.

Motioner och medborgarförslag under beredning inom regionstyrelsen

25.

Stefan Nypelius’ (C) interpellation till socialnämndens ordförande Maria Björkman
(S) om Pjäsens äldreboende

26.

Eva Gahnströms (C) interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande
Brittis Benzler (V) om möjlighet till hemspråksundervisning för alla barn på det
egna modersmålet, exempelvis gutamål

27.

Stefan Nypelius’ (C) interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Stefaan De Maecker (MP) om antibiotikaanvändning

28.

Lars Thomssons (C) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S)
om traineejobb

29.

Information:
• Nämndernas internbudget; fördelning

30.

Framtida koncernstruktur för Gotland näringslivs- och etableringsservice AB
(GNEAB)

31.

Eventuella frågor

32.

Eventuella nya motioner och interpellationer

Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida www.gotland.se,
att hämtas i receptionen, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby, eller beställas per tfn 26 93 35.
Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till Rådhuset,
Visborgsallén 19, Visby för att lyssna på debatten. Välkomna att ta del av
regionfullmäktiges ärenden.
Visby den 5 december 2015
Conny Kristensen Gahnström
Ordförande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-12-14

Handlingar till

Ärende 3

Utdelning av Ekokommunpriset 2015
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-11-25, § 354
• Ledningskontoret 2015-10-28

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-11-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Rs § 354
Au § 342

Ekokommunpriset 2015
RS 2015/579

- Ledningskontoret 2015-10-28

Regionstyrelsens beslut
•

2015 års Ekokommunpris går till fastighetsavdelningen på teknikförvaltningen, med
motivering enligt ledningskontorets förslag.

Dåvarande kommunstyrelsen beslutade 1999-06-15 att inrätta ett Ekokommunpris på
10 000 kronor till den förvaltning som gjort den bästa miljöinsatsen under året, se KS
beslut § 217/99 samt KS 2002/0024-40. Ekokommunpriset för Region Gotlands
förvaltningar och bolag delas i år ut för sjuttonde gången.
Till beredningsgruppen inkom tre nomineringar till 2015 års pris:
Kundtjänsten på teknikförvaltningen för sitt arbete med att svara på frågor kring
källsortering, avfallstaxor, avloppsrening och mycket annat från allmänheten.
Gotlands Folkhögskola, Hemse, som i flera år arbetat systematiskt för såväl ekologisk som
social och ekonomisk hållbarhet.
Fastighetsförvaltningsavdelningen på teknikförvaltningen för ett naturligt miljötänk i sitt
ordinarie arbete med fastighetsförvaltning, där de ”lyckas samordna planerat underhåll,
EPC-projekt och verksamhetsanpassningar på ett bra sätt så att regionen får största
möjliga värde på insatt peng”.
Ledningskontoret har berett ärendet på samhällsbyggnadsenheten. Beredningsgruppen
rekommenderar regionstyrelsen att utse fastighetsförvaltningsavdelningen på teknikförvaltningen som mottagare av 2015 års Ekokommunpris med följande motivering:
Tack vare ett systematiskt arbete under många års tid, har fastighetsförvaltningsavdelningen
bidragit till att minska miljöbelastningen från Region Gotlands verksamheter. Genom att tidigt
minimera användningen av fossila bränslen och satsa på biobränslen och energieffektivisering har
man kunnat sänka både klimatbelastning och energiförbrukning i befintliga och nya byggnader,
vilket sparat både miljö och pengar.
Priset överlämnas vid regionfullmäktige 14 december 2015.
Expedieras:

Ledningskontoret - samhällbyggnadsenheten
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/579

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänstemannaförslag

Samhällsbyggnadsenheten

Datum 28 oktober 2015

Regionstyrelsen

Ekokommunpriset 2015
– Region Gotlands årliga interna miljöpris

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
- att 2015 års Ekokommunpris går till Fastighetsförvaltningsavdelningen på
teknikförvaltningen, med motivering enligt nedan.
Bakgrund

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

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/579

Samhällsbyggnadsenheten

Till beredningsgruppen inkom tre nomineringar till 2015 års pris:
Kundtjänsten på teknikförvaltningen för sitt arbete med att svara på frågor kring
källsortering, avfallstaxor, avloppsrening och mycket annat från allmänheten.
Gotlands Folkhögskola, Hemse, som i flera år arbetat systematiskt för såväl ekologisk
som social och ekonomisk hållbarhet.
Fastighetsförvaltningsavdelningen på teknikförvaltningen för ett naturligt miljötänk i
sitt ordinarie arbete med fastighetsförvaltning, där de ”lyckas samordna planerat
underhåll, EPC-projekt och verksamhetsanpassningar på ett bra sätt
så att regionen får största möjliga värde på insatt peng”.

Bedömning

Ledningskontoret har berett ärendet på samhällsbyggnadsenheten. I ett första
steg bedömdes om de nominerade kandidaterna uppfyllde kriterierna för priset.
Som reglerna är utformade måste man ha ett eget aktivt miljöarbete som innebär
minskad miljöpåverkan. Detta miljöarbete ska kunna följas med miljönyckeltal
eller någon annan form av miljöredovisning som visar hur arbetet går från år till
år. Miljöarbetet ska också kommuniceras i någon form.
Reglerna är tämligen stränga. Generellt är få kandidater varje år formellt sett
kvalificerade till priset. Vid bedömningen brukar därför även anledningen till att
priset finns tas med i bedömningen, nämligen att priset ska stimulera andra till
engagemang och skapa intresse för systematiskt miljöarbete.
Den gemensamma nämnaren mellan prisets syfte och de formella kriterier är att
man på något sätt kommunicerar vad man gör och varför. Internt inom Region
Gotland, men helst också externt.
Två av årets tre nomineringar gav mycket knapphändig information. Ska reglerna
följas uppfyllde nomineringarna inte de formella kraven. Det medförde också att
det var svårt att göra en helt rättvis jämförelse mellan kandidaterna.
För att ytterligare komplicera ställningstagandet kunde gruppen också konstatera
att en av kandidaterna fått priset tidigare, även om det är mer än tio år sedan.
Efter sedvanliga överläggningar kunde beredningsgruppen konstatera att en av
de nominerade kandidaterna skiljde ut sig när det gäller de tre centrala
kriterierna.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/579

Samhällsbyggnadsenheten

Fastighetsförvaltningsavdelningen på teknikförvaltningen har genom ett
systematiskt arbetssätt lyckats samordna planerat fastighetsunderhåll, EPCprojekt (en investeringsmodell där energiprestanda står i fokus) och olika former
av verksamhetsanpassningar. Man följer upp och analyserar arbetet över tid,
bland annat genom miljönyckeltal. Vidare har man byggt upp en unik kunskap
runt de tekniska lösningarna som gör energibesparingar möjliga och som
reducerar miljöbelastningen för regionens fastigheter, vilket mycket påtagligt
bidrar till att nå regionens egna miljömål. Resultaten har uppmärksammats i
media på initiativ både från förvaltningen och från politiskt håll, men också
genom seminarier och ekodagar.
Beredningsgruppen inom samhällsbyggnadsenheten rekommenderar
regionstyrelsen att utse fastighetsförvaltningsavdelningen på teknikförvaltningen
som mottagare av 2015 års Ekokommunpris med följande motivering:
Tack vare ett systematiskt arbete under många års tid, har Fastighetsförvaltningsavdelningen
bidragit till att minska miljöbelastningen från Region Gotlands verksamheter. Genom att
tidigt minimera användningen av fossila bränslen och satsa på biobränslen och
energieffektivisering har man kunnat sänka både klimatbelastning och energiförbrukning i
befintliga och nya byggnader, vilket sparat både miljö och pengar.

Ledningskontoret

Per Lindskog
Tf regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-12-14

Handlingar till

Ärende 4

Utdelning av Region Gotlands kulturpris
2015
Innehåll
• Kultur- och fritidsnämnden 2015-11-03, § 73
• Förteckning på tidigare kulturpristagare

Förteckning på tidigare års kulturpristagare

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

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

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-12-14

Handlingar till

Ärende 5

Tilläggsanslag för att slutföra
investeringar i Slite hamn, Apotekskajen
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-11-25, § 372
• Ledningskontoret 2015-11-02
• Tekniska nämnden 2015-09-23, § 206

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-11-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Rs § 372
Au § 364

Tilläggsanslag Slite hamn, Apotekskajen, Nord Stream
RS 2015/590

- Tekniska nämnden 2015-09-23, § 206
- Ledningskontoret 2015-11-02

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 3,6 miljoner kronor.

•

Nedskrivning av anläggningstillgångarna i Slite hamn görs med 3,6 miljoner kronor.

•

Nedskrivningen finansieras av externa intäkter med 3,6 miljoner kronor.

Under åren 2005 – 2015 investerade regionen totalt 90,2 miljoner kronor (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. Investeringsinkomsterna bokfördes enligt då gällande rekommendationer från
Rådet för kommunal redovisning.
I den totala investeringsutgiften ingår rättegångskostnader i samband med tvist med
muddringsföretaget Secora, med totalt 3,6 mnkr . I anslutning med muddringsarbeten i
Slite hamn kom Region Gotland att hamna i en tvist med muddringsföretaget Secora. I
och med detta behövdes experthjälp i förhandlingarna som då inköptes av advokatfirman Foyen. Ersättningen till advokatfirman belastade investeringsprojektet, då inga
driftmedel fanns att tillgå.
I 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, p.g.a.
att rättegångskostnaderna i nuläget är aktiverade. Nedskrivningskostnaderna finansieras
av redan erhållna externa intäkter.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/590

Ledningskontoret

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. Investeringsinkomsterna bokfördes enligt då gällande
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.
I den totala investeringsutgiften ingår rättegångskostnader i samband med tvist med
muddringsföretaget Secora, med totalt 3,6 mnkr . I anslutning med muddringsarbeten
i Slite hamn kom Region Gotland att hamna i en tvist med muddringsföretaget
Secora. I och med detta behövdes experthjälp i förhandlingarna som då inköptes av
advokatfirman Foyen. Ersättningen till advokatfirman belastade
investeringsprojektet, då inga driftmedel fanns att tillgå.
I 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.
Bedömning

Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen beslutar enligt tekniska nämndens
förslag.
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

1 (1)

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-09-23

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.
Investeringsinkomsterna bokfördes enligt då gällande rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning.
I den totala investeringsutgiften ingår rättegångskostnader i samband med tvist med
muddringsföretaget Secora, med totalt 3,6 mnkr . I anslutning med muddringsarbeten i
Slite hamn kom Region Gotland att hamna i en tvist med muddringsföretaget Secora. I
och med detta behövdes experthjälp i förhandlingarna som då inköptes av
advokatfirman Foyen. Ersättningen till advokatfirman belastade investeringsprojektet,
då inga driftmedel fanns att tillgå.
I 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:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-12-14

Handlingar till

Ärende 6

Förlängning av nuvarande
handlingsprogram 2014-2015 enligt
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-11-25, § 361
• Ledningskontoret 2015-11-02
• Länsstyrelsen 2015-09-14

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-11-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Rs § 361
Au § 350

Förlängning av nuvarande handlingsprogram 2014-2015 enligt
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
RS 2015/682

- Ledningskontoret 2015-11-02

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Nuvarande handlingsprogram för skydd mot olyckor (operativa insatser och
förebyggande insatser) för perioden 2014-2015 förlängs till att gälla till och med
2016-06-30.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att informera Länsstyrelsen i Gotlands län om detta
beslut.

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ett nytt handlingsprogram för
räddningstjänst och förebyggande verksamhet fastställas av regionfullmäktige 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 räddningstjänstens 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. Arbetsutskottet önskade ytterligare utrett hur lång förlängning
som bör begäras. Ledningskontoret bedömer, med hänvisning till ovanstående, att en
förlängning av handlingsprogrammet i sex månader, t o m 2016-06-30, är realistiskt i
nuläget.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/682
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

LEDNINGSKONTORET
ASB-enheten, Christer Stoltz

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
räddningstjänst och förebyggande verksamhet fastställas av regionfullmäktige 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 räddningstjänstens framtida förvaltnings- och
nämndstillhörighet
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
handlingsprogrammet förlängs att gälla t o m 2016-06-30.
Ledningskontoret

Per Lindskog
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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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-12-14

Handlingar till

Ärende 7

Ny hamntaxa
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-11-25, § 375
• Ledningskontoret 2015-11-02
• Tekniska nämnden 2015-10-28, § 230

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-11-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Rs § 375
Au § 367

Förslag till ny hamntaxa 2016
RS 2015/668

- Tekniska nämnden 2015-10-28, § 230
- Ledningskontoret 2015-11-02

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Tekniska nämndens förslag till ny hamntaxa fastställs att gälla från och med
2016-01-01.

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. För att nå detta föreslås en generell ökning av taxorna
med 2 %. Kryssningstaxorna anpassas till ”branschen” och en förändring föreslås av det
avgiftsmaximerade grosstonnaget (GT). På sikt kommer denna begränsning tas bort helt
och ett steg i detta är, att för revideringen 2016, höja denna med 5000 GT, till totalt
35000 GT. Rabattstegen för antal anlöp justeras även något.
Ledningskontoret tillstyrker att hamntaxan revideras och höjs enligt tekniska nämndens
förslag och att den nya taxan ska gälla fr.o.m. 2016-01-01.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/668

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

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.
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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Protokoll

Tekniska nämnden 2015-10-28

TN §

230

Förslag till ny hamntaxa 2016

AU §

141

TN 2015/2200

Tekniska nämndens beslut
•

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 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 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.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-10-28

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/RF+förslag till taxa

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Författningssamling för Region Gotland
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HAMNTAXA 20152016
gällande
Region Gotlands hamnar

Att gälla från och med 1 januari 2015 2016 tills vidare.
Fastställd av regionfullmäktige i Region Gotland 15 december 2014xx xxxxx
2015, § 89.

Författningssamling för Region Gotland

Hamntaxa 2015 – gällande Region Gotlands hamnar

Taxan finns även tillgänglig på www.visbyport.com

1 (11)

Författningssamling för Region Gotland

Hamntaxa 2015 – gällande Region Gotlands hamnar

Innehållsförteckning
1

FARTYGSAVGIFTER

4

1.1.

NORMALTARIFF ................................................................................................................................. 4

1.2.

PRÅM- OCH BOGSERBÅTSTARIFF ..................................................................................................... 4

1.3.

LINJETARIFF....................................................................................................................................... 4

1.4.

KRYSSNINGSTARIFF .......................................................................................................................... 4

1.5.

SPECIALTARIFF .................................................................................................................................. 5

1.6.

PASSAGERAREAVGIFT....................................................................................................................... 5

1.7.

BEFRIELSE FRÅN FARTYGSAVGIFT.................................................................................................. 5

1.8.

FISKEFARTYG .................................................................................................................................... 6

2

VARUAVGIFTER
2.1
2.2

6

FRIA FRÅN VARUAVGIFT................................................................................................................... 8
NEDSÄTTNING 50 % ........................................................................................................................ 8

3

BÅTPLATSTAXA

9

4

GÄSTBÅTSTAXA

10

5

SERVICE TAXA

11

5.1

KRANTAXA....................................................................................................................................... 11

5.2

TAXA ARBETSBÅT ............................................................................................................................ 11

5.3

SLIPTAXA .......................................................................................................................................... 12

5.4

LASTMASKIN .................................................................................................................................... 12

5.5

ÖVRIGA TAXOR ............................................................................................................................... 12

5.5.1

Färskvattentaxa ........................................................................................................................ 12

5.5.2

Flottar, kablar och dylikt material ......................................................................................... 12

5.5.3

Taxa för upplagsplatser .......................................................................................................... 12

5.5.4

Avfallsmottagning ................................................................................................................... 13

5.5.5

Eltaxa ........................................................................................................................................ 13

5.5.6

Lås och nycklar ........................................................................................................................ 13

2 (11)

Författningssamling för Region Gotland

Hamntaxa 2015 – gällande Region Gotlands hamnar

GENERELL INFORMATION
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. med
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 02 07.

Kontaktuppgifter
Hemsida: www.visbyport.com
E-post: visby.port@gotland.se
Besöksadress: Färjeleden 2, Visby
Postadress: Färjeleden 2, 621 57 Visby
Telefon: 0498- 26 94 70
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1 FARTYGSAVGIFTER
Gäller för 3 dygnGäller 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
(lägsta avgift 250 kr)

1.1.2

3,45 kr3,55

Yacht per meter av LOA och dygn
<40 m

3 200 kr3 265 kr

40-60 m

4 050 kr4 130 kr

60-80 m

4 900 kr5 000 kr

>80 m

5 750 kr5 865 kr

Om bevakning erfordras enligt ISPS-koden, debiteras en avgift om
500 510 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.

Pråm- och bogserbåtstariff
Pråm- och bogserbåt/pusher till kaj6 6,15 kr/GT. När GT saknas 100 102 kr/meter Loa.

1.3.

Linjetariff

1.3.1

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

20 %

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 30 000 GT35 000 GT.
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.
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Kryssningsfartyg tillhöriga ett och samma rederi erlägger, under förutsättning att
hamnanlöpen göres sker samma kalenderår, de i punkt 1.1 angivna avgifterna med ev. nedsättning för uppfylld miljörabatt och med procentsatser enligt nedanstående tabell:
Anlöp nr.

Procent av normaltariff

1
2-4
5-6
≥7

90
75
54 65
44 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 44 50 %) 44 %50%

1.4.3

För kryssningsfartyg som erfordrar bevakning enligt ISPS-koden, debiteras
en avgift om 500 510 kr/tim och bevakningsperson, för de timmar som överstiger
anlöpets första 12 timmar.

1.5.

