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Regionstyrelsen
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Bokmärken finns inlagda i pdf:en (se vänster marginal).
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Henry Henziger

Datum 26 november 2015

Regionstyrelsen

Beslutsattestanter 2016 för regionfuHmäktige, regionstyrelse,
ledningskontor, samt regionövergripande verksamheter
Förslag till beslut
1. För regionövergripande verksamhet utses under 2016 beslutsattestanter och
ersättare enligt upprättat förslag (bilaga 1)
2. För regionfullmäktige, regionstyrelse, samt ledningskontor utses under 2016
beslutsattestanter, samt ersättare för dessa enligt upprättat förslag (bilaga 2)
3. Regionclirektören bemyndigas att löpande under året utse attestanter och göra
de förändringar som i övrigt är nödvändiga i attestförteckningarna på grund
av exempelvis att medarbetare slutar och att nyanställningar sker.
Sammanfattning
I bilagorna 1-2 redovisas förslag till beslutsattestanter 2016 för regionfullmäktige,
regionstyrelse, ledningskontor, samt för regionövergripande verksamhet.

Bilagor:

Bilaga' (Beslutsattestanter för regionövergripande verksamhet §r 2016)
Bilaga 2 (Beslutsattestanter regionfullmäktige, regionstyrelse, ledningskontor 2016)

Exp till:

Ledningskontoret, ledning och kommunikation
Serviceförvaltningen, administrativ service

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-62! 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland
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Beslutsattestanter för regionövergripande verksamhet år 2016
1) Samtliga Region Gotlands löner, arvoden, ersättningar, balanskonton o dyl.
Beslutsattestanter:
Redovisningschef Mikael Wollbo
Controller Kjell-Äke Lorin
Ersättare:
Löne/ekonomiassistent Lena Wessman
Löne/ekonomiassistent Rosmarie Hägg
2) Kontoklass 1 och 2, utom konton där annan nämnd har utanordningsrätten
Beslutsattestanter: Redovisningschef Mikael Wollbo
Enhetschef Annelie Thomsson
Ersättare:
Enhetschef Carolina Sinander
3) Memorialtransaktioner
Beslutsattestanter:
Enhetschef Carolina Sinander
Redovisningschef Mikael Wollbo
Enhetschef Annelie Thomsson
Ekonom Eva Söderdahl
Systemadministratör Marie Svedjer
Ekonomiassistent Birgitta Ronström
Ekonomiassistent Birgit Larsson
Ekonomiassistent Jane Gardell
Ekonom Carina Månsson
Ekonom Mats Nyberg
Ekonomihandläggare Camilla Rosvall
4) Stiftelser förvaltade av Region Gotland
För nedanstående stiftelser medges ekonomidirektör Äsa Högberg beslutsattestera ekonomiska
transaktioner, ersättare redovisningschefMikael Wollbo, enhetschefCarolina Sinander eller
enhetschef Annelie Thomsson.
Gotlands kommuns sociala samstiftelse, Elsa Berglunds stiftelse, Stiftelsen fdr systrarna
Nanny och Dika Äkermans donation, Samstiftelsen för sjukvård, Stiftelsen fdr Tullförvaltare
Rudolf Odins fond, Carl Degermans stiftelse, Stiftelsen fdr Victor och Therese
Gyllenhammars premiefond, Stiftelsen för Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond,
Stiftelsen fdr Alma Bobergs premiefond, Samstiftelsen fdr premier till elever vid Gotlands
grundskolor, Stiftelsen fdr Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond, Stiftelsen
Konsul Otto Äkermans hem, S A Petterssons stiftelse, Stiftelsen för julgåva i Visby,
Mariahemmets samstiftelse, Stiftelsen för extra kaffebjudningar på Göransgården,
Samstiftelsen för Tallbackens sjukhem, Stiftelsen för understöd åt nödställda sjuka i staden,
Drottning Christinas stiftelse, Stiftelsen fdr Gotlands NOlTa Härads Tingshusbyggnadsskyldige, Samstiftelsen fdr premier till elever på Lövsta landsbygdsgymnasium,
Hjalmar Westergård-Roos stiftelse, Stiftelsen för Hilma och Axel Gustafssons minne.
Ekonomidirektör Äsa Högberg äger rätt att teckna respektive stiftelses firma avseende avtal
med motparter som har Finansinspektionens tillstånd enligt lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden eller motsvarande. Ekonomidirektör Äsa Högberg äger vidare rätt att
teckna respektive stiftelses firma för alla typer av handlingar till Skatteverket bl a
skattedeklarationer och skattekonto. Ersättare är redovisningschefMikael Wollbo, enhetschef
Carolina Sinander eller enhetschef Annelie Thomsson.
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5) Fakturor avseende region övergripande rutiner
Enhetschef Annelie Thomsson (ersättare, Carolina Sinander, Mikael Wollbo, eller Kermith
Larsson) har rätt att beslutsattestera fakturor för hela regionen avseende följande områden:
Fordonsadministration (fordonsskatt, vägavgifter för tunga fordon, bilbesiktning,
leasingavgift fordonsförsäkring och kostnader för service/underhåll)
Tidningsprenumerationer (GA, GT samt DN till skolor)
Försäkringar (Region Gotlands försäkringsskydd)
Porto (Region Gotlands gem portokostnader)
6) Finansförvaltning
Ekonomidirektör Åsa Högberg och redovisningschef Mikael Wollbo äger rätt att var för sig
beslutsattestera finansförvaltningens budgetansvar 8999, ersättare är enhetschef Annelie
Thomsson eller enhetschef Carolina Sinander.
Controller Kjell-Åke Lorin äger rätt att beslutsattestera finansförvaltningens budgetansvar
8998 och 8999 avseende löne-, pensions- och avtalsförsäkringstransaktioner, ersättare är
löne/ekonomiassistent Lena Wessman eller löne/ekonomiassistent Rosmarie Hägg.
För konto 1510, 16623,289010 samt för konto 8499 med budgetansvar 8999 äger enhetschef
Annelie Thomsson rätt att beslutsattestera återbetalning av felaktiga inbetalningar, som
ersättare utses avdelningschefKermith Larsson.
7) Systemförvaltares behörighet
För personalsystemet MedvindArbetstid/HR+ äger systemförvaltare Siv Niklasson,
systemadministratör Anki Wallin, systemadministratör Lis Stemansson, systemadministratör
Monica Funk, systemadministratör Inga-Lill Karlsson behörighet att i sin tur tilldela
behörigheter till användare på olika behörighetsnivåer.
För ekonomisystemet Aditro Redovisning och Reskontror äger ekonom Mats Nyberg och
ekonom Eva Söderdahl behörighet att i sin tur tilldela behörigheter till användare på olika
behörighetsnivåer. Systemadministratör Marie Svedjer äger behörighet att idelsystemet
Kundreskontra i Aditro Redovisning och Reskontror tilldela behörigheter till användare på
olika behörighetsnivåer. Ekonomihandläggare Camilla Rosvall, ekonomiassistent Dan
Olofsson och ekonomiassistent Jessica Snäckerström äger behörighet att tilldela användare
behörighet till analysfrågor i Aditro Redovisning och Reskontror.
För inköp- och fakturahanteringssystemet Aditro Inköp och Faktura äger systemförvaltare
Pernilla Ridal, ekonom Mats Nyberg, ekonomihandläggare Camilla Rosvall, ekonomiassistent
Dan Olofsson och ekonomiassistent Jessica Snäckerström behörighet att i sin tur tilldela
behörigheter till användare på olika behörighetsnivåer.
8) Rätt att teckna firma vid olika avtal, handlingar
Region Gotlands firma tecknas av ekonomidirektör Åsa Högberg vad avser
regionövergripande upphandlingskontrakt, kontokort, leasingavtal, andra avtal med
leverantörer, ansökan om EU-medel samt avtal med banker (ej upplåning). För avtal med
banker avseende banktjänster (ej upplåning, placering och upphandlingskontrakt/ramavtal)
medges redovisningschefMikael Wollbo teckna Region Gotlands firma.
För inköpskorten First Card medges ekonomidirektör Åsa Högberg och redovisningschef
Mikael Wollbo att var för sig teckna Region Gotlands firma.
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För billeasingavtal på högst fem år medges avdelningschef Ronny Larsson (ersättare,
verksamhetsutvecklare Anders Allard, upphandlingschefDag I-Iultemar, eller redovisningschef
Mikael Wollbo) teckna Region Gotlands firma. Trafikledare Anders Ylipää (ersättare
ekonomihandläggare Camilla Rosvall eller enhetschef Leif Pettersson) ges befogenhet att
beställa och leveransgodkänna leasingfordon för Region Gotlands räkning inom gällande
ramavtal för fordonsleasing.
Ekonomidirektör Asa Högberg äger rätt teckna Region Gotlands firma avseende alla typer av
handlingar till Skatteverket, samt alla typer av handlingar till Kronofogdemyndigheten, bl a
delgivningskvitto. Som ersättare utses redovisningschefMikael Wollbo, enhetschef Carolina
Sinander eller enhetschef Annelie Thomsson.
Till deklarationsombud för Region Gotlands skattedeklarationer avseende
arbetsgivardeklarationer utses controller Kjell-Ake Lorin (ersättare löne/ekonomiassistent RosMari Hägg, löne/ekonomiassistent Lena Wessman). Till deklarationsombud för Region
Gotlands övriga skattedeklarationer utses ekonom Carina Månsson (ersättare ekonom Pernilla
Johnsson, ekonom Eva Söderdahl).
9) Behörighetsattestanter
Till behörighetsattestanter utses följande medarbetare på serviceförvaltningen:
Ekonomiassistent

Eva Larsson

Ekonomiassistent

Jane Gardell

Ekonomiassistent

Inger Hultgren

Ekonomiassistent

Anita Johansson

Ekonomiassistent

Mona Martis

Ekonomiassistent

Carina Persson

Ekonomiassistent

Carina Pettersson

Ekonomiassistent

Inga-Britt Söderlund

Ekonomiassistent

Rita Dahlby

Systemadministratör

Marie Svedjer

Ekonomiassistent

Birgitta Ronström

Ekonomiassistent

Patrik Karlsson

Ekonomiassistent

Jeanette Jonsson

Ekonomiassistent

Ulrika Pettersson

Bilaga 2

BeslutsaUestanter regionfullmäktige, regionstyrelse, ledningskontor 2016
Ersättare samtliga verksamheter (ansvarsintervaIl1001-1003, 6000-6299), regiondirektör Peter Lindvall och controller Henry Henziger

Enhet

Ansvar

Beskrivning

Beslutsattestant

Ersättare .1

Ersättare 2

RF

1001

Regionfullmäktige

Conny Kristensen-Gahnström

Torgny Ammunet

Stefan Wramner

Enhet

Ansvar

Beskrivning

Beslutsattestant

Ersättare 1

Ersättare 2

RS

1002

Regionstyrelsen

Björn Jansson

Meit Fohlin

RS

1003

Utb förtroendevalda

Björn Jansson

Meit Fohlin
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Ansvar

Beskrivning

BeslutSåttest3nt

Ersättåre .1

Ersättare 2

LoK

6000

Ledning och kommuniation

Peter Lindvall

Henry Henzgier

Björn Jansson

LoK

6001

Intern verksamhetsutv

Peter Lindvall

Henry Henzgier

LoK

6002

Div medlemskap

Peter Lindvall

Henry Henzgier

LoK

6003

Näringsliv allmänt

Peter Lindvall

Henry Henzgier

LoK

6005

ALMI

Peter Lindvall

Henry Henzgier

LoK

6008

Ung företagssamhet

Peter Lindvall

Henry Henzgier

LoK

6009

Rindi-kårhuslokaler

Peter Lindvall

Henry Henzgier

LoK

6014

Världsarvskommitlen

Peter Lindvall

Henry Henzgier

LoK

6016

Information

Ulrika Holm

Henry Henzgier

LoK

6018

Biogas-stimulans

Bo Magnusson

Henry Henzgier

LoK

6025

Kategori 1 tjänster (kommunikation)

Ulrika Holm

Henry Henzgier

LoK

6029

Kategori 1 tjänster (affärsdrivande)

Peter Lindvall

Henry Henzgier

LoK

6031

Interna verksamhetskostnader

Peter Lindvall

Henry Henzgier

LoK

6031/kto 279060

Personalkassa

Henry Henziger

Kerstin Sandelin

Enhet

Ansvar

Beskrivning

Beslutsattestant

Ersättare 1

Ersättare 2

HR

6026

Kategori 1 tjänster (HR)

Elisabeth Borg

Mats Magnusson

Gamilla Regen

HR

6040

HR-enheten

Elisabeth Borg

Mats Magnusson

Gamilla Regen

HR

6041

Strategisk utbildning

Elisabeth Borg

Mats Magnusson

Gamilla Regen

HR

6042

Personalförsörjning

Elisabeth Borg

Mats Magnusson

Gamilla Regen

HR

6044

Kompetensutv kommunal

Elisabeth Borg

Mats Magnusson

GamiIIa Regen

HR

6045

Fackliga företrädare

Elisabeth Borg

Mats Magnusson

GamiIIa Regen

HR

6046

Företagshälsovård

Elisabeth Borg

Mats Magnusson

Gamilla Regen

HR

6047

Tjänster SF PA

Elisabeth Borg

Mats Magnusson

GamiIIa Regen
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Enhet

Ansvar

Beskrivllh1g

Beslutsattestant

Ersättare 1

Ersättare 2

ASB

6028

Kategori 1 tjänster (ASB)

Bo Magnusson

Hans Lyttkens

Christer Stoltz

ASB

6048

Katastofplanering

Christer Stoltz

Bo Magnusson

Hans Lyttkens

ASB

6049

Krisplanering

Christer Stoltz

Bo Magnusson

Hans Lyttkens

ASB

6050

Tryggare Gotland

Christer Stoltz

Bo Magnusson

Hans Lyttkens

ASB

6090

Adm utveckling med IT

Bo Magnusson

Hans Lyttkens

Christer Stoltz

ASB

6091

Adm, utveckling, säkerhet o beredskap

Bo Magnusson

Hans Lyttkens

Christer Stoltz

ASB

6092

Tjänster SF

Bo Magnusson

Hans Lyttkens

Christer Stoltz

Enhet

Ansvar

Beslutsattestant

Ersättare 1

Ersättare 2

Kansli

6060

Kanslienheten

Jan Olsson

Henry Henziger

Kansli

6071

Partistöd

Jan Olsson

Henry Henziger

Enhet

Ansvar

Beslutsattestant

Ersättare 1

EoS

6027

Kategori 1 tjänster (EoS)

Asa Högberg

Ulrika Jansson

EoS

6070

Ekonomi och styrning

Asa Högberg

Ulrika Jansson

EoS

6072

Avgifter, bidrag, medlemskap

Asa Högberg

Ulrika Jansson

EoS

6077

Best kommungemensam vht

Asa Högberg

Ulrika Jansson

Enhet

Ansvar

Beslutsattestant

Ersättare 1

Ersättare 2

SBE

6080

Samhällsbyggnadsenheten

Jan von Wachenfeldt

Helena Andersson

Annette Glover

SBE

6081

Miijörådet

Jan von Wachenfeldt

Helena Andersson

Annette Glover

Enhet

Ans'var

Beslutsattestant

Ersättare 1

Ersättare 2

FoV

6100

Lisa Stark

Annette Glover

Enhet

Ansvar

Beslutsattestant

Ersättare 1

NE

6110

Stefan Persson

Annette Glover

Beskrivning

Beskrivning

Beskrivning

Folkhälsa och välfärd
Beskrivning

Näringslivsenheten
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Beskrivning

Ersättare 2

Ersättare 2

Ärendenr SF 2015/152

Serviceförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Charlotte Fahlén

Datum 04 december 2015

Regionstyrelsen

Förordnande av beslutsattestanter mm vid
serviceförvaltningen 2016
Förslag till beslut

1. För serviceförvaltningen utses beslutsattestanter samt ersättare för
dessa enligt upprättat förslag (bilaga 1).
2. Servicedirektören bemyndigas att löpande under året utse attestanter
och göra de förändringar som i övrigt är nödvändiga i
attestförteckningen.
Sammanfattning

I enlighet med gällande attestreglemente ska nämnden årligen utse personer
med rätt att beslutsattestera eller vara ersättare för dessa. Nämnden kan
delegera till tjänsteman att utse namngivna personer till attestanter.
För förvaltningen i sin helhet förslås servicedirektör, ekonomichef och
personalchef ha rätt att attestera för ordinarie och ersättande beslutsattestanter
inom samtliga verksamheter.
Inom avdelningarna förslås avdelningschef ha rätt att attestera på samtliga
ansvar inom avdelningen.
Servicedirektören förslås erhålla rätt att löpande utse nya beslutsattestanter.
I bilaga 1 redovisas förslag till beslutsattestanter för serviceförvaltningen år
2016.

Serviceförvaltningen

Karolina Samuelsson
servicedirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Beslutsattestanter 2015
SF 2014/178

1

Beslutsattestanter serviceförvaltningen 2016
Förvaltningschef, ekonomichef och personalchef äger rätt att beslutsattestera på samtliga ansvar inom förvaltningen.
Avdelningschef äger rätt att beslutsattestera på samtliga ansvar inom sin avdelningen.
Ekonomerna Emilie Jensen, Anna Nilsson och Agneta Röcklinger, SF ekonomi och upphandling,
äger rätt att attestera bokföringsorder inkl balanskonton på samtliga ansvar inom serviceförvaltningen.
Förvaltningschef
Ekonomichef
Personalchef
Avd.chef ITT
Avd.chef Ekonomi och kansli
Avd.chef HR o medborgarserv.
Avd.chef Logistik.
Avd.chef Måltidsförsörjning

Karolina Samuelsson
Charlotte Fahlén
Annelie Ahlström
Anders Granvald
Kermith Larsson
Per Lorén
Ronny Larsson
Josefine Jessen

Avdelning
SF Gem

Enhet
SF Gem

Ansvar
6301

Beskrivning
Förvaltningsledning/Stab

Beslutsattestant
Karolina Samuelsson

Ersättare 1
Charlotte Fahlén

Ersättare 2
Annelie Ahlström

Ersättare 3

Avdelning
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT
ITT

Enhet
Avd ledn
IT gem
IT gem
IT gem
IT gem
IT gem
Systemteknik
IT-telesupport

Ansvar
6374
6382
6317
6328
6367
6388
6383
6384

Beskrivning
Avdelningsledning ITT
IT- Telekoordination
IT tjänster
Lager
Teleteknik
PC som tjänst
Systemteknik
IT- Telesupport

Beslutsattestant
Anders Granvald
Anders Granvald
Dan Lingvide
Dan Lingvide
Dan Lingvide
Anders Granvald
Monica Pedersén
Christer Orenberg

Ersättare 1
Dan Lingvide
Dan Lingvide
Anders Granvald
Anders Granvald
Anders Granvald
Dan Lingvide
Christer Orenberg
Monica Pedersén

Ersättare 2
Monica Pedersén
Monica Pedersén
Monica Pedersén
Monica Pedersén
Monica Pedersén
Monica Pedersén
Dan Lingvide
Dan Lingvide

Ersättare 3
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Anders Granvald
Anders Granvald

Beslutsattestanter 2015
SF 2014/178

2

Avdelning
Ek o kansli
Ek o kansli
Ek o kansli
Ek o kansli
Ek o kansli
Ek o kansli
Ek o kansli
Ek o kansli
Ek o kansli
Ek o kansli
Ek o kansli
Ek o kansli
Ek o kansli

Enhet
Avd ledn
Kansli
Kansli
Kansli
Eko. & upph
Eko. & upph
Eko. & upph
Eko. & upph
Eko. & upph
Adm serv
Adm serv
Adm serv
Adm serv

Ansvar
6386
6342
6343
6387
6303
6329
6304
6307
6371
6332
6333
6305
6306

Beskrivning
Avdelningschef E & K
ÖF kansli
PAN kansli
Konsumentvägledningen
Enhetsledn E & U
Ekonomikonsulter
Redovisning
Systemförvaltning
Upphandling
Enhetsledning Adm serv
Ekonomiadministration
Inkasso
Internbank

Beslutsattestant
Kermith Larsson
Kermith Larsson
Kermith Larsson
Kermith Larsson
Carolina Sinander
Carolina Sinander
Carolina Sinander
Carolina Sinander
Carolina Sinander
Annelie Thomsson
Annelie Thomsson
Annelie Thomsson
Annelie Thomsson

Ersättare 1
Carolina Sinander
Carolina Sinander
Carolina Sinander
Carolina Sinander
Mikael Wollbo
Mikael Wollbo
Mikael Wollbo
Mikael Wollbo
Mikael Wollbo
Kermith Larsson
Kermith Larsson
Kermith Larsson
Kermith Larsson

Ersättare 2
Annelie Thomsson
Annelie Thomsson
Annelie Thomsson
Annelie Thomsson
Kermith Larsson
Kermith Larsson
Kermith Larsson
Kermith Larsson
Kermith Larsson
Carolina Sinander
Carolina Sinander
Carolina Sinander
Carolina Sinander

Ersättare 3

Avdelning
HR o medb
HR o medb
HR o medb
HR o medb
HR o medb
HR o medb
HR o medb
HR o medb
HR o medb
HR o medb
HR o medb
HR o medb
HR o medb
HR o medb
HR o medb
HR o medb
HR o medb
HR o medb
HR o medb

Enhet
Avd led
Löneadm
Löneadm
Löneadm
Löneadm
HR & info
HR & info
HR & info
HR & info
HR & info
HR & info
HR & info
HR & info
HR & info
Medborgarserv
Medborgarserv
Medborgarserv
Medborgarserv
Medborgarserv

Ansvar
6357
6310
6314
6312
6311
6334
6335
6315
6340
6341
6370
6336
6398
6399
6390
6360
6365
6368
6389

Beskrivning
Avd gem HR o M
Enhetsledn lön
Löne
Systemförvaltning
Löneredovisning
Enhetsledning HR & I
HR-konsulter
Rekrytering/Komjobb
Friskvård
Evenemang
Web
Info
Kvalitet
Almedalen
Enhetsledn medb.serv
Valnämndens kansli
Kommunarkivet
Regionupplysning
Registratur

Beslutsattestant
Per Lorén
Göran Karlström
Göran Karlström
Göran Karlström
Göran Karlström
Roger Nilsson
Roger Nilsson
Roger Nilsson
Roger Nilsson
Roger Nilsson
Roger Nilsson
Roger Nilsson
Roger Nilsson
Roger Nilsson
Greger Westerlund
Greger Westerlund
Greger Westerlund
Greger Westerlund
Greger Westerlund

Ersättare 1
Göran Karlström
Per Lorén
Per Lorén
Per Lorén
Per Lorén
Göran Karlström
Göran Karlström
Göran Karlström
Göran Karlström
Göran Karlström
Göran Karlström
Göran Karlström
Göran Karlström
Göran Karlström
Per Lorén
Per Lorén
Per Lorén
Per Lorén
Per Lorén

Ersättare 2
Roger Nilsson
Roger Nilsson
Roger Nilsson
Roger Nilsson
Roger Nilsson
Greger Westerlund
Greger Westerlund
Greger Westerlund
Greger Westerlund
Greger Westerlund
Greger Westerlund
Greger Westerlund
Greger Westerlund
Greger Westerlund
Göran Karlström
Göran Karlström
Göran Karlström
Göran Karlström
Göran Karlström

Ersättare 3
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Annelie Thomsson
Annelie Thomsson
Annelie Thomsson
Annelie Thomsson
Annelie Thomsson

Per Lorén
Per Lorén
Per Lorén
Per Lorén
Per Lorén
Per Lorén
Per Lorén
Per Lorén
Per Lorén
Roger Nilsson
Roger Nilsson
Roger Nilsson
Roger Nilsson
Roger Nilsson

Beslutsattestanter 2015
SF 2014/178

3

Avdelning
Logistik
Logistik
Logistik
Logistik
Logistik
Logistik
Logistik
Logistik
Logistik
Logistik
Logistik
Logistik
Logistik
Logistik
Logistik
Logistik
Logistik
Logistik
Logistik
Logistik

Enhet
Avd led
Transport
Transport
Vaktmästeri
Vaktmästeri
Vaktmästeri
Vaktmästeri
Vaktmästeri
Komv./HMC
Komv./HMC
Komv./HMC
Komv./HMC
Städ gem
Städomr 1
Städomr 2
Städomr 2
Städomr 2
Städomr 2
Städomr 3
Städomr 4

Ansvar
6401
6404
6405
6403
6406
6407
6460
6461
6410
6411
6412
6413
6451
6452
6453
6454
6457
6458
6455
6456