Specialtariff
Fartyg, som ligger i hamn mer än fyra dygnmer än ett dygn, erlägger ett tillägg till
avgift under 1.1 – 1.7 per meter Loa och påbörjat dygn
7,00 kr7,15 kr

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
5,25 kr5,35 kr

1.6.3

För passagerare å på kryssningsfartyg som lägger till vid kaj,
per passagerare

1.6.4

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

5,25 kr5,35 kr

24,00 kr

30,00 kr30,60 kr

I avgiften enligt punkt 1.6.3 och 1.6.4 ingår ISPS avgift med 15,00 kr/pass.
1.7.

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

1.7.1

Statsfartyg 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 hamnanlöpet.
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1.7.4

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

1.7.5

Fartyg i nöd.

1.7.5.1

Väderleksförhållande som i rimlig grad äventyrar fartygets säkerhet.

1.7.5.2

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

1.7.5.3

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

1.7.6

Fartyg på prov- eller besiktningsresa.

1.8.

Fiskefartyg

1.8.1

För VY-registrerade fiskefartyg, som innehar giltig yrkesfiskelicens,
erlägges årsavgift räknat för kalenderår:
Fartyg < 5m Loa

900 kr918 kr

tillägg >5m Loa/m

300 kr306 kr

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

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

Avgift per 1000 kg
ank/avg

22,00 kr22,50 kr

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

8,75 kr8,95 kr

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

5,40 kr5,50 kr

6 (11)

Författningssamling för Region Gotland

Hamntaxa 2015 – gällande Region Gotlands hamnar

Råolja

8,60 kr8,80

Lättoljor (bensin)

23,00 kr23,50
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Mellanoljor (fotogen), dieselbrännoljor, eldningsoljor, smörjoljor och
tallbecksolja

15,50 kr15,80 kr

Gödningsmedel

10,00 kr10,20 kr

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

3

7,00 kr7,15 kr
4,75 kr4,85 kr

Sågtimmer, fast mått m3

5,00 kr5,10 kr

Tackjärn, järnskrot mm.

7,00 kr7,15 kr

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

Avgift
26,75 kr27,30 kr
16,00 kr16,35 kr
17,30 kr17,65 kr
8,80 kr9 kr
5,75 kr5,85 kr
22,00 kr22,45 kr
1,70 kr1,75 kr

2.1

Fria från varuavgift

2.1.1

Drivmedel, proviant och förnödenheter för fartygets eget behov.

2.1.2

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

2.1.3

Material för Sjöfartsverkets farledsanordningar.

2.1.4

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

2.1.5

Gods som tagits i beslag.

2.1.6

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

2.1.7

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

2.2

Nedsättning 50 %

2.2.1

Av varuavgift under 2 för gods, som lossas eller lastas inom Region Gotlands hamntaxe-

2.2.2

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

områden utan att därvid föras över hamnen tillhörig kaj eller brygga
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3 BÅTPLATSTAXA
Nedanstående avgifter inklusive moms.
Gällande:
VISBY, KAPPELSHAMN, FÅRÖSUND, SLITE, BOTVALDEVIK, HERRVIK,
RONEHAMN, VÄNDBURG, 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 nytecknas för båtplats efter 31 juli erläggs halva avgiften för innevarande år.
Om båtplats lämnas till förfogande senast 31 maj återbetalas halva avgiften för
innevarande år.
Erhållen kajplatsdekal, skall fastsättas på båten, väl synlig från kajen.
I annat fall kan gästhamnsavgift debiteras båtägaren.
Grupp 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

1 8601 900 kr1 7401 775 kr1 4551 485 kr

Kajplats t o m 1,70 m bredd
tiden 1/4 – 31/12

1 2401 265 kr1 1601 185 kr 970 990 kr

För varje påbörjad dm däröver tillkommer

115 117 kr 105 107 kr

84 86 kr

Tillägg för båtar med Loa>10m

305 311 kr/m305 311 kr/m305 311 kr/m

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

2 5882 640 kr2 4082 460 kr1 9732 015 kr

Kajplats med akterförtöjning t.o.m.
1,70 m bredd tiden 1/4 – 31/12

1 7251 760 kr1 6051 640 kr1 3151 345 kr

För varje påbörjad dm däröver tillkommer

115 117 kr 105 107 kr

84 86 kr

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

415 423 kr 260 265 kr 200 204 kr

För varje påbörjad dm däröver tillkommer

26 26,50 kr13,5013,75 kr18,00kr18,50 kr

9 (11)

Författningssamling för Region Gotland

Hamntaxa 2015 – gällande Region Gotlands hamnar

Grupp
1

Uppläggningsplats på asfaltsplan,
för båt upp till 1,70 m bredd, utan
kontrakt på båtplats.
Årsavgift, delbar per månad

Grupp
2

Grupp
3

2 645 kr2 6452 700 kr2 6452 700 kr

För varje påbörjad dm däröver tillkommer

115 kr 105 107 kr

84 85 kr

Dito på grusplan, för båt
Upp till 1,70 m bredd

2 000 kr2 0002 040 kr2 0002 040 kr

För varje påbörjad dm däröver tillkommer

60 kr

Strandplats för båt upp till 1,70 m bredd

60 61 kr

60 61 kr

580 590 kr 580 590 kr

för varje påbörjad dm däröver tillkommer

62 63 kr

52 53 kr

4 GÄSTBÅTSTAXA
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.
Längd

*/Visby hamn

Övriga hamnar

0- 8m

135 138 kr

105 107 kr

8 - 11 m

210 214 kr

155 158 kr

11 - 14 m

260 265 kr

210 214 kr

14 - 19 m

420 428 kr

260 265 kr

19 - 30 m

840 860 kr

420 430 kr

2 1002 150 kr

1 0001 020 kr

30 -

m

- I segmentet 0-8 meter samt 8-11 meter hamnar båten i nästa
storlekssegment om bredden överstiger 3 meter.
- I segmentet 11-14 meter samt 14-19 meter hamnar båten i
nästa storlekssegment om bredden överstiger 4 meter.
*/ Enligt beslut av Tekniska nämnden den 29 april 2003 skall ett tillägg med 30 kr/dygn påföras
avgifterna för Visby hamn under perioden 1 juli – 15 augusti.
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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.
Med 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.
Minsta debiterad avgift för uppdrag är för en timma.
Överskjutande tid debiteras för varje påbörjad halvtimma.
Övertid debiteras alltid för minst två timmar.
Övertid i anslutning till ordinarie arbetstid debiteras varje påbörjad halvtimma.
Ordinarie arbetstid är helgfri måndag-fredag kl. 07.00-16.00. All annan tid är övertid.
För utgift eller skada, som åsamkats trafikant, genom att kranen/slipen på grund av
driftsstörning eller annan force majeure ej kan användas, är hamnen ej
ansvarig eller ersättningsskyldig.
För skada av slag det vara må, som under arbete med kran/slip åsamkas person, gods
eller andra föremål, är beställaren ensam ansvarig och ersättningsskyldig såvida skadan ej
bevisligen uppkommit till följd av sådant fel på kran/slip, eller därtill hörande delar,
som hamnens personal uppenbarligen borde iakttagit och avhjälpt genom försummelse
eller grovt oförstånd varit vållande.
5.1

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

920 940 kr/tim
150 153 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 arbetsbåt
Arbetsuppdrag i Visby inkl. båtförare

1 0301 050 kr/tim

Uppdrag på annan ort utföres enligt överenskommelse från fall till fall.
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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 sliptiden (reparentförsäkring).
Upp- och nertagning

2 0302 070 kr

För fartyg över 50 brutto registerton tillkommer en rörlig kostnad
på 12,00 kr per överskjutande GT.
För varje mellanliggande dag (exklusive el)

450 460 kr

El debiteras enligt taxan 5.5.5
5.4

Lastmaskin
Lastmaskin inklusive förare

5.5

Övriga taxor

5.5.1

Färskvattentaxa

605 617 kr/tim

Vattenavgift

38 39 kr/ton

Vid leverans under 10,0 ton debiteras en minimiavgift av

380 390 kr

Uppkoppling vid vattenleverens
5.5.2

245 kr/gång

Flottar, kablar och dylikt material

Flotte, stor

330 337 kr/dygn

Flotte, liten

135 138 kr/dygn

För längre tider enligt överenskommelse.

5.5.3

Hamnens mindre arbetsbåt i Visby eller
Klintehamn inkl. förare.

630 643 kr/tim

Pontonflotte inklusive förare

630 643 kr/tim

Taxa för upplagsplatser

För upplagsplats på asfaltyta inom hamnområdet debiteras
platshyra med

5,005,10 kr/m2 och mån

För upplagsplats på grusyta debiteras platshyra med

3,003,05 kr/m2 och mån

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

Fast avfall till container, max 1,5 ton

4 5004 590 kr/cont

Därutöver debiteras en avgift per ton

3 0003 060 kr/ton

Eltaxa

Elleveranser med mätning
Inkoppling av elskåp eller handske

240 245 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)
42,0043,00 kr/dygn
Elleveranser utan elmätare, avgift per dygn
Beräkningsgrund: 75 % av maxförbrukning/dygn

5.5.6

16 Ampére

200 kr

32

”

400 kr

63

”

790 kr

125

”

1 565 kr

Lås och nycklar

Byte låscylinder

300 306 kr

Extra nyckel eller ny nyckel

120 122 kr
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-12-14

Handlingar till

Ärende 8

Avfallstaxa, justering av avgifter för
slamtömning
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-11-25, § 376
• Ledningskontoret 2015-10-28
• Tekniska nämnden 2015-08-26, § 187

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-11-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Rs § 376
Au § 368

Avfallstaxa. Justering av avgifter för slamhämtning
RS 2015/531

- Tekniska nämnden 2015-08-26, § 187
- Ledningskontoret 2015-10-28

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

I Region Gotlands Avfallstaxa justeras avgifterna för slamhämtning och
omhändertagande i enlighet med tekniska nämndens förslag.

•

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

Tekniska nämnden har 2015-08-26, § 187, beslutat föreslå fullmäktige att avfallstaxans
avgifter för slamhämtning höjs med 6 procent för att kunna ge full kostnadstäckning för
slamhämtning i enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare. Avfallstaxan rör de
tjänster som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret enligt miljöbalken
(hushållsavfall inklusive latrin och slam).
Nämnden har vid uppföljning av det ekonomiska resultatet för avfallsverksamheten
konstaterat att taxans avgifter för slamhämtningen inte ger full kostnadstäckning.
Nämndens förslag till en generell höjning av avgifterna (exklusive moms) för
slamhämtning med 6 procent 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. Höjningen täcker däremot inte tidigare års underskott för 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.
Ledningskontoret har inget att erinra mot tekniska nämndens förslag.
Arbetsutskottet begärde underlag för finansiering av kostnadsökningen om 10 % som
uppkommit då förslaget endast innebär en avgiftshöjning om 6 procent.
Ledningskontoret redovisar att mellanskillnaden om 4 procent beräknas täckas upp av
effektiviseringar.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/531

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Olsson

Datum 28 oktober 2015

Regionstyrelsen

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

•

I Region Gotlands Avfallstaxa justeras avgifterna för slamhämtning och
omhändertagande i enlighet med tekniska nämndens förslag i bilaga 1.

•

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

Bakgrund

Tekniska nämnden har 2015-08-26, § 187, beslutat föreslå fullmäktige att
avfallstaxans avgifter för slamhämtning höjs med 6 procent för att kunna ge full
kostnadstäckning för slamhämtning i enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare.
Avfallstaxan rör de tjänster 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 kundtjänstfunktion.
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 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. 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 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 2015/531

Bedömning
Ledningskontoret har inget att erinra mot tekniska nämndens förslag.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

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

BILAGA 1

Avfallstaxa, priser slamhämtning från 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
avloppsslam från enskilda avloppsanläggningar 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:
Volym brunn/tank
Upp till 3 m3

Tömningsavgift (enligt schema)

upp till 6 m3
upp till 9 m3

1 178kr (1 111 kr)

större än 9 m3

822 kr (775 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 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 2015/531

4.1.2 Fettavskiljare

Brunnar för fettavskiljning debiteras vid tömning 935 kr/tim (882 kr/tim) samt
tömningsavgift 224 kr/m3 (211 kr/m3). Minsta debiteringstid 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:
317 kr (299 kr)
- Tilläggsavgift; tömning inom 3 arbetsdagar (beställningsdagen räknas ej):
890 kr (840 kr)
- Tilläggsavgift akuttömning inom 24 tim:
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 10meterslängd.
- 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).
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Protokoll

Tekniska nämnden 2015-08-26

TN §

187

AU §

114

Prisjustering av avfallstaxa för slamhämtning – tömning
av enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare
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:

Utdragsbestyrkande:

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 avfallstaxa 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
fastighetsägare.
__
Protokollsutdrag
RS+förv.yttrande, bilaga Förslag avfallstaxa

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-12-14

Handlingar till

Ärende 9

Ändring av förvaltningsansvar gällande
Stiftelsen Konsul Otto Åkermans hem
och upphävande av stiftelsens stadgar
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-11-25, § 357
• Ledningskontoret 2015-09-30
• Socialnämnden 2015-09-16, § 108

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-11-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Rs § 357
Au § 346

Ändring av förvaltningsansvar gällande Stiftelsen Konsul Otto
Åkermans hem och upphävande av stiftelsens stadgar
RS 2015/585

- Socialnämnden 2015-09-16, § 108
- Ledningskontoret 2015-09-30

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
1.

Stadgar för stiftelsen Konsul Otto Åkermans hem, antagna i fullmäktige i § 365 11
oktober 1982, upphävs.

2.

Om fullmäktige beslutar enligt punkt 1, medger regionstyrelsen i egenskap av
förvaltare socialnämndens förslag att den nämnden såsom bidragskommitté får
bereda och verkställa utdelning.

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 Åkermans 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 bidragskommitté.
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 utdelningsfrågor är ett samarbete med socialnämnden önskvärt.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/585

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Patrik Pettersson

Datum 30 september 2015

Regionstyrelsen

Ändring av förvaltningsansvar gällande Stiftelsen Konsul Otto
Åkermans hem och upphävande av stiftelsens stadgar
Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fullmäktige upphäver de av
fullmäktige den 11 oktober 1982, § 365 antagna stadgarna för stiftelsen Konsul
Otto Åkermans hem.
2. Om fullmäktige beslutar enligt 1., medger regionstyrelsen i egenskap av förvaltare
socialnämndens förslag att den nämnden såsom bidragskommitté 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 Åkermans
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 bidragskommitté.
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
utdelningsfrågor är ett samarbete med socialnämnden önskvärt.
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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~Region
~ Gotland
Socialnämndens sammanträde 16 september 2015

Protokoll

SON § 108

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

Socialnämndens beslut
•

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

•

Socialnämnden föreslår regionfullmäktige att nämnden kvarstår som bidragskommitte.

Socialnämnden är idag styrelse för stiftelsen. Förvaltnings förslag innebär att regionstyrelsen blir styrelse även för denna stiftelse. FÖlvaltningen föreslår att socialnämnden
kvarstår som bidragskomtnittc som lämnar förslag på utdelning. Utdelningen ska enligt
stadgarna användas för bostad, vård och föda.

Från arbetsutskottets sammanträde
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
Ekonomichef Anna-Lena Gutedal

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-12-14

Handlingar till

Ärende 10

Revidering av reglemente för barn- och
utbildningsnämnden samt gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-11-25, § 355
• Ledningskontoret 2015-11-02
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2015-10-21, § 88
• Barn- och utbildningsnämnden 2015-10-23, § 100

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-11-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Rs § 355
Au § 344

Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden samt
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
RS 2015/664

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2015-10-21, § 88
- Barn- och utbildningsnämnden 2015-10-23, § 100
- Ledningskontoret 2015-11-02

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Ändringar i barn- och utbildningsnämndens reglemente antas i enlighet med
nämndens eget förslag.

•

Ändringar i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente antas i enlighet
med nämndens eget förslag.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att utreda hanteringen av elevhälsan i nämndernas
respektive reglemente.

•

Revidering av reglemente i enlighet med denna utredning ska ske i samband med
den allmänna genomgång av reglementen som planeras.

Regionfullmäktige beslutade 2014-12-15 att gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen skulle sammanföras i en ny
gemensam förvaltning med namnet utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, (UAF) från
2016-01-01.
Regionstyrelsen har 2015-03-26 fastställt ett projektdirektiv över hur en ny utbildningsförvaltning 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 förvaltningsorganisationen, UAF. Organisationen leds av en
förvaltningschef som är anställd av regionstyrelsen. Barn- och utbildningsnämnden är
anställningsmyndighet för övrig personal i UAF:s centrala förvaltningsorganisation, ca
ett 20-tal personer.
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
reglementen för regionens nämnder inleds inom kort.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/664

Ledningskontoret

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 barn- och utbildningsnämndens reglemente antas i enlighet med
nämndens förslag, bilaga 1.
Ändringar i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente antas i enlighet
med nämndens förslag, bilaga 2.
Bakgrund

Regionfullmäktige beslutade 2014-12-15 att gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen skulle sammanföras i en ny
gemensam förvaltning med namnet utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, (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
utbildningsförvaltning 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 förvaltningsorganisationen, UAF. Organisationen leds av
en förvaltningschef som är anställd av regionstyrelsen. Barn- och utbildningsnämnden är anställningsmyndighet för övrig personal i UAF:s centrala
förvaltningsorganisation, 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 Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se
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Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2015/664

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 del av 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.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

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.

2 (2)

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
vuxenutbildningsnämnden
Ärendenr GVN 2015/56

Beslutsunderlag:
 GVF Revidering av reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2015-10-13

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förslag till beslut (i
regionfullmäktige)


Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente ändras i 4 §,
organisation, med ett tillägg efter första stycket enligt följande:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens och barn- och utbildningsnämndens
förvaltningsorganisation är utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Regionstyrelsen är anställningsmyndighet för utbildnings- och arbetslivsförvaltningens
förvaltningschef.
Barn- och utbildningsnämnden är anställningsmyndighet för personal anställda i utbildningsoch arbetslivsförvaltningens centrala förvaltningsorganisation.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och barn- och utbildningsnämnden får båda genom
delegering överföra beslutanderätt till personal vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
enligt reglerna i 6 kap. 33-38§§ kommunallagen med beaktande av jävsreglerna i samma
kapitel 25§.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente får följande tillägg av
paragraf under rubriken ”Åliggande för nämndens ordförande”:
26 § I övrigt gäller vad i 6 kap kommunallagen är föreskrivet om nämnder.