Beskrivning
Avdelningsledn Logistik
Transport-Leasingbilar
Trafikledare transport
Vaktmästeri
Kommuntransport
Bårhusverksamhet
Kontorsmaterial Visborg
Kapitalkostnader Visborg
Kommunvaror, sesam
Kommunvaror
Hjälpmedelscentralen
HMC, hjälpmedel
Städ gemensamt
Städområde GN
Städområde GS
Städområde VN
Konferensservice Visborg
Pausrum Visborg
Städområde 3, VS
Städområde 4, sjukvård

Beslutsattestant
Ronny Larsson
Anders Ylipää
Ronny Larsson
Leif Pettersson
Leif Pettersson
Leif Pettersson
Leif Pettersson
Leif Pettersson
Sven-Åke Håkansson
Sven-Åke Håkansson
Sven-Åke Håkansson
Sven-Åke Håkansson
Solveig Söderlund
Solveig Söderlund
Ann-Chatrin Simander
Ann-Chatrin Simander
Ann-Chatrin Simander
Ann-Chatrin Simander
Lena Stenström
Jörgen Guteäng

Ersättare 1
Sven-Åke Håkansson
Leif Pettersson
Leif Pettersson
Ronny Larsson
Ronny Larsson
Ronny Larsson
Ronny Larsson
Ronny Larsson
Ronny Larsson
Ronny Larsson
Ronny Larsson
Ronny Larsson
Lena Stenström
Ann-Chatrin Simander
Solveig Söderlund
Solveig Söderlund
Solveig Söderlund
Solveig Söderlund
Jörgen Guteäng
Lena Stenström

Ersättare 2
Lena Stenström
Ronny Larsson
Sven-Åke Håkansson
Sven-Åke Håkansson
Sven-Åke Håkansson
Sven-Åke Håkansson
Sven-Åke Håkansson
Sven-Åke Håkansson
Leif Pettersson
Leif Pettersson
Leif Pettersson
Leif Pettersson
Ronny Larsson
Ronny Larsson
Ronny Larsson
Ronny Larsson
Ronny Larsson
Ronny Larsson
Ronny Larsson
Ronny Larsson

Ersättare 3

Avdelning
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid

Enhet
Avd led
Avd led
Köksomr 1
Köksomr 1
Köksomr 1
Köksomr 1
Köksomr 1
Köksomr 1
Köksomr 1
Köksomr 1
Köksomr 1
Köksomr 1
Köksomr 1
Köksomr 1
Köksomr 1

Ansvar
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6545
6536
6537
6539
6540
6542
6543
6544

Beskrivning
Avd. ledn Måltidsförsörj
Måltidstransporter
Köksområde 1, GN gem
Solklintsköket
Strandgårdens kök
Väskinde skola
Romaskolans kök
Kräklingbo skola
Lärbro skola
Fole skola
Stenkyrka skola
Fårösundsskolan
Endre skola
Dahlhems skola
Vänge skola

Beslutsattestant
Josefine Jessen
Sofie Leksäther
Martina Kalmén
Martina Kalmén
Martina Kalmén
Martina Kalmén
Martina Kalmén
Martina Kalmén
Martina Kalmén
Martina Kalmén
Martina Kalmén
Martina Kalmén
Martina Kalmén
Martina Kalmén
Martina Kalmén

Ersättare 1
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Carina Andersson
Carina Andersson
Carina Andersson
Carina Andersson
Carina Andersson
Carina Andersson
Carina Andersson
Carina Andersson
Carina Andersson
Carina Andersson
Carina Andersson
Carina Andersson
Carina Andersson

Ersättare 2
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander

Ersättare 3
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Sven-Åke Håkansson

Sven-Åke Håkansson
Sven-Åke Håkansson
Sven-Åke Håkansson
Sven-Åke Håkansson
Sven-Åke Håkansson
Sven-Åke Håkansson
Sven-Åke Håkansson
Sven-Åke Håkansson

Josefine Jessen
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin

Beslutsattestanter 2015
SF 2014/178
Avdelning
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid
Måltid

Enhet
Köksomr 2
Köksomr 2
Köksomr 2
Köksomr 2
Köksomr 2
Köksomr 3
Köksomr 3
Köksomr 3
Köksomr 3
Köksomr 3
Köksomr 3
Köksomr 3
Köksomr 3
Köksomr 3
Köksomr 3
Köksomr 3
Köksomr 4
Köksomr 4
Köksomr 4
Köksomr 4
Köksomr 4
Köksomr 4
Köksomr 4
Köksomr 4
Köksomr 4
Köksomr 4
Köksomr 4
Köksomr 4
Köksomr 5
Köksomr 5
Köksomr 5
Köksomr 5
Köksomr 5
Köksomr 5
Köksomr 5
Köksomr 5
Köksomr 5
Köksomr 5

Ansvar
6510
6511
6546
6547
6549
6512
6514
6515
6551
6553
6517
6519
6520
6521
6522
6523
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6558
6559
6560
6535
6550
6552
6554
6555
6556
6557
6513
6518
6516

Beskrivning
Köksomr 2 Strandgärdet
Strandgärdets kök
Restaurang Strandgärdet
Café Korpen
Gråbo
Köksområde 3 Visby
Norrbackaskolans kök
Tjelvarskolans kök
Solbergaskolan
S:t Hansskolan
Terra Novaskolans kök
Fsk Forellen
Fsk Storken
Fsk Vitkålen
Fsk Klubbsvampen
Fsk Kabyssen
Köksomr 4 GS gem
Hemse vårdcentrum
Högbyskolans kök
Klinteskolans kök
Stångaskolans kök
Havdhem skolas kök
Öjaskolans kök
Eskelhems skolas kök
Hogrän skola kök
Oasen
Sanda skola
Garda skola
Köksområde 5 Visby
Alléskolan
CPG, norr
Humlegårdsskolan
Lyckåkerskolan
Lyckåker, Dungen
Västerhejde skola
Säveskolans kök
Södervärnskolans kök
Gråboskolans kök

Beslutsattestant
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Sofie Leksäther
Sofie Leksäther
Sofie Leksäther
Sofie Leksäther
Sofie Leksäther
Sofie Leksäther
Sofie Leksäther
Sofie Leksäther
Sofie Leksäther
Sofie Leksäther
Sofie Leksäther
Carina Andersson
Carina Andersson
Carina Andersson
Carina Andersson
Carina Andersson
Carina Andersson
Carina Andersson
Carina Andersson
Carina Andersson
Carina Andersson
Carina Andersson
Carina Andersson
Marika Bergstén Undvall
Marika Bergstén Undvall
Marika Bergstén Undvall
Marika Bergstén Undvall
Marika Bergstén Undvall
Marika Bergstén Undvall
Marika Bergstén Undvall
Marika Bergstén Undvall
Marika Bergstén Undvall
Marika Bergstén Undvall

Ersättare 1
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marika Bergstén Undvall
Marika Bergstén Undvall
Marika Bergstén Undvall
Marika Bergstén Undvall
Marika Bergstén Undvall
Marika Bergstén Undvall
Marika Bergstén Undvall
Marika Bergstén Undvall
Marika Bergstén Undvall
Marika Bergstén Undvall
Marika Bergstén Undvall
Martina Kalmén
Martina Kalmén
Martina Kalmén
Martina Kalmén
Martina Kalmén
Martina Kalmén
Martina Kalmén
Martina Kalmén
Martina Kalmén
Martina Kalmén
Martina Kalmén
Martina Kalmén
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander

4
Ersättare 2
Sofie Leksäther
Sofie Leksäther
Sofie Leksäther
Sofie Leksäther
Sofie Leksäther
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Kristina Björkander
Sofie Leksäther
Sofie Leksäther
Sofie Leksäther
Sofie Leksäther
Sofie Leksäther
Sofie Leksäther
Sofie Leksäther
Sofie Leksäther
Sofie Leksäther
Sofie Leksäther
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Ersättare 3
Marika Bergstén Undvall
Marika Bergstén Undvall
Marika Bergstén Undvall
Marika Bergstén Undvall
Marika Bergstén Undvall
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin
Marguerite Selin

9

Ledningskontoret
Mikael Wollbo

Ärendenr RS 2015/688
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum 10 november 2015

Regionstyrelsen

Nedskrivning av grundfondkapital
Förslag till besl ut
1. Den finansiella tillgången grundfondkapital på 800 000 kr skrivs ned till O kr och
belastar 2015 års resultat.
Bakgrund
Region Gotland har i sin balansräkning en post på 800 000 kr som avser
grund fondkapital. Grundfondkapitalet är redovisat som en finansiell tillgång.
I samband med att Gotlands kommun under 1980- och 1990-talet tillskjutit kapital
till tre olika stiftelser har detta redovisats som en finansiell tillgång.
Grundfondkapitalet avser följande stiftelser:
Stiftelsen Byggnadshyttan på Gotland, 350 000 kr (kf§ 388, 1985-10-14)
Akermanska stiftelsen, 350 000 kr (kf§ 34,1988-12-12)
Stiftelsen Bunge Ridcentrum, 100 000 kr Qcf§ 43, 1993-03-08)
För stiftelsen Byggnadshyttan på Gotland och Stiftelsen Bunge Ridcentrum var
Gotlands kommun medstiftare och de utbetalade medlen avsåg stiftelsekapital för
bildandet. Vad gäller Akermanska stiftelsen (eg. Stiftelsen Konsul Otto Akermans
hem) beslutades kapitaltillskottet i samband med ombyggnad av stiftelsens fastighet.
Kapitaltillskottet redovisades som bundet eget kapital i stiftelsen.

Bedömning
En stiftelse är en fristående juridisk person som inte har någon ägare. Av detta följer
att Region Gotland inte kan göra anspråk på det kapital som tillskjutits till
stiftelserna.

/
I

För att få redovisa en tillgång i balansräkningen krävs bl.a. att man har kontroll över
. ängen. Grundfondkapitalet uppfyller inte detta villkor och bör därför inte
re visas som <>11'1irransiell tillgång i Region Gotlands räkenskaper.

~
"--p~r

Lin skog
Regiondirektör

3,
Region Gotland

Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE·62I 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region
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Ledningskontoret
Äsa Högberg

Ärendenr RS 2015/693
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

1 (2)

Datum 9 november 2015

Regionstyrelsen

Avskrivningar av omsättningstillgångar 2015
Förslag till beslut i regionstyrelsen
Kundfordringar inom regionstyrelsens ansvarsområde skrivs av med
30575 kr och belastar 2015 års resultat.
Samtliga avskrivna fordringar (ej konkurser) skall upptas inom linjen.
Bakgrund
Enligt regionstyrelsens beslut (§ 441/1992) skall respektive nämnd från och med
1993 besluta om avskrivning av fordringar. Det föreslagna beloppet som skall
redovisas som kundförlust hos nämndema 2015, uppgår till 3 279 919 kr, varav
konkurser 145 639 kr . Kundförluster fördelade per nämnd ser ut som följer
Nämnd
Regionstyrelsen
-varav Serviceförvaltningen
Tekniska nämnden
-varav avgifter vatten- och renhållning
-varav hyror
-övrigt teknikförvaltningen
-övrigt samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
-varav avgifter barnomsorg
-varav avgifter kulturskolan
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
-varav elevavgifter folkhögskolan/gymnasieskolan
Socialnämnden
-varav avgifter äldreomsorg
-varav individ- och familjeomsorg
Hälso- och sjukvårdsnämnden
-varav patientavgifter öppen- och slutenvård
-varav utomlänsvård
-varav utländska medborgare
-varav avgifter tandvård
Summa avskrivningar kundfordringar

Belopp

30575
30575
237 953
166195
6810
60698
4250
177 303
23153
21160
50852
40205
10 647
50427
50427
785392
435958
349434
1903104
1403998
24305
297942
176859
3279919

!-/
Region Gotland
Besöksadress VisborgsaUen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland
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Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr

RS 2015/693

Bedömning
Avskrivningar av kundfordringar inom regionstyrelsens ansvarsområde uppgår till
30575 kr för 2015.

og

tf regiondirektör

2 (2)
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Ledningskontoret

1 (1)

Ärendenr RS 2015/154
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Patrik Pettersson

Datum 11 november 2015

Regionstyrelsen

Ansökan om permutation för Mariahemmets samstiftelse
Förslag till beslut
Regionstyrelsen i egenskapen av förvaltare av Mariahemmets samstiftelse yrkar hos
Kammarkollegiet att stiftelsens samtliga medel får förbrukas för ändamålet de
boendes trevnad och skapandet av så hemlika i förhållanden som möjligt för de
boende på Pjäsen och därmed att de föreskrifter som anger att endast avkastningen
får användas för ändamålet upphävs.

Bakgrund
Regionstyrelsen beslutade den 17 december 2014, § 418 om att ansöka om
permutation för bl.a. Mariahemmets samstiftelse för förbrukande av samtliga medel
för det ändamål de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt
motsvarar detta. I beslutet medgavs regionjuristerna rätt att justera ansökningarna
under handläggningens gång.

När det gäller Mariahemmets samstiftelse anses den ursprungliga destinatärskretsen
ha upphört med nedläggningen av Mariahemmet. Kammarkollegiet anser att det inte
finns utrymme att justera det ändamålet i samband med ansökan utan har begärt
komplettering av fÖlvaltaren, d.v.s. styrelsen, och anfört att ändringen av ändamålet
skall så nära som möjligt motsvara den ursprungliga lydelsen.
Bedömning
När Mariahemmet lades ned flyttades de boende till boendet på Pjäsen.
Ledningskontoret finner att närmast den ursprungliga lydelsen ligger ändamålet att
medlen följer med de boende från Mariahemmet till Pjäsen Gf! § 2 stadgarna).
Socialförvaltningen anser det vara en bra lösning. Sålunda föreslås att förvaltaren
utf01'tnar sitt yrkande i enlighet härmed.

/ /Ledns
)

"-

(

~

Per Lindskog
tf regiondirektör

Exp till: regionjuristen Patrik Pettersson

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-62i 81 Visby

E-post regiongotJand@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland

Ledningskontoret
Jonas Nilsson
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Ärendenr RS 2015/737
Handlingstyp Tjänstemannaförslag

Datum 25 november 2015

Regionstyrelsen

Förstudie "Blått centrum Gotland"
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar
- att ge ledningskontoret i uppdrag att medverka i framtagandet aven förstudie
kring ett strukturerat samarbete mellan Länsstyrelsen, Uppsala Universitet Campus
Gotland och Region Gotland rörande havs- och vattenfrågor på Gotland med
tydlig koppling till både näringslivsutveckling och interregionalt arbete i
Östersjöregionen.

Bakgrund
Ledningskontoret beskrev nyligen i en skrivelse (RS 2015/494) den diskrepans
som finns mellan strategier och målformuleringar inom det som i dagligt tal kallas
Östersjöarbetet och de resurser som står till buds när det gäller att genomföra
satsningar som bidrar till måluppfyllelse.
Regionstyrelsens arbetsutskott har i beslut §278 2015-09-01 önskat ytterligare
analys av regionens Östersjöarbete. Arbetsutskottet har även uttryckt önskemål
om en utveckling av regionens internationella strategi.
En analys av regionens Östersjöarbete kommer att göras under 2016 och utgöra
ett av underlagen till en reviderad internationell strategi. Med viss sannolikhet erfar
ledningskontoret att dagens Östersjöarbete kommer att förändras i någon riktning.
Föreliggande rapport (bilaga 1) är en del av resultatet av det pågående arbetet att
stärka Gotland internationella engagemang inom Östersjöområdet, företrädesvis
genom projekt med EU-finansiering, ett arbete som initierades av Länsstyrelsen
2010 under namnet "Kraftsamling för Östersjön". För en fylligare beskrivning av
bakgrund och uppdrag hänvisas till rapporten och även föregående skrivelse (RS
2015/494).

Besöksadress VIsborgsallen 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-G21 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

Region

GoUandl
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Ledningskontoret
Samhällsbyggnadsenheten

Bedömning

Region Godands "Östersjöarbete" är inte entydigt defInierat, en uppgift för en
kommande analys. I väntan på en sådan kan arbetet förslagsvis delas in i sju delar
som på olika sätt är förbundna med varandra:
•

samarbetet med andra myndigheter på Godand och det lokala
kontaktarbetet med ideella sammanslutningar i olika former,

•

det nationella nätverksarbetet med andra kommuner inom Östersjölnitiativet
samt med nationella myndigheter och akademi,

•

det internationella samarbetet inom ett flertal nätverk,

•

de lagstyrda myndighetsuppgifterna som har bäring på Östersjöns miljö
(exempelvis beträffande lantbruk, enskilda avlopp, reningsverk,
räddningstjänst m.fl verksamheter),

•

genomförandet av rekommenderade kommunala åtgärder när det gäller
vatten- och havsmiljöförvaltning,

•

genomförandet aven utökad planering av territorialhavet runt Godand
som del av arbetet med översiktsplanering samt

•

delar av det regionala tillväxtarbetet, som när det gäller strategiskt
gränsöverskridande samarbete särskilt ska redovisa aktiviteter inom ramen
för EU:s Östersjöstrategi.

Att lagstyrda myndighetsuppgifter är medtagna kan diskuteras. Dels är de viktiga
för helhetsbilden, eftersom det fInns kopplingar till Östersjöns miljö. Dels kan de
vara föremål för utvecklingsprojekt, i vilka Region Godand då har rådighet.
Ledningskontoret kan vidare konstatera att inriktningen när det gäller
Östersjöarbete i gällande styrdokument är relativt tydlig, men att den som sagt kan
komma att förändras:
•

Östersjön är ett levande innanhav med rent vatten, säker och
miljöanpassad fartygstrafIk och flora och fauna i balans. (Målbild, Vision
2025),

•

Östersjöområdet har högsta prioritet för det internationella arbetet inom
Region Godand (internationella strategin),

•

Miljö- och energimål, en förbättrad miljö framförallt i vårt närområde och
ett långsiktigt hållbart samhälle, är ett av fyra prioriterade insats områden
(internationella strategin),

•

Under 2015 ska strategiskt arbete göras för att samordna arbetet med
Uppsala Universitet Campus Godand och Länsstyrelsen på Godand
(internationella strategins handlingsplan),

•

Rent grundvatten, god status för ytvatten på hela Godand och en levande
Östersjö (övergripande mål i miljöprogram för Ekokommun Godand)
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•

Vara pådrivande i projekt som rör Östersjösamarbete samt aktivt söka
extern projektfinansiering och arbeta för att de "blå" tillväxtfrågorna
beaktas i utvecklingssammanhang (miljöprogram för Ekokommun
Gotland)

Ledningskontoret delar Kraftsamlingsrapportens analys och slutsatser och
bedömer att rapportens förslag om ett "Blått centrum Gotland", drivet och under
en provperiod gemensamt finansierat av Länsstyrelsen, Uppsala Universitet
Campus Gotland och Region Gotland, är realistiskt. En förstudie bör därför göras
gemensamt av de tre myndigheterna under Campus Gotlands ledning första
halvåret 2016.
Om översynen av regionens internationella strategi leder till att Östersjöregionen
även framledes har högsta prioritet för Region Gotlands internationella arbete,
kommer förstudien utgöra ett bra beslutsunderlag för hur detta arbete kan
konkretiseras, både när det gäller interregionala, nationella och lokala
projektsamarbeten.
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1. Kraftsamling för Östersjön, 2.0. Arbetsgruppens rapport 2 november 2015
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Arbetsgruppens rapport 2 november 2015

Kraftsamling för Östersjön, 2.0

Bakgrund

Hösten 2010 tog Länsstyrelsen på Gotland initiativ till ett möte där
representanter för EU-parlamentet, Region Gotland, statliga myndigheter samt
företrädare för gotländska intressen träffades för att diskutera hur man kunde
öka Gotlands möjligheter att utveckla sitt internationella engagemang och
stärka öns utveckling genom projekt med EU-finansiering, särskilt de med
inriktning mot Östersjöregionen.
En arbetsgrupp tillsattes för att ta fram förslag hur en gotländsk kraftsamling
kring Östersjöprojekt skulle kunna genomföras och organiseras. Formell
beställare var samverkansorganet Regsam .
1

Arbetsgruppen rapporterade till Regsam i maj 2011. Rapporten föreslog
hållbar utveckling som sammanhållande tema, en provperiod om tre år (2011–
2013), samt att arbetet skulle drivas av ett projektkansli, inledningsvis
gemensamt finansierat av ”Kraftsamlingens” myndigheter samt – på sikt – av
egna intäkter. Rapporten gjorde ingen åtskillnad mellan internationella
Östersjöprojekt och nationella, utan räknade upp sex angelägna projekt att
starta med.
2

Regsams uppdrog åt arbetsgruppen att återkomma med en handlingsplan
samma år, vilket också skedde. Handlingsplanen hade mer karaktär av en
statusrapport över respektive projekt och handlade mindre om vad som
gemensamt skulle göras. I en bilaga utvecklade man tankarna kring ett
gemensamt projektkansli och identifierade ett antal behov ett sådant kansli
skulle kunna svara mot.
Det verkar som om arbetsgruppen redan på förhand blivit varse att några
ytterligare resurser från uppdragsgivarna inte kunde påräknas. Man föreslog
därför att de tre organisationerna istället för ett projektkansli bildade en
gemensam arbetsgrupp. Arbetsgruppen skulle ha aktuella kunskaper om
finansieringskällor, kunna bistå med att leta upp partners i andra länder, bistå
vid ansökan om projektmedel, förhandla med finansiärer och bistå vid
upprättande av rapporter. Den praktiska och formella projektadministrationen
(inklusive ekonomihanteringen) tänkte man sig ske hos den organisation som i
varje enskilt fall skulle vara projektägare. Gruppen tog namnet Internationella
projektresursen.
1
I samverkansgruppen Regsam ingår representanter som är knutna till det statliga uppdraget kring regional
utveckling, det vill säga Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län, Uppsala universitet Campus Gotland samt
Arbetsförmedlingen på Gotland.
2
Rapport avseende Kraftsamling och samarbete kring Östersjöprojekt, 2011 05 12
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Arbetsgruppen träffades ett par gånger och rapporterar av till Regsam vid tre
tillfällen under 2012. Efter juni 2012 har inga minnesanteckningar eller
liknande påträffats som styrker att gruppen träffats regelbundet.
Utvecklingen sedan 2012

För att kunna göra en analys av möjligheterna att idag göra en ”omstart” av
arbetet måste man beakta ett antal händelser och en del av det arbete som
utförts när det gäller Östersjöfrågorna på Gotland sedan 2012. En sådan
summering riskerar alltid att bli kortfattad och utelämna detaljer. Men bland de
större händelserna kan nämnas följande:
Svenska institutet (SI) genomförde våren 2012 seminariet/workshopen ”Our
Baltic Future” med inbjudna gäster från Sverige, Danmark, Estland, Lettland,
Polen, Ryssland och Vitryssland. Syftet var att skapa kontakter och erbjuda
såddfinansiering för projekt med minst en projektpartner i något av SI:s
fokusländer för Östersjösamarbeten.
I samband med konferensen togs också, på initiativ från Kalmarsundskommissionen i Kalmar län och Forum Östersjön på Gotland, de första stegen
mot bildandet av ett svenskt nätverk mellan kommuner längs Östersjökusten
som är engagerade i havsmiljöfrågor. Nätverket fick namnet ÖstersjöInitiativet
och syftet var att utveckla miljöförbättrande åtgärder i kustzonen, initiera och
främja miljödriven näringslivsutveckling, bedriva information och folkbildning
samt vara pådrivande gentemot regering och centrala myndigheter när det
gäller insatser för Östersjöns miljö. Nätverket har sedan tillkomsten varit
mycket aktivt. Nästan alla medlemmar – utom tyvärr Gotland – lämnade i
september 2015 in en gemensam ansökan till EU:s Lifeprogam tillsammans
med IVL Svenska miljöinstitutet.
3

1 juli 2013 gick Uppsala universitet samman med Högskolan på Gotland.
Sammanslagningen gjordes med en uttalad ambition att stärka universitetets
Östersjöanknytning. Uppsala Universitet Campus Gotland har både
grundutbildning och forskning med Östersjöinriktning inom ett antal
discipliner och är länets akademiska resurs när det gäller att knyta forskning till
utvecklingsprojekt. Uppsala universitet inrättade en tidsbegränsad tjänst som
Östersjöregionsamordnare. Under Almedalsveckan 2014 och 2015 genomförde
man i samarbete med Forum Östersjön, andra universitet, myndigheter och
organisationer en ”Östersjövecka” med ett fyrtiotal seminarier. Uppsala
Universitet Campus Gotland avser också att bygga ut den biologiska
forskningsstationen i Ar på norra Gotland och öka dess användningsområde.
Länsstyrelsen på Gotland inledde 2014 ett fyraårigt projekt, Vatten på Gotland,
kring landskapsbaserad vattenförvaltning i samarbete med Region Gotland.
Två av delprojekten fokuserar kustzonen i form av strändernas algproblematik
respektive de grunda havsvikarnas försämrade status. De projekt Region
Gotland driver inom samarbetet har fokus på åtgärder som rör vattenskydd
3
ÖstersjöInitiativet består 2015 av Kalmarsundskommissionen (sju kustkommuner i Kalmar län), Region Gotland,
kommunerna Simrishamn, Trelleborg, Värmdö, Valdemarsviks samt Vaxholms stad.
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och kretsloppslösningar för avlopp. Region Gotland har också förtydligat
samordningsansvaret för vattenfrågor och har startat förberedelsearbetet för en
utvidgad havsplanering ingående i den ordinarie översiktsplaneringen.
Den ideella föreningen Forum Östersjön, som sedan tidigare driver en mötesplats med utställningslokaler i Vamlingbo på södra Gotland, startade 2012
projektet ”Rädda Burgsviken”. Under 2012–2014 genomfördes med stöd bland
annat av Leader Gotland en förstudie där man provade tekniker och etablerade
samarbeten med forskare i syfte att arbeta fram en åtgärdsplan för en storskalig
restaurering av viken. Forum Östersjön har också fungerat som ”spindel i
nätet” och varit pådrivande i kontaktarbetet, speciellt inom ÖstersjöInitiativet.
De kontakter Forum Östersjön upparbetat med motsvarande projekt inriktat
på grunda havsvikar på Ösel och Åland var grunden för projektet SuMBays
(Sustainable Management of Baltic Sea Bays) som sökte finansiering via Central
Baltic i oktober 2015.
Sist men inte minst bör också nämnas alla övriga ideella strand- och havsviksprojekt, där många fått stöd genom Leader Gotland och/eller LOVA (statligt
stödsystem för lokala vattenvårdsåtgärder). Under 2014 och 2015 rensades
alger bort från 18 stränder på Gotland med hjälp av LOVA-stöd . För att
samordna arbetet bildade flera av dessa ideella föreningar Gotlands
havsmiljöförening våren 2015.
4

Även om detta bara är några nedslag, indikerar det att det skett en markant
förändring när det gäller Östersjöarbetet på Gotland sedan 2012.