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

Utdragsbestyrkande:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2015-10-21
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2015-10-07

Protokoll

Det behöver även tydliggöras att de båda utbildningsnämnderna separat kan ge
uppdrag till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, genom delegering överföra beslutanderätt
till personal vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Delegering av beslutanderätten till
personal tas upp i nämndernas delegationsordningar.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden saknar en paragraf (§ 26) under rubriken
”Åliggande för nämndens ordförande” i sitt reglemente och för att skapa enhetlighet
med övriga nämnder bör paragraf finnas även i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens 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
Barn- och utbildningsnämnden
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-10-23

Protokoll

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 utbildningsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den
medicinska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola och särvux samt för den psykologiska delen av elevhälsan när det
gäller kommunal förskoleklass och grundskola.
• Barn- och utbildningsnämndens reglemente ändras i 1 §, Verksamhetsområde, med

tillägget att nämnden även ansvarar för Science centret Fenomenalen. Skrivningen blir
således att Nämnden har också ansvar för Region Gotlands kulturskola och Science centret
Fenomenalen.
• 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 förskole-, fritidshem och grundskoleverksamhet finns ett antal avdelningar och förskoleoch/eller skolområden. Arbetsuppgifter och verksamhetsområden regleras genom barn- och
utbildningsnämndens anvisningar
• Barn- och utbildningsnämndens reglemente ändras i 4 §, Organisation, med efter

första stycket följande tillägg:
Barn- och utbildningsnämndens och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
förvaltningsorganisation är utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Regionstyrelsen är anställningsmyndighet för utbildnings- och arbetslivsförvaltningens förvaltningschef.
Barn- och utbildningsnämnden är anställningsmyndighet för personal anställda i utbildnings- och
arbetslivsförvaltningens centrala förvaltningsorganisation.

Fors
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-10-23

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-10-08

fors. BUN § 100
Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får båda genom
delegering överföra beslutanderätt till personal vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen enligt
reglerna i 6 kap. 33 – 38 §§ kommunallagen med beaktande av jävsreglerna 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 utbildningsförvaltningen 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
förvaltningsorganisationen 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 befintlig skrivning, ” Inom
förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamheten skall finnas det antal barn- och utbildningsdistrikt
som kommunfullmäktige beslutar. Distriktens arbetsuppgifter och verksamhetsområden regleras genom
beslut av kommunfullmäktige och genom barn- och utbildningsnämndens anvisningar. Övrig
verksamhet organiseras av barn- och utbildningsnämnden.”, behöver revideras.
Förvaltningen föreslår i stället följande lydelse av första stycket i denna paragraf: ” Inom
förskole-, fritidshem och grundskoleverksamhet finns ett antal avdelningar och förskole- och/eller

Fors.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-10-23

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-10-08

fors BUN § 100
skolområden. Arbetsuppgifter och verksamhetsområden regleras genom barn- och utbildningsnämndens
anvisningar.
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.
Arbetsutskottet 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 vuxenutbildningsförvaltningen och att förvaltningen avser att utarbeta förslag till
reviderad delegationsordning.

Expedieras:

- Regionstyrelsen
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för kännedom
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-12-14

Handlingar till

Ärende 11

Vattenskyddsområde med tillhörande
skyddsföreskrifter för Burs
grundvattentäkt
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-11-25, § 373
• Ledningskontoret 2015-10-07
• Tekniska nämnden 2015-09-23, § 204

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-11-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Rs § 373
Au § 365

Förslag till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter
för Burs grundvattentäkt
RS 2015/588

- Tekniska nämnden 2015-09-23, § 204
- Ledningskontoret 2015-10-02

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Regionstyrelsen beslutar att förslaget, så snart det kompletterats med information
gällande överklagan, överlämnas till regionfullmäktige för beslut att:
-

-

-

med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken besluta om vattenskyddsområde för Burs
grundvattentäkt inom Region Gotland, 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
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.

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 tillhörande skyddsföreskrifter
möjliggör att den målsättning för vattenanvändningen som beskrivs i såväl EU:s som i
svensk lagstiftning kan uppnås.
Det slutliga förslaget har behandlats av tekniska nämnden som i beslut § 204/2015
förslår att förslaget till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter skall
fastställas av regionfullmäktige.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-11-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Rs § 373 forts.
Au § 365

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.
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.
Ledningskontoret föreslår att förslaget överlämnas till regionstyrelsen och vidare till
regionfullmäktige för fastställelse med den justeringen att Bilaga 3 kompletteras med
följande textavsnitt:
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).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ledningskontoret
Jan von Wachenfeldt
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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
regionfullmäktige för beslut att
- med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken besluta om vattenskyddsområde
för Burs grundvattentäkt inom Region Gotland, 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 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 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

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

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

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

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
samrådsredogörelse 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 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.
Ledningskontoret föreslår att förslaget överlämnas till regionstyrelsen och
vidare till regionfullmäktige för fastställelse med den justeringen att Bilaga 3
kompletteras med följande textavsnitt –

(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).)

LEDNINGSKONTORET

Per Lindskog
T f regiondirektör

Bilagor:
1.
2.
3.
4.
5.

Vattenskyddsområde
Vattenskyddsföreskrifter
Allmänna upplysningar
Samrådsredogörelse
Tekniska nämndens beslut § 204/2015

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-09-23

TN §

204

Förslag till vattenskyddsområde för Burs

AU §

122

TN 2015/855

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige:
• Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken besluta om vattenskyddsområde för Burs
grundvattentäkt inom Region Gotland, 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
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.

•

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.

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:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-09-23

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

Justerare:

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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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 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.

12 (15)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr TN 2015/855

Region Gotland

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.
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för Burs
grundvattentäkt
Samrådsprocessen inleddes med ett informations- och dialogmöte tisdagen den 28 april 2015 där
förslag till ansökan (version 1.0, 2015-03-03) presenterades översiktligt och en öppen dialog hölls
med de 16 deltagarna på mötet. Inbjudan till dialogen skickades ut den 10 april 2015 till samtliga
kända fastigheter inom föreslaget skyddsområde samt även de fastighetsägare närmast utanför
skyddsområdet. En annons infördes likaså om mötet i lokalpressen (GT, GA) den 18 april 2015.
Anteckningar efter informations- och dialogmöte bifogas.
Tekniska nämnden beslutade i maj 2015 om att samråda förslag till ansökan med myndigheter och
organisationer samt gav ägare och innehavare av särskild rätt möjlighet att yttra sig över ansökan.
Samråd har skett med följande myndigheter: Länsstyrelsen, SGU, Havs- och vattenmyndigheten,
Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk, Trafikverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Naturvårdsverket, MHN (här ingår även förebyggande räddningstjänst) och BN. Remiss skickades ut
den 11 maj 2015 och synpunkter skulle lämnas senast den 30 juni 2015.
Samråd har även skett med: LRF, Företagarna Gotland, Naturskyddsföreningen och lokalt vattenråd.
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 fått 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/samrådsmöte inte bedömdes vara nödvändigt.
Med anledning av inkomna synpunkter har teknikförvaltningen (TKF) funnit skäl att i viss mån revidera
föreslagna vattenskyddsföreskrifter för Burs grundvattentäkt. Däremot har det inte funnits skäl att
revidera föreslaget vattenskyddsområde. Nedan följer ändringarna och dessa jämförs även med
förslag i ansökan, version 1.0, 2015-03-03. Slutligen följer en sammaställning av samtliga synpunkter
som har kommit in i det skriftliga samrådet samt TKF:s bemötande på dessa. I sammanställningen
framgår 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, överlåtelse och
därmed jämförbara förfaranden.

Hantering: Tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande, användning,
förpackning, förvaring, lagring, destruktion,
konvertering, saluförande, överlåtelse och
därmed jämförbara förfaranden.

2
2 § Definitioner (tillägg)

2 § Definitioner

Punktsanering: Tillfälligt enskilt användande
av små mängder biocider, ex. råttgift eller
insektsdödande medel, för att avhjälpa mindre
olägenhet orsakad av ohyra.
6 § Hälso- och miljöfarliga ämnen

6 § Hälso- och miljöfarliga ämnen

Primär och 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.

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 kräver tillstånd.

Tvätt och rengöring av fordon och arbetsmaskiner är förbjuden.
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.

11 § Asfalt, oljegrus och vägsalt

11 § Asfalt, oljegrus och vägsalt

Primär skyddszon
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.

Sekundär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt kräver
tillstånd.

Sekundär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt kräver
tillstånd.

Spridning av vägsalt kräver anmälan.

Spridning av vägsalt kräver tillstånd.
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Instans/
Inkommande datum

Synpunkter/Åtgärder
I texten anges TKF vilket avser Teknikförvaltningen

Myndigheter
1.
Naturvårdsverket
2015-05-28
Bemötande:

Naturvårdsverket avstår från att lämna synpunkter i ärendet.

2.
Skogsstyrelsen
2015-06-03

1) Det finns inte någon mindre skola utan det rör sig om en
kooperativ förskola. Det gäller även fortsättningsvis.

TKF konstaterar att Naturvårdsverket har avstått från att lämna synpunkter.

2) Under stycket bekämpningsmedel omnämns behandling av
plantor. Godkända insekticider får enligt nuvarande beslut användas
fram till 31 december 2015. Tillstånden ges för några år i taget. Allt
fler skogsägare väljer att plantera giftfria plantor med mekaniska
skydd mot snytbaggen. FSC-certifierade skogsägare måste begära
dispens för att få använda insekticider.
3) 5§ Kemiska bekämpningsmedel
I norra delen av Burs Skolgården 2:3 finns ett almbestånd.
Skogsstyrelsen bedriver ett arbete med att skydda almbestånden på
ön mot almsjuka. Det innebär att sjuka träd avverkas och tas bort
och sedan pluggas almstubbarna med Ecoplug. Ecoplug består av en
plastkapsel som innehåller glyfosat, som också marknadsförs som
Roundup. Det berörda almbeståndet 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 från
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
Bemötande:
4.
MHN
2015-06-18

Myndighet för samhällsskydd och beredskap avstår från att yttra sig.

TKF konstaterar att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
avstår från att yttra sig.
1) Föreskrifterna är anpassade efter Visby vattenskyddsområdes
skyddsföreskrifter. I samband med ansökan för Visby
vattenskyddsområde har ett gediget arbete genomförts med att ta
fram väl avvägda och tydliga föreskrifter. Då dessa termer,
definitioner och förklaringar även återfinns i aktuell ansökan är
bedömningen att ansökan håller en bra nivå och några ytterligare
förtydliganden bedöms inte behövas.
2) I vissa avseenden är föreskrifterna något mer begränsande än
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föreskrifterna för Visby vattenskyddsområde. Detta beror på att
vattentäkten i Burs är känsligare i vissa avseenden. Bland annat är
grundvattenmagasinet öppet då vattentäkten är anlagd i jordlagren.
Genomsläppligheten är hög då jordlagren utgörs av sand och grus.
Detta innebär i sin tur ett dåligt skydd mot transport av föroreningar
från markytan till grundvattenmagasinet. Av denna anledning
avviker vissa delar i Burs skyddsföreskrifter mot Visbys
skyddsföreskrifter.
3) Av Naturvårdsverkets handbok 2010:5 om vattenskyddsområde
framgår att det kan finnas anledning att förbjuda fordonstvätt där
man använder s.k. avfettningsmedel eller dylikt, alternativt endast
tillåta det på plats med avlopp till spillvattenledning. Eftersom
genomsläppligheten är hög och skyddet mot transport av
föroreningar från markytan till grundvattenmagasinet är dåligt
föreslås 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 måste få ett bättre närskydd i form av brunnsöverbyggnad
och inhägning för att skydda grundvattentäkten.

Bemötande Sveriges
geologiska undersökning:

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

2) Avgränsningen av det sekundära skyddsområdets yttre gräns
skulle med fördel kunna täcka ett större område, 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 område med stor sannolikhet är ett betydelsefullt grundvattenbildningsområde till grundvattentäkten i Burs och då spelar transportiden för en eventuell förorening mindre roll.

2) Vattentäkten är belägen omedelbart på den nordöstra sidan av
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den svaga höjdrygg som löper längs vägen genom Burs, från sydost
till nordväst. Höjdryggens topografi ökar även svagt mot nordväst.
Höjdryggen längs vägen utgör en svag ytvattendelare i området.
Mellan 400 m och 500 m nordväst om vattentäkten förekommer en
annan svag ytvattendelare tvärs höjdryggen.
Den naturliga grundvattenavrinningen i området bedöms följa
ytvattenavrinningen. Norr om vattentäkten bedöms grundvattenavrinningen att ske mot det dike/bäck som upprinner norr om
vattentäkten. Vattenuttaget från vattentäkten är litet och påverkar
endast den naturliga grundvattenytan marginellt. Grundvatten som
bildas norr om föreslaget vattenskyddsområde bedöms följa den
naturliga avrinningen mot detta dike/bäck norr om vattentäkten.
Det föreslagna vattenskyddsområdet föreslås kvarstå. 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 några synpunkter
med anledning av samrådet.

Bemötande Havs- och
vattenmyndigheten:

TKF konstaterar att Havs- och vattenmyndigheten har avstått från
att lämna synpunkter avseende ansökan.

7.
1) I en ansökan om vattenskyddsområde är det ofrånkomligt att
Länsstyrelsen i Gotlands län man på kartor anger ett ungefärligt läge på vattentäkten. Däremot
2015-06-30
bör inte vattentäkternas koordinater, pga sekretess, anges i ansökan.
2) Länsstyrelsen vill också särskilt poängtera att det är viktigt att
gränsdragningarna mellan primär och sekundär zon är korrekta och
tydliga och att det framgår vilka kriterier som gäller för respektive
zon. På osäkra ställen bör en kvalitetsgranskning genomföras tex
genom fältbesök och undersökning eller bedömning av platsspecifika
förutsättningar.
3) Något tillstånd enligt 11 kapitlet miljöbalken (MB) finns inte för
grundvattentäkten. Bortledande av grundvatten är enligt 11 kap 2 §
MB vattenverksamhet. Normalt krävs tillstånd från Mark- och milj
ödomstolen för att bedriva vattenverksamhet. Enligt 11 kap 12 § MB
behövs inte tillstånd om det är uppenbart att varken enskilda eller
allmänna intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på
vattenförhållandena. Som information kan Länsstyrelsen meddela att
samtliga kommunala vattentäkter ska ha ett tillstånd enligt 11 kap,
oberoende av vattentäktens storlek, enligt Vattenmyndigheternas
förslag på åtgärdsprogram.
4) Under avsnittet om klimatförändringarnas påverkan på vattentäkten i Träkumla, bör även beskrivas hur förändrade grundvattennivåer och torka kan komma att påverka den kommunala vattenförsörjningen i området. Enligt SGU rapport 2015:19, Grundvattennivåer i ett förändrat klimat - nya klimatscenarier, anges det att i
sydöstra Sverige beräknas perioden med sjunkande grundvattennivåer bli längre och eventuellt kan grundvattennivåerna under
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vintern bli något högre. Vidare anges att i sydöstra Sverige förväntas
nybildningen av grundvatten minska, vilket totalt kan resultera i en
minskad grundvattentillgång.
5) Området för Burs vattenskyddsområde ingår i riksintresse för
kulturmiljö. Om schaktningar, andra grävningar eller ytterligare
bebyggelse i anslutning till fornlämning ska genomföras så måste
man söka tillstånd till detta hos Länsstyrelsen.
Synpunkter på föreskrifterna:
6) Länsstyrelsen ser det som angeläget att de nya föreskrifterna
utformas så att de ger ett fullgott skydd för vattentäkterna och kan
förväntas vara funktionella under lång tid framöver.
7) Länsstyrelsen ser att föreskrifterna för Burs vattenskyddsområde
är mer genomarbetade och tydliga jämfört med de föreskrifter som
föreslås för Träkumla vattenskyddsområde. Detta antas bero på 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 många, är att det är
bättre att skriva Drivmedel i fordons och mobila arbetsmaskiners
bränsletankar är tillåten, 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 får
endast ske på ett sådant sätt att hela volymen kan omhändertas vid
läckage. Det är här oklart om lagring ingår i ordet hantering.
b) Föreslår att det i primär och sekundär zon istället ska stå:
Punktbehandling av enskilda växter samt punktsanering av ohyra
och skadedjur är tillåten.
c) Länsstyrelsen anser att det ska finnas ett logiskt och konsevent
sammanhang i hur spridning av kemiska bekämpningsmedel
behandlas inom föreskrifter i vattenskyddsområden på Gotland.
Detta för att fastighetsägare och lantbrukare ska kunna känna att
det finns en förutsägbarhet i hur myndigheterna hanterar frågan.
Länsstyrelsen ser också att det är viktigt med likabehandling över
hela Gotland. Länsstyrelsen anser därför att spridning av kemiska
bekämpningsmedel ska vara förbjudet i primär zon i områden där
återfynd av bekämpningsmedel har gjorts i kommunala vattentäkter.
Detta anges också som krav av branschorganisationen Svenskt
vatten. Länsstyrelsen föreslår att man arbetar efter denna princip i
kommande vattenskyddsområden.
10) 7 § Växtnäringsämnen, ensilage och hållande av djur
I primär zon anges att Lagring av växtnäringsämnen direkt på 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 vattenskyddsområdet.

12) 11 § Asfalt, oljegrus och vägsalt

För att ensa föreskrifterna mellan olika vattenskyddsområden bör
spridning av vägsalt i sekundär skyddszon kräva tillstånd.
Bemötande Länsstyrelsen:

1) Justering kommer att göras i ansökan.
2) Arbetet med indelning av vattenskyddsområdet i skyddszoner har
följt Naturvårdsverkets rekommendationer i Handbok 2010:5. I
avsnitt 4.3.2 i handboken anges förslag på arbetsgång vid
grundvattentäkter. Då uttaget från vattentäkten kraftigt understiger
100 m3/d har arbetsgången följt den rekommenderade basnivån 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 detaljeringsnivån på utredningarna.
Utifrån fältbesök och beräkningar har den bästa uppskattningen av
skyddszoner presenterats. Utgångspunkten för gränsdragningar och
zonernas utformning framgår av texten i det tekniska underlaget
(avsnitt 7). Här framgår 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 då de inte är fastställda.
Förslag på skyddszoner kommuniceras i samrådet. Samrådet har en
viktig funktion i arbetet med utformning av skyddszoner, då 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 område nu prioritera vattenskyddsarbetet. Tillstånd 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 påverkas i olika
klimatscenarier bedöms i huvudsak vara en fråga för regionens
strategiska arbete med vattenförsörjning samt en fråga att ta
ställning till vid en tillståndsansökan.
Uppgifterna är mest relevanta vid en tillståndsprövning vid
bedömning av omgivningspåverkan. För att påverka den kommunala
vattenförsörjningen krävs stora förändringar av grundvattennivåer
(flera meter) då brunnen har högre kapacitet än nuvarande uttag.
Påverkan på grundvattennivåer vid framtida klimatförändringar
bedöms inte påverka transporthastigheter och tillrinningsområde i
tillräckligt stor utsträckning, dvs de uppgifter som ligger till grund för
vattenskyddsområdets utformning.
Stycket om klimatförändringar i ansökan ska dock uppdateras
baserat på SGU:s studie som väger tyngre än nuvarande referens
(ÖP).
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5) TKF noterar detta.
6) TKF har haft denna målsättning.
7) Det stämmer.
8) TKF har valt följande konstruktion: Om något inte omfattas av
förbud så anges det att det är tillåtet. Om något inte omfattas av
tillstånd/anmälan så anges det att det inte krävs tillstånd/anmälan.
Syftet är att hänvisa tillbaka till tillstånds/anmälningsplikten och
förstärka betydelsen av denna. Föreskrifterna för Visby och
Träkumla är konstruerade på samma sätt. TKF anser att
konstruktionen är tydlig och väljer att behålla denna.
9a) Hantering definieras under § 2. Förvaring omfattas vilket får
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 behålla denna. En komplettering görs
dock med en definition av punktsanering enligt följande:
”Punktsanering: Tillfälligt enskilt användande av små mängder
biocider, ex. råttgift eller insektsdödande medel, för att avhjälpa
mindre olägenhet orsakad av ohyra.”
9c) Det rekommenderas i Naturvårdsverkets allmänna råd (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 får anses vara högst
proportionerligt i Burs. Avsaknad av bekämpningsmedelsrester i
grundvattnet har liten relevans eftersom vattentäkten ska skyddas
såväl mot pågående som tillkommande verksamheter och säkras för
en lång 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 dåligt skydd mot transport av föroreningar från markytan till grundvattenmagasinet. Naturlig barriär saknas och sårbarheten i anslutning till vattentäkten kan därför betecknas som hög till
extremt hög. TKF menar att sårbarheten motiverar att ingen lagring
ska ske av växtnäringsämnen direkt på mark. Fastighetena i den
primära zonen ligger mycket nära vattentäkten där uttag sker i
jordlager. Fastigheterna som berörs är så vitt TKF har kännedom om
bostadsfastigheter och inte lantbruk. Således bedöms föreskriften
inte påverka 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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Trafikverket
2015-07-30

9
Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende och har inget att
invända emot.

Bemötande Trafikverket:

TKF konstaterar att Trafikverket inte har några invändningar mot
ansökan.

8.
BN
2015-07-30

BN har inget att erinra mot förslaget. Bedömningen är att förslaget
är förenligt med översiktplanen.
TKF konstaterar att BN inte har några invändningar mot ansökan.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark
Inget har inkommit.
Visby den 26 aug 2015

Ann-Sofi Lindskog
Avdelningschef Infrastruktur

Claudia Castillo
Projektledare
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Bilaga

Datum: 2015-04-30

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 vattenskyddsområden varför båda parter deltog.
Från Regionen deltog:
Ann-Sofi Lindskog, Teknikförvaltningen
Sten Reutervik, Teknikförvaltningen
Claudia Castillo, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Från Länsstyrelsen 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
avloppsanläggningar 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 av en viss storlek.
En deltagare som representerar vattenrådet undrade om de kommunala avloppsdammarna, som finns
ca en km norr om planerat vattenskyddsområde, 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 vattenskyddsområde 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 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 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.
Noterat av Claudia Castillo
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Handlingar till

Ärende 12

Vattenskyddsområde med tillhörande
skyddsföreskrifter för Träkumla
grundvattentäkt
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-11-25, § 374
• Ledningskontoret 2015-10-08
• Tekniska nämnden 2015-09-23, § 205

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-11-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Rs § 374
Au § 366

Förslag till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter
för Träkumla grundvattentäkt
RS 2015/589

- Tekniska nämnden 2015-09-23, § 205
- Ledningskontoret 2015-10-08

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 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

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.
Teknikförvaltningen har inte funnit skäl att revidera föreslaget vattenskyddsområde eller
föreslagna skyddsföreskrifter utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-11-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Rs § 374 forts.
Au § 366

Det slutliga förslaget har behandlats av tekniska nämnden som i beslut § 205/2015
förslår att förslaget till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter skall
fastställas av regionfullmäktige.
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.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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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 regionfullmäktige 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

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

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

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

2(2)

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 samrådsredogörelse 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.

LEDNINGSKONTORET

Per Lindskog
T f regiondirektör
Bilagor:

1.
2.
3.
4.
5.

Vattenskyddsområde
Vattenskyddsföreskrifter
Allmänna upplysningar
Samrådsredogörelse
Tekniska nämndens beslut § 205/2015

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-09-23

TN §

205

Förslag till vattenskyddsområde för Träkumla

AU §

123

TN 2015/772

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt 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
”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 ”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.

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:

Utdragsbestyrkande:

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 Träkumlas grundvattentäkt bör fastställas av regionfullmäktige.
Syfte och motiv för ansökan
Kommunal vattenförsörjning i Träkumla 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 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
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:

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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Postadress 621 81 Visby
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr TN 2015/772

Region Gotland

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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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr TN 2015/772

Region Gotland

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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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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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för Träkumlas
grundvattentäkt
Samrådsprocessen inleddes med ett informations- och dialogmöte onsdagen den 15 april 2015 där
förslag till ansökan (version 1.0, 2015-03-03) presenterades översiktligt och en öppen dialog hölls
med de 17 deltagarna på mötet. Inbjudan till dialogen skickades ut den 31 mars 2015 till samtliga
kända fastigheter inom föreslaget skyddsområde samt även de fastighetsägare närmast utanför
skyddsområdet. En annons infördes likaså 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 samråda förslag till ansökan med myndigheter
och organisationer samt gav ägare och innehavare av särskild rätt möjlighet att yttra sig över
ansökan.
Samråd har skett med följande myndigheter: Länsstyrelsen, SGU, Havs- och vattenmyndigheten,
Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk, Trafikverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Naturvårdsverket, MHN (här ingår även förebyggande räddningstjänst) och BN. Remiss skickades ut
den 11 maj 2015 och synpunkter skulle lämnas senast den 30 juni 2015.
Samråd har även skett med: LRF, Företagarna Gotland, Naturskyddsföreningen och lokalt vattenråd.
Remiss skickades ut den 11 maj 2015 och synpunkter skulle lämnas senast den 30 juni 2015.
Samliga ägare (17 fastigheter och 28 fastighetsägare) har fått 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/samrådsmöte inte bedömdes vara nödvändigt.
Nedan följer en sammaställning av samtliga synpunkter som har kommit in samt teknikförvaltningens
(TKF) bemötande på dessa. I sammanställningen framgår även de mindre justeringar av ansökan som
kommer att utföras. TKF har inte funnit skäl att revidera föreslaget vattenskyddsområde eller föreslagna vattenskyddsföreskrifter för Träkumla grundvattentäkt.

2
Instans/
Inkommande datum

Synpunkter/Åtgärder
I texten anges TKF vilket avser Teknikförvaltningen

Myndigheter
1.
Naturvårdsverket
2015-05-28
Bemötande:

Naturvårdsverket avstår från att lämna synpunkter i ärendet.

2.
MHN
2015-06-18

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter på
”Förslag till ansökan om reviderat vattenskyddsområde med föreskrifter för Visbys grundvattentäkter”:

TKF konstaterar att Naturvårdsverket har avstått från att lämna synpunkter.

1) Föreskrifterna är anpassade efter Visby vattenskyddsområdes
skyddsföreskrifter. I samband med ansökan för Visby
vattenskyddsområde har ett gediget arbete genomförts med att ta
fram väl avvägda och tydliga föreskrifter. Då dessa termer,
definitioner och förklaringar även återfinns i aktuell ansökan är
bedömningen att ansökan håller en bra nivå och några ytterligare
förtydliganden bedöms inte behövas.
2) Eftersom Träkumla vattenskyddsområde samt Visby vattenskyddsområde till viss del överlappar varandra omfattas vissa
områden av båda skyddsföreskrifterna. Nivån bör då, vad gäller
förbud, tillstånd samt anmälan vara likartade för att inte skapa
förvirring. I vissa avseenden är föreskrifterna i Träkumla avvikande
mot föreskrifterna för Visby vattenskyddsområde. Det beror på att
ett par förtydliganden har gjorts, men nivån vad gäller förbud,
tillstånd 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 skyddsområdena för
Visby och Träkumla överlappar varandra har målsättningen varit att
ha så 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 vattenskyddsområde
för Träkumla överlappar med vattenskyddsområdet för Visby.
Kombinationen av de båda vattenskyddsområdena utgör ett tillräckligt skydd för grundvattentäkten i Träkumla. Dock ser SGU hellre att
grundvattentäkten i Träkumla inkorporeras i vattenskyddsområdet
för Visby. På så sätt försvinner överlappande skyddsområden med
delvis olika föreskrifter. Om regionen ändå väljer ett separat
vattenskyddsområde för Träkumla grundvattentäkt krävs en tydlig
plan för hur man ska hantera tillsyn och efterlevnad av föreskrifterna
i områden med överlappande skyddsområden.
2) SGU vill ändå lämna specifika kommentarer på underlagsmaterialet och skyddsområdets avgränsning. SGU anser att områdets
avgränsning bör utökas i nordvästlig ledd. I underlaget (3.8 natur-
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liga barriärer och sårbarhetsbedömning) står det bland annat att
området NV om vattentäkten med berg i dagen har hög sårbarhet.
Dock utesluts detta område med motiveringen att avståndet till
grundvattentäkten är ca 500m och att transporttiden för en
förorening till vattentäkten förväntas vara lång. SGU anser att ett
vattenskyddsområde bör omfatta vattentäktens tillrinningsområde.
Om endast delar av tillrinningsområdet ska ingå i vattenskyddsområdet bör områden med hög sårbarhet, stora risker och områden
där merparten av grundvattenbildningen sker till vattentäkten
prioriteras, detta trots att grundvattnets transporttid till täkten kan
vara mer än 100 dagar respektive ett år. SGU anser att aktuellt
område med berg i dagen är ett viktigt infiltrationsområde med hög
sårbarhet och därför bör ingå i vattenskyddsområdet för Träkumla.
SGU anser också 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 tryckförhållanden.
Bemötande Sveriges
geologiska undersökning:

1) Det finns för närvarande inte möjlighet att inkorporera Träkumla
vattenskyddsområde med Visby vattenskyddsområde. Detta bedöms
vara möjligt först den dag då det nu fastställda vattenskyddsområdet 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 frångått de låga värden som SGU angett för porositet i sin
utredning för Visby vattentäkter. Som stöd för detta har använts
resultat från undersökningar vid File Hajdar (Fagerlind & Nordberg,
1973) där den effektiva porositeten i ett borrhål i samma formation
som vattentäkten i Träkumla är installerad i uppvisade porositetsvärden på 2-16 %. De låga värden på 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 på 1 % som ansatts vid
beräkningar bedöms ge transporttider av tillräckligt konservativ
karaktär.
Att det sker en grundvattenbildning inom området med berg i dagen
behöver dock inte ifrågasättas. Dock görs bedömningen att det
beräknade området omfattande 365 dagars uppehålltid (som följer
Naturvårdsverkets rekommendationer) ska vara tillräckligt.
Slutligen konstateras att området med berg i dagen redan omfattas
av primär skyddszon för Visby vattentäkter. En utökning av vattenskyddsområdet för Träkumla vattentäkt alternativt införandet av en
tertiär skyddszon bedöms därför inte påverka skyddet av Träkumla
vattentäkt.
Sammanfattningsvis det föreslagna vattenskyddsområdet föreslås
därför kvarstå. Ansökan kompletteras med motiveringar enligt
ovanstående samt en notering om att skyddsområdet kan ses över
ifall vattenskyddsområdet för Visby vattentäkter justeras eller
upphävs.
Förslaget har avstämts med SGU per telefon.

4.
Havs- och vattenmyndig-

Havs- och vattenmyndigheten avser inte lämna några synpunkter
med anledning av samrådet.
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Bemötande Havs- och
vattenmyndigheten:

TKF konstaterar att Havs- och vattenmyndigheten har avstått från
att lämna synpunkter.

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

Myndighet för samhällsskydd och beredskap avstår från att yttra sig.

Bemötande:

TKF konstaterar att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
avstår från att yttra sig.

6.
1) Delar av vattenskyddsområdet för Träkumla ingår i Visbys vattenLänsstyrelsen i Gotlands län skyddsområde, vilket kommer att medföra att vissa fastigheter
2015-06-30
kommer att regleras av två olika vattenskyddsområden. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att försöka ensa föreskrifterna för Visby
vattenskyddsområde och Träkumla vattenskyddsområde så långt
möjligt. Det bör framgå tydligare i ansökan om Region Gotland
redan nu har tänkt så. I det framtida arbetet med vattenskyddsområden på 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 vattenskyddsområde är det ofrånkomligt att
man på kartor anger ett ungefärligt läge på vattentäkten. Däremot
bör inte vattentäkternas koordinater, pga sekretess, anges i ansökan.
3) Länsstyrelsen vill också särskilt poängtera att det är viktigt att
gränsdragningarna mellan primär och sekundär zon är korrekta och
tydliga och att det framgår vilka kriterier som gäller för respektive
zon. På osäkra ställen bör en kvalitetsgranskning genomföras tex
genom fältbesök och undersökning eller bedömning av platsspecifika
förutsättningar.
4) Något tillstånd enligt 11 kapitlet miljöbalken (MB) finns inte för
grundvattentäkten. Bortledande av grundvatten är enligt 11 kap 2 §
MB vattenverksamhet. Normalt krävs tillstånd från Mark- och milj
ödomstolen för att bedriva vattenverksamhet. Enligt 11 kap 12 § MB
behövs inte tillstånd om det är uppenbart att varken enskilda eller
allmänna intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på
vattenförhållandena. Som information kan Länsstyrelsen meddela att
samtliga kommunala vattentäkter ska ha ett tillstånd enligt 11 kap,
oberoende av vattentäktens storlek, enligt Vattenmyndigheternas
förslag på åtgärdsprogram.
5) Under avsnittet om klimatförändringarnas påverkan på vattentäkten i Träkumla, bör även beskrivas hur förändrade grundvattennivåer och torka kan komma att påverka den kommunala vattenförsörjningen i området. Enligt SGU rapport 2015:19, Grundvattennivåer i ett förändrat klimat - nya klimatscenarier, anges det att i
sydöstra Sverige beräknas perioden med sjunkande grundvattennivåer bli längre och eventuellt kan grundvattennivåerna under
vintern bli något högre. Vidare anges att i sydöstra Sverige förväntas
nybildningen av grundvatten minska, vilket totalt kan resultera i en
minskad grundvattentillgång.
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Synpunkter på föreskrifterna:
6) Länsstyrelsen ser det som angeläget att de nya föreskrifterna
utformas så att de ger ett fullgott skydd för vattentäkterna och kan
förväntas vara funktionella under lång tid framöver.
7) Länsstyrelsen anser att det generellt är bättre med positiva
ordalydelser än negationer. Ett exempel, bland många, är att det är
bättre att skriva Drivmedel i fordons och mobila arbetsmaskiners
bränsletankar är tillåten, 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 stå: Punktbehandling av enskilda växter samt
punktsanering av ohyra och skadedjur är tillåten.
Länsstyrelsen anser att det ska finnas ett logiskt och konsevent
sammanhang i hur spridning av kemiska bekämpningsmedel
behandlas inom föreskrifter i vattenskyddsområden på Gotland.
Detta för att fastighetsägare och lantbrukare ska kunna känna att
det finns en förutsägbarhet i hur myndigheterna hanterar frågan.
Länsstyrelsen ser också att det är viktigt med likabehandling över
hela Gotland. Länsstyrelsen anser därför att spridning av kemiska
bekämpningsmedel ska vara förbjudet i primär zon i områden där
återfynd av bekämpningsmedel har gjorts i kommunala vattentäkter.
Detta anges också som krav av branschorganisationen Svenskt
vatten. Länsstyrelsen föreslår att man arbetar efter denna princip i
kommande vattenskyddsområden.

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 också en reglering av tvätt och rengöring av fordon och
arbetsmaskiner.