4

Länsstyrelsen på Gotland, 2015
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Beskrivning av nuvarande uppdrag

I april 2015 kallade Campus Gotlands rektorsråd Olle Jansson samman de
organisationer som stod bakom ”Kraftsamling för Östersjön” 2010 för ett
rundabordssamtal kring den ständigt aktuella kärnfrågan hur Gotland bäst utvecklar sitt internationella engagemang och stärker öns utveckling genom
projekt med EU-finansiering.
På mötet deltog Allan Larsson och Jan Larsson från Forum Östersjön; Cecilia
Schelin Seidegård och Karin Fager från Länsstyrelsen i Gotlands län; Björn
Jansson och Jonas Nilsson från Region Gotland samt Olle Jansson och Gunilla
Rosenqvist från Uppsala Universitet Campus Gotland.
Speciellt Länsstyrelsen och Region Gotland beskrev en liknande situation. Det
finns egentligen ingen tid avsatt för att söka pengar och samarbetspartners i
andra länder, det ingår inte i tjänsteuppdragen och därför måste den ordinarie
verksamheten hela tiden prioriteras. Det här gäller generellt för de tjänster som
har koppling till Östersjöns miljö. Campus Gotland beskrev en liknande
situation, även om man i den akademiska miljön är mer van att återkommande
söka pengar för sin forskningsverksamhet. Universitetet har samma problem
med brist på tid för att identifiera samarbetspartners, både inom andra
universitet och inom myndigheter.
Mot bakgrund av händelseutvecklingen sedan 2012 enades mötet om att låta en
ny beredande arbetsgrupp förutsättningslöst se över om möjligheten till
internationella samarbeten idag var större och hur man i så fall skulle
organisera arbetet. Arbetsgruppen kom att bestå av Karin Fager, Gunilla
Rosenqvist, Jonas Nilsson samt Jan Larsson.
Arbetsgruppen avgränsade sitt uppdrag till att i första hand titta på
internationella (och i viss mån nationella) projektsamarbeten som anknyter till
Östersjönstrategins första mål kring att rädda havsmiljön, och verksamheter
som direkt eller indirekt verkar i detta måls riktning.
Arbetsgruppen sammanträdde fyra gånger våren–sommaren 2015 och
redovisade sina slutsatser för projektgruppen 1 september och för Regsam 9
oktober 2015. Föreliggande rapport är en något mer utförlig version av dessa
redovisningar. I och med överlämnandet av rapporten till Kraftsamling för
Östersjöns representanter den 2 november 2015 får uppdraget anses slutfört.
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Analys

I ett längre perspektiv måste Gotland förhålla sig till frågor som rör havsmiljö
på ett mer samlat sätt än idag. Det handlar om många frågor, var och en med
sin speciella koppling till Gotland: akademisk forskning, ideella insatser,
havsplanering, framtida reningstekniker, miljöskydd, jordbrukets utveckling, blå
tillväxt/nya näringar ur havet, besöksnäring, sport- och yrkesfiske, hamnfrågor
och strandförvaltning för att ta några exempel. Länsstyrelse, Uppsala
Universitet och Region Gotland har alla sina givna ansvarsområden. Men det
finns också många områden som bara bevakas, medan åter andra inte bevakas
alls.
Utan en samlad bevakning och utan tydligt projektägande kommer Gotland ha
fortsatt svårt att få ta del av EU-finansiering på havsmiljöområdet. Gotland
tillsammans med Uppsala Universitet saknar inte på något sätt potential,
kunnande eller projektidéer. Många verksamheter på ön anknyter på ett eller
annat sätt till Östersjön, vilket naturligtvis är en självklarhet för en ö mitt i
innanhavet, men ändå ett faktum som ibland är märkligt frånvarande i den
offentliga debatten. Här bör Uppsala Universitet uttalade ambition att profilera
sig när det gäller Östersjöfrågor och göra Campus Gotland till en naturlig
mötesplats komma in. Svenska institutets enhet för Östersjösamarbete är en
annan viktig aktör.
Att driva ett internationellt samarbetsprojekt är arbetskrävande. Ska man
dessutom finansiera det helt eller delvis via EU-finansiering, kräver det ännu
mer arbete med ansökningar, ekonomi och återkommande redovisningar
förutom själva projektarbetet som ska utföras. Till detta kommer tidskrävande
möten och resor. Att arbetsspråket av naturliga skäl är engelska är en extra
tröskel för många.
Man måste därför vara på det klara med att internationella samarbetsprojekt
inte är någonting som kan utföras lite ”vid sidan av” de vanliga
arbetsuppgifterna. Det måste vara en bärande del av verksamheten, med ett
tydligt uppdrag och mandat. Dessutom måste projektens innehåll och resultat
vara i fokus; det ska gagna Gotlands utveckling på lång sikt och inte utföras
bara för att det går att hitta finansiering. Med de relevanskrav som den
europeiska regionalfonden (ERUF) har, är dock risken för detta relativt liten,
även om det finns en tendens att innehållet i många projekt verkar upprepa sig.
För att undvika att gå in i detalj hur respektive myndighets arbete är upplagt på
detta område, vill följande beskrivning bara visa ett generellt – och mycket
välkänt – problem. Det internationella arbetet har ofta ett ”glapp” mellan
sakhandläggare och handläggare med ansvar för internationella kontakter.
Sakhandläggaren har fackkunskap, men varken internationellt kontaktnät, tid
att ansöka om projektpengar eller ett formellt uppdrag att så göra. Den
internationella strategen/samordnaren å andra sidan är ansvarig för
nätverkskontakterna, men har inte nödvändigtvis detaljkunskaper i enskilda
frågor. Inte heller denna tjänst brukar ha tid eller formellt uppdrag att starta
konkreta projekt.
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Att Gotland ändå lyckades delta i tio internationella samarbetsprojekt under
förra programperioden i Östersjöområdet, finansierade via Central Baltic
interreg IV + Östersjöprogrammet, är positivt (se tabell 1 samt bilaga 1).
Tyvärr är antalet projekt för få för att kunna dra långtgående slutsatser.
Arbetsgruppen kan ändå konstatera följande när det gäller Gotlands
deltagande:
5

•
•
•
•

den sammanlagda summan för alla projekt som beviljades var drygt 12
mkr, eller cirka 2 mkr per år,
fyra av tio projekt hade bäring på Östersjöns miljö,
Gotland var inte huvudpartner i något fall och representerades i nio fall
av tio av en myndighet,
Region Gotland och Campus Gotland (dåvarande Högskolan på
Gotland) var mest aktiva och deltog i tre projekt vardera

Tabell 1. Antal projekt med anknytning till Östersjöstrategins (EUSBRS) första mål jämfört
med totala antalet beviljade projekt till Gotlands län från EU-programmen interreg,
ERUF/Småland och öarna samt Östersjöprogrammet. Programperiod 2007-2013. (Rad tre
visar fördelningen för projekt där projektägare finns i annat län än Gotland, men där
projektet i sig har viss koppling till Gotland).
Program

Antal projekt som rörde EUSBRS- Totalt antal beviljade projekt
målet ”rädda havsmiljön”
för Gotlands län

Interreg Central Baltic

2

6 (7) 6

ERUF, Småland och öarna

1

12

ERUF, Småland och öarna
(projektägare på
fastlandet)

0

7

Östersjöprogrammet

2

4

Interregprogrammen Central Baltic och Östersjöprogrammet är inte de enda
finansieringskällorna för internationella samarbetsprojekt i regionen, men
troligtvis de vanligaste för den här typen av breda samarbeten. Båda
programmen kopplar tydligt till Östersjöstrategins tre mål för regionen och
därmed också det regionala utvecklingsansvar som tre av ”Kraftsamlingens”
parter i varierande grad har.
Med Uppsala universitet som partner, breddas möjligheterna att dessutom söka
medel ur EU:s många forsknings- och innovationsprogram som BONUS
(Joint Baltic Sea Research Programme), Life, Horizon 2020 m.fl.
Lämnar vi internationella samarbeten och tittar på EU:s regionala
utvecklingsmedel inom Sverige för området Småland och öarna, var
utdelningen för Gotland del betydligt större, speciellt mot bakgrund av länets
ringa befolkning. Gotland beviljades 67 miljoner kronor förra programperioden. Här rörde dock bara ett projekt av tolv Östersjöstrategins första
fokusområde, havsmiljön.
5
6

Oräknat projekt och samarbeten med annan finansiering, t ex Region Gotlands B7-samarbete, IslePact m.fl.
Ett sjunde projekt beviljades medel, men startades aldrig
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Figur 1. Östersjöstrategins tre huvudsakliga mål (inramade) samt Östersjörelaterade
områden i ett Gotlandsperspektiv. Många områden bidrar till måluppfyllnad inom fler än ett
mål.

Det finns givetvis fler finansieringskällor som i varierande grad kan användas
för Östersjöarbete. Det behöver inte nödvändigtvis vara EU-medel utan även
det statliga regionala utvecklingsanslaget till Gotlands län kan användas. Så sker
redan idag i och med att detta anslag bland annat används för medfinansiering
av projekt som beviljas stöd från EU:s regionalfonder.
Slutsatsen blir att Gotland hävdar sig relativt väl när det gäller tilldelning ur
EU:s regionala utvecklingsfonder, så länge det är verksamhet som knyter an till
exempelvis infrastruktur (även kulturvård av gammal sådan) och besöksnäring.
Enbart de exempel som återfinns i bilaga 1 tillförde Gotland 79 milj. kronor
under förra programperioden (oräknat den andel som tillfördes Gotland via
projekt där projektägaren fanns i något annat län, t ex riskkapital via Almi). Det
som är underrepresenterat är projekt som knyter an till Östersjöns miljö. Detta
är förvånande nog mer tydligt när det gäller projekt på Gotland med nationell
strukturfondsfinansiering än när det gäller internationella samarbetsprojekt.
Detta speglar i någon mån verkligheten. Miljödriven regional utveckling,
antingen det är projekt inom det offentliga eller inom det privata näringslivet,
är generellt ett svagt område på Gotland. Det finns undantag, men Gotland
saknar spetsprojekt, speciellt när det gäller havsmiljön. För att öka denna del är
arbetsgruppens slutsats att det med största sannolikhet inte räcker med det
förslag som presenteras nedan. Det får istället ses som ett första steg.
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Arbetsgruppens förslag

Den övergripande uppgiften för arbetsgruppen var frågan hur man kan stärka
Gotlands internationella engagemang genom projekt med EU-finansiering,
särskilt de med inriktning mot Östersjöregionen.
Vattenfrågorna är centrala för Gotlands utveckling. Vatten löper som en
osynlig blå tråd genom alla frågor som har med tillväxt och framtid att göra.
Besöksnäringens vånda över stränderna och giftalgblomningar sommartid;
byggande och tillväxtfrågor, som på många platser styrs av tillgången på vatten
och möjligheterna till avlopp; att jordbruket sannolikt kommer få ökade
problem med både för lite och för mycket vatten under växtsäsongen.
Det finns en oändlig mängd utvecklingsfrågor kring vatten som kräver någon
form av hemvist. Vi föreslår att ett Blått centrum bildas på Gotland. Som en
markering att Gotland samlat satsar på att föra upp vattenfrågorna på ett mer
specifikt sätt än idag på dagordningen. Ett Blått centrum är också en markering
att det krävs ett mycket nära samarbete, både tankemässigt och rent konkret,
med Grönt centrum, eftersom många av problemen i åar och kustzon måste lösas
tillsammans med de gröna näringarna. Här finns en enorm potential för
utveckling ur flera synvinklar.
Blått centrum Gotland ska
•

främja en hållbar blå tillväxt, dvs. hela tiden försöka finna synergier mellan
miljöåtgärder och tillväxtfrågor, viktiga för Gotlands utveckling,

•

kunna vara partner och även projektägare i internationella och nationella
samarbetsprojekt,

•

vara länken mellan forskning och tillämpning inom hela vattenområdet,
från grundvatten via sjöar och våtmarker till kust och utsjö, med fokus på
just förhållandena och förutsättningarna på Gotland,

•

vara rådgivande gentemot ideella projekt i administrativa (bland annat kring
projektansökningar), ekonomiska, vetenskapliga och juridiska frågor,

•

koordinera arbetet kring större övergripande gotländska insatser för
havsmiljön eller andra större vattenprojekt,

•

vara ett regionalt kunskapscentrum, som dels kan presentera en helhetsbild
för olika målgrupper, dels informera om planerade och genomförda projekt
samt slutligen kunna ställa upp vid folkbildande evenemang,

•

samverka med medborgarstyrda initiativ, entreprenörer och föreningar.

•

utnyttja fältstationen Ar på olika sätt, bland annat för inkubatorverksamhet
för blivande företag samt

•

vara arrangör av en återkommande mötesplats för seminarier och debatter,
i form av ”Östersjödagarna/Östersjöveckan”.
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Organisation, ägare och arbetsnamn

Blått centrum föreslås vara ett samarbete mellan ”Kraftsamlingens” tre
myndigheter på lika villkor. Av såväl administrativa som kunskapsmässiga skäl
bör Campus Gotland utgöra formell hemvist och stå som projektägare.
Campus Gotland har också haft en tidsbegränsad tjänst som
Östersjöregionsamordnare, en tjänst vars innehåll är en utmärkt grund att
bygga vidare på.
Det är viktigt att Blått centrum har ett tydligt mandat och ett tydligt direktiv
som alla tre parter gemensamt står bakom. En aktiv styrgrupp är nödvändig för
beslut om exempelvis deltagande i större projekt som kräver medfinansiering.
Arbetsnamnet ”Blått centrum Gotland” har många fördelar men också ett par
nackdelar. Det finns en risk att ambitionen uppfattas som nationell i stället för
regional, men den risken är troligtvis hanterbar, speciellt om man konsekvent
använder alla tre ord. Betydligt större är risken att ”centrum” förväxlas med
vad man normalt avser med en centrumbildning i akademiska sammanhang,
speciellt eftersom Uppsala universitet föreslås vara formell projektägare.
Arbetsgruppen vill därför betona att ”Blått centrum Gotland” tills vidare bara
är ett arbetsnamn.

Figur 2. Blått centrum Gotland (arbetsnamn) med de tre intressenterna samt möjliga
samarbetspartners.

10 (12)

Samarbete

Förutom att arbeta ”inåt” i respektive organisation, kommer Blått centrum på
ett naturligt sätt samarbeta med alla aktörer på ön som på något sätt är
engagerade i vattenfrågor, som vattenråd, strandägarsamfälligheter,
havsmiljöföreningar och konkreta restaureringsprojekt som ”Rädda
Burgsviken”. Samarbete med Grönt centrum på Lövsta samt det lokala
näringslivet har redan nämnts. Svenska Institutets enhet för Östersjösamarbete
i Visby är en viktig aktör för såddfinansiering av internationella projekt.
Andra lärosäten, i första hand kanske Stockholms universitets
Östersjöcentrum, Havsmiljöinstitutet och Uppsala Vattencentrum (ett
samarbetsorgan mellan Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet
med vilket kontakt redan är upprättad) är naturliga samarbetspartners.
Vidare myndigheter som Havs- och vattenmyndigheten, Vattenmyndigheten
för Södra Östersjön, och i vissa projekt även Kustbevakningen, Sjöfartsverket
samt Region Gotlands räddningstjänst.
På undervisnings- och folkbildningsområdet finns goda chanser till samarbeten
med Forum Östersjön, Naturum, Fenomenalen, Gotlands länsmuseum samt
Wisbygymnasiet.
Varaktighet

Rimligtvis måste verksamheten starta i projektform, en lämplig projekttid kan
vara tre eller fyra år. Helst det senare, eftersom SuMBays-projektet, om det
beviljas stöd, kommer behöva koordineras under tre år. Mot slutet av en
fyraårsperiod är det också lämpligt att starta förberedelsearbetet för
ansökningar till EU:s nästa programperiod, som startar 2020.
Sista året under försöksperioden är det lämpligt att göra en utvärdering av
verksamheten.
Ekonomi

Avsikten med Blått centrum är att verksamheten på sikt ska betala en stor del
av sina egna kostnader via de projekt man driver. Erfarenheten från andra delar
av landet är att detta visserligen är möjligt, men att uthållighet under
uppbyggnadsfasen är grundläggande.
Det är därför viktigt att satsningen är långsiktig och att det finns medel som
garanterar en första försökstid på tre eller helst fyra år.
I grova drag bör projekt Blått centrum Gotland kunna starta med en budget på
2 milj. kr/år, vilket bör täcka 1,5 tjänst plus drift.
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Förankring och förstudie

Under förutsättning att samtliga ”Kraftsamlingens” tre myndigheter efter
förankring inom respektive organisation får klartecken att projektet är
intressant, bör en mer detaljerad förstudie tas fram under 2016. Parallellt med
detta, undersöks möjligheterna till gemensam finansiering. Om man därefter
uppnår enighet om att projekt ”Blått centrum Gotland” ska starta, kan ett
lämpligt startdatum sannolikt vara tidigast 1 januari 2017. Eftersom
Länsstyrelsens och Region Gotlands samarbetsprojekt ”Vatten på Gotland”
löper fram till och med 2017, kan ny finansiering för nya större
samarbetsprojekt på detta område vara enklare att få efter 2017, även om
mindre anslag kan gå att få tidigare.

Arbetsgruppen
2 november 2015/JN
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Bilaga 1
Tilldelning på projektnivå från EU:s regionala utvecklingsstöd via interreg Central Baltic,
regional konkurrenskraft och sysselsättning (ERUF) samt Östersjöprogrammet till Gotlands
län, programperiod 2007-2013.

Interreg, Central Baltic
Central Baltic 2007-2013, Gotlands län
ENSACO OIL SPILL
FABBI
GOVESALINK
HEALT
NATURESHIP
SMC
YO! BANA

Environmental and Safety Management Cooperation on Shoreline Oil Spill ReRG/räddningstjänsten
Fungi and Beetles in Buildings on Islands of Baltic Sea
HGO
Linking Gotland-Ventspils-Saaremaa for sustainable development
RG
Healthy and Energy-efficient Living in Traditional Rural Houses
HGO
Natureship (Integrated planning and management in the Baltic Sea Region) Länsstyrelsen på Gtl
Sustainable Management of Historic Rural Churches at the Baltic Sea Region HGO
Young Baltic Narratives
RG/Film på Gotland

Beviljat
Medfinansiering
ERDF (€)
(källa varierar)
6 411
2 137
126 554
42 591
0
0
158 140
52 716
161 858
53 957
178 180
59 393
141 749
47 251

€
SEK

772 892
7 241 998

258 045
2 417 882

ERUF, Småland och öarna
ÄrendeID Sökande

39831
42800
159331
42895
43072
43073
118086
140359
156374
162899
166762
166844

Projektnamn

Heligholm Utveckling AB

Forum Östersjön

Länsmuseet på Gotland

S:t Nicolai Kultudral i Visby

Kultudralen AB

S:t Nicolai Kultudral

Gotlands kommun

Företagsutveckling på Gotland

Gotlands kommun

Implementering av varumärket Gotland

Högskolan på Gotland

Förstudie Designresurscentrum på Gotland

Gotlands kommun

Resesentrum Gotland

Insats- Beviljat
områd EU-stöd
e

Gotlands kommun

Hamnserviceterminal - för bättre tillgänglighet …

Gotlands kommun

Resecentrum Gotland - intermodalitet, infrastruktur och logistik i Region Got

Föreningen Gotlandståget

Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, Etapp III och IV

Fårö Utveckling AB
Region Gotland

Bergmancenter på Fårö - en kulturmötesplats
Förstudie - Biogasutveckling på Gotland

2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2

4 000 000 kr
945 400 kr
3 849 999 kr
560 000 kr
527 827 kr
168 000 kr
485 916 kr
18 484 000 kr
27 000 000 kr
4 279 041 kr
6 265 000 kr
440 000 kr
67 005 183 kr

2
2
2
2
2
2
1

7 347 364 kr
5 885 807 kr
23 236 983 kr
18 265 524 kr
959 000 kr
46 000 000 kr
21 920 000 kr
123 614 678 kr

Projekt där Gotland är en del av projektet

39838
156368
40455
156011
68751
70384
70498

Videum AB

Smålands och Gotlands Inkubatorer 2

Kalmar Science Park

Digibator - affärsstöd för hållbar tillväxt

Almi Företagspartner Jönköping AB Våga-Växa-Vinna

Almi Företagspartner Jönköping A VVVFramåt
Gotlands Idrottsförbund
Idrott och turism
Almi Invest Småland och öarna AB Almi Invest Småland och Öarna, del 2
Vägverket Region Sydost
Väg 23/47 förbi Målilla

Östersjöprogrammet
Östersjöprogrammet 2007-2013, Gotlands län
COOL Bricks
Baltic Master II
Baltic COMPASS
Ecovillages

Climate Change, Cultural Heritage & Energy Efficient Monuments
Riksantikvarieämbetet
Maritime safety - Transport and Environment in the Baltic Sea Region
Region Gotland
Comprehensive Policy Actions and Investments in Sustainable Solutions in A Svenska institutet
Ecovillages for sustainable rural development
Suderbyns Ekoby
€
SEK

Beviljat
Medfinansiering
ERDF (€)
(källa kan variera)
173 822
57 941
120 000
40 000
79 388
26 463
161 250
53 750
534 460
5 007 890

178 154
1 669 303
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NYPS-id

191485

Handlingstyp

Tjänsteskrivelse

Datum

17 november 2015

Regionstyrelsen

Ansökan om medel ur anslag 1 :1, regionala tillväxtåtgärder, för
projekt HANSA - Hanseatic Approach to New Sustinable Al/iances
Förslag till beslut
• Inspiration Gotland beviljas finansiellt stöd ur anslag 1:1, medel för regionala
tillväxtåtgärder, för projektet HANSA med 25 % av projektets faktiska
kostnader, sammanlagt dock högst 1 866 334 kr.

•

Beslutet avser perioden 2015-10-01 till2018-12-3L Skriftlig slutrapport ska
inkomma senast 2019-02-28.