Bemötande Länsstyrelsen:

1) TKF har vid utformning av föreskrifterna förTräkumla haft målsättningen att ha så 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 vattenskyddsområdet i skyddszoner har
följt Naturvårdsverkets rekommendationer i Handbok 2010:5. I
avsnitt 4.3.2 i handboken anges förslag på arbetsgång vid grundvattentäkter. Då uttaget från vattentäkten kraftigt understiger 100
m3/d har arbetsgången följt den rekommenderade basnivån 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
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begränsade vattenuttaget är det för den aktuella vattentäkten inte
rimligt att utöka detaljeringsnivån på utredningarna.
Utifrån fältbesök och beräkningar har den bästa uppskattningen av
skyddszoner presenterats. Utgångspunkten för gränsdragningar och
zonernas utformning framgår av texten i det tekniska underlaget
(avsnitt 7). Här framgår 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 då de inte är fastställda.
Förslag på skyddszoner kommuniceras i samrådet. Samrådet har en
viktig funktion i arbetet med utformning av skyddszoner, då 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 område nu prioritera vattenskyddsarbetet. Tillstånd 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 påverkas i olika
klimatscenarier bedöms i huvudsak vara en fråga för regionens
strategiska arbete med vattenförsörjning samt en fråga att ta
ställning till vid en tillståndsansökan.
Uppgifterna är mest relevanta vid en tillståndsprövning vid
bedömning av omgivningspåverkan. För att påverka den kommunala
vattenförsörjningen krävs stora förändringar av grundvattennivåer
(flera meter) då brunnen har högre kapacitet än nuvarande uttag.
Påverkan på grundvattennivåer vid framtida klimatförändringar
bedöms inte påverka transporthastigheter och tillrinningsområde i
tillräckligt stor utsträckning, dvs de uppgifter som ligger till grund för
vattenskyddsområdets utformning.
Stycket om klimatförändringar i ansökan kommer dock att uppdateras baserat på SGU:s studie som väger tyngre än nuvarande
referens (ÖP).
6) TKF har haft denna målsättning.
7) TKF tar till sig denna synpunkt inför kommande vattenskyddsarbete men väljer att inte göra några ändringar i dessa föreskrifter.
Dessa föreskrifter överensstämmer i hög grand med visbys föreskrifter då överlappning sker av skyddsområdena.
8) TKF har valt följande konstruktion: Om något inte omfattas av
förbud så anges det att det är tillåtet. Om något inte omfattas av
tillstånd så anges det att det inte krävs tillstånd. TKF anser att
konstruktionen är tydlig och väljer att behålla denna.
Det rekommenderas i Naturvårdsverkets allmänna råd (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 får anses vara högst proportionerligt i Träkumla. Avsaknad av bekämpningsmedelsrester i grund-
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vattnet har liten relevans eftersom vattentäkten ska skyddas såväl
mot pågående som tillkommande verksamheter och säkras för en
lång 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 då det finns
skyddande moränskikt på 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 några invändningar mot
ansökan.

8.
BN
2015-07-30

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

Bemötande BN:

TKF konstaterar att BN inte har några 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 på skyddsrör till den kommunala brunnen.
Detta är rostigt och det finns risk för läckage (sk kortenarör). Om
det är problem med vattenkvalitén borde ett rostfritt skyddsrör
installeras (framfört per telefon).

Bemötande:

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

Visby den 26 aug 2015

Ann-Sofi Lindskog
Avdelningschef Infrastruktur

Claudia Castillo
Projektledare

__________________________________________________________________________________
Samrådsredogörelse Träkumla vattenskyddskyddsområde

8

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
Från Länsstyrelsen 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 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 Träkumlatäkten. 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
dricksvatten.
En deltagare funderade över varför vattenskyddsområdet är runt brunnen och inte uppe i skogen
(norrut) där vattnet kommer ifrån? SWECO 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 av en 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
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-12-14

Handlingar till

Ärende 13

Ökad hastighet på väg 147 mellan
Lärbro och Slite. Motion av Alexander

Jansson (C)
Innehåll

• Regionstyrelsens förslag 2015-11-25, § 381
• Motion 2015-03-30
• Ledningskontoret 2015-10-05
• Tekniska nämnden 2015-09-23, § 220

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-11-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Rs § 381
Au § 373

Motion. Snabbt och säkert till Slite
RS 2015/225

- Motion 2015-03-02
- Tekniska nämnden 2015-09-23, § 220
- Ledningskontoret 2015-10-05

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen avslås.

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/tim.
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/tim. 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-vägarna skall vara mötesseparerade 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/tim. 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.
Ledningskontoret har inget att erinra mot tekniska nämndens bedömning.
Yrkande
Eva Nypelius (C) yrkar bifall till motionen. Simon Härenstam (M) och Johan Thomasson (L)
instämmer i yrkandet.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-11-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Rs § 381 forts.

Ordförande ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Eva Nypelius yrkande
och fann att arbetsutskottets förslag vunnit bifall. Omröstning begärs. Ja till
arbetsutskottets förslag och nej till Eva Nypelius yrkande. Åtta ledamöter röstade ja:
Meit Fohlin (S), Leif Dahlby (S), Tommy Gardell (S), Johnny Wiberg (S), Stefaan De
Maecker (MP), Isabel Enström (MP), Brittis Benzler (V) och Björn Jansson (C). Sju
ledamöter röstade nej: Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Stefan Nypelius (C),
Simon Härenstam (M), Anna Hrdlicka (M), Lena Celion (M) och Johan Thomasson (L).
Arbetsutskottets förslag vann alltså majoritet.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/225

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan von Wachenfeldt

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/tim.
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/tim. 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-vägarna skall vara mötesseparerade 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/tim. 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.
Ledningskontoret har inget att erinra mot tekniska nämndens bedömning.
Ledningskontoret
Per Lindskog
T f regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Tekniska nämnden 2015-09-23

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” (RHA)
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:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-12-14

Handlingar till

Ärende 14

Dygnet-runt-ambulans i Slite. Motion av

Lena Celion (M) och Mats Hedström (M)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-11-25, § 382
• Motion 2015-04-07
• Ledningskontoret 2015-10-13
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-16, § 97

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-11-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Rs § 382
Au § 374

Motion. Dygnet-runt-ambulans i Slite
RS 2015/244

- Motion 2015-04-07
- Ledningskontoret 2015-10-13

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen avslås.

Lena Celion (M) och Mats Hedström (M) föreslår i motion till regionfullmäktige att
ambulanstillgången i Slite utökas från dagtid kl 08-18 till hela dygnet.
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 utlösa optionen i avtalet.
Ledningskontoret finner ingen anledning att göra någon annan bedömning än hälso- och
sjukvårdsnämnden och stödjer därför nämndens beslut.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Slite 2015-04-02

Motion
Till Regionfullmäktige Gotland
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 varsel IVPA (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 utföraren 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

Lena Celion (M)

Mats Hedström (M)

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 regionfullmäktige att
ambulanstillgången 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 utlösa optionen i avtalet.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i beredningen av motionen lämnat följande
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 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 prio-1-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-1-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

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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Region Gotland
LEDNINGSKONTORET

Ärendenr RS 2015/244

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 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.
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
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.
Dirigeringsmöjligheter
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 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 utnyttjas 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 tjänsteman i beredskap
(TiB), vid resursbrist, har mandat att aktivera befintlig reservambulans med
besättning. Detta sker då i samverkan med larmcentral (SOS Alarm) och Falcks
driftjour.
Ledningskontoret finner ingen anledning att göra någon annan bedömning än hälsooch sjukvårdsnämnden och stödjer därför nämndens beslut.
LEDNINGSKONTORET

Per Lindskog

Regiondirektör
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REGI ON GOTL AND

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
ambulanstillgången 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:
Rolf Forsman, beställarchef
Regionstyrelsen

Justeringsman

Utdragsbestyrkande

2

Ärendenr: HSN 2015/231

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Rolf Forsman, beställarchef

Datum 26 augusti 2015

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Yttrande över motion om dygnsambulans i Slite
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden avstyrker motionen.
Bakgrund

Lena Celion (m) och Mats Hedström (m) föreslår i motion till
Regionfullmäktige 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 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 prio-1ärendena 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-1-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.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator_hsn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Ärendenr HSN 2015/231

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.
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 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.
Dirigeringsmöjligheter
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 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 utnyttjas 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.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Ärendenr HSN 2015/231

Region Gotland

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
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-12-14

Handlingar till

Ärende 15

Belysning på det statliga vägnätet.

Motion av Eva Gahnström m.fl. (C)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-11-25, § 383
• Motion 2015-03-02
• Ledningskontoret 2015-10-06
• Tekniska nämnden 2015-09-23, § 219

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-11-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Rs § 383
Au § 375

Motion. Belysning på det statliga vägnätet
RS 2015/136

- Motion 2015-02-24
- Tekniska nämnden 2015-09-23, § 219
- Ledningskontoret 2015-10-06

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

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.

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
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.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-11-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Rs § 383 forts.
Yrkande
Eva Nypelius (C) yrkar bifall till motionen. Simon Härenstam (M) och Johan Thomasson (L)
instämmer i yrkandet.
Ordförande ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Eva Nypelius yrkande
och fann att arbetsutskottets förslag vunnit bifall. Omröstning begärs. Ja till
arbetsutskottets förslag och nej till Eva Nypelius yrkande. Åtta ledamöter röstade ja:
Meit Fohlin (S), Leif Dahlby (S), Tommy Gardell (S), Johnny Wiberg (S), Stefaan De
Maecker (MP), Isabel Enström (MP), Brittis Benzler (V) och Björn Jansson (C). Sju
ledamöter röstade nej: Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Stefan Nypelius (C),
Simon Härenstam (M), Anna Hrdlicka (M), Lena Celion (M) och Johan Thomasson (L).
Arbetsutskottets förslag vann alltså majoritet.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland
ang. belysning på det statliga vägnätet
Vägbelysningen på det statliga vägnätet försvinner i snabb takt. Det beror dels på förbud 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 och fotgängarolyckor minskar mer än genomsnittet.
Vägbelysning påverkar trafiksäkerheten i mörker, framförallt för oskyddade trafikanter.
Olycksrisken är 1,5-2,0 gånger högre 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. Därför är det ologiskt att
belysningen monteras ner. Särskilt viktig är belysningen vid korsningar. När en bilförare 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!
Därför föreslår vi:
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.
Bro 150224

Eva Gahnström

Karl-Johan Boberg

Alexander Jansson

Ärendenr RS 2015/136

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan von Wachenfeldt

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.
Ledningskontoret har inget ytterligare att tillägga.
Ledningskontoret
Per Lindskog
T f regiondirektör
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Protokoll

Tekniska nämnden 2015-09-23

TN §

219

Motion. Belysning på 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 investeringar 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.
___
Protokollsutdrag
RS
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-12-14

Handlingar till

Ärende 16

En levande stadskärna. Motion av

Mats-Ola Rödén m.fl. (FP)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-11-25, § 384
• Motion 2015-03-02
• Ledningskontoret 2015-09-22
• Byggnadsnämnden 2015-09-09, § 148

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-11-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Rs § 384
Au § 376

Motion. En levande stadskärna
RS 2015/137

- Motion 2015-03-02
- Byggnadsnämnden 2015-09-09, § 148
- Ledningskontoret 2015-09-22

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen bifalls under förutsättning att beslut fattas om att en projektplan och en
kostnadsberäkning tas fram, samt att särskilda medel för projektets genomförande
anslås innan slutligt beslut fattas att genomföra projektet.

Folkpartiet förslår 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 arbetstillfällen 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.
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. 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.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-11-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Rs § 384 forts.
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 av en bred dialog och
förankring hos allmänheten, näringslivets representanter, organisationer, politiker och
tjänstemän 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.
Yrkande
Johan Thomasson (L) yrkar bifall till byggnadsnämndens beslut.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Johan Thomassons
yrkande och finner att regionstyrelsen enhälligt ställer sig bakom Johan Thomassons
yrkande.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

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 för besöksnäring och handel vilket i sin tur ger arbetstillfällen och intäkter för
Region Gotland. Kommunfullmäktige har 2009-12-14 fattat beslut om fördjupad
översiktsplan för Visby – 2025. Planen heter ”Hela Visby”. Ett namn med två betydelser.
Planen är ett bra dokument för 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 entrén 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 för mötet mellan Visby Innerstad – Ytterstad.
Syftet skall vara ”En levande stadskärna.”
Visionen skall mål och planer som stödjer syftet.

Folkpartiet Liberalerna

Mats-Ola Rödén

Frans Brozén

Johan Thomasson

Ulf Klasson

Lena Grund

Ärendenr RS 2015/137

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan von Wachenfeldt

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 Gotland 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
arbetstillfällen 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 idéer och visioner om ett
attraktivt stadsliv och hur exploateringar kan möta de tungt vägande kulturhistoriska anspråken.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/137

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 av en bred dialog och förankring hos allmänheten, näringslivets
representanter, organisationer, politiker och tjänstemän 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.
Ledningskontoret

Per Lindskog
T f regiondirektör

2 (2)

~ Region
mf Gotland
Byggnadsnämndens sammanträde 2015-09-09

Protokoll

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2015-08-26

BN § 148

RS-remiss - Motion En levande stadskärna
BN 2015/622

- SBF den 18 augusti 2015
I \U § 116

Byggnadsnämndens beslut
•

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.

Sammanfattning
Folkpartiet genom Mats-Ola Röden, Frans Brozen, Lena Grund, Johan Thomasson och
Ulf Klasson har lämnat in en motion till regionfulhnäktige med namnet - E n lemnde
stadskärna. Motionen har gått på remiss till byggnadsnämnden.

A v 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 arbetstillfällen och intäkter för Region Gotland.
Vidare framgår av motionen att korrununfulhnäktige 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
Östercentrum (Kv. Järnvägen, Södertorg, Kajsarn, Busstationen, Gutavallen,
Aktivitetspark, Skolporten-Öste1port, Östercentrum). Till detta korru11er en
traftkplanering som, enligt motionärerna, inte alltid går hand i hand med stadsplanering
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 m ål och i slutändan detaljplaner som har ett sammanhang. Särskilt skall
beaktas Södertorg och dess möjlighet att övergå från en parkeringsplats till entren till
Visb y Innerstad och till Adelsgatan - Östercentrum. Möjligheterna till badhus på
Gutavallen skall belysas i det konkreta planarbetet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

~ Region

~ G otland
Byggnadsnämndens sammanträde 2015-09-09

Protokoll

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2015-08- 26

BN § 148 forts
Genom motionen yrkar Folkpartiet att:
•

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 fInns från byggnadsnämndens sida flera anledningar att se positivt på den aktuella
motionen - En levande stadskärna. IVIotionen 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 Södelp ort, Södertorg och Södercentrum. Det ligger
enastående möjligheter i att frigöra den slumrande potential som faktiskt f1l1ns i detta
område. Det f1l1ns 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, förutom 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. Även 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 planprogrammen är utgångspunkter för de
detaljplanearbeten som inletts inom området, exempelvis gällande påbyggnader av
fastigheter i Östercentrum. 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 he1l1etsgrepp inte bör eller behöver sinka pågående planering
inom området.
Projektet bör initialt inriktas på att långsiktigt och strategiskt lösa de övergripande
struktur frågorna för bebyggelse, grönstruktur, trafIkrörelser 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:
,..............................
.

....... ; ...........

Utdragsbestyrkande:

~ Region

~ Gotland

Byggnadsnämndens sammanträde 2015-09-09

Protokoll

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2015-08-26

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. H ållbar
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,
m åste 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
mås te därför anslås.
D et föreslagna stadsutvecklingsarbetet bör bedrivas i projektform, i samarbete mellan i
första hand byggnadsnämnden och tekniska nämnden på uppdrag av regionstyrelsen.
Förutom referensgrupper från medborgare, näringsliv och politiker bör även extern
plan- och annan specialkompetens lmytas 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 region fullmäktige bifaller motionen, dock med reservation för att beslut tas
om att en projektplan och en kostnadsberälming 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 resenration för 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.
Yrkande
Meit Fohlin (S) yrkar att 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.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och fInner att byggnadsnämnden bifaller
Meit Fohlins yrkande.
Expedieras: Regionstyrelsen
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-12-14

Handlingar till

Ärende 17

Utveckla biblioteken som servicepunkter.

Motion av Brittis Benzler m.fl. (V)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-11-25, § 385
• Motion 2015-04-27
• Ledningskontoret 2015-10-06
• Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-15, § 58

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-11-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Rs § 385
Au § 377

Motion. Utveckla biblioteken som servicepunkter
RS 2015/282

- Motion 2015-04-20
- Ledningskontoret 2015- 10-06

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

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 samt genom att frågan behandlas i
utredning om serviceutbudet på Gotland (se beslut § 365 2015-11-25).

Brittis Benzler m.fl. (V) 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
motionen beskrivs att här redan finns informationsmaterial, 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.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat motionen i beslut KFN 2015/163. Där sägs
bland annat följande:
Enligt Bibliotekslagen 2013:801, 2 §, ska folkbiblioteken verka för det
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och
fri åsiktsbildning. ... 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 Gotland.
Ledningskontoret finner ingen anledning att göra någon annan bedömning än kultur- och
fritidsnämnden och stöder därför nämndens beslut.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Motion till fullmäktige i Region Gotland

Utveckla 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 av en 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 vardagsärenden.
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

Ärendenr RS 2015/282

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Karin Farinder
Näringslivsstrateg

Datum 6 oktober 2015

Regionstyrelsen

Motion. Utveckla biblioteken som servicepunkter
Förslag till beslut

•

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 motionen 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-tjänster 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 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 2015/282

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 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.”
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 videolänk viss tid vid alla bibliotek/digitala
servicecenter.

Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

2 (2)

~Region

~GoUand

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 fritids förvaltningen, 2015-08-17

Kultur- och fritidsnämndens 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.