Bakgrund
Inspiration Gotland genomförde 2012-2014 ett Hansaturismprojekt tillsammans
med 40 andra städer från 10 länder. Projektet är att betrakta som en förstudie till
större projekt. Det gjorde en rejäl kartläggning av deltagande städers kapacitet
(kommunikationer, antallogibäddar fördelat på olika kategorier; restaurangutbud,
sevärdheter, events m.m) liksom deras servicenivå på turistbyrån, omfattningen av
broschyrmaterial, samverkan med researrangörer och utbud av bokningsbara
produkter. Resultatet av projektet visade att den turistiska
mognadsgradenlkvaliteten på de deltagande destinationerna var synnerligen
varierande, att den internationella mognadsgraden i de allra flesta fall var låg och
att utbudet var synnerligen spretigt.
På Baltic Sea Tourism Forum i Karlskrona 1-2 oktober 2014, höll en av Europas
största researrangörer, TUI, ett seminarium om deras syn på Östersjöturismen och
dess potentiaL De framhöll att det enda kraftfulla varumärket för ett samlat
turistiskt Östersjöutbud var Hansan och att potentialen låg i att samlas under det
varumärket.
Under planeringen och framskrivandet av Interreg Central Baltic programmet
2014-2020, lyckades Region Gotland få in Hansan som ett prioriterat

Region Gotland
Besöksadress Vlsborgsallen 19

Telefon +46 {O)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-62I 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland

Region Gotland
Ledningskontoret
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kulturarvstema (programområde 2: "Sustainable use of common resources" och
specifikt:" Natural and cultural resources developed into sustainable tourist
attractions"). Dåvarande regionledning gav under hösten 2014 Inger Harlevi i
uppdrag att kontakta lämpliga projektpartners och formulera en ansökan. Inbjudan
gick till Hansestäderna i Estland och Lettland med undantag av Tallinn och Riga,
som redan är mogna turistdestinationer. Två estniska Hansestäder (Pärnu och
Viljandi), sex lettiska Hansestäder (Cesis, Koknese, Kuldiga, Limbazi, Straupe,
Valmiera) samt en lettisk region (Vidzeme Region) med uttalat intresse att
utveckla Hansaturism tackade ja.
Ansökan till Central Baltic är uppdelad i två steg. I första steget görs en mera
översiktlig beskrivning av det planerade projektet, beräknad budget, beskrivning
av hur proj ektet relaterar till implementering av EV' s Östersjöstrategi och hur
kontakterna till europeiska organisationer ser ut så att projektets resultat kan
spridas. 177 ansökningar kom in.
I Steg 2 ska man göra en detaljerad beskrivning av projektets innehåll, detaljerad
budget, beskriva förväntade mål och resultat. Lead Partner-uppdraget gavs till
Inspiration Gotland, då projektets innehåll sammanfaller med bolagets uppdrag att
utveckla gotländsk turistnäring.

Syfte
2018 är kryssningskajen fårdig och till dess måste Gotland ha utvecklat sin
internationella mognad och förmåga att ta emot utländska besökare. För detta
behöver turistinformationen utvecklas för att möta internationella gästers behov.
Det gäller såväl tryckt informationsmaterial som webbaserad information.
Tillgången till information på utländska språk är idag undermålig och måste
förbättras.
Andelen utländska turister i Sverige ökar kraftigt varje år. Gotland har ingen del
av den ökningen. Tvärtom: Gotland tappar marknadsandelar. Det här projektet ska
bidra till att vända detta i positiv riktning.
Gotland har inte en paketreseproduktion värd namnet. Jämfört med hur det såg ut
för 10 år sedan har utbudet näst intill raderats. Projektet vill samverka med
intressenter i den gotländska turistnäringen för att utveckla intressanta paketresor
som kan användas som självständiga, regionala produkter; erbjudas turister som
besöker Stockholm som ett tillägg samt finnas med i transnationella samarbeten.
Syftet kan alltså sammanfattas med att Gotland ska öka andelen utländska
besökare, höj a kvaliteten på besöket och erbjuda attraktiva produkter anpassade
för prioriterade internationella marknader.
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Mål
Projektet ska leda till:
Fullödig turistinformation ska tillhandahållas på minst engelska och tyska.
Det gäller såväl trycksaker som webbaserad information
Den gotländska besöksnäringens intressenter ska involveras i projektet och
känna sig inkluderade i internationaliseringen
Besöksnäringens intressenter ska stimuleras att samverka i framtagande av
på marknaden efterfrågade paketresor
Gotland ska ha samma tillväxt av internationella besökare som
riks genomsnittet
Gotland ska ha en ledande roll i utvecklingen av Hansaturism och sprida
projektets resultat till andra Hansestäder
Målgrupp
Projektets externa målgrupper:
Kryssningsturister som genom sitt besök på Gotland ska känna sig attraherade att
återvända som besökare
Researrangörer som har sin verksamhet på prioriterade marknader
Journalister från alla typer av media
Enskilda resenärer som via olika marknadsföringskanaler nås och attraheras av
Gotland som besöksrnål

Projektets interna målgrupper:
Intressenter i den gotländska turistnäringen
Genomförande
Projektet är indelat i fem olika arbetsrnoduler (work packages, WP nedan). Varje
modul är indelad i ett antal delar, som är väl definierade både till innehåll och tid
för genomförande.
WP1:

Presentation av varje stads Hansahistoria (mindre svårt för Gotland
än för övriga).
Utveckling av turistinformationen på främmande språk (trycksaker,
webbaserad information inkl PC-Standl"pekdator", App).

WP2:

Produktutveckling:
Paketresor inom segmentet aktiv semester (vandring, trekking,
cykling).
Utveckling av kulturhistoriska evenemang /produkter - flera
partners har vår Medeltidsvecka som förebild. Vi själva kan utveckla
produkter inom kulturturismen över året och ge vår Världsarvsstatus
större synbarhet.
Kulinarisk turism inkl framtagande av ett Hansa Culinary- koncept
med utgångspunkt i Kulinariska Gotlands villkor för medlemskap.
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WP3:

Införsäljning av det framtagna utbudet och destinationerna på
prioriterade mässor och workshops

WP4:

Studieresor

3 s.k. Test trips till vilka en grupp individuella resenärer och
intressenter ska inbjudas (detta är en från Central Baltic obligatorisk
del i projektet)
2 joumalistresor
2 studieresor för researrangörer
Gotland kommer att besökas på samtliga resor
WP5:

Utbildning

För att säkra en hållbar, långsiktig utveckling av projektets innehåll
är utbildning en väsentlig faktor. Projektet kommer därför att
genomföra tre olika utbildningar:
a) Besök i samtliga deltagande städer. I varje stad gör varje
deltagare en s.k. SWOT -analys som sedan sammanställs till en
för projektet gemensam SWOT över varje stad.
b) Studieresa till Liibeck- Lemgo - Luxemburg
I Liibeck finns det Europeiska Hansamuseet (invigt i maj 2015)
som ger en övergripande inblick i den europeiska
Hansahistorien. Liibeck har Europas mest omfattande arkiv om
Hansans historia - en skatt som står till Hansestädernas
förfogande. I Liibeck finns den moderna Hansans kansli - hur
kan städerna i projektet utveckla samarbetet och kontakten med
det? Liibeck-Travemiinde Marketing arbetar mycket
professionellt med sin turistbyrå och utveckling av produkter på
Hansateman - här kan projektdeltagarna lära mycket.
Lemgo är en liten stad i Westfalen där man lyckats engagera
invånarna för att både finansiera deltagande på den årliga
Hansedagen som att lyfta fram det hanseatiska kulturarvet.
Invånare av utländsk härkomst hjälper till med översättningar av
hemsidan. Den finns idag på Il språk.
I Luxemburg finns European Institute of Culturai Routes of the
Council of Europe. Hansan är en certifierad "Culturai Route".
Här får projektdeltagarna lära vad det innebär att vara Cultural
Route, vilka samarbeten som finns med EU-kommissionen,
UNESCO, UNWTO, European Tourism Commission m fl och
hur de aktivt kan nyttja detta.
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c) Utbildning i E-Marketing och E-Commerce. Utbildningen hålls
av UNWTO (FN's World Tourism Organisation) och har status
Master Class. Utbildningen hålls på Gotland.
En gång per halvår kommer projektdeltagarna att samlas till
projektmöten.

-

- -

- -

Kost na d s- ochfimanslermgs b udIget peno
. d en 2015 10 01 2018 12 31
Kostnader
2018
2015/2016
2017
Totalt
Egen personal
923324
951046 1228214 3102584
Externa tjänster
579348
996930 1055508 2631786
Investeringar
O
99000
O
99000
Övriga kostnader
525690
878576
227700
1631966
Summa kostnader
Finansiering ....

Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
Central Baltic programmet
Summa finansiering

..

2381248
2015/2016
595312
1785936
2381248

2274676
2017
568669
1706007
2274676

2809412
2018
702353
2107059
2809412

7465336
···Totalt

1866334
5599002
7465336

Motivering till beslut
Projektet har i hård konkurrens blivit beviljat 75 % av projektkostnaderna från
Central Baltic programmet 2014-2020.
Besöksnäringen blir i dag en allt viktigare näringslivsgren för Gotland som region.
De senaste årens besökssiffror och statistik visar på detta. Det är inte längre så att
turismen eller våra besökare i dag kommer under endast juni, juli och augusti, i
dag har vi fått via ett antal infrastrukturella satsningar och andra mera
marknadsmässiga satsningar fått en året runt turism som växer sig allt starkare
främst på hösten och våren.

Besöks näringen har tillväxtpotential på Gotland, vilket slagits fast i arbetet för
Årets Tillväxtkommun 2018. Ledningskontoret bedömer att detta projekt är
viktigt eftersom det ligger helt i linje med Vision Gotland 2025 och målet Hållbar
tillväxt och utveckling: Gotland ska vara ett etablerat resmål, såväl nationellt
som internationellt, året runt.
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Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
Projektets namn
HANSA - Hanseatic Approach to New Sustainable Allianees

Uppgifter om sökande
Sökande
Inspiration Gotland

Organisationsnummer

556306-3733

Postadress

Postnummer och ortnamn

Donners Plats 1

621 57 Visby

Församling! socken
Visby

Telefon
0498-201700

e-post
info@gotland.com

hemsida

Kontaktpersoner
KOQtaktperson
Illger Harlevi
Telefon
0704959980

Koptaktperson i frågor som rör projektets ekonomi
lohanna Mickelåker, Mevona
Telefon
- 08-40806804

e-post

e-post

inger.harlevi@balticness.sc

lohanna.mickelaker@mevona.se

Allmänna uppgifter
Datum för projektstart
2015-10-01

Datum för projektslut
2018-12-31

Sökt belopp
1866334

Momsskyldighet
Är sökande momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?
D Ja
D Nej, om nej bifoga intyg från skatteverket
Betalningssätt
Utbetalning skall ske till (ange endast ett alternativ)
,
D Plusgiro nr: 81809-6
D Bankgiro nr:
Andra offentliga medel
Har andra offentliga medel sökts för projektet?
Oja, från vem har medel sökts? Central Baltic Programmet
Upphandling
Omfattas sökande av Lagen om offentlig upphandling?
Oja
D Nej

D bankkonto

D Nej

D Ej aktuellt
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Tid- och aktivitetsplan

Startdatum

Slutdarum

Kostnad

Utvärdering och slutredovisning

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

Vid projektstart

Vid projektets slut

Besökande, antal
Evenemang, antal
Exponeringstillfållen, antal

Företag, antal deltagande
Förstudier, antal

. Nätverk, antal nya
Produkter, antal nya

Resultatindikator

Totalt antal

varav kvinnor

varav män

Arbetstillfallen, antal nyskapade
Deltagare, antal
Företag, antal nya, ledda av

Kostnads budlZet

~l'i6~16

1-,~

'

-,,~

...>

- 20'17 },1- zf~rf2018;;~

.;.;

•.. 'C·

Egen personal

923324

951046

1228214

3102584

Externa tjänster

579348

996930

1055508

2631786

O

99000

O

99000

Övriga kos tnader

878579

227700

525690

1631966

Summa kostnader

2381248

2274676

2809412

7465336

Investeringar

2(8)

.:;u

35
Offl'ntlig kontantfinansiering

2015/16

2017

Region Gotland anslag 1:1, regional tillväxt

595312

Central Baltic programme

1785936

Summa offentlig kontantfinansiering

. ,>'

,;',;',;;

",

'/r;

Offeo1ka biaråi!'j;ann~tän'pen!!at;

2381248
..

2~;i;

:,';'\

....

.;

.2018

Totalt

568669

702353

1866334

1706007

2107059

5599002

2274676

2809412

7465336

.

2OXX~7;

'.

I.,!ii}bxx ;ii

:

Totalt

Summa offentliga bidrag i annat än
pen!!ar

Summa privat kontant medfinansiering

Följande bilagor är obligatoriska att bifoga ansökan:

n)~\.r~

~~?!r'~~~~~FFFFF'0y:;-FF~

Projektbeskrivning
Dokument som styrker flrmatecknarens behörighet
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Budgetspecifikation
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Bokföring, redovisning
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Representation

Summa:

Eget offentligt arbete

Summa:
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Projektbeskrivning
Bakgrundsbeskrivning:
Inspiration Gotland genomförde 2012-2014 ett Hansaturismprojekt tillsammans med 40 andra städer från 10
länder. Projektet är att betrakta som en förstudie till större projekt. Det gjorde en rejäl kartläggning av deltagande
städers kapacitet (kommunikationer, antal logi bäddar fördelat på olika kategorier; restaurangutbud, sevärdheter,
events m.m) liksom deras servicenivå på turistbyrån, omfattningen av broschyrmaterial, samverkan med
researrangörer och utbud av bokningsbara produkter. Resultatet av projektet visade att den turistiska
mognadsgraden/kvaliteten på de deltagande destinationerna var synnerligen varierande, att den internationella
mognadsgraden i de allra flesta fall var låg och att utbudet var synnerligen spretigt.
På Baltic Sea Tourism Forum i Karlskrona 1-2 oktober 2014, höll en av Europas största researrangörer, TUI, ett
seminarium om deras syn på Östersjöturismen och dess potential. De framhöll att det enda kraftfulla varumärket
för ett samlat turistiskt Östersjöutbud var Hansan och att potentialen låg i att samlas under det varumärket.
Under planeringen och framskrivandet av Interreg Central Baltic programmet 2014-2020, lyckades Region
Gotland få in Hansan som ett prioriterat kulturarvstema (programområde 2: "Sustainable Use of common
resources" och specifikt:" Natural and cuiturai resources developed into sustainable tourist attractions").
Dåvarande regionledning gav under hösten 2014 Inger Harlevi i uppdrag att kontakta lämpliga projektpartners
och formulera en ansökan. Inbjudan gick till Hansestäderna i Estland och Lettland med undantag av Tallinn och
Riga, som redan är mogna turistdestinationer. Två estniska Hansestäder (Pärnu och Viljandi), sex lettiska
Hansestäder (Cesis, Koknese, KUldiga, Limbazi, Straupe, Valmiera) samt en lettisk region (Vidzeme Region) med
uttalat intresse att utveckla Hansaturism tackade ja.
Ansökan till Central Bal tic är uppdelad i två steg. I första steget görs en mera översiktlig beskrivning av det
planerade projektet, beräknad budget, beskrivning av hur projektet relaterar till implementering av EU's
Östersjöstrategi och hur kontakterna till europeiska organisationer ser ut så att projektets resultat kan spridas.
177 ansökningar kom in.
I Steg 2 ska man göra en detaljerad beskrivning av projektets innehåll, detaljerad budget, beskriva förväntade mål
och resultat. Lead Partner-uppdraget gavs till Inspiration Gotland, då projektets innehåll sammanfaller med
bolagets uppdrag att utveckla gotländsk turistnäring.

Projektets syfte: (yad syftar projektet till?)
2018 är kryssningskajen färdig och till dess måste Gotland ha utvecklat sin internationella mognad och förmåga
att ta emot utländska besökare. För detta behöver turistinformationen utvecklas för att möta internationella
gästers behov. Det gäller såväl tryckt informationsmaterial som webbaserad information. Tillgången till
information på utländska språk är idag undermålig och måste förbättras.
Andelen utländska turister i Sverige ökar kraftigt varje år. Gotland har ingen del av den ökningen. Tvärtom:
Gotland tappar marknadsandelar. Det här projektet ska bidra till att vända detta i positiv riktning.
Gotland har inte en paketreseproduktion värd namnet. Jämfört med hur det såg ut för 10 år sedan har utbudet
näst intill raderats. Projektet vill samverka med intressenter i den gotländska turistnäringen för att utveckla
intressanta paketresor som kan användas som självständiga, regionala produkter; erbjudas turister som besöker
Stockholm som ett tillägg samt finnas med i transnationella samarbeten.
Syftet kan alltså sammanfattas med att Gotland ska öka andelen utländska besökare, höja kvaliteten på besöket
och erbjuda attraktiva produkter anpassade för prioriterade internationella marknader.
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Mål: (Vad skall projektet uppnå för resultat?)
Projektet ska leda till:
Fullödig turistinformation ska tillhandahållas på minst engelska och tyska. Det gäller såväl trycksaker som
webbaserad information
Den gotländska besöksnäringens intressenter ska involveras i projektet och känna sig inkluderade i
internationaliseringen
Besöksnäringens intressenter ska stimuleras att samverka i framtagande av på marknaden efterfrågade
paketresor
Gotland ska ha samma tillväxt av internationella besökare som riksgenomsnittet
Gotland ska ha en ledande roll i utvecklingen av Hansaturism och sprida projektets resultat till andra
Hansestäder

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

Projektets externa målgrupper:
Kryssningsturister som genom sitt besök på Gotland ska känna sig attraherade att återvända som besökare
Researrangörer som har sin verksamhet på prioriterade marknader
Journalister från alla typer av media
Enskilda resenärer som via olika marknadsföringskanaler nås och attraheras av Gotland som besöksmål

Projektets interna målgrupper:
Intressenter i den gotländska turistnäringen

Projektorganisation / deltagare: (Vilka medverkar?)
Utöver detta så ingår det i Lead Partnerns skyldighet att ha en styrgrupp, som ska föija projektet, vara ett stöd till
projektledaren samt godkänna rapporter och avvikelser. Inspiration Gotland har utsett följande personer att ingå i
styrg ru ppen:
Björn Jansson, ordförande, Inspiration Gotlands ordförande och Regionstyrelsens ordförande
Cecilia Österlind, VD Inspiration Gotland
Bernd Saxe, borgmästare i LObeck och Hansans ordförande
Anu Juurma- Saks, näringslivsstrateg i Pärnu och företrädare för estniska partners
Laila Gercane, Utvecklingschef i Vidzeme Region och företrädare för lettiska partners
Första styrgruppsmötet hålls i Visby den 11 januari 2016.

Den som önskar läsa hela den omfattande ansökan kan få den som pdf, genom att kontakta Annette Glover,
annette.glover@gotland.se
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Genomförande: (Vad ska göras i projektet för att uppnå syfte och mål?)
Projektet är indelat i fem olika arbetsmoduler (work packages, WP nedan). Varje modul är indelad i ett antal delar,
som är väl definierade både till innehåll och tid för genomförande.
WP1:

Presentation av varje stads Hansahistoria (mindre svårt för Gotland än för övriga)
Utveckling av turistinformationen på främmande språk (trycksaker, webbaserad information inkl
PC-Stand/"pekdator", App)

WP2:

Produktutveckling:
Paketresor inom segmentet aktiv semester (vandring, trekking, cykling)
Utveckling av kulturhistoriska evenemang /produkter - flera partners har vår Medeltidsvecka som
förebild. Vi själva kan utveckla produkter inom kulturturismen över året och ge vår Världsarvsstatus
större synbarhet
Kulinarisk turism inkl framtagande av ett Hansa Culinary- koncept med utgångspunkt i Kulinariska
Gotlands villkor för medlemskap

WP3:

Införsäljning av det framtagna utbudet och destinationerna på prioriterade mässor och workshops

WP4:

Studieresor
3 s.k. Test trips till vilka en grupp individuella resenärer och intressenter ska inbjudas (detta är en
från Central Baltic obligatorisk del i projektet)
2 journalistresor
2 studieresor för researrangörer
Gotland kommer att besökas på samtliga resor

WP5:

Utbildning
För att säkra en hållbar, långsiktig utveckling av projektets innehåll är utbildning en väsentlig
faktor. Projektet kommer därför att genomföra tre olika utbildningar:
a)

Besök i samtliga deltagande städer. I varje stad gör varje deltagare en s.k. SWOT -analys som
sedan sammanställs till en för projektet gemensam SWOT över varje stad.
b) Studieresa till Lubeck- Lemgo - Luxemburg
I LObeek finns det Europeiska Hansamuseet (invigt i maj 2015) som ger en övergripande inblick
i den europeiska Hansahistorien. LObeek har Europas mest omfattande arkiv om Hansans
historia - en skatt som står till Hansestädernas förfogande. l LObeck finns den moderna
Hansans kansli - hur kan städerna i projektet utveckla samarbetet och kontakten med det?
LObeck-Travemunde Marketing arbetar mycket professionellt med sin turistbyrå och utveckling
av produkter på Hansateman - här kan projektdeltagarna lära mycket.
Lemgo är en liten stad i Westfalen där man lyckats engagera invånarna för att både finansiera
deltagande på den årliga Hansedagen som att lyfta fram det hanseatiska kulturarvet. Invånare
av utländsk härkomst hjälper till med översättningar av hemsidan. Den finns idag på 11 språk.
I Luxemburg finns European Institute of Cuiturai Routes of the Council of Europe. Hansan är en
certifierad "Cuiturai Route". Här får projektdeltagarna lära vad det innebär att vara Cuiturai
Route, vilka samarbeten som finns med EU-kommissionen, UNESCO, UNWTO, European
Tourism Commission m fl och hur de aktivt kan nyttja detta.
c)

Utbildning i E-Marketing och E-Commerce. Utbildningen hålls av UNWTO (FN's World Tourism
Organisation) och har status Master Class. Utbildningen hålls på Gotland.
En gång per halvår kommer projektdeltagarna alt samlas till projektmöten.
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Uppföljning: (Hur ska process och resultat analyseras?)

Hållbar tillväxt: (Beskriv projektet ur ett hållbart tillväxtperspektiv (ekonomiskt, socialt och miljömässigt)
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Förord
Visby flygplats har redovisats som riksintresse sedan 1996.
Vilka delar och funktioner av flygplatsen som ingår i
riksintresset och dess influensområden framgår inte i aktuella
beslut. Denna rapport syftar till att precisera statens samlade
syn på riksintresset Visby flygplats avseende den civila
luftfarten.
Rapporten med tillhörande GIS-filer över influensområden
kommer att hållas tillgängligt på Trafikverkets hemsida:
www.trafikverket.se/riksintressen
Denna riksintresseprecisering gäller tills att den uppdateras
eller tills att beslut fattas om att riksintresset ska upphävas.

Helena Sundberg
Regional direktör, Trafikverket Region Stockholm
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1 Inledning
I följande rapport preciseras Trafikverkets markanspråk för riksintresset Visby Flygplats
samt därtill hörande influensområden. Ett riksintresseområde kring en flygplats ska
enligt bestämmelserna i 3 kap 8 § miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
försvåra tillkomst eller utnyttjande av flygplatsen.
Riksintresseområdet kring en flygplats utgörs av mark som direkt används eller i
framtiden kan komma att användas för luftfartens behov. Flygplatsens sammanlagrade
influensområde är den yta utanför riksintresseområdet inom vilken bebyggelse eller
andra anläggningar påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av flygplatsen.
När två eller flera riksintressen står i konflikt med varandra, det vill säga när intressena
är motstridiga gäller att det intresse eller ändamål som bäst gynnar en långsiktig
hushållning med mark, vatten eller den fysiska miljön i övrigt ska ges företräde.
Avvägningen mellan olika intressen görs av Länsstyrelsen. Ett riksintresse för
totalförsvaret går dock alltid före andra riksintressen.
I denna rapport preciseras enbart det civila riksintresseanspråket. Försvarsmaktens
riksintresseanspråk behandlas inte av Trafikverket, men är även en betydande faktor för
den fysiska planeringen.
Visby Flygplats utpekades 1996
Utpekandet gjordes av dåvarande
beslutade Boverket att följande
funktionsbegreppet som grund,
riksintressen:

som kommunikationsanläggning av riksintresse.
Luftfartsverket i samråd med Boverket. År 1999
gemensamma och övergripande kriterier, med
ska gälla vid utpekande av transportsektorns

•

Mark- och vattenområden för befintliga, planerade som för vissa
framtidakommunikationsanläggningar kan utpekas som riksintresse.

•

Anläggningens funktion i transportsystemet är av grundläggande betydelsevid
bedömningen.

•

Funktionen kan vara av internationell (ingå i TEN-T, det Trans Europeiska
Transportnätverket), nationell eller av särskild regional karaktär. Av särskilt
intresse är länkar som sammanbinder andra kommunikationsanläggningar av
riksintresse inom transportsektorn eller noder som är av betydelse för
samverkan mellan trafikslagen.

•

Unika lägesbundna naturförutsättningar.

Trafikverket slog den 17 november 2010 fast att följande trafikslagsspecifika
kriterier ska vara vägledande vid utpekanden av riksintressen för luftfarten:
Flygplatser som uppfyller en eller flera av följande förutsättningar kan pekas ut
som riksintresse för kommunikation:
•

Flygplatser som betjänar befolkningscentra där flygplatskapaciteten kan
äventyras (Mälardalen, Öresundsregionen och Göteborgsregionen).

•

Flygplatser som har internationell reguljär trafik.
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•

Flygplatser som har fundamental nationell betydelse.

•

Flygplatser som har fundamental regional betydelse.

Vid värdering av ovanstående förutsättningar ska för flygplatser av
fundamental nationell respektive regional betydelse följande beaktas:
•

Befolkningskoncentrationer och resvanor.

•

Fysiska och marknadsmässiga möjligheter att ansluta flygplatsen till spårtrafik.

•

Potentialen i en befintlig rullbana.

•

Potentialen i att markanvändningen kring flygplatsen har anpassats till tidigare
flygverksamhet.

Vid värdering av ovanstående förutsättningar ska för flygplatser av
fundamental regional betydelse även beaktas:
•

Tillgänglighet med övriga trafikslag till Stockholmsregionen.

De mark- och vattenområden, som utpekats som riksintresse för luftfarten skyddas med
stöd av bestämmelserna i 3 kap. 8§ miljöbalken (MB). Områdena ska skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomst eller utnyttjande av flygplatsen.
Trafikverkets utpekande av riksintressen sker utifrån ett hushållningsperspektiv och
utifrån det övergripande transportpolitiska målet. Det innebär att transportsystemet ska
erbjuda medborgarna och näringslivet i alla delar av landet en god, miljövänlig och säker
infrastruktur som är samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar. Utpekandet av
riksintressen har ingen koppling till ägande eller ansvar för förvaltning av respektive
objekt.
Försvarsmakten har 2015-03 beskrivit förutsättningarna för totalförsvarets riksintresse
Visby flygplats genom redovisning av ”Värdebeskrivning för riksintresset Visby flygplats,
Region Gotland, Gotlands län”. Information och kartor finns på Försvarsmaktens
hemsida.

1.1 Motiv för utpekande
Flygplatsen tillhör det nationella basutbudet av flygplatser. Därmed är flygplatsen enligt
riksdagens beslut en del av stommen i ett effektivt och långsiktigt hållbart
flygtransportsystem som säkerställer en grundläggande interregional tillgänglighet i hela
landet.
Av kriterierna angivna ovan gäller följande för Visby flygplats:
•

Flygplatsen har internationell reguljär trafik.

•

Flygplatsen har fundamental nationell betydelse.

•

Flygplatsen har fundamental regional betydelse.

1.2 Hur arbetet har bedrivits
Trafikverket har med utgångspunkt från material som från år 2003 tagits fram av
Luftfartsverket, Luftfartsstyrelsen och Transportstyrelsen slutfört preciseringen av
riksintresset. En referensgrupp bildades under hösten 2012. Referensgruppen hade sitt
första möte i januari 2013, då även en arbetande projektgrupp bildades. Trafikverket har
genomfört arbete med hjälp av konsulter. Efter att rapporten remitterats har den
strukturerats om för att bli mer tydlig och lättläst.
Referensgruppen har bestått av representanter från Trafikverket, Länsstyrelsen, Region
Gotland, Swedavia och Försvarsmakten.

Projektgruppen har bestått av:
• Lars Ehnbom, projektledare,
• Martin Bylander, Trafikverket
• Karin Bergenås, Trafikverket
• Jean-Marie Skoglund, konsult
• Ulf Johansson/Gunnar Jonasson, Swedavia
• Lisa Palmér/Lena Kulander, länsstyrelsen
• Mikael Liljergren, Swedavia konsult
• Gunnar Gustafsson, Region Gotland
• Jakob Gille, Försvarsmakten
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2. Värdebeskrivning

Vid precisering av luftfartens riksintressen intar begreppet värdebeskrivning en central
roll och definieras som flygplatsens värde för samhället. Värdebeskrivningen anger vilka
kriterier som bedöms vara avgörande för att reservera mark för en tänkbar utbyggnad av
flygplatsen eller exempelvis skydda influensområden för flygbuller mot konkurrerande
intressen.
I värdebeskrivningen ingår tre faktorer som är avgörande för motiveringen av
riksintresse: omvärldsfaktorer, flygplatsens utveckling och utveckling av
intermodalitet/tillgänglighet. Värdebeskrivningen bör på ett adekvat och trovärdigt sätt
utformas för att kunna motivera planeringen av flygplatsens behov av nya framtida
markområden.

2.1 Omvärldsfaktorer
Den internationella flygtrafiken transporterade över 2,9 miljarder passagerare 2012. Det
är en ökning 5 procent jämfört med 2011. Flygtrafiken transporterar över 37 tusen ton
frakt. Passagerartrafiken uppvisar en stadig utveckling sedan 1970-talet, se figur nedan.

Figur 1 Den internationella passagerarutvecklingen 1970-2012. Källa ICAO. Bearbetad av Jean-Marie
Skoglund.

Den största ökningen av den internationella flygtrafiken skedde under 1960-1970-talen
när jettflygplanen introducerades fullt ut inom den civila flygtrafiken. Detta är också den
period som den globala turismen tar fart och bidrar till flygtrafikens tillväxt. Under 1990talet uppstår i Europa flera avgörande faktorer som påverkar flygtrafikens utveckling i
regionen, nämligen den politiska omvälvningen i Östeuropa, globaliseringen av ekonomin
och införande av en enhetlig marknad inom EU som innebär att EU-flygbolag kan bedriva
flygtrafiken fritt inom EU. Inom ramen för EU sker också en samordning av luftfartens
infrastruktur såsom gemensam reglering och tillsyn, samordning av luftrummet och
luftfartsavtal, etc. I Europa sker också en utbyggnad av höghastighetståg som på vissa
marknader utmanar flygbranschen, såsom i Tyskland, Frankrike och Spanien.
Det ökade miljömedvetandet i slutet av 1990-talet bidrog till en debatt om luftfartens
klimatpåverkan. Debatten tvingade flygindustrin till tekniskt nytänkande för att minska
flygets miljöpåverkan. Trots utveckling av flygmotorer och nya komponenter i flygplan så
minskar inte de totala utsläppen av koldioxid nämnvärt. Flygtrafiken ökar årligen med 45 % per år, medan energieffektiviseringen av flygplanen innebär en minskning av 1,5-2
%.
Den största tillväxten av trafikflyget kommer att ske i Asien och Mellanöstern fram till
2030 enligt prognos från de största flygplanstillverkarna Boeing och Airbus.
Befolkningsutveckling, teknisk och ekonomisk dominans, nya politiska förutsättningar,
liberalisering, spridning av LCC (Low Cost Carrier = lågkostandsflygbolag) är bara några
av de omvärldsfaktorer som gör att de två nämnda regionerna kommer att uppvisa en
stadig tillväxt inom luftfarten.
I Sverige uppgår antalet passagerare 2012 till 26,9 miljoner och transporterar 127 843 ton
flygfrakt. Flygtrafiken ökade under perioden 1990-2012 med 52 procent, utrikes ökade
den med 131 procent medan inrikes minskade med 30 procent.
Luftfartens påverkan på den svenska ekonomin uppgår till 1,7 procent av BNP och antalet
arbetstillfällen från luftfarten uppgår till 83 000 jobb, motsvarande 1,9 procent av den
svenska arbetskraften. Om man inkluderar branschens bidrag till turistnäringen stiger
dessa siffror till 3,9 procent av Sveriges BNP och nästan 185 000 jobb, eller 4,1 procent av
arbetskraften.

Inrikestrafiken
Flygtrafiken i Sverige uppvisar fram till 1990 en stadig tillväxt. Mellan 1974 och 1990 mer
än fyrdubblades antalet inrikes avresande passagerare från svenska flygplatser, från 1,8
till 8,7 miljoner. Den genomsnittliga ökningen under denna period var drygt 10 procent
per år. 1990 bröts den positiva trafikutvecklingen, Gulfkriget och den ekonomiska krisen
i början av 1990-talet bidrog till en drastisk nedgång av inrikesresor. Mellan 1990 och
2012 har inrikesflyget tappat 1,7 miljoner passagerare.
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Figur 2 Passagerarflygets utveckling i Sverige 1970-2012. Källa. Transportstyrelsen. Bearbetad av
Jean-Marie Skoglund.

Utrikestrafik
Sedan 1950-talet och fram till 2000-talet uppvisar det internationella passagerarflyget en
kraftig uppgång med en genomsnittlig tillväxttakt på 12 procent årligen. Knappast någon
annan global ekonomisk aktivitet har haft en motsvarande utveckling. Fraktflyget ligger
inte långt efter, från 1960 till millennieskiftet var den genomsnittliga tillväxten för flyg
med inriktning mot godstransporter 11 procent om året.
Utrikestrafiken påvisar fram till 1990 liknande trafikutveckling som inrikestrafiken. Men
under 1990-talet sker en betydande ökning av utrikestrafiken dels som ett resultat av
Sveriges medlemskap i EU, dels framväxten av lågkostnadsbolagen i form av Ryanairs
etablering på Stockholm-Skavsta 1997. Utrikestrafikens andel av den totala flygtrafiken
har ökat, 1986 var nivån på 32 procent, 2012 77 procent.

Internationella flygprognoser
Det finns ett flertal internationella prognoser över flygets utveckling. De största
flygplanstillverkarna, se tabell 1 nedan, bedömer att den globala trafikutvecklingen fram
till 2030 ligger på en årlig genomsnittlig ökning på mellan 4-5 procent. För Europa ligger
den genomsnittliga ökningen på 4 procent.
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Figur 3 Prognos för den globala flygtrafiken 2011-2030

2010-2030

Svensk inrikestrafik
Inrikesflyget i Sverige har genomgått stora förändringar sedan början av 1990-talet i form
av avregleringen, nya aktörer, nya företagsformer. Inrikesflyget har under de senaste åren
stabilisera sig på en nivå kring 6 miljoner passagerare. I Trafikverket scenario ”Mitt”
bedöms inrikesflyget att nå 7,6 miljoner avserasande passagerare 2030.
Transportstyrelens prognos för 2025 ligger på omkring
7,1 miljoner
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Prognosen TRV (Trafikverket) Mitt i Figur 3 har nivån 7,6 miljoner avresande passagerare år 2030.
På flygplatsnivå ska detta dubblas till 15,2, avrundat till 15 miljoner.
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avgörande faktorn är dock att fortsatt ökning av utrikesflyget i nuvarande takt inte är
förenlig med de nationella miljömålen.11 Då möjligheterna att minska utsläppen per personkilometer är små (flygbranschen tenderar att kraftigt överdriva potentialen här) måste
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1.1.4 Nya flygplatser och övriga antaganden
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Figur 6 Antalet landningar 1974-2008 med prognos till 2025. Källa: SOS Luftfart, Transportstyrelsens
beräkningar

Flygplatsens marknadsförutsättningar

Figur 7 Karta över Gotland

Landskapet Gotland utgör en enda kommun, som sedan den 1 januari 2011 heter Region
Gotland. På Gotland finns inget landsting utan Region Gotland ansvarar för både
primärkommunala uppgifter och landstingskommunala uppgifter som vård och
kollektivtrafik. Även det regionala utvecklingsansvaret ligger på Region Gotland.

Regionen har cirka 57 300 invånare, varav omkring 24 000 bor i Visby som är den enda
tätort med status som stad. De största tätorterna utanför Visby är Hemse, Slite, Roma och
Klintehamn.
Visby är utpekat världsarv av UNESCO, ett av Sveriges fjorton världsarv.
Sedan 2013 är Högskolan på Gotland integrerad i Uppsala universitet.
Gotlands län har en landareal som omfattar 3 184 km2. Största delen av landarealen, 39
procent, består av skogsmark. Men en nästan lika stor del, 33 procent, utgörs av
jordbruksmark. I länet finns drygt 800 öar i hav, insjöar och vattendrag.

Befolkningsutvecklingen i Gotland
Gotlands befolkning 2012 uppgår till 57 241. Som mest uppgick befolkningen 59 500
under mitten av 1940-talet. Från 1945 till 1963 minskade befolkningen till 53 500 tusen
för att sedan från 1970-talet uppvisa en stadig befolkningstillväxt, se fig. 6. Från 1995
sjönk befolkningstakten till att idag ligga på en stabil nivå. Största samhället är Visby med
23 400 invånare. Av Gotlands befolkning bor ca 42 % utanför tätorterna, vilket är
betydligt mer än riksgenomsnittet på 15 %.

Figur 8 Befolkningsutvecklingen för Gotland åren 1945-2011. Källa: SCB.

Den prognos som tagits fram av Region Gotland bedömer att folkmängden fram till 2021
kommer att öka med 514 invånare, från 57 308 till 57 822 personer. Orsaken är att
flyttnettot i genomsnitt förväntas vara 158 personer per år och födelseöverskottet -107
personer per år. Antalet inflyttade beräknas vara i genomsnitt 2 134 personer per år
medan antalet utflyttade skattas till att vara 1 976 personer. Detta ger ett årligt flyttnetto
på 158 personer för varje år under prognosperioden.
Antalet barn som föds förväntas vara 531 per år i genomsnitt under prognosperioden
medan antalet avlidna skattas till 638 personer. Detta medför en naturlig
befolkningsminskning med -107 personer per år.1

1

Befolkningsprognos för Gotland 2012-2021 Statisticon.
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I strategin för Gotland ”Vision Gotland 2025” siktar man att 2025 ha en befolkning på 65
000 invånare.

Arbetsmarknad
Cirka 26 000 personer är förvärvsarbetande på Gotland, det innebär att 47,4 procent av
totala befolkningen i Gotland är förvärvsarbetande. En nivå som ligger högre än riket i
genomsnitt, 45,9 procent. Sysselsättningsgraden för åldern 15-74 år ligger på 65,7
procent, en nivå som ligger i genomsnittet för riket på 65,6 procent.2
De 25 största arbetsgivarna i Gotlands län har tillsammans ca 11 000 anställda (hel- och
deltidsanställda). Det är 47 procent av totala antalet sysselsatta i länet. Största
arbetsgivaren i länet är Region Gotland och därefter AB Svenska Spel, se tabellen nedan.
I samband med försvarsomställningen fick Gotland ersättningsjobb. Utlokalisering av
statliga verksamheter av Försäkringskassan Utland, Sidas Östersjöenhet,
Riksutställningar och Riksantikvarieämbetet har genomförts under de senaste 10-15 åren.
På Gotland finns också Svenska Spels huvudkontor med 420 arbetstillfällen.

Näringslivet
Gotland är landets mest företagstäta län med närmare 7000 företag, men också störst
andel företagande kvinnor i landet. På Gotland är företagen oftast små företag med bara
några anställda. Tack vare en väl utvecklad infrastruktur inom IT och kommunikation
finns förutsättningarna för distansarbete bland tjänsteföretagarna i regionen.
Jordbruket, sten- och livsmedelsindustrin tillhör de dominerande näringarna på Gotland.
Av den gotska landytan används ca 70 procent till jord- och skogsbruk. Ekologisk
produktion bedrivs på drygt 13 procent av åkerarealen. Av det som produceras på ön
fraktas ca 80-85 % till fastlandet.

Figur 9 Arbetsställen efter näringsgren procent. Källa: SCB

2

Gotland i Siffror 2012.

Inom tjänstesektorn är besöksnäringen en viktig del. Det stora antalet besökare har
medfört att många arbetstillfällen och företag växt fram inom denna näring.
Turismen har positiva effekter för tjänsteföretagen inom detalj- och dagligvaruhandel,
transport, hotell- och restaurang samt för upplevelseleverantörer.

Forskning och utbildning
Högskolan på Gotland etablerades 1998 och är Sveriges yngsta högskola. Vid Högskolan
erbjuds 14 program och 300 fristående kurser inom naturvetenskap, samhällsvetenskap,
lärarutbildning, IT, teknik och humaniora. Merparten av de fristående kurserna är
nätbaserade. Antalet studenter uppgår till 6 600.
Under år 2010 påbörjades vid högskolan en satsning för att skapa forskningsmiljöer inom
tre områden, Hållbar förvaltning av kulturarv, Medeltidens form och tankevärld i spel och
slutligen Vindkraft. Sedan 2012 har Högskolan Gotland slagit sig samman med Uppsala
Universitet.

Turist- och besöksnäring
Under 2011 ökade turismens totala omsättning i Sverige med 6,4 procent till 264 miljarder
kronor. Turismens exportvärde, mätt som utländska besökares konsumtion i Sverige,
ökade med 9,3 procent till 98,8 miljarder kronor, vilket var cirka 45 procent mer än järnoch stålexporten och mer än dubbelt så mycket som värdet av den svenska
personbilsexporten under 2011.

Figur 10 Fördelning av turismens totala konsumtion 2011 i jämförelse med 2010. Källa:
Tillväxtverket/SCB

Antalet gästnätter på svenska hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade
privata stugor och lägenheter (SoL) samt campingplatser ökade till totalt 52,6 miljoner
eller med 0,4 procent under 2011. Det är de högsta volymerna som någonsin registrerats,
men samtidigt en lägre ökning av volymerna än under de två föregående åren. Det var
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utlandsmarknaderna, det vill säga de utländska övernattningarna, som ökade mest, plus
0,6 procent. De inhemska övernattningarna ökade med 0,4 procent under 2011.
Utländska gästnätter ökade med totalt 0,6 procent till nästan 12,9 miljoner under 2011 i
jämförelse med 2010. Störst ökning hade Gotland med drygt 14,9 procent, följt av
Västernorrland med 12,8 procent. De tre storstadsregionerna svarade tillsammans för
nästan 55 procent av alla utländska övernattningar i Sverige.
Årligen besöks Gotland av drygt 700 000 turister. Regionen har under många år haft en
positiv utveckling vad gäller besöksnäringen. Både antalet gästnätter som resenärer har
ökat stadigt och Gotland är ett mycket populärt resmål för såväl svenska som utländska
besökare. I takt med utvecklingen av säsongtrafiken med flyg har tillgängligheten till
Visby och Gotland förbättras under de senaste åren och har bidragit till och påverkat
ökningen av turistströmningar till ön.

2.2 Flygplatsens utveckling
Sedan Gotlandflyg AB startade sin verksamhet 2001 har antalet lokala och regionala
initiativ ökat vilket medverkat till etablering av nya researrangörer runt om i landet.
Gotlandsflyg AB har visat sig vara ett framgångsrikt koncept och bolaget har tagit
marknadsandelar och pressat priserna på linjen Visby–Bromma. Detta har resulterat i en
ytterligare förskjutning i antalet resenärer från Arlandatrafiken till Brommatrafiken.
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Figur 11 Passagerartrafiken på Visby flygplats 1970-2012. Källa: Transportstyrelsen.

Antalet rörelser 1970-2012
Antalet rörelser 2012 uppgick till 18 100, en minskning med 2 000 färre rörelser än
föregående år. Antalet rörelser på Visby flygplats har sedan 1990-talet minskat, men inte
lika drastiskt som vid motsvarande flygplatser. Under de senaste åren ligger nivån på 20
000 rörelser per år. Den största minskningen står allmänflyget (skolflyg, taxiflyg,
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arielwork och taxiflyg) och fraktflyg som har halverat antalet rörelser på flygplatsen.
Antalet rörelser inom linjetrafiken inrikes har präglats av såväl ökning som minskningar
sedan 1970. Däremot uppvisar antalet rörelser inom utrikestrafiken en stadig ökning
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Figur 12 Rörelser linjefart och charter på Visby flygplats 1970-2012. Källa: Transportstyrelsen.

En stor del av linjetrafiken på Visby flygplats domineras av turboprop-flygplan, av typ
SAAB 340, 2000 och ATR 42 och 72. Under april-augusti sker en ökning av jetflygplan på
flygplatsen, då SAS, Norwegian och Malmö Aviation bedriver trafik med B-737-800/900,
Avro BA 145.

Prognos för Visby Flygplats
Trafikverket bedömer att passagerarutvecklingen på flygplatsen kommer att ligga mellan
400 000 och 450 000 passagerare. Den största delen kommer att bestå av inrikestrafiken.
Utrikestrafiken kommer till största delen att vara säsongsbetonad från april-augusti. Det
ska påpekas att nämnda prognos förutsätter att dagens upphandling av färjetrafik är
intakt. Om upphandlingen av färjetrafiken skulle förändras från dagens villkor kan detta
resultera i en ökning av flygtrafiken. Ifall detta skulle ske är bedömningen att flygplatsens
infrastruktur kan hantera en sådan eventuell uppkommen situation
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Figur 13 Källa: Trafikprognos för svenska flygplatser 2030 – Rapport 2014:096 till
TEN-T

Swedavia presenterar tre scenarier för den tänkbara passagerarutvecklingen på Visby
fram till år 2040. I högprognosen antar Swedavia att passagerartrafiken (ankommande
och avgående) fram till 2040 beräknas uppgå till totalt över 500 000 passagerare. I
bolagets lägsta prognos antas nivån ligga på 250 000 passagerare (ankommande och
avgående). Trafiken på flygplatsen domineras till största delen av inrikestrafik.
Inrikestrafiken kommer i fortsättningsvis att vara den dominerande vid flygplatsen.
Utrikestrafiken har procentuellt haft en större ökning under de senaste åren än
inrikestrafiken. Ökningen har sin förklaring i den ökade säsongstrafiken till Gotland.
Under sommarperioder bedriver flera flygbolag trafik till Gotland från flertalet platser i
Sverige och kring Östersjön samt ifrån Oslo. Trafiken bedrivs främst från maj till augusti.
Även traditionell chartertrafik har tilltagit från flygplatsen.

Prognos för rörelser på Visby flygplats
Swedavia bedömer att antalet rörelser fram till 2040 kan uppdelas i tre scenarier.
Trafikverket bedömer att antalet rörelser kommer att ligga kring 20 000 – 25 0000 per
år. Linjetrafiken kommer troligen att ligga på en stabil nivå. Utrikestrafiken förväntas öka
något fram till 2040.
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6. Rörelseprognos – Samtlig trafik
Förväntad utveckling antal flygrörelser
Visby Airport - Totalt inkl. icke-kommersiella flygrörelser
(exkl. militära rörelser)
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Figur 14 flygrörelseprognos för Visby flygplats. Källa Swedavia

Den dominerande flygtrafiken på Visby flygplats kommer fram till 2040 att vara
turbopropp flygplan. Under sommarsäsongen (april-augusti) sker en frekvent ökning av
jettrafik på flygplatsen.

2.3 Intermodalitet – Tillgänglighet
2011 reste totalt 1 938 229 personer till och från Gotland med färja och flyg. Antalet
resenärer minskade med 11 156 jämfört med föregående år (2010). Färjetrafiken står för
största delen av trafiken mellan Gotland och fastlandet, 2011 reste nästen 1,6 miljoner
medan flyget hade 340 000 resenärer.

Figur 15 Resenärer till Gotland 2007-2011. Källa: Gotland i Siffror 2011. Region Gotland

Gotlandsfärjorna
Med snabbfärjorna tar det cirka tre timmar att resa till Gotland oavsett om man väljer att
resa från Nynäshamn eller Oskarshamn. Destination Gotland transporterade under 2011,
1 597 836 passagerare, 485 265 personfordon och 0,7 ton gods mellan Gotland och
fastlandet. Under sommarsäsongen körs upp till 18 turer till och från Visby per dygn.
Vintertid går båttrafiken med 6 turer per dygn. Figur 16 illustrerar ökningen av resenärer
till Gotland under juni, juli och augusti. Under dessa tre månader uppgår antalet
resenärer till 970 000 med både färja och flyg.
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Figur 16 Resenärernas fördelning över året

Under de senaste tjugo åren har passagerarantalet med Gotlandsfärjorna fördubblats
medan flygtrafiken har stagnerat från toppnivån på 500 000 1990 till en nivå på ca 300
000 passagerare per år.

Figur 17 Antal passagerare med färja och flyg 1965-2010. Källa: Transportstyrelse

Lokaltrafik till flygplatsen
Visby flygplats är inte ansluten till den lokala kollektivtrafiken på Gotland. Resenärerna
är hänvisade till taxi eller egna fordon.

3. Riksintressets markanspråk
Riksintresseområdet för en flygplats utgörs av det område som på lång sikt krävs för att
nödvändiga luftfartsanläggningar ska rymmas. I begreppet luftfartsanläggning ingår
flygplatsens markområde och område med luftfartsanknuten utrustning.
Riksintresseområdets storlek motiveras således av det markbehov som är en följd av
nuvarande och framtida flygplatsfunktioner.
Den geografiska utbredningen av riksintresseområdet för en flygplats med en rullbana
utgörs som regel av ett schablonmässigt område med 500 meters utbredning i sidled
räknat från rullbanans centrumlinje ut till ett avstånd längs banans förlängning om 1500
meter från bantröskeln med därtill tillhörande planerade banförlängningar. Det
definierade området kring rullbanan inkluderar område för parallella taxibanor och
inflygningsljus.
Inom riksintresseområdet kan det förekomma kommersiell verksamhet, exempelvis
eventföretag. Den verksamhetens funktion ingår inte i funktionen riksintresse för luftfart
och kan därför behöva avvecklas om flygplatsen behöver ta ytterligare mark i anspråk för
luftfartsanknuten utrustning.
Mark som endast används för civil icke kommersiell flygverksamhet ingår inte heller i
riksintresset.