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 vardags ärenden 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 konta.~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

IT-användning i den Regionala Digitala Agendan för 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.
Expedieras:
Registrator -rs
Ledningskontoret
Justerare:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-12-14

Handlingar till

Ärende 18

Förbättrade kontaktytor mellan politiker,
företagare och organisationer. Motion av

Simon Härenstam (M)
Innehåll

• Regionstyrelsens förslag 2015-11-25, § 386
• Motion 2015-04-27
• Ledningskontoret 2015-10-23

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-11-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Rs § 386
Au § 378

Motion. Förbättra kontaktytorna mellan politiker, företagare och
organisationer
RS 2015/283

- Motion 2015-04-27
- Ledningskontoret 2015-10-23

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad genom att ledningskontoret initierar dialogmöten i
enlighet med 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 företagsfrågor och
företagsklimat är prioriterade frågor för Region Gotland.
Möjligheten att boka ett möte med en politiker finns i praktiken redan i dag då
personliga kontakter kan tas via mejl eller telefon. Politiker har även tidigare på eget
initiativ genomfört företagsbesök. 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.
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 proaktiva 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.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Visby 2015-04-27

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 2015/283

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Camilla Ekelund

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 företagsfrågor 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 företagsklimatet. 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.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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Ärendenr RS 2013/283

Ledningskontoret
Region Gotland

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 tjänstepersoner, utan styrning till en bestämd dag. En
samordnad administration för mötesbokningar 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 proaktiva 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

Per Lindskog
Regiondirektör

Bilagor:

Bilaga 1 (Förslag till arbetsmodell och plan för dialog med näringslivet)

Exp till:

Ledningskontoret

2 (2)

Ärendenr RS 2015/283
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret
Camilla Ekelund

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 Årets 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 företagsorganisationerna, 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 av en samtalsledare.

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

Bilaga 1

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-12-14

Handlingar till

Ärende 19

Nyval i styrelser, bolag m.m. från och
med 2016-01-01
Innehåll
• Regionfullmäktiges valberednings protokoll 2015-11-19

Regionfullmäktiges valberedning
PROTOKOLL 2015-11-19

§1

Förslag på val av ledamöter, ersättare och revisorer i styrelser, bolag,
föreningar, stiftelser m.m. fr.o.m. 2016-01-01

§2

Anmodan att föreslå ledamöter och ersättare i Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

PROTOKOLL
Sammanträdesdag

Regionfullmäktiges valberedning

2015-11-19

Plats och tid

Visborgsallén 19, Rådhuset, kl. 13.15—13.35

Beslutande

Conny Kristensen Gahnström, ordförande
Leif Dahlby (S)
Cecilia Nygren (MP)
Per Edman (V)
Björn Dahlström (C)
Eva Nypelius (C), tjg ersättare
Margareta Persson (M), tjg ersättare

Utsedd att justera

Eva Nypelius

Justeringens plats
och datum

Ledningskontoret
2015-11-23
Paragrafer

Underskrifter

1-2

Sekreterare ..............................................................................................................................

Karin Hallberg

Ordförande ...............................................................................................................................

Conny Kristensen Gahnström

Justerande ...............................................................................................................................

Eva Nypelius

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Regionfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdag

2015-11-19

Datum för anslags
uppsättande

2015-11-24

Förvaringsplats
för protokollet

Ledningskontoret

Underskrift

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

Datum för anslags
nedtagande

2015-12-16

Regionfullmäktiges valberedning 2015-11-19

Protokoll

Vb § 1
Förslag på val av ledamöter, ersättare och revisorer i styrelser, bolag,
föreningar, stiftelser m.m. fr.o.m. 2016-01-01
Valberedningen tog till behandling upp förslag till val av ledamöter, ersättare, revisorer
m.m. i styrelser, stiftelser, bolag, föreningar m.m. som skall förrättas av
regionfullmäktige vid dess decembersammanträde 2015. Förteckning över aktuella val
hade upprättats av ledningskontoret.
Valberedningens förslag för beslut i regionfullmäktige
•

Förslag till val framgår av bilagan .

Vb § 2
Anmodan att föreslå ledamöter och ersättare i Regionala
etikprövningsnämnden i Linköping
Valberedningen diskuterade den anmodan som inkommit från Region Östergötland att
föreslå ledamöter och ersättare i Regionala etikprövningsnämnden i Linköping.
Valberedningens beslut
•

Inga förslag lämnas från Region Gotland.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Valberednings förslag till val i RF dec 2015
________________________________________________________________________________

GOTLANDS ENERGI AB
Mandatperiod: 2016/2017

Ombud till årsstämman:
S

Björn Jansson, Korpklintsvägen 15 lgh 1101, 621 41 Visby

Ersättare för ombudet vid årsstämman:
S

Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Visby

Ledamöter i delegation för samråd vid årsstämman:
S
M
C

Mikael Nilsson, Eugeniagatan 10, 621 46 Visby
Simon Härenstam, Ullgarnsvägen 7, 621 53 Visby
Eva Nypelius, Lokrume Nyplings 337, 621 74 Visby

Ledamöter i styrelsen (nominering till bolagsstämman)

MP Isabel Enström, Brunnsgatan 5, lgh 1001, 621 46 Visby
C
Stefan Nypelius, Bro Tors 110, 621 73 Visby

Ersättare i styrelsen: (nominering till bolagsstämman)
S

M

Conny Kristensen Gahnström, Lilla Skräddargården 7, 621 53 Visby
att inträda vid förhinder för Isabel Enström
Mats Hedström, Strandvägen 7, 624 48 Slite
att inträda vid förhinder för Stefan Nypelius

Lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Skradarve 211, 623 38 Havdhem

Ersättare för lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

GOTLANDS ELFÖRSÄLJNING AB

Ledamot i styrelsen:
S

Johnny Wiberg, Källunge Skällhorns 161, 621 71 Visby

Ersättare i styrelsen:
C

Lars Thomsson, Vänge Nickarve 253, 622 36 Romakloster

GOTLANDS ELNÄT AB (f.d. Gotlands Energientreprenad AB)

Ledamot i styrelsen:

MP Isabel Enström, Brunnsgatan 5, 621 46 Visby

Ersättare i styrelsen:
C

Stefan Nypelius, Bro Tors 110, 621 73 Visby

1

Valberednings förslag till val i RF dec 2015
________________________________________________________________________________

ALMI FÖRETAGSPARTNER GOTLAND AB
Mandatperiod: 2016/2017

Ombud till bolagstämman:
S

Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Gotlands Tofta

Ersättare för ombud till bolagsstämman:
S

Mikael Nilsson, Eugeniagatan 10, 621 46 Visby

Ledamöter i samrådsdelegation vid bolagsstämma:
S
C
M

Bo Björkman, Korpklintsvägen 15, 621 41 Visby
Lars Thomsson, Vänge Nickarve 253, 622 36 Romakloster
Simon Härenstam, Ullgarnsvägen 7, 621 53 Visby

Ledamöter i styrelsen: (Nominering till bolagsstämman)
S
C

Björn Jansson, Korpklintsvägen 15 lgh 1101, 621 41 Visby
Eva Nypelius, Lokrume Nyplings 337, 632 74 Visby
Maria Ahlsten, S:t Hansgatan 5, 621 57 Visby

Lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

Ersättare för lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
C

Barbro Hejdenberg Ronsten, Kastanjegatan 16, 621 44 Visby

STIFTELSER SOM FÖRVALTAS AV REGIONSTYRELSEN
Mandatperiod: 2016

Grupp 1

Stiftelsen för understöd åt nödställda sjuka i staden
Stiftelsen för Hilma och Axel Gustafssons minne
Drottning Christinas stiftelse
Stiftelsen för julgåva i Visby
Stiftelsen för extra kaffebjudningar på Göransgården
S A Petterssons stiftelse

Revisor:
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

Ersättare för revisor:
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Skradarve 211, 623 38 Havdhem

Grupp 2

Stiftelsen för Gotlands Norra Härads Tingshusbyggnadsskyldige
Samstiftelsen för Tallbackens sjukhem. (F.d. Stiftelsen för Follingbo sjukhus)
Mariahemmets samstiftelse
Samstiftelsen för premier till elever på Lövsta landsbygdsgymnasium
Hjalmar Westergård-Roos stiftelse

Revisor:

MP Björn Fransson, Lunds Västra 5, 622 61 Visby

Ersättare för revisor:
S

Ann-Marie Karlsson, Styrmansgatan 293, 621 51 Visby
2
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Grupp 3

Systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse
Gotlands kommuns sociala samstiftelse
Tullförvaltare Rudolf Odins stiftelse
Elsa Berglunds stiftelse
Sjukvårdens samstiftelse
Viktor och Therese Gyllenhammars stiftelse
Alma Bobergs stiftelse
Stiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor
Carl Degermans stiftelse
Stiftelsen Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond
Katarina och Ann-Marie Mårtenssons Minnesfond

Aukt revisor:

Lars Wallén, PwC Sverige, 113 97 Stockholm

Ersättare för aukt revisor:

Alexander McGuire, PwC Sverige, 113 97 Stockholm
REGION GOTLANDS SAMFÖRVALTADE STIFTELSER – Årsredovisning Grupp 1+2

Revisor:
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

Ersättare för revisor:
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Skradarve 211, 623 38 Havdhem

STIFTELSEN KONSUL OTTO ÅKERMANS HEM
(Förvaltas av socialnämnden)
Mandatperiod: 2016

Aukt. revisor:

Lars Wallén, PwC Sverige, 113 97 Stockholm

Under förutsättning av
regionfullmäktiges beslut 2015-12-14
om ändring av förvaltningsansvar
kommer stiftelsen att ingå i Grupp 3.

Ersättare för aukt. revisor:

Alexander McGuire, PwC Sverige, 113 97 Stockholm
GOTLANDS TEATERFÖRENING
Mandatperiod: 2016

Revisor:
M

Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby

Ersättare för revisor:
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

GOTLANDSFONDENS RÄKENSKAPER
Mandatperiod: 2016

Revisor:
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

Ersättare för revisor:
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Skradarve 3211, 623 38 Havdhem

Valberednings förslag till val i RF dec 2015
________________________________________________________________________________

STIFTELSEN MEDELTIDSVECKAN
Mandatperiod: 2016

Ledamot i styrelsen:
S

Bo Björkman, Korpklintsvägen 15 lgh 1003, 621 41 Visby

Ersättare i styrelsen:
M

Stefan Wramner, Birgers gränd 4, 621 56 Visby

Ombud till årsmötet:
S
C

Kjell Pettersson, Bulverksvägen 5, 624 44 Tingstäde
Hans Klintbom, Vibble Vävaregatan 11, 622 59 Visby

Ersättare för ombuden vid årsmötet:
S

Lotta Ekwall Ericsson, N:a Kyrkogatan 20 C, 621 55 Visby
att inträda vid förhinder för Kjell Pettersson.

M

Inger Harlevi, Valdemarsgatan 9, 621 45 Visby
att inträda vid förhinder för Hans Klintbom.

STIFTELSEN NORRLANDA FORNSTUGA
Mandatperiod: 2016

Revisorer:
S
C

Gerty Holmstedt, Gothem Botvalde 572, 624 30 Slite
Ingemar Nyström, Kräklingbo Stenstugu 511, 623 70 Katthammarsvik

Ersättare för revisorerna:
S

Olav Lindahl, Gothem Paradisvägen 11, 624 30 Slite
att inträda vid förhinder för Gerty Holmstedt

M

Lena Simonsson, Korsgränd 5, 621 56 Visby
att inträda vid förhinder för Ingemar Nyström

FÖRENINGEN HEMSEGÅRDEN
Mandatperiod: 2016

Revisor:
M

Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby

Ersättare för revisor:
S

Sonia Landin, Strandgatan 5 C, 621 57 Visby

STÅNGA IDROTTSFÖRENING
Mandatperiod: 2016

Revisor:
C

Hans Olsson, När Hallbjänne 504, 623 48 Stånga

Ersättare för revisor:
S

Greger Eneqvist, Stånga Smissarve 329, 623 60 Stånga
4
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WISBY RIDKLUBB
Mandatperiod: 2016

Revisor:
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

Ersättare för revisor:
FP

Lotta Jakobson, Lye Mannegårde 170, 623 61 Stånga

FÖRENINGEN LEADER GUTE

Ombud till årsstämmor: t.o.m. 2018
S

Johnny Wiberg, Källunge Skällhorns 161, 621 79 Visby

Ersättare för ombud: t.o.m. 2018

MP Isabel Enström, Brunnsgatan 5, 621 46 Visby

Revisor: t.o.m. 2018
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

Ersättare för revisor. t.o.m. 2018
C

Barbro Hejdenberg Ronsten, Kastanjegatan 16, 621 44 Visby

SCIENCE PARK GOTLAND

Revisor: 2016
S

Sonia Landin, Strandgatan 5 C, 621 57 Visby

Ersättare för revisor: 2016
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Skradarve 211, 623 38 Havdhem

STIFTELSEN BYGGNADSHYTTAN PÅ GOTLAND
Mandatperiod: 2016-2019

Ledamot:
C

Eva Gahnström, Bro Ytlings 411, 621 73 Visby

Ersättare:
S

Sven-Åke Malmberg, Bergmansgatan 1 B, 621 46 Visby

VISBY CENTRUM AB (tidigare VISBY STRÖVET AB)

Lekmannrevisor: 2016-2018
M

Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby

Ersättare för lekmannarevisor: 2016-2018
S

Ann-Marie Karlsson, Styrmansgatan 293, 621 51 Visby
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FÖRENINGEN GOTLANDS FORNVÄNNER
Mandatperiod: 2016-2017

Ledamöter i styrelsen:
C
M
S
S

Hans Klintbom, Vibble, Vävaregatan 11, 622 59 Visby
Inger Harlevi, Valdemarsgatan 9, 621 45 Visby
Meit Fohlin, Löjtnantsgatan 1, 621 49 Visby
Wera Svensson, Djuplundavägen 24, 621 50 Visby

Ersättare i styrelsen:
C

Peter Dolk, Vänge Skogs 156, 622 36 Romakloster
att inträda vid förhinder för Klintbom och Harlevi

S

Anita Klingvall, Visborgsgatan 2, 621 57 Visb
att inträda vid förhinder för Fohlin och Svensson.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-12-15

Handlingar till

Ärende 20

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
b-d) Amy Öbergs (FP) avsägelser från uppdragen som ersättare i
regionfullmäktiges valberedning, ersättare i socialnämnden samt ledamot
i regionfullmäktige.
e)

Margareta Perssons (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i
socialnämnden.

f)

Karen Holms (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i miljö- och
hälsoskyddsnämnden.

g-h) Filip Reinhags (S) avsägelse från uppdragen som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden samt ledamot i styrelsen för Gotlands
Musikstiftelse.

Änr

AmyÖberg
Väskinde Butter 345
62275 VISBY

2015 -11- 09
REGION GOTLAND

Till Region Gotland
62181 VISBY

•

•

Avsägelse av uppdrag.
Undertecknad, Amy Öberg, avsäger mig härmed mitt uppdrag som ersättare i
valnämnden fr.o.m. 2016-01-01 .

Visby den . r november 2015

ITrnut 6tw;
AmyÖberg

•

Kopia till:
Folkpartiet Liberalerna Gotland
Regementsgatan 2
62150 VISBY

Amy Öberg
Väskinde Butter 345
622 75 VISBY

Änr

2015 -11- O 9
REGION GOTLAND^

Till Region Gotland
621 81 VISBY

Avsägelse av uppdrag.
Undertecknad, Amy Öberg, avsäger mig härmed mitt uppdrag som ersättare i
socialnämnden fr.o.m. 2016-01-01.

Visby den ~? november 2015

Amy Öberg

Kopia till:
Folkpartiet Liberalerna Gotland
Regementsgatan 2
621 50 VISBY

Ånr

Amy Öberg
Väskinde Butter 345
622 75 VISBY

2015-11-09
REGION GOTLAND

Till Region Gotland
621 81 VISBY

Avsägelse av uppdrag.

Undertecknad, Amy Öberg, avsäger mig härmed mitt uppdrag som ordinarie ledamot
i fullmäktige fr.o.m. 2016-01-01.

Visby den T november 2015

Amy Öberg

Kopia till:
Folkpartiet Liberalerna Gotland
Regementsgatan 2
621 50 VISBY
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Region Gotland
621 81 VISBY

Avsägelse av uppdrag

Härmed avsäger jag mig uppdraget som ledamot i Socialnämnden.

Nisse Hablingbo
2015-11-10

Kopia
Moderata Samlingspartiet
Österväg 2
621 45 VISBY

Region Gotland
Miljö och Hälsoskyddsnämnden
Visborgsallén 19
SE-621 81 Visby

Avsägande av förtroendeuppdrag i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden

Jag vill härmed avsäga mig uppdraget som suppleant i Miljö- och
Hälsoskyddsnämnden, eftersom jag påbörjat heltidsstudier i Uppsala.

Uppsala den 12 november 2015.

Vänliga hälsningar,

Karen Holm, 720522-9268

Kopia till: Socialdemokraterna Gotland
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-12-14

Handlingar till

Ärende 21

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
• Thony Häggqvists medborgarförslag om att förse metallocken på dagvattensoch avloppsbrunnarna med gotlandsmotiv. (Inkom 2015-11-20) RS 2015/738
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Sven-Ove Westbergs medborgarförslag om belysning på strandpromenaden
mellan ringmurens slut och lasarettet. (Inkom 2015-11-26) RS 2015/750
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Håkan Olssons medborgarförslag om att ta bort tio ledamöter i
regionfullmäktige samt två regionråd. (Inkom 2015-11-30) RS 2015/759
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
• Håkan Olssons medborgarförslag om att lägga ner skolor på landsbygden.
(Inkom 2015-11-30) RS 2015/760
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn- och utbildningsnämnden.