4.1 Riksintresseområdet för Visby flygplats
Riksintresseområdet för Visby flygplats grundas på den ovan redovisade schablonen. Det
har dock med hänsyn till befintliga planförhållanden gjorts en justering av Trafikverkets
generella schablonområde i söder. Utgångspunkten är att:
•

Så långt möjligt ta bort ytor i söder om rullbanan

•

Skydda ljuslinjen och riskområde för 3:e man.

Figur 18 Ljuslinje
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Med hänsyn till lokala planförhållanden väster om flygplatsens stationsområde har
dessutom en mindre justering gjorts i området mellan flygplatsen och Lummelunds väg

Figur 19 Riksintresseområde för Visby flygplats

Hur flygplatsen de facto kommer att utvecklas är beroende av trafikutvecklingen över
tiden och beslut som i framtiden kommer att fattas av flygplatsen m fl finansiärer samt

prövande myndigheter. Riksintresset skapar handlingsfrihet för framtida beslut om
flygplatsens fysiska utveckling.
Verksamhet som innebär att människor uppehåller sig stadigvarande under lågt in- och
utflygande flygplan kan vara oacceptabel från risksynpunkt (risk för tredje man).
Kommersiell verksamhet som inte är luftfartsanknuten kan dock vara en naturlig
ingrediens i flygplatsens funktion som kommunikationsnav och vara en
finansieringsförutsättning för flygplatsverksamheten.
I Sverige har acceptabla risknivåer för precisering av riksintresse inte fastställts. Som
underlag för prövning av betydelsen av risk för tredje man kan med fördel internationella
erfarenheter utnyttjas.
Vid Arlanda har ”National Aerospace Laboratory” i
Nederländerna 2003 presenterat en riskanalys för del av verksamhetsområdet Arlanda
Stad. I andra fall har Swedavia för värdering av möjliga banlägen m h t befintliga
byggnader utgått från tillämpningar i Storbritannien av så kallade ”Public Safety Zones”.
Det område som i Visby skulle beröras av ”Public Safety Zone” enligt brittisk definition
ligger enligt Trafikverkets bedömning inom riksintresseområdet.
Trafikverket bedömer att riksintresseområdets totala yta är rimlig för att säkerställa mark
för flygplatsens och flygtrafikens utveckling på lång sikt.
Försvarsmakten har 2015-03 redovisat ett riksintresseområde norr om flygplatsens
terminal som till viss del ligger utanför Trafikverkets riksintresseområde.

3.1 Område med luftfartsanknuten utrustning
På Visby flygplats ligger navigationshjälpmedel, inflygningsljus och basstation för VHF
inom det ovan redovisade riksintresseanspråket.
För att flygplanen ska kunna navigera på ett säkert sätt samt övervakas och vägledas finns
runt om i landet ett antal radionavigeringshjälpmedel, radarstationer och basstationer för
VHF-kommunikation utplacerade på strategiska platser. Anläggningarna ingår som en
viktig
del
i
luftfartens
infrastruktur.
På
flygplatsen
finns
också
radionavigeringshjälpmedel som underlättar för flygplanen att landa, ILS, som består av
en kurssändare, en glidbanesändare, samt en yttre markeringsfyr (outer marker) och en
mellanliggande markeringsfyr (middle marker). Den yttre markeringsfyren, som sänder
radiosignaler rakt upp i luften, ligger dock utanför riksintresseområdet på c:a 10 km
avstånd från flygplatsen. Denna markeringsfyr är inte avgörande för flygplatsens funktion
varför den inte anses ingå i riksintresseanspråket.
Eventuella störningar på luftfartens navigationshjälpmedel, kommunikations- och
radarsystem kan få allvarliga konsekvenser. Förvrängning av navigationshjälpmedlets
sändningar kan ha stor negativ inverkan på flygsäkerheten, eftersom dessa störningar kan
vara vilseledande och medföra ej acceptabla förhållanden och till och med leda till
haverier. Störningar hos radiokommunikationsanläggningar kan ha samma effekt.
Flygplatsens radioanläggningar, som används för in- och utflygning, är av riksintresse för
luftfarten.
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Figur 20 LOC: (Localizer) Kurssändare, sänder riktningsinformation till flygplanen vid landning i dåligt
väder. Används tillsammans med GP

Figur 21 GP: (Glide path) Glidbana, sänder höjdinformation till flygplanen vid landning i dåligt väder.
Används tillsammans med LOC.

3.2 Ej luftfartsanknuten markanvändning
Om det inom riksintresseområdet etableras kommersiell verksamhet som inte är knuten
till luftfarten kan det i framtiden ge följdeffekter som innebär att utnyttjandet av
flygplatsen påtagligt försvåras. Detta för att det då kanske inte finns plats för att etablera
den luftfartsanknutna utrustningen som kan komma att krävas (t ex nya rull- och

taxibanor, uppställningsplatser för flygplan, parkeringsplatser mm) vilket i sin tur leder
till att flygplatsen inte kan trafikeras i den mån som önskas eller krävs.
För att säkerställa flygplatsens funktion måste därför sådan markanvändning som inte är
luftfartsanknuten från fall till fall noggrant prövas innan den accepteras inom
riksintresseområdet.
Inom riksintresseområdet finns i dag två golfbanor. I öster en bebyggd lantbruksfastighet
med en nio håls golfbana, Lugnets Golfbana.
I sydväst finns en
trädgårdsmästaranläggning med bostad och en del av en golfbana, Jack Wemanbanan, bl.
a klubbhuset.
Det finns en mindre bergtäktverksamhet i områdets norra/nordvästliga hörn.
Längst i söder sträcker sig riksintresseområdet förbi den landsväg som utgör gräns för
FÖP Visby flygplats. I anslutning till detta område finns några industritomter med
verksamhet som stundtals kan locka fågel till området som: Skrothantering, bearbetning
av jord o kompostmassor, äldre soptipp och åkermark som brukas. För detta område har
Trafikverket anpassat den generella riksintresseschablonen. Fågelskyddsfrågan
behandlas som influensområde.

3.3 Anslutande infrastruktur av riksintresse
Trafikverket skapar med hjälp av sina utpekade riksintressen ett samverkande och
sammanhållet nationellt transportnätverk. I samband med infrastrukturplanering är
sammankopplingen av transportslag en viktig fråga. Luftfartens riksintresseområden
med tillhörande influensområden har dock definierats oberoende av preciseringen av de
andra transportslagens riksintresseområden. Trafikverket har flera kriterier för
utpekandet av vägar av riksintresse, två av dessa är:
•

Vägar som förbinder kommunikationsanläggningar av riksintresse.

•

Vägar som ingår i den svenska delen av Transeuropean Network (TEN).

Något utpekande av anslutande väg till Visby flygplats har ännu inte gjorts av
Trafikverket.
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4. Influensområden
Flygplatsens så kallade influensområden utgörs av markområden utanför
riksintresseområdet inom vilka tillkomsten av höga anläggningar, bullerkänslig
bebyggelse eller anläggningar som orsakar elektromagnetisk störning, kan leda till
restriktioner på flygverksamheten. Det i sin tur kan påtagligt försvåra eller omöjliggöra
utnyttjandet av flygplatsen. För att säkerställa att utnyttjandet av flygplatsen inte påtagligt
kommer att försvåras ska utöver riksintresseområdet även dess influensområden
skyddas.

Det finns tre typer av influensområden runt en flygplats:
• Influensområde med hänsyn till flyghinder
• Influensområde med hänsyn till flygbuller
• Influensområde med hänsyn till elektromagnetisk störning

4.1 Influensområde med hänsyn till flyghinder
Med influensområde för flyghinder menas det område, utanför flygplatsen, inom vilket
höga anläggningar som vindkraftverk, master, torn och andra byggnader kan innebära
fysiska hinder för luftfarten. Dessa hinder kan innebära att flygverksamheten vid
flygplatsen drabbas av sådana restriktioner att utnyttjandet av flygplatsen försvåras
påtagligt.
Runt alla flygplatser finns hinderytor utformade enligt ICAO annex 14, aerodromes
(International Civil Aviation Organization). Den svenska tillämpningen finns i
Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2010:134 (tidigare: BCL-F) och anger vilka
höjdbegränsningar som gäller för underliggande bebyggelse. Områdena skyddas genom
att byggnadsverks totalhöjd inte får överstiga definierade begränsningar, detta för att inte
äventyra flygsäkerheten. Alla byggnadsverk berörs, såväl fasta (byggnader, master,
vindkraftverk) som tillfälliga (byggnadskranar etc.). Om ett byggnadsverk överstiger
definierade höjdrestriktioner, t.ex. om det byggs ett vindkraftverk eller en mast som har
en högre totalhöjd än de definierade höjdbegränsningarna, kan detta medföra
begränsningar för flygtrafiken.

Begränsningarna kan innebära:
• Att lastbegränsningar införs som medför att allt bagage inte kommer med, eller att
flygplanet inte kan ha tillräckligt med bränsle för att ta sig direkt till
slutdestinationen utan måste mellanlanda för att tanka,
• Att landning inte kan ske vid dålig sikt och/eller låga moln,
• Att flygplatsen får en sämre regularitet, vilket innebär att flygplanen får svårt att
hålla tidtabellen.

Influensområde för flyghinder vid Visby Flygplats
Rullbanans trösklar ligger på en höjd av 42,6 respektive 41,9 meter över havet och utifrån
dessa höjder har hinderytorna beräknats. Rullbanan vid flygplatsen har banklass 4C.
Dessa förutsättningar definierar följande ytor som influensområde för flyghinder enligt

Transportsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hinderbegränsande ytor,
begränsning och borttagning av hinder på flygplats (TSFS 2010.134):
• Konisk yta (5% lutning)
• Horisontell yta (45 m höjd)
• Inflygningsytor
• Start-stigyta
• Övergångsytor
• Yta för avbruten landning

Figur 22 Influensområde för flyghinder vid Visby Flygplats.
Grundkarta Lantmäteriet.
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Inom flygplatsens område finns också en gräsbana. Den och dess influensområden har
formellt inte status som influensområde eftersom inträngande hinder i tvärbanans
förlängning kan omöjliggöra trafik på gräsbanan utan att dessa hinder påverkar trafiken
på huvudbanan. Det är endast trafiken på huvudbanan som behöver skyddas med
riksintresseutpekandet enligt Trafikverkets uppfattning.

Procedurområden och MSA-ytor
Navigation med hjälp av äldre teknik, som markbaserade VOR/DME/NDB-sändare, blir
undan för undan förlegad och mer precis satellitbaserad GNSS-navigering kommer in på
flygmarknaden. Dessa tekniklandvinningar innebär att in- och utflygningsprocedurer kan
utformas med högre exakthet och tillförlitlighet än dagens motsvarigheter. Den nya
tekniken möjliggör även förkortade flygvägar i in- och utflygningsprocedurerna. Mot
ovanstående bakgrund är det viktigt att notera att flygplatsens så kallade
procedurområden kan komma att förändras.
När ett flygplan ska starta eller landa på en instrumentflygplats måste det följa på förhand
fastställda procedurer, vilka garanterar hinderfrihet. Procedurerna är unika för varje
flygplats och utformas bland annat med hänsyn till terräng- och byggnadshöjder.
Procedurområde är ett gemensamt namn på de komplexa hinderytor som tillsammans
utgör en övergångszon mellan flygplatsen och det ovanförliggande luftledssystemet.
Området är större än de hinderbegränsande ytorna vilket innebär att även byggnadsverk
långt från flygplatsen kan komma att påverka procedurerna. Procedurytorna utformas
enligt ICAO dokumentet Pans-Ops Doc 8168.
Även om procedurområdena inte har status som ett influensområde för riksintresset är
det viktigt att beakta dessa områden i samband med planarbete. Uppförande av höga
byggnader, eller andra hinder inom dessa ytor kan påverka flygprocedurer till och från
flygplatsen, vilket i sin tur kan försvåra eller omöjliggöra flygning och därmed
utnyttjandet av flygplatsen.
Det största området inom vilket hinder kan påverka flygprocedurer till och från Visby
Flygplats är MSA-ytan (Minimum Sector Altitude). Den täcker en yta med en radie på 55
km med utgångspunkt i VOR-fyren på flygplatsen.

Figur 23 MSA yta kring Visby flygplats. Källa Trafikverket

Trafikverket bedömer att flyghinder som påverkar flygverksamheten utan att tränga
igenom hinderytorna eller procedurytorna kan medföra visa restriktioner och kostnader
för flygoperatörer eller för flygplatsen. Dessa kostnader och restriktioner bedöms dock
normalt inte vara så allvarliga att de omöjliggör flygtrafik. Den skada som flyghinder
utanför hinderytorna och procedurytorna utgör på flygplatsfunktionen bedöms generellt
därför inte påtagligt försvåra utnyttjandet av flygplatsen. De områden som i detta
hänseende är aktuella för påverkan på flygprocedurer ingår för närvarande inte i denna
precisering av riksintressets influensområden.

Vindkraft
Det pågår en snabb teknisk utveckling inom vindkraftsindustrin vilket bland annat leder
till att verken blir allt högre. I Sverige har man har nyligen börjat uppföra verk som är 200
meter höga. Ur ett luftfartsperspektiv ställer detta krav på en lämplig lokalisering då
olämpligt lokaliserade vindkraftverk och särskilt vindkraftverksparker kan blockera en
flygplats in- och utflygningsvägar. Flygtrafiken kan tvingas till långa omvägar istället för
de förkortade inflygningar man strävar efter att införa även under
instrumentväderförhållanden. Luftfartens möjlighet till framtida miljöförbättrande
åtgärder riskerar att intecknas av vindkraftens snabba utbyggnad.
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De hinder- och procedurytor som hittills bevakats kring flygplatser är inte alltid
ändamålsenliga när hindren börjar bli 150 – 200 meter höga och dessutom har stor
horisontell utbredning. Vindkraftverk och parker av den här storleken har inte kunnat
förutses och därför behöver nuvarande tillämpningar av föreskrifter och regler ses över.
En liknande översyn har nyligen genomförts av Försvarsmakten för att säkerställa den
militära luftfartens behov.

Figur 24 Schematisk bild över hur olika ytor för den civila luftfarten kan förhålla sig till varandra samt
till hinder på marken. Källa: Sswedavia

4.2 Influensområde med hänsyn till flygbuller
Influensområdet för flygbuller dimensioneras av såväl flygbullernivåer, FBN som
maximalnivåer.
För Visby flygplats görs redovisningen av flygbullernivån som en sammanlagring av
framtida civil och framtida militär luftfart, medan influensområdet ifråga om
maximalnivåer enbart utgår ifrån den civila trafikens maximalnivåer.
Anledningen till att den militära verksamheten ingår i FBN trots att Trafikverket inte
har ansvar för militär verksamhet är att FBN definitionsmässigt är en redovisning av det
sammanlagda flygbullret. Det vore således fel att som underlag för bebyggelseplanering
enbart redovisa FBN avseende civil flygtrafik.

Regeringens riktvärde för trafikbuller
Regeringens proposition 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter
anger att följande riktvärden för trafikbuller normalt inte bör överskridas vid
nyuppförande av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av
trafikinfrastruktur:
Från och med den 1 juni 2015 gäller en ny förordning om trafikbuller vid
bostadsbyggnader. Förordningen innehåller bestämmelser om riktvärden för buller
utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. Bestämmelserna om
buller från flygplatser ska bland annat tillämpas i ärenden om prövning av tillstånd för
flygplatser enligt miljöbalken och bestämmelser meddelade med stöd av balken.
Ljudnivå mäts vanligen i decibel vägt med ett så kallat A-filter, som tar hänsyn till
människans perception (varseblivning) av olika frekvenser. Enheten benämns dB(A).
Medelvärdet av ljudnivån där hänsyn tas till när på dygnet en bullerhändelse sker. Syftet
med dygnsvägningen är att ta hänsyn till att en bullerhändelse upplevs olika störande
beroende på dess förekomst.
Ur Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader:
Buller från flygplatser
6 § Buller från flygplatser bör inte överskrida 55 dBA FBN och 70 dBA maximal ljudnivå
flygtrafik vid en bostadsbyggnads fasad.
För buller från flygplatser i Stockholms kommun gäller inte den begränsning som anges
om maximal ljudnivå flygtrafik i första stycket mellan kl. 06.00 och 22.00.
7 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå flygtrafik som anges i 6 § första
stycket ändå överskrids, bör nivån inte överskridas mer än
1. sexton gånger mellan kl. 06.00 och 22.00, och
2. tre gånger mellan kl. 22.00 och 06.00.
För buller från flygplatser i Stockholms kommun gäller inte den begränsning som anges
i första stycket 1.
Beräkning av bullervärden
8 § Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida
trafik som har betydelse för bullersituationen.
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Figur 25 Karta bullerutbredning Visby flygplats

I miljöbalkens 3 kap. 8§ finns bestämmelsen att markområden som är av riksintresse för
kommunikationer skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller
utnyttjandet av anläggningarna. För sådana markområden som inte är av riksintresse,
men som ändå är särskilt lämpliga som exempelvis flygplats gäller att markområdet så
långt möjligt skall skyddas.
Bullernivåerna är en teoretisk beräkning utifrån vilken riksdagen angett vilken nivå
samhället kan acceptera. I samband med nybyggnation av bebyggelse är det främst
utomhusnivåerna som är styrande. Uppfylls utomhusnivåerna kommer normal svensk
isoleringsstandard innebära att inomhusnivåerna uppfylls. I teorin är ljudnivån inomhus
nattetid enbart dimensionerande för flygplatser som har mer bullrande flygverksamhet
nattetid än dagtid.

Trafikvolym och trafikfördelning
Enligt rapporten LFS 2008:12, Luftfartens riksintressen, gäller att ”Den för
riksintressepreciseringen dimensionerande trafiken ska vara minst den som under
kommande 30 år beräknas ge störst bullerutbredning”.

MIL/CIV

Typ/Grupp

CIV

Jet

Dag

Kväll

Natt

Totalsumma

1 750

750

0

2 500

Turboprop.

15 050

5 700

1 750

22 500

Helikopter

3 221

632

125

3 978

20 021

7 082

1 875

28 978

SK60

1 100

100

100

1 300

JAS39

1 900

230

130

2 260

Övrigt

1 000

70

50

1 120

770

150

150

1 070

MIL Summa

4 770

550

430

5 750

Totalsumma

24 791

7 632

2 305

34 728

CIV Summa
MIL

Helikopter

Figur 26 Antal årsrörelser för framtida trafik prognos år 2040, indelat på militära respektive civila
flygplan och tidsintervall

Banfördelning
Operation

Bana

Jet

Turbopropeller

Landning

03

30%

15%

21

70%

85%

100%

100%

Totalsumma

Figur 27 Banfördelning ankommande civil flygtrafik för bullerberäkning av Prognos 2040

Operation

Bana

Jet

Turbopropeller

Start

03

50%

70%

21
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Figur 28 Banfördelning avgående civil flygtrafik för bullerberäkning av Prognos 2040
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Försvarsmakten har 2015-02-02 redovisat ett influensområde som täcker ett större
område än Trafikverkets flygbullernivåredovisning. Se försvarsmaktens hemsida för mer
information.

4.3 Övriga influensområden
Influensområde med hänsyn till elektromagnetisk störning
Navigationsanläggningar som är nödvändiga för riksintresset och som riskerar utsättas
för elektromagnetisk störning ligger för Visby flygplats del inom riksintresseområdet. De
ges dessutom ett skydd genom aktuella hinderkurvor.
Eventuella störningar på luftfartens navigeringshjälpmedel, kommunikations- och
radarsystem kan få allvarliga konsekvenser. Förvrängning av navigations- hjälpmedlets
sändningar kan ha stor negativ inverkan på flygsäkerheten, eftersom dessa störningar kan
vara vilseledande och medföra ej acceptabla förhållanden och till och med leda till
haverier. Störningar hos radiokommunikationsanläggningar och radiolänkar kan ha
samma effekt.
En svensk standard SS 447 10 12 avseende Skyddsavstånd för luftfartsradio-system mot
aktiva och passiva störningar från anläggningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift
fastställdes 1991-03-13. Skyddsavstånden är att betrakta som riktvärden.
En byggnad eller annat hinder som uppförs i flygplatsens närhet kan ha betydelse för
radiotrafiken mellan flygplan och flygtrafikledning eller för funktionen på aktuell
VOR/DME utrustning. Skyddsområdenas storlek är beroende av höjden på aktuellt
hinder (byggnad).

Luftledningar för starkström
Enligt Starkströmsförordning (2009:22) får luftledningar för starkström inte anläggas
närmare än 4 km från en flygplats referenspunkt eftersom högspänningsledningar,
ställverk, transformatorstationer, dragfordon etc. kan störa funktionen hos
luftfartsradioanläggningar. Transportstyrelsen får dock meddela föreskrifter om eller i ett
särskilt fall besluta om undantag från föreskriftens 13 § andra stycket.

Influensområde med hänsyn till skydd mot fågelkollisioner
I Sverige har inte fastställts några normer för skyddande av flygtrafik med hänsyn till risk
för fågelkollisioner. ICAO har i Airport Planning Manual3, publicerat vad de kallar ”Landuse Guidelines for the Avoidance of Bird Hazards”. All markanvändning som drar till sig
fåglar i närheten av en flygplats medför ökad risk för kollisioner. Exempel på
markanvändning som kan leda till ökad risk för fågelkollisioner listas i publikationen och
visas i tabellen nedan. Exempel på acceptabla verksamheter enligt dokumentet listas
också.

3

ICAO Doc 9184-AN/902

Inom 3 km.
Djurparker
Viltreservat
Avfallsanläggningar

Inom 8 km.
Fruktodlingar
Svinuppfödning
Torvbrytning
Ridskolor
Tävlingsbanor
Marknadsplatser
Utomhusteatrar
Drive-in-restuaranter
Livsmedelsindustrier

Acceptabel markanvändning
Golfbanor
Parker
Idrottsanläggningar
Hotell
Restauranter
Lagerlokaler
Kontor
Begravningsplatser

Figur29 Markanvändning som ska undvikas för att minska risk för fågelkollisioner. Avstånden som
anges radiellt räknas från banmitt.

Figur 30 Influensområde för skydd mot fågelkollisioner
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5. Riksintresset i planering och tillståndsprövning
Länsstyrelsen har, enligt PBL, till uppgift att bevaka områden av riksintresse enligt
miljöbalken (MB). Om ett område är av riksintresse för flera intressen ska en avvägning
mellan riksintressena göras som främjar en långsiktigt god hushållning med marken,
vattnet och den fysiska miljön i övrigt.
Enligt 11 kap 11 § PBL kan länsstyrelsen upphäva kommunens beslut i dess helhet, om
något förhållande som avses i 11 kap 10 § andra stycket PBL föreligger, ett riksintresse
enligt 3 eller 4 kap MB inte tillgodoses. Om kommunen har medgett det, får beslutet
upphävas i en viss del.
11 kap 15 § PBL ger regeringen möjlighet att förelägga kommunen att inom en viss tid
anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser (planföreläggande),
om det behövs för att tillgodose sådana riksintressen.
Staten har möjlighet att ingripa mot olämplig markanvändning genom ett så kallat 11:12
förordnande. Enligt 11 kap 12 § PBL får länsstyrelsen eller regeringen i vissa fall för ett
visst område förordna att kommunala beslut att lämna lov eller förhandsbesked ska
prövas av länsstyrelse eller regeringen.
När det ska prövas om en planerad åtgärd kan påverka ett riksintresse negativt, har det
ingen betydelse om åtgärden avses vidtas inom eller utanför riksintresseområdet. Det är
själva påverkan på funktionen luftfartsanläggning som är avgörande för bedömningen.

5.1 Riksintressets behandling i plan- och miljöprocesserna
Inom ett riksintresseområde för luftfart samt dess influensområden finns det möjlighet
till annan markanvändning än just den som är luftfartsanknuten. Frågan måste dock, av
Länsstyrelsen, behandlas och beslutas i varje enskilt fall då det är av största vikt att
verksamheten inte påtagligt försvårar utnyttjandet av flygplatsen. Annan
markanvändning kan till exempel vara tidsbegränsad eller på annat sätt begränsad så att
den inte har påverkan på luftfarten.
Länsstyrelsen deltar i kommunernas planprocesser genom att kommunen vid
framtagning av bland annat förslag till detaljplan enligt 5 kap 11 § PBL ska samråda med
länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och kommuner som berörs av förslaget. Enligt 5
kap 14 § PBL ska länsstyrelsen särskilt under samrådet:
ta till vara och samordna statens intressen, ge råd om tillämpningen av 2 kap MB, verka
för att riksintressen enligt 3 och 4 kap MB tillgodoses, att miljökvalitetsnormer enligt 5
kap MB följs, och att strandskydd enligt 7 kap MB inte upphävs i strid med gällande
bestämmelser, verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden
som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och verka för att en
bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med hänsyn till människors hälsa
eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Precisering av riksintressen för luftfart görs av Trafikverket och är helt frikopplad från alla
typer av miljöprövningar.

Miljödomstolarna eller miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen fastställer villkor
för hur verksamheten får bedrivas i samband med prövningar enligt MB. Villkoren som
formuleras efter en omfattande och öppen prövningsprocess är en garanti för att
flygverksamheten bedrivs med utgångspunkt från MB hänsynsregler, och att alla
motiverade skyddsåtgärder vidtas.
Tillståndsbeslut anger tillåten verksamhet samt villkor för verksamheten. Besluten
innehåller direkt eller indirekt bestämmelser om maximalt tillåtet antal starter och
landningar (rörelser) som mått för tillåten verksamhet. Verksamheten vid flygplatser
omfattar även flygvägarnas utformning till och från flygplatsen. Vissa beslut är tydliga
ifråga om intill vilket avstånd från flygplatsen flygvägarna har ingått i prövningen. Idag
fastställs flygprocedurer vanligtvis i besluten och flygtrafiktjänsten ansvarar för att de
följs. Flygtrafiken regleras dock med stöd av luftfartslagen så snart ett flygplan släppt
kontakten med marken. Det innebär att villkor som miljödomstolen förknippar med
tillståndet för att bedriva flygplatsverksamhet inte direkt kan riktas mot flygtrafiken eller
flygprocedurerna.
Villkoren utgörs av både allmänna och särskilda villkor. Det allmänna villkoret innebär
att verksamheten får bedrivas i huvudsak på det sätt som sökande har redovisat i ärendet.
De särskilda villkoren för verksamheten omfattar normalt flygvägsvillkor och buller samt
utsläpp till luft, mark och vatten.
Den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingår i en miljöprövning har ett annat syfte
än den MKB som enligt 4 kap 34 § PBL ska upprättas vid detaljplaneläggning av ett
område. Det är framförallt tidsperspektivet som är annorlunda. MKB för flygplatser
beaktar den verksamhet som verksamhetsutövaren söker tillstånd för. Flygverksamhet är
föränderlig. Det har därför visat sig att flygplatsverksamheter behöver omprövas i
samband med att förutsättningar för flygverksamheten förändrats. Tillstånd enligt MB är
inte så statiska att de kan utgöra en total och säker grund för miljökonsekvenser kring
flygplatser på lång sikt. Miljötillståndets villkor avser på vilket sätt flygplatshållaren i
dagsläget ska reglera verksamheten vid flygplatsen. Det kan inte förutsättas att framtida
villkor kommer att överensstämma med nuvarande villkor för bullerutbredningen kring
flygplatsen. Den flygbullerredovisning som legat som grund för tillståndsprövning av
flygplatsen har inte någon formellt styrande effekt på bebyggelseutvecklingen kring
flygplatsen.
Sammanfattningsvis är det följande principiella skillnader mellan riksintresseprecisering
och miljöprövning av en flygplats.

Lagstiftning
• Miljöprövningen grundas på MB 2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m.
• Riksintressepreciseringen grundas på MB 3 kap. Grundläggande bestämmelser för
hushållning med mark- och vattenområden.

Mottagare/användare av reglerna
• Miljötillståndet riktas mot flygplatshållaren
• Riksintressereglerna riktas mot de kommunala planerarna
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Tidshorisont
• Miljöprövningens villkor gäller fram till att de ändras
• Riksintressepreciseringens skall garantera att flygplatsverksamheten utan
tidshorisont skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller
utnyttjandet av flygplats
Med utgångspunkt från ovanstående är det därför Trafikverkets uppfattning att
influensområdet för flygbuller helt och hållet skall dimensioneras av det i denna
preciseringsutredning presenterade fakta.

5.2 Aktuella planprocesser i regionen
Principiellt skall kommunerna i sina översiktsplaner redovisa på vilket sätt riksintressen
som berör kommunerna är omhändertagna. Tidigare har Region Gotland redovisat en
”Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025, Hela Visby”.
Nu föreligger nytt
underlag som underlag för kommande översiktsplaner.

5.3 Riksintresset ska skyddas
Riksintresserapporten Visby Flygplats bör användas på ett så tidigt stadium som möjligt
i Region Gotlands fortsatta planarbete. I färdiga planer bör Region Gotlands syn på
flygplatsen även redovisas. Kartorna i rapporten som utvisar anspråk på
riksintresseområde och influensområden bör också redovisas i planer.
Beslut om nyetablering av bostäder, skolor eller vårdinrättningar inom 70 dBA kurvan
förutsätter förmåga att prognostisera utfall i kommande miljöprövningar. Annars finns
en risk att nya bostäder efter en tid genererar klagomål på flygbuller, vilket i kommande
miljöprövningar kan medföra restriktioner i utnyttjande av flygplatsen.
Flygplatshållares miljötillstånd innehåller ofta begränsningar i användandet av
anläggningen. Riksintresseutpekandet ska skydda mot nya begränsningar.
Om konsekvensen av en nybyggnad inom 70 dBA kurvan är att flygplatsens in- och
utflygningsprocedurer måste ändras och/eller öppethållningstider begränsas är det att
betrakta som ett påtagligt försvårande av flygplatsens utnyttjande vilket
riksintresseutpekandet är avsett att skydda mot.
Inom 70 dBA kurvan kan enstaka kompletteringar/förtätningar, efter prövning i det
enskilda fallet, accepteras på fastigheter i områden med gällande detaljplan. Omvänt bör
gälla att undvika nyetableringar i glesbebyggda områden inom bullerkurvan.
Nya byggnader bör uppföras så att de uppfyller Boverkets Byggreglers, BBR:s krav på
ljudnivå utgående från dagens och framtida flygbuller. Flygplatshållaren ska känna
trygghet i att inte krävas på bullerdämpande åtgärder i framtiden.
Möjligheten att starta och landa i dåligt väder regleras av fastställda minimavärden för
sikt och molnbas. Tillkommande höga byggnadsverk inom influensområdet för flyghinder
medför höjda minimavärden och är att betrakta som påtagligt försvårande av flygplatsens
utnyttjande.

Framtida ”gröna inflygningar” kan innebära att markområden som tidigare inte påverkats
av flygtrafik kan komma att överflygas och därmed vara olämpliga för tillkommande höga
byggnader som till exempel vindkraftverk.
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Begreppsförklaring
Riksintresseområde för luftfart

Nuvarande och framtida flygplatsområden som pekats ut som riksintressen av Trafikverket.

LCC

Är en förkortning av Low Cost Airlines,
dvs lågkostnadsflygbolag typ Ryanair,
Norwegian, EasyJet mfl.

Luftfartsanknuten markanvändning

Användning av mark som direkt
används för luftfartens behov. Här ingår
användning av mark för bl a rullbanor,
taxibanor, terminaler, trafikangöring till
flygplatsen och parkeringsplatser.

Luftfartsanläggning

Flygplatser och utrustning för
kommunikation, navigation och
övervakning.

Luftfartsverksamhet

Flygföretag, flygplats, flygskola,
flygverkstad, flygtrafiktjänst, tillverkare
eller annan som erhållit
Transportstyrelsens tillstånd eller
godkännande.

Riksintresseanspråk

Den utredning med redovisning av
influensområden och värdebeskrivning
för riksintressen som Trafikverket
överlämnar till berörda länsstyrelser
som underlag för fysisk planering kring
flygplatserna.

ILS (GP och LOC)

Instrument Landning System, är ett
hjälpmedel vid inflygning och landning.

Influensområde

Den yta utanför riksintresseområdet
inom vilken bebyggelse eller anläggning
påtagligt kan skada riksintresset

Procedurområden

Områden som används för in-/
utflygning till en flygplats.

NDB

Non-Directional radio Beacon
Rundstrålande radiofyr (standardiserad
av ICAO).

VOR/DME

VOR/DME ger information till
flygplanet om dess läge i förhållande till

hjälpmedlet, uttryckt i riktning och
avstånd. Systemet består av två enheter,
en riktad radiofyr (VOR) och en
utrustning för avståndsmätning (DME).
Både VOR och DME kan fungera som
ensamt hjälpmedel.
CNS-utrustning

Utrustning för kommunikation
(communication), navigation
(navigation) och övervakning
(surveillance).

Aerial work

Fotoflygningar, helikopterarbeten,
flygmätningar med mera.

Banklass

Man klassar banor/flygplatser utifrån
storlek på bana, omgivande taxibanor,
hinderfrihetsytor m.m.
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Bilaga 1 Remissammanställning
Trafikverket har skickat riksintresseprecisering för Visby flygplats på remiss till följande
myndigheter och organisationer.








Länsstyrelsen Gotlands län
Försvarsmakten
Boverket
Transportstyrelsen
Tillväxtverket
Region Gotland
Swedavia

Remisstiden har för dessa organisationer förlängts till 29 november 2014.
Remissvar har inkommit från








Länsstyrelsen Gotlands län
Försvarsmakten
Boverket
Transportstyrelsen
Tillväxtverket
Region Gotland
Swedavia-Visby Airport

Sammanfattning av remissvaren

Länsstyrelsen Gotlands län
Visby flygplats utgör en viktig del av Gotlands infrastruktur som en nödvändig förbindelse
mellan Gotland och fastlandet. Riksintressepreciseringen med värdebeskrivningar är ett
viktigt underlag för bebyggelseplanering och andra beslut om markanvändning i
flygplatsens närhet. Underlaget är nödvändigt för att kunna fatta långsiktigt hållbara
markanvändningsbeslut med hänsyn till flygplatsens utveckling.
Länsstyrelsen har inget att erinra vad gäller de anspråk Trafikverket gör avseende
markområdet runt flygplatsen eller influensområde för hinder. Länsstyrelsen har
förståelse för att Trafikverket anser att influensområdet för flygbuller i dagsläget ska
baseras på Naturvårdsverkets riktvärden. Att riksintressepreciseringen baseras på
Naturvårdsverkets riktvärden innebär att kurvan för utbredning av max 70 dBA med
överskridanden i genomsnitt tre gånger per dag/kväll blir begränsande för
bebyggelseutvecklingen i och runt Visby.
När resultatet av bullersamordningsutredningen är färdigbehandlat på nationell nivå
anser Länsstyrelsen att Trafikverket bör se över om förutsättningarna för
riksintresseanspråket förändras.
Länsstyrelsen anser att rapporten inte är färdigbehandlad vad gäller korrektur, vilket gör
att den är svårläst och otydlig.

Försvarsmakten
Försvarsmakten hänvisar till sitt 2013-09-16, dnr 13 920:62366, redovisat underlag
avseende Försvarsmaktens riksintresseområden med värdebeskrivningar och kartor.
Försvarsmakten konstaterar att FM värdebeskrivning bifogats Trafikverkets
riksintresseprecisering av Visby flygplats och har därför inte något att erinra mot
rapporten.

Boverket
Boverket hänvisar till behandlingen av bullersamordningsutredningen och föreslår att
Trafikverket avvaktar kommande beslut avseende flygbullerbestämmelser innan
riksintresseanspråket överlämnas till länsstyrelsen.
Boverket avstår i övrigt från kommentarer.

Transportstyrelsen
Transportstyrelsen påminner om att utfallet av bullersamordningsutredningen kan
påverka bullerinfluensområdet. Man hänvisar även till att en (eventuell) kommande
instrumentinflygning till bana 21 ska godkännas av Transportstyrelsen.

Tillväxtverket
Tillväxtverket har meddelat att man avstår från att yttra sig.

Region Gotland
Regionstyrelsen har i sitt yttrande påpekat att tillgängligheten genom flygplatsen är en
avgörande tillgänglighetsfaktor för Gotland.
Den justering av riksintresseområdet som genomförts i söder bör även göras i norr.
Hänvisning görs till regionens ställningstaganden i översiktsplanen avseende
bebyggelseutveckling inom flygbullerstört område. Regionen önskar ett förtydligande
om vilken betydelse det militära flygbullret har i det civila riksintresset.
Resultatet av Bullersamordningsutredningen bör avvaktas innan preciseringen av
riksintresset slås fast.
Hänvisning görs även till ett av samhällsbyggnadsförvaltningen framtaget yttrande som
beslutats av byggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.
1. Nämnderna saknar en motivering till att Visby Flygplats är av riksintresse. Detta bör
tydliggöras i rapporten.
2. Nämnderna anser att Trafikverket bör ta hänsyn till Bullersamordningsutredningen
S2013-02 slutsatser innan preciseringen av riksintresset och dess influensområde för
Visby Flygplats slås fast.
3. Nämnderna föreslår att den justering som gjorts i den södra delen av Trafikverkets
generella schablonområde av riksintresseområdet även görs i den norra delen.
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4. Rapportens läsbarhet och redovisning av statistiska data och kartunderlag är på flera
områden bristfällig eller av sådan dålig kvalitet att det är svårt för nämnderna att göra en
bedömning av vilken påverkan remitterade precisering kommer att få för pågående
markanvändning och kommande bebyggelseutveckling i Visby och dess närområde.

Swedavia Visby Airport
Swedavia Visby Airport har några mindre synpunkter.
Med hänvisning till
värdebeskrivningen påpekar flygplatsen att intresset för charter under hösten har ökat.
Flygplatsen vill att Trafikverket förbättrar väganslutningen till flygplatsen och man pekar
på att man inte är överens med Region Gotland om förtätning av bebyggelse inom
flygbullerinfluensområdet.

Synpunkter riksintresseområdet

Länsstyrelsen Gotland
Länsstyrelsen har inget att erinra mot omfattningen och gränsdragningen av det
markområde som utpekas som riksintresse. Trafikverkets ställningstagande till om den
luftfartsanknutna utrustningen har ett tillräckligt skydd genom att funktionerna återfinns
inom riksintresseanspråkets markområde bör framgå.
Länsstyrelsen erinrar om att det även finns en befintlig bergtäktverksamhet i områdets
norra/nordvästliga hörn (Gotlandsbagaren AB). Denna drivs med tillstånd enligt
miljöbalken och pågår i mindre omfattning.
Länsstyrelsen anser att Trafikverket bör peka ut anslutningsvägen som riksintresse.
Länsstyrelsen anser att texten under 4.5 Vägledning för värdering av intrång bör läggas
under avsnitt 6.1 Påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Här
bör de olika typer av begränsningar som riksintresset kan innebära samlas och
Trafikverket kan ge exempel på påtaglig skada.
Avsnittet förvirrar läsaren eftersom det här anges att sikten av inflygningsljus ska
skyddas, men det framgår inte om detta innebär ytterligare restriktioner. I avsnitt 4.2 har
redovisats att inflygningsljusen ligger inom riksintressets markanspråk.
Vidare anges att ingen ytterligare bebyggelse ska tillåtas inom ytan 120 meters bredd och
1350 meters längd som sträcker sig från bantröskeln ut längs banans förlängning. Detta
område bör illustreras på en karta om det är så att det innebär ytterligare restriktioner.
Precis som Trafikverket nämner i avsnitt 4.2 så bedrivs viss avfallshantering inom denna
yta. Dessutom finns det detaljplaner inom ytan som innefattar bland annat industri och
handel vilket bör nämnas. Trafikverkets ställningstagande till detaljplanerna och
pågående markanvändning bör förtydligas.

Region Gotland
Region Gotland anser att den justering som gjorts av schablonområdet i söder även bör
göras i norr.

Det framgår inte av lämnad rapport om det finns behov av någon typ av
förändring/ändring av befintliga verksamheter som finns inom det utpekade
riksintresseområdet. Region Gotland redovisar att det inom riksintresseområdet finne
en trafikövningsplats:
”Att hitta en alternativ placering på en trafikövningsplats i Visbys närhet har visat sig vara
mycket svårt. Det vore högst olyckligt om riksintresset innebar begränsningar i den
framtida användningen av trafikövningsplatsen då det kan få som konsekvens att samtliga
körskoleelever på Gotland kommer att hänvisas till halkbanor på fastlandet för att
genomföra denna obligatoriska del av körkortsutbildningen.”

Synpunkter på influensområden
De synpunkter som kommit in ifråga om influensområden berör i huvudsak
bullerinfluensområdet. Den huvudsakliga förutsättningen för yttrandena är att den s k
Bullersamordningsutredningen har presenterat slutbetänkandet (SOU 2013:67)”
Flygbuller och bostadsbyggande”. Betänkandet har presenterats under tiden
riksintressepreciseringsrapporten remissbehandlats.

Länsstyrelsen Gotlands län
Det framstår som oklart om eventuella flyghinder som påverkar flygverksamheten inom
procedurytorna ska bedömas utgöra påtaglig skada på riksintresset eller inte.
Länsstyrelsen hade gärna sett att konsekvenserna av föreliggande riksintresseprecisering
i förhållande till möjligheterna att uppföra vindkraftverk i närområdet hade klarlagts.
Länsstyrelsen erinrar i detta sammanhang också om att om att ett riksintresseområde för
vindbruk finns utpekat ca 7,5 km nordväst om landningsbanan.
Länsstyrelsen har förståelse för att Trafikverket anser att influensområdet för buller i
dagsläget ska baseras på Naturvårdsverkets riktvärden. När resultatet av
bullersamordningsutredningen är färdigbehandlat på nationell nivå bör ses över om
förutsättningarna för riksintresseanspråket förändras.
Lokaliseringen av flygplatsen så nära Visby innebär stora begränsningar för möjligheten
till expansion med ytterligare bebyggelse av Visby. Flygplatsens utrymme med avseende
på markanspråk och influensområden bör enligt Länsstyrelsens mening begränsas i den
mån det är möjligt utan att flygplatsens möjligheter till fortsatt utveckling inskränks.
I förhållande till de preliminära kartor som lämnades i samråd om riksintresseområdet,
år 2004, har influensområdet i föreliggande förslag större utbredning. Utbredningen har
ökat mot sydost med avseende på FBN 55 dBA, men minskat något söderut gällande max
70 dBA samt har en liknande men något annan utbredning mot nordväst och kustområdet
(Själsö-Brissund). Eftersom Region Gotland i gällande översiktsplanering använt sig av
de bullerkurvor som redogjordes för år 2004 bör förändringarna beskrivas i avsnitt 6.
Trafikverket bör i detta sammanhang tydliggöra sin syn på hur den översiktliga
planeringen tar hänsyn till det nu utpekade riksintresset.
Länsstyrelsen anser i detta sammanhang även att det område norr om Visby innerstad
som tillkommit på grund av räddningshelikoptern bör kommenteras. I nuläget finns detta
endast nämnt i bilagan om flygbullerberäkningen för räddningshelikopter.
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Det är viktigt att riksintressebeskrivningen och miljötillståndet inte ger anledning till
olika tolkningar av lämpligheten av planläggning och bostadsbebyggelse i förhållande till
det buller som alstras vid flygplatsen.
Trafikverket bör närmare precisera hur olika myndigheter ska använda influensområdet
med hänsyn till skydd mot fågelkollisioner i sitt beslutsfattande och kommentera hur
man bedömer riskerna med befintliga verksamheter.

Region Gotland
De i översiktsplanen föreslagna kompletteringarna i områdena Melonen, Fänriken,
Brodösen och delar av yttre A7 utgör den sista ”pusselbiten” i en stadsdel eller är viktiga
länkar mellan befintliga bostadsenklaver. De är också en förutsättning för utbyggnad av
samhällsviktiga funktioner, så som infrastruktur. Detta utgör skäl för att frångå riktvärdet
max 70 dBA och bedöms inte påverka riksintresset Visby flygplats. Swedavia Visby
Airport.
För Själsö/Brissund är bedömningen att avsteg från gällande riktvärden för flygbuller i
utomhusmiljön, där flygbuller mellan max 70 och max 80 dBA kan förekomma, är
motiverade för enstaka bostadshus och mindre bebyggelsegrupper som utgör
komplettering till en befintlig bebyggelsegrupp och som direkt kan införlivas i befintlig
bebyggelsestruktur.
Trafikverket anger att denna rapport enbart preciserar det civila riksintresset. I FBNkurva för influensområde för buller finns dock även det militära flyget med. Det är svårt
att förstå hur detta ska tolkas.
Rapporten bör reda ut om det militära bidraget till den totala bullernivån tillhör det civila
riksintresset, det militära riksintresset eller bägge.
Rapporten bör förtydliga Trafikverkets inställning till om även den militära luftfartens
maximalnivåer bör användas som underlag för den kommunala bebyggelseplaneringen
eller inte.
Att helikoptertrafiken i anslutning till lasarettets verksamhet numer ingår i
influensområdet och bullerkurvorna kommenteras inte vilket är en brist.

Övriga principiella synpunkter

Länsstyrelsen Gotlands län
Avsnittet 6.1 Riksintressets behandling i planeringsprocessen är otydligt då det även
anges att Länsstyrelsen ska behandla och besluta om riksintresset i varje enskilt fall.
Inledningen i andra stycket behöver formuleras om.
Länsstyrelsen bedömer i
detaljplaneprocessen om aktuell detaljplaneläggning är förenligt med förekommande
riksintressen. Kommunen som har tagit fram planen ska dock beskriva sin syn på om
förslaget är förenligt med riksintresset. I ärenden som behandlar bygglov eller annan
markanvändning så deltar inte Länsstyrelsen i processen på samma sätt. En kommun är
i sin prövning skyldig att tillämpa bestämmelserna i 3 och 4 kap MB. Länsstyrelsen fattar
alltså inte alltid beslut om riksintressen tillgodoses eller ej.

Under 6.1 beskrivs också tillståndsprövning, detta skulle för tydlighetens skull kunna
beskrivas under en egen rubrik, i Trafikverkets handledning finns rubriken 6.5
Miljöprövning. Länsstyrelsen anser att det är en god intention att beskriva skillnaden
mellan miljöprövning och riksintresseprecisering.

Detaljsynpunkter på kartor och text
Synpunkter från remissinstanserna har bearbetas och i läggs i huvudsak in i den version
av preciseringsutredningen som kommer att överlämnas till länsstyrelsen.

Trafikverkets kommentarer på synpunkter avseende precisering av
riksintresset Visby flygplats
Det är Trafikverkets uppfattning att justeringen i söder motiverades av gällande
planförhållanden. Även om samma luftfartsmässiga förhållanden gäller i norr som i
söder, så menar Trafikverket att riksintresseområdet inte automatiskt bör justeras i norr.
Inflygningarna är fler och flygplatsens generella långsiktiga behov av mark, bör inte
inskränkas utan analys. Sådana analyser kan göras i samband med aktuella planärenden
i det aktuella området.
Den mark inom riksintresseområdet som används för annat än luftfartsverksamhet kan
behöva ianspråktas för luftfartsändamål om och när behov föreligger. En förutsättning i
sammanhanget är huruvida aktuell markanvändning utgör ett hinder mot flygplatsens
funktion eller inte.
Ifråga om utpekande av anslutningsvägen som riksintresse anser Trafikverket att
tillräckligt skydd för anslutningen erhållits genom att riksintresseområdet utökats med
område fram till väg 149.
Trafikverkets anspråk på riksintresseområdet innebär inte att annan verksamhet än
luftfartsverksamhet ovillkorligen måste bannlysas från riksintresseområdet. Det finns
verksamheter som kan förekomma inom riksintresseområdet utan att utnyttjandet av
flygplatsen försvåras. Bilaga 4 har tillkommit för att underlätta bedömningen av på vilket
sätt en markanvändning inom riksintresseområdet kan vara förenlig med det långsiktiga
luftfartsintresset. Underlaget skulle exempelvis kunna användas för värdering huruvida
den halkkörningsbana som Region Gotland redovisat i sitt remissvar skadar flygplatsens
funktion.
Dialogen om befintliga detaljplaner inom riksintresseområdet bör enligt Trafikverket
hållas utanför preciseringsarbetet.
Trafikverket har reviderat bullerkurvan i enlighet med nya riktlinjer. Som digitala bilagor
ligger både gammal och ny bullerutredning eftersom den tidigare innehåller preciseringar
av metod och indata. Det är dock kartan i huvudrapporten som gäller.
Ifråga om de bebyggelseplaner inom bullerinfluensområdet som redovisas av Region
Gotland förutsätts att dessa i första hand justeras m h t riksintresset och om regionen
ändå går vidare får prövas av länsstyrelsen enligt bestämmelserna i 11 Kap. PBL.
Anledningen till att den militära verksamheten ingår i FBN trots att Trafikverket inte har
ansvar för militär verksamhet är att FBN definitionsmässigt är en redovisning av det
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sammanlagda flygbullret. Det vore således fel att som underlag för bebyggelseplanering
enbart redovisa FBN avseende civil flygtrafik.
Trafikverket har och kan enbart ha ansvar för redovisning av underlag avseende
kommunikationer, detta underlag ska användas för att skydda flygplatsen mot åtgärder
som
kan
påtagligt
försvåra
tillkomsten
eller
utnyttjandet
av
den.
Trafikverket har inte ansvar för att skydda totalförsvarets intressen. Totalförsvarets
intressen har prioritet vid prövning av olika riksintressen.
Enligt Trafikverkets uppfattning måste vissa specifika frågeställningar lösas i det enskilda
planärendet.
Hinder i MSA-ytor och vindkraft utanför hinderinfluensområdet försvårar inte påtagligt
utnyttjandet av flygplatsen. Redovisningen görs för att sprida information om
nödvändigheten för entreprenörer att initiera en dialog med bl a flygplatsen i
planeringsstadiet.
Trafikverket kan idag inte ytterligare specificera vilka verksamheter som m h t risk för
fågelkollisioner är oförenliga med flygplatsverksamheten. Frågan måste bli föremål för
fortsatt dialog i vilken även flygplatsen och luftfartsmyndigheterna deltar.
Trafikverket noterar att Försvarsmakten gärna ser att man redovisar Försvarsmaktens
riksintresse. Med tanke på att Försvarsmakten uppdaterar sina utpekanden och
preciseringar hänvisas i denna rapport endast till Försvarsmaktens hemsida där
informationen finns att hämta.