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2015-11-20
REGION GOTLAND

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

^L<

/Å

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

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

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress
Postadress
E-postadress

Å fr)
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2015-11- 26
REGION GOTLAND

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

Sätta upp belysning på strandpromenaden mellan
ringmurens slut och lasarettet

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.

När man på kvällstid går strandpromenaden från
hamnen är det fint med all belysning men när man
kommer bort till slutet av ringmuren då blir det
beckmörkt tills man kommer fram till lasarettet

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

Namnteckning

2015-11-23

OVHJLA/N- Cyxxj_
Namnförtydligande

.

OOe^Xy^j^^
l

Sven-Ove Westberq
Slåttergatan 29

vv_3

Adress

Postadress

621 54 VISBY
E-postadress

evonevs@hotmail.com
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Änr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2015 -11- 3 O
REGION GOTLAND

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

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

(X]
|l

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

Namnteckning

"

Namnförtydhgande
Adress
—-*•<"—I—i—M \J,L "

Postadress
E-postadress

^(\.Q Pj
S

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2
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Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till

Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Z015 -11REGION GOTLAND

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

f3

SVdAor

! B ny
c

fvYX

0

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

[x]
l l

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

>C0*

Adress
Postadress

t)

n

04-

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

r

1O

c

lo

A \\Cer

(\r\ar

ner

4a
n y öve. r

?a

So

Op

b x r po rv

n

l i a \Oo A<^<x CAO (

n
aifc
OCV\
i

>, o

2. L

l

XolS-U-\g

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-12-14

Handlingar till

Ärende 22

Medborgarförslag; anmälan av
beslutade
Innehåll
• Molly Packaléns medborgarförslag om att anpassa tidtabell och sträckning för
buss 10 efter skoltiderna för Atheneskolan. RS 2014/38
• Tekniska nämnden 2015-10-28, § 240
• Medborgarförslag (Inkom 2014-01-17)
• Gunnar Bergfasths medborgarförslag om att skapa ett Visuellt Centrum som
en del av Science Park. RS 2015/249
• Regionstyrelsen 2015-11-25, § 378
• Medborgarförslag (Inkom 2015-04-13)
• Björn Sandbergs medborgarförslag om att säkerställa ett framgångsrikt
asylmottagande genom att beräkna och avsätta de extra resurser som krävs.
RS 2015/293

• Regionstyrelsen 2015-11-25, § 379
• Medborgarförslag (Inkom 2015-04-27)
• Johan Petterssons medborgarförslag om validering av tjänst som skolkurator
RS 2014/729

• Regionstyrelsen 2015-11-25, § 380
• Medborgarförslag (Inkom 2014-12-30)

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-10-28

TN §

240

Medborgarförslag. Anpassa tidtabellen och sträckning
för buss 10 efter skoltiderna för Atheneskolan

AU §

151

TN 2014/592

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås.

Molly Packalén föreslår i ett medborgarförslag;
Ändra 1) tidtabellen, 2) sträckning för buss 10 så att bussen passar skoltiderna samt går in via
Atheneskolan/Visborg.
Motivering: Vi på Athenskolan får inget busskort, men vi behöver ändå åka buss. Åk F-6 slutar alla
kl 14. Ingen buss går då vare sig mot Visby eller söderut.
Idag går bussen 13:45 eller 14:45 från Leva för mig som ska till Vibble. Jag får vänta 45 min på bussen
och måste gå över stora vägen vid Leva.
Bedömning
Det finns framtida planer om att i samband med Visborgsområdets utveckling även
stärka kollektivtrafiken mellan Vibble- Visborgsområdet- Visby, men detta är inget som
kommer att ske under de närmaste åren.
Förvaltningen kommer att ta hänsyn till linjesträckningen Vibble-VisborgsområdetVisby i kommande revideringar av linjetrafiken.
I dagsläget går stadstrafikens linje 1 förbi Atheneskolan ca 14.10 och fortsätter vidare
mot Visby. Gångsträckan mellan Atheneskolan och Kungsladugården är max ca 700
meter.
___
Protokollsutdrag
RS, förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

-öi- 1 7
REGION GOTLAND

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

Ändra 1) tidtabellen, 2) sträckning för buss 10 så att
bussen passar skoltiderna samt går in via
Atheneskolan/Visborg.
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.

Vi på Athenskolan får inget busskort, men vi
behöver ändå åka buss. Åk F-6 slutar alla kl
Ingen buss går då vare sig mot Visby eller söderut.
Idag går bussen 13:45 eller 14:45 från Leva för mig
som ska till Vibble. Jag får vänta 45 min på bussen
och måste gå över stora vägen vid Leva. Jag vill att
1) tidtabell och 2) sträckning ändras. Molly, 11 år.
Information om behandling av personuppgifter
.
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

0*0
[~]

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

Datum

2014-01-13

»

Ato4< (feteu^n

Namnförtydligande

Mollv Packalén
Vibble Basgången 1 1

Adress

Postadress

622 60 Visbv
stina. packalen(Q)svenskaspel. se

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

'p) \j S S

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-11-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Rs § 378
Au § 370

Medborgarförslag. Skapa ett Visuellt Centrum som en del av
Science Park Gotland
RS 2015/249

- Medborgarförslag 2015- 04-06
- Ledningskontoret 2015-09-23

Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret får i uppdrag att överlämna förslaget till styrelsen för Science Park
Gotland. Medborgarförslaget anses i och med detta vara besvarat.

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.
Science Park Gotland är en ideell förening bildad av dåvarande Gotlands kommun och
Högskolan på Gotland. Idag är Region Gotland och Uppsala Universitet Campus
Gotland huvudmän och tillsätter vardera tre styrelserepresentanter för föreningen.
Föreningens verksamhet bedrivs i enlighet med föreningens stadgar och enligt de
riktlinjer 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.
Expedieras:

Förslagsställaren
Styrelsen för Science Park Gotland
Ledningskontoret - näringslivsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-11-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Rs § 379
Au § 371

Medborgarförslag. Extra resurser inför ökat asylmottagande
RS 2015/293

- Medborgarförslag 2015-04-27
- Ledningskontoret 2015-10-28

Regionstyrelsens beslut
•

Förslaget anses besvarat med ledningskontorets redogörelse.

Björn Sandberg föreslår i ett medborgarförslag 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 serviceförvaltningen 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 av ersättningsförordningarna. 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 hanteringen ska gå till.
− Det projekt som regionstyrelsen initierade för att förbereda för ett asylmottagande

med 250 platser enligt en avsiktsförklaring 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.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-11-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Rs § 379 forts.
Au § 371

− 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 barns 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.
Expedieras:

Förslagsställaren
Ledningskontoret - enheten för folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-11-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Rs § 380
Au § 372

Medborgarförslag. Validering av tjänst som skolkurator
RS 2014/729

- Medborgarförslag 2014-12-30
- Ledningskontoret 2015-10-28

Regionstyrelsens beslut
•

Förslaget anses besvarat med ledningskontorets yttrande.

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 Gotland som personer med socionomutbildning.
Region Gotland 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 riktlinjer 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 Gotland ser självklart att en mångfald i kompetens är något som utvecklar och
berikar verksamheten.
Expedieras:

Förslagsställaren
Ledningskontoret - HR-enheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Änr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

20H -12- 3 O
REGIOfs' GOTLAND

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

Beteendevetare med examen i psykologi och m^*C
lärarutbildning, ska anses vara minst lika lämpliga
för arbete som skolkurator inom region Gotland, som
personer med endast socionomutbildning!
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

För att region Gotland ska kunna utveckla sitt arbete
med barn och ungdomar, i behov av stöd, behöver
regionen en mångfald av lämplig kompetens.
Regionen förlorar kompetens i sociala yrken, genom
socionomer med lite utbildnin har oantastli status
och heemoni. Särskilt mot beteendevetare med
lärarutbildning och erfarenhet inom sociala vrken.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

[X]
||

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

Namnteckning

^-

~?

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

'

Adress

Postadress

623 63 Liuqarn
morqonliusl (q)hotmail.com

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-12-14

Handlingar till

Ärende 23

Medborgarförslag; ej avgjorda
Innehåll
• Förteckning per november 2015

Medborgarförslag ännu inte avgjorda per november 2015
Medborgarförslag
Rusta upp stadsdelen Gråbo i Visby
Trafikproblemet i Specksrum i Visby
Möjlighet att meddela avvikelser inom vården
Sälj Visby ringmur
Låt den gamla, av fullmäktige beslutade, torgstadgan gälla
Privatisera Roma vårdcentral
Gör Romavårdcentral till en utbildningsvårdcentral
Minnesbuss för äldre
Använd inte dricksvatten vid sopning av gator
Rökdykningskompetens ska finnas på norra och södra Gotland samt att räddningsvärnen åter blir
deltidsstationer
Bryggorna vid Norderstrand
Säkerheten på södra Hällarna
Bättre samarbete mellan socialtjänst och psykiatrin
Telefonjour dygnet runt samt stödgruper för anhöriga till patienter med självskadebeteende
Förläng sommarhämtning av sopor på Fårö till efter "Fårönatta"
Byt namn på Cramérgatan till Betty Petterssons gata
Ta bort arbetsscheman med s.k. delade turer inom Region Gotland
Låt busstationen och den planerade aktivitetsparken vid f.d. Murgrönan byta plats
Region Gotland borde erbjuda systemet Fastighetsnära insamling (FNI)
Skolklasser t.o.m. årskurs 3 ska få åka buss utan kostnad med kollektivtrafiken
Installera världens största vattenorgel i Visby
Anlägg en cykel- och gångbana längs Västra Törneqvior
Inför skärpta regler för beredning och beslut av medborgarförslag
Underhåll av Skogsholmsvägen i Visby
Inför sommarparkeringskort
Utveckla en produktions- och distributionsanläggning för biogas anpassad till marin verksamhet
Ställ krav på att vikarier i äldreomsorgens sjukvård har utbildning
Individanpassat brandskydd för utsatta riskgrupper
Öppna tillfälligt Halla skola när elevantalet ökar för Vänge skolområde
Offentlig toalett på Östercentrum mellan Din Sko och Swedbank
Anordna en trottoar längs hela Terra Novavägen
Tillåt mopedtrafik på cykelbanan vid Lummelundsväg 1 september - 1 juni
Kollektivtrafiken på Gotland
Sälj inte Halla skola innan lokalbehov för Vänge och Roma skola är tillgodosedda
Ge invånarna på Gotland information om de potentiella hälsoriskerna med elektromagnetiska fält
Gratis cykelhjälmar för eleverna på gymnasiesärskolan
Ersätt parkeringsautomaterna mot parkeringskort som byts varje år

Registreringsdatum
2010-09-21
2012-06-05
2012-11-28
2013-04-17
2013-06-12
2013-06-13
2013-06-13
2013-08-28
2014-03-04
2014-05-16

Ärendenr.
KS 2010/377
RS 2012/292
RS 2012/669
RS 2013/257
RS 2013/405
RS 2013/408
RS 2013/409
RS 2013/523
RS 2014/135
RS 2014/280

Nämnd
BN
TN
HSN
RS
TN
HSN
HSN
SON
TN
TN

2014-06-05
2014-07-29
2014-08-05
2014-08-05
2014-09-09
2014-12-12
2015-01-19
2015-02-11
2015-04-14
2015-04-27
2014-05-04
2015-05-18
2015-05-20
2015-05-22
2015-06-24
2015-08-04
2015-08-11
2015-08-13
2015-08-26
2015-08-26
2015-09-04
2015-09-10
2015-09-18
2015-08-26
2015-10-05
2015-10-07
2015-10-09

RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

TN
TN
SON
SON
TN
BN
RS
BN
TN
TN
RS
TN
RS
TN
TN
TN
SON
SON
BUN
TN
TN
TN
TN
BUN
MHN
BUN
TN

2014/317
2014/413
2014/424
2014/425
2014/507
2014/698
2015/30
2015/76
2015/253
2015/277
2015/302
2015/340
2015/346
2015/352
2015/429
2015/480
2015/483
2015/486
2015/504
2015/506
2015/536
2015/550
2015/567
2015/607
2015/595
2015/604
2015/608

Medborgarförslag ännu inte avgjorda per november 2015
Medborgarförslag
Utveckla busshållplatsen "Norra Kustvägen" i Klintehamn, linje 10
Region Gotland och dess egna företag bör struktureras som platt organisation
Anordna en återvinningscentral innanför murarna eller precis utanför
Ändra parkeringstid till 24 timmar
Montera nya metallock på dag-/avloppsbrunnar med gotlandsmotiv.
Belysning på strandpromenaden mellan ringmurens slut och lasarettet.

BN = Byggnadsnämnden
HSN = Hälso- och sjukvårdsnämnden
KFN = Kultur- och fritidsnämnden
SON = Socialnämnden
RS = Regionstyrelsen
RF = Regionfullmäktige
TN = Tekniska nämnden

Registreringsdatum
2015-10-09
2015-10-14
2015-10-16
2015-10-16
2015-11-20
2015-11-26

Ärendenr.
RS 2015/609
RS 2015/632
RS 2015/641
RS 2015/642
RS 2015/738
RS 2015/750

Nämnd
TN
RS
TN
TN
TN
TN

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-12-14

Handlingar till

Ärende 24

Motioner och medborgarförslag under
beredning inom regionstyrelsen
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-11-25, § 391
• Förteckning per oktober 2015

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-11-25

Rs § 391

Rapport. Behandlade motioner och medborgarförslag
RS 2015/114

- Ledningskontoret 2015-11-18

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Rapporten godkänns.

Motioner och medborgarförslag under beredning redovisas.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

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
2015-05-04
2015-05-20

RS 2015/293
RS 2015/302
RS 2015/346

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-12-14

Handlingar till

Ärende 25-28

Interpellationer
Innehåll
• Socialnämndens ordförande Maria Björkmans (S) svar på Stefan Nypelius’ (C)
interpellation om Pjäsens äldreboende. RS 2015/746
• Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzlers (V) svar på Eva
Gahnströms (C) interpellation om möjlighet till hemspråksundervisning för
alla barn på det egna modersmålet, exempelvis gutamål. RS 2015/747
• Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maeckers (MP) svar
på Stefan Nypelius’ (C) interpellation om antibiotikaanvändning. RS 2105/748
• Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) svar på Lars Thomssons (C)
interpellation om traineejobb. RS 2015/749

Interpellation
Till socialnämndens ordförande

Om Pjäsens äldreboende
Regionen har under en period ansvarat för driften av Pjäsens Äldreboende. Inför
övertagandet utfäste majoriteten ett antal fördelar för regionen genom att sköta det i
egenregi. Det trots att verksamheten enligt dåvarande ordförande i socialnämnden ”bedrevs
med god kvalité till förhållandevis låg kostnad”. I debatten framfördes att företags påstådda
vinster bättre kunde användas inom regionens verksamhet.

Min fråga med anledning av ovan är;
•

Har dessa vinster både ekonomiskt och kvalitetsmässigt uppfyllts?

•

På vilket sätt har de omtalade vinsterna kommit regionens verksamheter till del?

•

Om inte vad är anledningen?

Stefan Nypelius, Centerpartiet

INTERPELLATION
Till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler
ang. hemspråksundervisning

Ovanstående bild lade Hillevi Knutas ut på Facebook i våras. Hon skriver över
bilden:
Nå har vörr fyllt äi pappere ti förskolu. Tänk va bra att man kan fa
undaveisningg äi sitt aiget modarsmål.
Tråkigt nog fick hon inget svar från förvaltningen nu i höst när det var dags för
barnet att börja i förskolan. Gutamål är inte klassat som minoritetsspråk i
Sverige, än, men barn har rätt att få undervisning på sitt modersmål om en eller
båda föräldrarna talar det dagligen.
Med hänvisning till ovanstående frågar jag:
1.
2.
3.
4.

Kan barn få undervisning i modersmålet gutamål i förskola och skola?
Finns det modersmålsundervisning för alla barn som önskar det?
Om inte, varför?
Varför fick Hillevi Knutas inget svar på sitt önskemål?

Bro 151122
Eva Gahnström, Centerpartiet

Interpellation
Till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande

Om antibiotika-användning

Under den senaste veckan har frågan om antibiotikaresistens uppmärksammats över hela Europa
med anledningen av den årliga Europeiska antibiotikadagen. Antibiotika är en förutsättning för
behandling av svåra sjukdomar och räddar liv. Samtidigt ökar antibiotikaresistensen. Genom att bara
använda antibiotika när det gör nytta kan alla bidra till att antibiotika fungerar även i framtiden.
Enligt statistik från Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad
antibiotikaresistens) och Folkhälsomyndigheten är försåld mängd antibiotika och förskrivna recept på
Gotland över medelvärdet för riket.

Min fråga med anledning av ovan är;
•

På vilket sätt görs det arbete med att minska antibiotikaanvändningen på Gotland
och undvika att antibiotika används i onödan?

•

Vilka är dina kommentarer till att användningen av antibiotika och förskrivna recept
på Gotland är över medelvärdet för riket?

Stefan Nypelius, Centerpartiet

Interpellation
Till regionstyrelsen ordförande

Traineejobb
Socialdemokraternas största och viktigaste löfte till väljarna vara en jobbreform riktat
mot ungdomar med en 90-dagarsgaranti. Det skulle uppnås genom att skapa bland
annat 50 000 traineejobb, enligt Stefan Löfvens löften innan valet.
Därför ställer jag följande frågor.
Hur många traineejobb har skapats på Gotland till dags datum?
När når Gotland sin andel av de 50 000 traineejobben, vilket motsvarar ca 300 jobb?

Vänge 2015-11-23

Lars Thomsson, Centerpartiet

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-12-14

Handlingar till

Ärende 29

Information - Nämndernas
internbudget; fördelning
Innehåll
• Ledningskontoret 2015-11-24

Ärendenr

Ledningskontoret

RS 2015/5

Handlingstyp

Åsa Högberg

1 (8)

Information

Datum 24 november 2015

Regionfullmäktige

Information fördelning internbudget nämnder
Bakgrund

I beslutet om en förändrad planeringsprocess, RS §314, 2014-10-30, ingår att alla
nämnder ska anmäla sin internbudget till regionfullmäktige. Syftet är att få en samlad
bild av organisationens resursfördelning inför kommande år.
Nedan finns två tabeller per verksamhet där den första beskriver beslutad rambudget
och den andra hur nämnden fördelat denna på nästa nivå. Alla belopp är i tusentals
kronor.
Regionstyrelsen/politikerorganisationen

Justerad driftbudget 2015
Resursfördelningsmodell
Justering enligt flerårsplan
Indexuppräkning
Personalkostnadsuppräkning
Ramtillskott
Omdisponering/ramjusteringar
Besparing
Beslutad driftbudgetram 2016
Organisationsnivå

111 Regionfullmäktige
112 Regionstyrelse
113 Revision
114 Valnämnd
115 Överförmyndarnämnd
116 Patientnämnd
Summa

23 717
0
0
0
90
40
0
-237
23 610
Intäkter

0
0
0
0
-1 500
0
-1 500

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

Kostnader

3 039
8 791
3 572
62
8 432
1 214
25 110

Netto

3 039
8 791
3 572
62
6 932
1 214
23 610

Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr

2 (8)

Regionstyrelsen/ledningskontoret

Justerad driftbudget 2015
Resursfördelningsmodell
Justering enligt flerårsplan
Indexuppräkning
Personalkostnadsuppräkning
Ramtillskott
Omdisponering/ramjusteringar
Besparing
Beslutad driftbudgetram 2016
Organisationsnivå

9101 Ledning och kommunikation
9104 HR
9105 Kansli
9106 Ekonomi, kvalitet och styrning
9108 Adm utv, säkerhet och beredskap
91102 Samhällsbyggnad
91103 Näringsliv
91104 Folkhälsa och välfärd
Summa

210 788
0
-100
-236
700
860
1 900
-2 037
211 875
Intäkter

-2 120
0
0
0
-4 435
0
-2 214
0
-8 769

Kostnader

60 391
35 779
11 183
30 533
67 122
4 491
6 665
4 480
220 644

Netto

58 271
35 779
11 183
30 533
62 687
4 491
4 451
4 480
211 875

Regionstyrelsen/serviceförvaltningen

Justerad driftbudget 2015
Resursfördelningsmodell
Justering enligt flerårsplan
Indexuppräkning
Personalkostnadsuppräkning
Ramtillskott
Omdisponering/ramjusteringar
Besparing
Beslutad driftbudgetram 2016
Organisationsnivå

901 Förvaltningsgemensamt
902 IT-Tele
903 HR och medborgarservice
904 Måltidsservice
905 Logistik
906 Ekonomi och kansli
Summa

0
0
0
0
0
0
0
0
0
Intäkter

-13 200
-76 200
-68 100
-118 700
-169 600
-55 500
-501 300

Kostnader

13 200
76 200
68 100
118 700
169 600
55 500
501 300

Netto

0
0
0
0
0
0
0

Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr

3 (8)

Tekniska nämnden/teknikförvaltningen samt räddningstjänsten

Justerad driftbudget 2015
Resursfördelningsmodell
Justering enligt flerårsplan
Indexuppräkning
Personalkostnadsuppräkning
Ramtillskott
Omdisponering/ramjusteringar
Besparing
Beslutad driftbudgetram 2016
Organisationsnivå

Tekniska nämnden (arvoden mm)
Kollektivtrafiken
Mark och stadsmiljö
Vatten och avloppsverksamhet
Avfallsverksamhet skattefinansierad
Avfallsverksamheten
Räddningstjänsten
Projektavdelningen
Gata park avdelningen
VA-avdelningen
Fastighetsförvaltningsavdelningen
Hamnavdelningen
Summa

190 854
0
0
530
2 180
1 000
0
-6 398
188 166
Intäkter

Kostnader

Netto

2 338
65 396
13 431
-70 098
240
-27 219
51 385
0
72 071
70 098
5 759
4 765
188 166

Byggnadsnämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerad driftbudget 2015
Resursfördelningsmodell
Justering enligt flerårsplan
Indexuppräkning
Personalkostnadsuppräkning
Ramtillskott
Omdisponering/ramjusteringar
Besparing
Beslutad driftbudgetram 2016

21 913
0
0
-133
400
0
0
-216
21 964

Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr

Organisationsnivå

1401 Byggnadsnämnden
1454 Avdelning Bebyggd miljö
1416 Geografisk information
1431 Översiktsplan
1450 Världsarvet
1453 Detaljplan
1562 Enhet Bygg
1563 Bygglov
1564 Bygginspektion
1565 Energirådgivning
Summa

Intäkter

0
-3 336
-5 518
0
-200
-2 600
-1 658
-9 260
-8 086
-315
-30 973

4 (8)

Kostnader

1 177
3 336
12 913
1 631
841
8 390
1 658
13 432
8 753
806
52 937

Netto

1 177
0
7 395
1 631
641
5 790
0
4 172
667
491
21 964

Miljö- och hälsoskyddsnämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerad driftbudget 2015
Resursfördelningsmodell
Justering enligt flerårsplan
Indexuppräkning
Personalkostnadsuppräkning
Ramtillskott
Omdisponering/ramjusteringar
Besparing
Beslutad driftbudgetram 2016
Organisationsnivå

1510 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
1560 Avdelning Livsmiljö
1561 Enhet Miljö- och hälsoskydd
1566 Miljöskydd
1567 Hälsoskydd
1568 Vatten
1569 Lantbruk
1570 Livsmedel
1571 Tillstånd för alkohol och tobak
1573 Enhet Livsmedel och
alkoholtillstånd
6650 Förebyggande räddningstjänst
Summa

12 932
0
0
-66
320
0
0
-130
13 056
Intäkter

0
-700
-1 185
-2 828
-1 076
-7 123
-1 062
-3 541
-2 820
-758

-780
-21 873

Kostnader

1 951
700
1 185
4 658
2 175
10 137
2 264
5 344
2 820
758
2 937
34 929

Netto

1 951
0
0
1 830
1 099
3 014
1 202
1 803
0
0

2 157
13 056

Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr

5 (8)

Kultur- och fritidsnämnden/kultur- och fritidsförvaltningen

Justerad driftbudget 2015
Resursfördelningsmodell
Justering enligt flerårsplan
Indexuppräkning
Personalkostnadsuppräkning
Ramtillskott
Omdisponering/ramjusteringar
Besparing
Beslutad driftbudgetram 2016
Organisationsnivå

11 Kultur- och fritidsnämnden
29 Budget och skuldsanering
30 Gemensam verksamhet
31 Kulturverksamhet
35 Biblioteksverksamhet
36 Fritidsverksamhet
38 Ungdomsverksamhet
Summa

140 002
0
4 000
293
810
900
0
-1 400
144 605
Intäkter

0
-26
-32
-21 284
-5 145
-10 129
-961
-37 577

Kostnader

613
740
6 723
52 901
35 232
68 159
17 814
182 182

Netto

613
714
6 691
31 617
30 087
58 030
16 853
144 605

Barn- och utbildningsnämnden/utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen

Justerad driftbudget 2015
Resursfördelningsmodell
Justering enligt flerårsplan
Indexuppräkning
Personalkostnadsuppräkning
Ramtillskott
Omdisponering/ramjusteringar
Besparing
Beslutad driftbudgetram 2016

1 129 281
-6 400
0
1 420
12 750
0
6 765
-14 165
1 129 651

Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr

Organisationsnivå

11 Barn- och utbildningsnämnden
14, 40 Central förvaltning
Grundbelopp

41 Förskola kommunal
41 Förskola fristående
42 Pedagogisk omsorg kommunal
42 Pedagogiskt omsorg fristående
43 Fritidshem kommunal
43 Fritidshem fristående
44 Förskoleklass kommunal
44 Förskoleklass fristående
45 Grundskola kommunal
45 Grundskola fristående

Intäkter

0
-15 562
-37 445
-150
-12 500
0
0

Tilläggsbelopp
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Kostnader

995
58 601

Netto

995
43 039

308 685
47 857
1 519
1 442
83 477
6 073
45 580
6 427
438 217
63 002

319 097
2 811
77 050
52 007
501 219

41-45 Modersmål
41-45 Extraordinärt stöd

0
0

6 351
18 476

6 351
18 476

44-45 Landsbygdsstöd
43 Särfritids extra stöd

0
0

10 226
800

10 226
800

45 Grundskolan
41-45 Särskild undervisningsgrupp

0
0

38 829
2 215

38 829
2 215

45 Särskolan
39 Kulturpedagogiskt centrum inkl
Fenomenalen och PMC
Summa

0
0

43 659
12 877

43 659
12 877

-65 657

1 195 308

1 129 651

Övrigt

Skolskjutsar

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen

Justerad driftbudget 2015
Resursfördelningsmodell
Justering enligt flerårsplan
Indexuppräkning
Personalkostnadsuppräkning
Ramtillskott
Omdisponering/ramjusteringar
Besparing
Beslutad driftbudgetram 2016
Organisationsnivå

11 Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
46 Gymnasieutbildning
49 Folkbildning
47 Vuxenutbildning
61 Integration
62 Arbetsmarknad
Summa

286 532
1 164
500
800
2 850
0
-7 538
-3 937
280 371
Intäkter

0

-6 900
-24 800
-6 480
-3 199
-6 168
-47 547

Kostnader

851

229 980
45 833
32 416
4 699
14 139
327 918

Netto

851

223 080
21 033
25 936
1 500
7 971
280 371

Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr

7 (8)

Socialnämnden/socialförvaltningen

Justerad driftbudget 2015
Resursfördelningsmodell
Justering enligt flerårsplan
Indexuppräkning
Personalkostnadsuppräkning
Ramtillskott
Omdisponering/ramjusteringar
Besparing
Beslutad driftbudgetram 2016
Organisationsnivå

521 Gemensamt
522 Myndighetsavdelning
523 Särskilt boende
524 Hemtjänst
525 Omsorg om funktionsnedsatta
526 Hemsjukvård
527 Individ- och familjeomsorg
528 Kvalitetsavdelningen
Summa

1 171 994
24 691
0
6 200
16 400
7 000
-3 253
-11 722
1 211 310
Intäkter

-49 634
-62 000
-332
-168 000
-205 000
-7 890
-45 000
0
-537 856

Kostnader

94 000
897 003
960
168 255
229 464
84 469
265 130
9 885
1 749 166

Netto

44 366
835 003
628
255
24 464
76 579
220 130
9 885
1 211 310

Hälso- och sjukvårdsnämnden/hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Justerad driftbudget 2015
Resursfördelningsmodell
Justering enligt flerårsplan
Indexuppräkning
Personalkostnadsuppräkning
Ramtillskott
Omdisponering/ramjusteringar
Besparing
Beslutad driftbudgetram 2016

1 328 147
16 000
0
3 564
15 500
48 000
-500
-13 298
1 397 413

Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr

Organisationsnivå

82000 Förvaltningsledning
82100 Konkurrensutsatta vårdtjänster
82200 Läkemedel
82300 Sjukvård ledning
82301 Öppen- och dagvård
82302 Habilitering/Rehabilitering
82303 Service/Diagnostik
82304 Slutenvård
82305 Medicinska och opererande
specialiteter
82307 Barn- och ungdomsmedicin
82308 Obstretik/Gynekologi
82309 Psykiatri
82310 Primärvård
82400 Tandvård
Summa

Intäkter

-40 205
-25 527
-136 687
-49 952
-8 734
-5 431
-42 214
-3 455
-400

-50
-1 060
-1 425
-105 053
-62 481
-482 674
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Kostnader

256 598
260 661
144 417
45 103
104 420
81 913
229 331
131 512
269 068

47 069
58 796
78 845
105 053
67 301
1 880 087

Netto

216 393
235 134
7 730
-4 849
95 686
76 482
187 117
128 057
268 668

47 019
57 736
77 420
0
4 820
1 397 413

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-12-14

Handlingar till

Ärende 30

Framtida koncernstruktur för Gotland
näringslivs- och etableringsservice AB
(GNEAB)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-11-25, § 368
• Ledningskontoret 2015-11-02

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-11-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Rs § 368
Au § 358

Framtida koncernstruktur för Gotland näringslivs- och etableringsservice AB (GNEAB)
RS 2015/660

- Ledningskontoret 2015-11-02

Regionstyrelsens beslut för beslut i fullmäktige
•

Bolagsstruktur för Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB (GNEAB) samt
dess dotterbolag Inspiration Gotland AB och Wisby Strand Congress och Event
Gotland AB förändras enligt ledningskontorets förslag.

•

Regionstyrelsen får i delegation att verkställa förändringen.

Biträdande regiondirektör Peter Lindvall redovisar förslag till förändring av
bolagsstruktur för Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB (GNEAB) och dess
dotterbolag Inspiration Gotland AB och Wisby Strand Congress och Event Gotland
AB.
Ledningskontoret bedömer att GNEAB bör likvideras och att aktierna i dotterbolagen
Inspiration Gotland AB och Wisby Strand Congress och Event Gotland AB på lämpligt
sätt ska föras över till Region Gotland. Förändringarna är en naturlig följd av hur de tre
bolagen utvecklats under det senaste året.
Ärendet redovisades muntligt vid arbetsutskottets sammanträde och handling i ärendet
bifogades kallelse till regionstyrelsens sammanträde.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

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.
Finansiering av Region Gotlands köp av aktierna sker via eget kapital.
Preliminär besluts- och genomförandeprocess

9/11

Information och diskussion i regionstyrelsens arbetsutskott

25/11

Beslut regionstyrelsen

14/12

Beslut regionfullmäktige

2016

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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Förslag till förändring
av GNEAB-koncernens
struktur
151125

Innehåll
•
•
•
•
•
•

Bakgrund
Nuläge
Inriktning
Motiv till beslut
Konsekvenser
Nästa steg

Bakgrund
• Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
– Lotsverksamhet/etablering
– Innehav av näringsfastigheter samt hyresvärd Donnerska
• Wisby Strand Congress och Event Gotland AB
– Ägande av kongresshallen (2007)
• Inspiration Gotland AB
– Destinationsbolag inklusive convention bureau
– Turistbyrå
– Inflyttarverksamhet
– Lotsverksamhet (projekt - evenemang)
– Varumärket Gotland

Nuläge
• Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
– Lotsverksamhet överflyttad till IGAB
– Samtliga fastighetsinnehav sålda
– Hyresvärdskap Donnerska överflyttad till IGAB
– Kontrollbalansräkningsprocess genomförd och eget kapital
återställt
– Utredning KPMG avseende Hantverket 1 pågår

Nuläge
• Wisby Strand Congress och Event Gotland AB
– Ägande av kongresshallen (2007)
– Nivån på förlusttäckningsbidrag minskar varje år p.g.a. ökad
omsättning hos driftsoperatör och lägre räntor

Nuläge
• Inspiration Gotland AB
– Destinationsbolag inklusive convention bureau
– Turistbyrå
– Inflyttarbyrå
– Utvecklad lotsverksamhet (evenemang samt företag)
– Varumärket Gotland
– Ny VD Cecilia Österlind
– Samverkan GFB
– Viss projektverksamhet bl.a. Central Baltic/Hansa

Nuläge
Nuläge
Region
Gotland
100%
Antal aktier = 21
Aktiekapital = 210 tkr
EK = Efter KBR 1.4 mkr

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

Beskrivning av förslag till beslut
Nuläge

Framtid

Region
Gotland

Region
Gotland

100%
Antal aktier = 21
Aktiekapital = 210 tkr
EK = Efter KBR 1.4 mkr

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 under
2016

Aktierna i bolaget
säljs till Region
Gotland under
2016

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

Motiv till beslut
•
•
•
•

Tidigare syfte med koncernstruktur finns inte idag
GNEABs varumärke nedsolkat efter det senaste året
Dotterbolagen är livskraftiga och viktiga
Försäljning av dotterbolag ett sätt att hantera GNEABs
finansiella situation i samband med årsresultat och senare
likvidation

• Rekommendation att avvakta med förändringarna tills bokslut
2015 är klart och KPMGs rapport redovisats och hanterats

Konsekvenser
• Översyn av och uppdatering av bolagsordningar
• Översyn av och uppdatering av ägardirektiv (pågår delvis)
• Fortsatt analys av finansiell situation tillsammans med PwC
– Beslut om nivå på köpeskilling
– Hantering av underskottsavdrag
– Övriga skattemässiga konsekvenser
• Finansiering av Region Gotlands köp av aktierna sker via eget
kapital och aktierna redovisas som en finansiell
anläggningstillgång

Nästa steg
• Ledningskontoret tillsammans med GNEABs styrelse får i
uppdrag att effektuera föreslagna förändringar under 2016
samt komplettera underlag inför RF 14/12
• Beslutsformulering

– Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att en bolagsstruktur bildas enligt
nedan beskrivet förslag samt att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i
delegation att verkställa förändringen

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)

Omstrukturering
PwC

Ok?

2015-09-02

www.pwc.com/se

Region Gotland
Omstrukturering
2015-08-31

Innehåll

sida

Innehåll

2

Avsnitt 1 - Bakgrund och uppdrag

3

Avsnitt 2 - Kommentarer till omstrukturering

6

Bilaga 1 - Analys skatt

10

Omstrukturering
PwC

2015-08-31
2

Bakgrund och uppdrag

Omstrukturering
PwC

2015-08-31
3

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

2015-08-31
4

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.

Omstrukturering
PwC

2015-08-31
5

Kommentarer till omstrukturering

Omstrukturering
PwC

2015-08-31
6

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.

Omstrukturering
PwC

2015-08-31
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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

2015-08-31
8

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.
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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.
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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.
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•

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.

2015-08-31
12

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.
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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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