Bilaga 2 Flygbullerredovisning från Swedavia
konsult
Se dokumentet på www.trafikverket.se

Bilaga 3 Flygbullerredovisning med hänsyn till ny
förordning
Se dokument på www.trafikverket.se

Bilaga 4 Förhållningssätt för Trafikverket
avseende riksintresse för kommunikationer vid
Visby flygplats
All markanvändning i riksintresseområdet som kan stå i konflikt med luftfartsändamålet
skall särskilt prövas. Hinderkraven skall alltid uppfyllas. I längsled avser
riksintresseområdet siktskydda inflygningsljusen.
Verksamhet som innebär att

människor uppehåller sig stadigvarande under lågt in- och utflygande flygplan kan vara
oacceptabel från risksynpunkt (risk för tredje man). I sidled skall riksintresseområdet
möjliggöra byggande av taxibanor och utökning av stationsområdet. Lokalisering av
flygplatsens driftsfunktioner och luftfartsanknuten utrustning skall säkerställas, men
dessa funktioner behöver inte disponera hela riksintresseområdet.
Tvärs flygplatsens rullbana skall intrång lättare accepteras på den sida av rullbanan som
inte har stationsområde. I områden som ligger i rullbanans förlängning skall ovillkorligen
skyddas mot intrång med hänsyn till risk för 3:e siktskydd för ljuslinjen.
Av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om visuella hjälpmedel för
navigering på flygplats, TSFS 2010:133, framgår i 6 kapitlet 14 § att inflygningsljusen så
långt möjligt ska ligga i ett horisontalplan som skär tröskeln. Under vissa förutsättningar
får ljusplanet, i förhållande till horisontalplanet, ha en positiv lutning.

För att skydda sikten av inflygningsljus gäller:
• Ljus får inte vara skymda för flygplan under inflygning.
• Hinder vid sidan om inflygningsljusen får i princip inte vara högre än aktuella
inflygningsljus. Detta gäller 60 meter på båda sidor om centrumlinjen ut till ett
avstånd av 600 meter för en enkel inflygningsljuslinje och 1 350 meter för en 900
meter lång inflygningsljuslinje, och för inflygningsljuslinjer som är kortare än 900
meter ska längden hos det hinderbegränsande planet vara 150 % av ljuslinjens längd.

• Enstaka föremål som måste finnas i inflygningsljuslinjens plan för luftfartygs
navigering får med vissa förutsättningar etableras.
Som underlag för bedömning av erforderligt skydd för ljuslinjen vid Visby flygplats gäller
att den norra ljuslinjen är 900 meter och det ska förutsättas att den södra ljuslinjen kan
byggas ut till 900 meters längd.
Det är inte rimligt att överhuvudtaget tillåta någon form av verksamhet i den yta som ska
säkerställa att piloten har fri sikt till inflygningsljusen. Detta innebär i praktiken att
bebyggelse inte kan tillåtas i en yta med 120 meters bredd och 1350 meters längd som
sträcker sig från bantröskeln ut längs banans förlängning.
Viss kommersiell verksamhet som definitionsmässigt inte är luftfartsanknuten kan vara
en finansieringsförutsättning för flygplatsverksamheten.
En sådan kommersiell
verksamhet kan utnyttja vägsystemet till flygplatsen. Det kan finnas ett kommersiellt
intresse att knyta den kommersiella verksamheten till flygplatsens terminaler. Vid
avvägning av om viss yta skall reserveras för luftfartsändamål eller användas för
kommersiell verksamhet har sådana luftfartsändamål som är av riksintresse högre
prioritet.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/667
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 26 november 2015

Regionstyrelsen

Visby Såpsjudaren 1 och Såpsjudaren 5.
Exploateringsavtal och köpekontrakt
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner föreliggande exploateringsavtal och köpekontrakt
med BoKlok Mark och Exploatering AB med en köpeskilling om 3 700 000
kronor för Gotland Visby Såpsjudaren 1 och Såpsjudaren 5. Beslutet förklaras
omedelbart justerat.

Bakgrund

Regionstyrelsen beslutade 2014-03-04(RS§57) att godkänna markanvisningsavtal med BoI<.J.ok Housing AB. Markanvisningsavtalet syftar till att exploatera
kvarteret Såpsjudaren på Terra Nova i Visby i enlighet med detaljplan.
Gällande detaljplan medger en byggrätt om 7 000 kvm för området som
omfattas av markanvisningsavtalet. Markpriset bestämdes i avtalet till 950
ler/kvm BTA och ligger fast till 2016-06-30. Regionstyrelsen har tidigare
beslutat (2014-05-26 och 2015-11-25) att i enlighet med markanvisningsavtalet
sälja mark till exploatören för de första två etapperna. Exploatören har i etapp
1 uppfört 26 bostadsrättslägenheter som inflyttats under 2015. För närvarande
pågår byggande av 28 lägenheter i etapp 2 där inflyttning planeras till våren
2016.

Exploatören har nu för avsikt att fortsätta bebygga området enligt
markanvisningsavtalet och uppföra ytterligare ett 40-tallägenheter och radhus
enligt bifogade preliminära skisser (bilaga 3 och 4). Med dessa etapper 3 och 4
kommer hela området som markanvisats att vara ianspråktaget. För de
markområden som nu är aktuella att försälja har redan tidigare
fastighetsbildning skett, varvid området getts beteckningarna Visby
Såpsjudaren 1 och Såpsjudaren 5. De aktuella fastigheterna redovisas i karta
nedan och omfattar 6 594 kvm respektive 7 165 kvm markyta. Uppförandet av

Besöksadress Visborgsallen 19
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Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr RS 2015/667

Region Gotland

bostädema planeras starta under sommaren 2016 med första planerade
inflyttning under vintem!våren 2017. För den formella överlåtelsen av
fastighetema har ett köpekontrakt och ett exploateringsavtal upprättats.
Exploatören har begärt att göra markaffaren med ett annat bolag inom
koncemen än det som ursprungligen teclmade markanvisnillgsavtalet, Boklok
Mark och Exploatering AB, vilket ledningskontoret inte ser några hinder för.

KOPPARSIJ!.GAAEN

1

Såpsjudaren 5

Exploateringsavtalet (bilaga 1) reglerar i huvudsak följande:
Exploatören utför och bekostar nödvändiga anläggningar avseende
vatten, avlopp, dagvatten, gator och grönområden. Exploatören ska
anlägga u~ämningsmagasin för omhändertagande av dagvatten.
Exploatören ska erlägga anslutningsavgifter för V A i enlighet med
gällande taxa.
Regionen har utfört översiktliga undersökningar av området avseende
arkeologi, miljö och geotelmik. Exploatören ansvarar för eventuella
tillkommande undersölmingar och åtgärder som kan bli nödvändiga.
Exploatören ska ställa säkerhet för fullgörande av skyldigheter som
regleras i exploateringsavtal.
Köpekontraktet (bilaga 2) reglerar i tillägg till ovan i huvudsak följande:

2 (3)
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Exploatören förvärvar i enlighet med upprättat köpekontrakt
fastigheterna Visby Såpsjudaren 1 och Såpsjudaren 5 enligt kartskiss
ovan.

Fastigheten överlåtes för en köpeskilling om 3 700 000 kronor
Fastigheten har del i samfalligheten Visby s:39 samt ingår i
gemensamhetsanläggningen Visby ga:30 och som omfattar vägområdet
inom kvarteret.
Formellt tillträde sker den 31 december 2015 under förutsättning att
köpeskilling erlagts.

Bedömning

Region Gotland drabbas inte av några ytterligare kostnader i samband med den
fortsatta exploateringen av området. Investeringskostnader nödvändiga för
områdets utbyggnad har tidigare beslutats om av regionstyrelsen i samband
med försäljningen Såpsjudaren 3.
Exploatören har för avsikt att inom en snar framtid fortsätta utbyggnaden av
pianområdet i enlighet med gällande markanvisningsavtal vilket
ledningskontoret ser som positivt.
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen godkänner exploateringsavtal och
köpekontrakt med BoKlok Mark och Exploatering AB med en köpeskilling
om 3 700 000 kronor för Visby Såpsjudaren 1 och Såpsjudaren 5. För att
möjliggöra ett tillträde den 31 december 2015, begär ledningskontoret att
regionstyrelsen förldarar beslutet omedelbart justerat.

LEDNINGSKO\NTORET

()

E~r

Lindskog

T.f. regiondirektör

Bilagor

Bilaga 1. Exploateringsavtal
Bilaga 2. Köpekontrakt
Bilaga 3. Slåss planerad utbyggnad Såpsjudaren 1
Bilaga 4. Skiss planerad utbyggnad Såpsjudaren 5

3 (3)
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EXPLOATERINGSAVTAL
Mellan Region Gotland, org.nr. 212000-0803, 62181 VISBY, nedan kallad
Regionen, och BoKlok Mark och Exploatering AB, org.nr 556979-7516, 21125
MALMÖ, nedan kallad Exploatören, har följande avtal träffats

§1
Bakgrund

Till grund för avtalet ligger detaljplan för Visby kv. Såpsjudaren och dess planbestärnmelser, genomförandebeskrivning och
detaljplanekarta samt markanvisningsavtal och regionstyrelsens beslut (§ 57,2014-03-04). Exploateringsområdet motsvarar angivet område (angivet med gult samt med figurnummer 2) på bifogad karta (bilaga 1).

§2

Avtalets giltighet

Detta avtal gäller under förutsättning att regionstyrelsen godkänner detsamma och att regionfullmäktige godkänner försäljning av fastigheterna Gotland Visby Såpsjudaren I och
Gotland Visby Såpsjudaren 5. Om dessa förutsättningar inte
uppfYlls är detta avtal förfallet, varvid vardera parten skall bära
sina egna kostnader, om inte annat överenskommes.

§3
Målsättning

Området ska exploateras för permanentbostads bebyggelse,
inkl. därtill hörande anläggningar (vatten- och avlopp, kvartersgata m m) enligt planförslaget och dess intentioner. Genom
Exploatörens försorg ska exploateringsområdet omvandlas till
väl fungerande bostadsområden. Exploatören är i den mån
detta avtal inte anger annat ensam ansvarig för utförandet och
därtill hörande kostnader för samtliga arbeten som erfordras för
att nå detta mål.

§4

Överlåtelse av
mark

Regionen överlåter till Exploatören fastigheterna Gotland
Visby Såpsjudaren 1 och 5, exklusive VA-anslutning och
kvartersgata med tillbehör, för en köpeskilling om 3 700 000
kronor.
Gällande detaljplan för Såpsjudaren medger en högsta byggrätt
på marken om 7 000 kvm byggarea. Exploatören har att
förhålla sig till det i samband med bebyggandet av
fastigheterna. Därtill ska även hänsyn tas till använd byggrätt
för fastigheten Gotland Visby Såpsjudaren 3 och 4.
Regionen upprättar köpekontrakt avseende Exploatörens förvärv av markområdet. Köpeskillingens erläggande ska ske
kontant och betalas på det i köpekontraktet angivna sättet.
Exploatören ska utan ersättning upplåta utrymme för ledningar
genom servitut inom fastigheten där så är nödvändigt.

§5
Fastighetsbildning

Marken är indelad i såväl fastigheter som en samfållighet och
för ansvaret för skötseln av gatan som ska byggas inom
kvarteret har bildats en gemensamhetsanläggning i vilken
berörda fastigheter ingår. Exploatören svara för samtliga med
avtalets genomförande förenade förrättningskostnader.
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§6
Bebyggelse på
kvarters mark

§7
Hållbarhet
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Detaljplanen möjliggör nybyggnation för bostäder. Exploatören ska, enligt gällande planhandlingar och beslutat bygglov,
svara för alla bebyggelse och alla anläggningar liksom anläggandet av gata med tillbehör inom exploateringsområdet.
Utformningen ska följa gällande detaljplan
Dagvatten ska så tidigt, snabbt och så långt som möjligt infiltreras. I andra hand fördröjas innan det leds vidare till dagvattennätet. Särskild omsorg ska ägnas åt omhändertagande av
vatten från tak och hårdgjorda ytor. Under eller i anslutning till
respektive parkeringsplats ska anläggas ett u~ämningsmagasin
eller damm motsvarande 0,35 kbm per parkeringsplats. Samråd
ska ske med Regionen vad gäller omfattning och utformning.
I enlighet med Regionens intentioner om hållbart byggande
förbinder sig Exploatören att som lägst följa Boverkets byggregler när det gäller energiförbrukning. Regionen ser gärna att
Exploatören frivilligt tillämpar bruk av miljöcertifiering eller
motsvarande miljöstandardhöjande system. Galvaniserat material e likn. byggmateriel som kan orsaka förorenat dagvatten
rar inte användas. De uppförda byggnaderna ska genom låg
energiförbrukning medverka till en lägre kostnadsutveckling
för de boende.
Exploatören förbinder sig att redovisa den beräknade energiförbrukningen, materialval, beräknad byggkostnad samt beräknad
insats samt månadskostnad liksom beräknad boendekostnadsökning för de första tio åren med antagna parametrar/förutsättningar. Avstämning av energiförbrukning och boendekostnadsutvecklingen sker två år efter det att bebyggelsen färdigställts
utifrån angivna förutsättningar.

§8
Tillträde

Fastigheterna tillträds formellt av exploatören vid den tidpunkt
som framgår av den särskilt upprättade överlåtelsehandlingen.
Formellt tillträdet kan ske efter beslut av regionstyrelsen.
Exploatören betalar samtliga inskrivnings- och lagfartskostnader.

§9

Undersökningar

Regionen har, vilket framgår av detaljplanen, utfört översiktliga mark-/miljö-, geotekniska och arkeologiska undersökningar. Det har inte framkommit något som kan anses föranleda
eller tyder på att särskilda åtgärder fordras för byggnation
inom berörd fastighet. Exploatören ansvarar för att utföra och
bekosta eventuella ytterligare arkeologiska undersökningar och
utgrävningar samt eventuella geotekniska undersökningar och
markundersökningar. Exploatören svarar även för andra eventuella undersökningar nödvändiga för exploateringens genomförande och att ansvara för eventuella byggnadstekniska
skyddsåtgärder p.g.a. exempelvis radonförekomst. Ansvaret
för eventuell marksanering följer Miljöbalkens regler.
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Anläggningsarbeten
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Kvarters-/gårdsgator med tillhörande belysning och avvattning
o dyl inom det blivande kvarteret projekteras, utförs och
bekostas av Exploatören fdrutom den del som byggs från
lokalgatan in till samfälligheten Visby s:39. Gatan/or som
utförs och bekostas av Exploatören, ska anläggas enligt
gällande normer i Mark-AMA med sektioner enligt detaljplanen och/eller i övrigt enligt de krav som Regionen ställer.
Ansvaret för drift och skötsel hanteras inom ramen för den
bildande gemensamhetsanläggningen Gotland Visby ga:30.
Regionen utför och anvisar förbindelsepunkt för VA för
respektive fastighet. Exploatören projekterar, utför och bekostar anläggande av V A-ledningar inom de blivande fastigheterna fram till anvisade förbindelsepunkter. När det gäller
servitut för ledningar inom fastigheterna se § 14, Servitut. VAledningarna skall dimensioneras enligt gällande regler. Exploatören svarar för att med en godkänd lösning omhänderta dagoch dräneringsvattnet så att kvarteret och bebyggelsen blir tillfredsställande avvattnat och att dagvattnet avleds. I första hand
genom lokalt omhändertagande och i andra hand genom anslutning till regionens dagvattenledningsnät. Vad gäller dagvattenhantering se § 7, Hållbarhet. Samråd ska ske med Regionen.
Exploatören ansvarar för att ansöka om alla erforderliga
tillstånd, ansvara för kontakter och samråd med myndigheter
och enskilda som kan krävas med anledning av byggandet av
anläggningarna.

§11
Programhandtingar

Före projektering o dyl av anläggningsarbetena ska Exploatören stämma av de krav och normer som ska gälla för anslutning av gata och VA -nät. Avstämningen för precisering av de
krav och normer som ska gälla ska ske med Regionen och dess
teknikförvaltning, enheten för mark- och stadsmiljö respektive
enheten för vatten och avfalL
Handlingar avseende de anläggningar som enligt § lOska utföras av Exploatören ska upprättas av densamme. Ett exemplar
av dessa handlingar ska Exploatören skicka till Regionen och
dess teknikförvaltning för granskning så snart de är slutgiltigt
upprättade. Alla arbetsritningar ska vara granskade och godkända av Regionen innan anläggningsarbetet påbörjas. Regionen ska ha 14 dagar för att granska handlingarna. Under projekteringsarbetet ska samråd ske med teknikförvaltningen för att
uppnå samordning av anläggningsarbetena.

§ 12
KontI'oll och
besiktning

Vad som avtalas i denna paragraf gäller anläggningar som
exploatören ska utföra enligt § 10. Regionen äger rätt att
gentemot Exploatören utöva den kontroll över anläggningsarbetena avseende VA- och gatuanslutningen som enligt
Byggandets Kontraktkommittes allmänna bestämmelser
tillkommer beställaren.

75

Exploateringsavtal för fastigheterna Säpsjudaren 1 och 5 i Visby

4(6)

Sedan anläggningsarbetena färdigställts i sådan omfattning att
de av regionen kan godkännas för besiktning, skall de av
Exploatören anmälas för slutbesiktning, varom regionen har att
bestämma. Slutbesiktning ska utföras aven av exploatören utsedd besiktningsman.
De brister och fel som tagits upp i utlåtande i samband med
slut-och garantibesiktning eller som uppkommer under
garantitiden ska Exploatören utan dröjsmål avhjälpa. För
garantibesiktning ska gälla motsvarande bestämmelser som för
slutbesiktning. I de fall Exploatören inte fullgör de arbeten som
det åligger densamme att ombesörja enligt § 10, äger Regionen
utföra återstående åtgärder och uppkomna brister, varvid
Exploatören skall svara för åtgärdskostnaderna samt de
merkostnader som Regionen härigenom åsamkas.

§13
Ledningsdragning

Exploatören medger att Regionen eller annan, som har Regionens tillstånd, får dra fram, bibehålla och underhålla ledningar i
eller över fastigheterna med erforderliga ledningsstolpar där
det kan ske utan avsevärd olägenhet för Exploatören. Exploatören är skyldig att utan ersättning tåla det intrång, som föranleds av anläggandet och nyttj andet, men är berättigad till
ersättning för direkta skador i övrigt.

§ 14
Servitut

Exploatören upplåter i berörda fastigheter Gotland Såpsjudaren
I och 5 samt samfälligheten Gotland Visby s:39 (tjänande)
servitut till förmån för Regionens fastighet Gotland Visby
Pinjen l (härskande) med rätt att nyttja del av dessa för nedläggande av VA-ledningar, brunnar och andra tillbehör inom
en bredd av åtta meter i ledningsträckningen. Förutsättningarna
för tillgänglighet, återställande och föreskrifter för ledningsområdet regleras i servitutsupplåtelsen
Servituten upplåtes utan ersättning och kan säkerställas genom
inskrivning. Kostnaden för inskrivning betalas av Regionen.

§ 15
Samordning

Exploatören ska svar för samordning med GEAB, Telia, fiberoperatör m flledningshavare att erforderliga ledningsarbeten
kan bedrivas utan inbördes hinder och kan vara färdigställda
till inflyttning. Motsvarande samordning med Regionen gäller
för VA-utbyggnaden och anslutning av gata för utfart till
allmän gata.

§ 16
Utbyggnad

Exploatören anlägger tomt/grönområde, kvarets-/gårdsgator
och VA-anläggningar i den omfattning som krävs för att
området skall kunna fungera självständigt.
Exploatörens anläggningsarbeten ska utföras i sådan takt att
anläggningarna kan betjäna den nya bebyggelsen i området.
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§17
Upplag

§ 18
Ersättningar och
tillstånd

§ 19
Tidplan
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Exploatören äger inte rätt att utan tillstånd nyttja Regionens
mark utanför exploateringsområdet för upplag eller annat
ändamål i samband med områdets bebyggande. Sådan mark får
heller inte användas som parkeringsplats av anställda hos
Exploatören eller av denne anlitade entreprenörer.

Anslutnings- och brukningsavgifter för VA betalas i enlighet
med gällande VA-taxa för Region Gotland. Alla för genomförandet av exploateringen nödvändiga tillstånd, vad det än må
vara, exempelvis bygglov o dyl ansöks och bekostas av
Exploatören.

På begäran från regionen ska Exploatören upprätta en tidsplan
för arbetenas bedrivande. Exploatören avropar upprättande av
förbindelsepunkt senast tre månader före önskad VA-anslutning.

§ 20
Garanterad
byggrätt

Enligt plan- och bygglagen (PBL) har fastighetsägaren en
garanterad byggrätt under genomförandetiden i enlighet med
detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen
att gälla men fastighetsägaren har ingen garanterad rätt att
erhålla bygglov, rivnings- eller marklov. Med anledning av att
genomförandetiden har gått ut kan Regionen, i enlighet med
PBL, ändra eller upphäva detaljplanen utan att fastighetsägaren
får någon ersättning. Med anledning av att exploateringsavtalet
är kopplat till ifrågavarande lagakraftvunna detaljplan upphör
avtalet att gälla i de delar som omfattas aven ändring eller ett
upphävande. Ersättning utgår då inte i sådana fall för t ex
utebliven byggrätt eller projekteringskostnader o dyl eller i
övrigt nedlagda kostnader för de delar som då ännu inte har
exploaterats.

§ 21
Genomförande

Exploatören ska under 2016 påbörja markarbetena för byggnationen för inom Gotland Visby Såpsjudaren 5 som omfattar
bostadslägenheter i bostadsrättsform enligt koncept "Boklok".
Under förusättning att avsättningen och efterfrågan på nya
bostadsrätter är god inom området är parterna överens om att
medverka till att nyproduktion planeras och startas upp snarast
möjligt. Exploatörens avsiktsförklaring är, med utgångspunkt
från dessa förutsättningar, att markarbeten för bostadsbebyggelse inom Gotland Visby Såpsjudaren 5 påböljas senast under
sommaren 2016 och för Gotland Visby Såpsjudaren l under
hösten 2017.

§ 22
Säkerhet

För fullgörande av Exploatörens skyldigheter enligt detta avtal
ska Exploatören ställa säkerhet i en form som Regionen skäligen
kan godkänna. Regionen tillämpar i första hand bankgaranti,
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men även moderbolagsborgen godkänns här. Säkerheten ska
uppgå till ett belopp som motsvarar den för de berörda
fastigheternas andel av kostnaden för den gemensamma gatan,
dvs. enmiljonetthundratusen kronor (1 100000 kr). Säkerheten
får nedskrivas i förhållande till erlagda ersättningar och utfört
arbete. Borgen återlämnas när gata har godkänts vid
slutbesiktning. Säkerheten ska överlämnas till Regionen innan
regionstyrelsens beslut om godkännande av detta avtal.

§ 23
Tvist

Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal ska
avgöras av svensk domstol.

§ 24
Kontaktorganisation

Regionens kontaktorgan är Planerings- och utvecklingsavdelningen inom Teknikförvaltningen.

§ 25
Överlåtelse

Exploatören får inte överlåta det här avtalet på annan utan
Regionens godkännande. Om så ändå sker har Regionen rätt att
av Exploatören utkräva de merkostnader som Regionen åsamkas vid ett genomförande i enlighet med det här avtalet och
detaljplanen.
Vid en försäljning av någon av berörda fastigheter förbinder
sig Exploatören att upplysa köparen om exploateringsavtalet,
dess innehåll och det ansvar som åligger ny ägare. Upplysningen ska fullgöras genom att bestyrkt kopia av denna handling överlämnas till ny ägare. Om så inte sker har Regionen rätt
att av Exploatören utkräva de merkostnader som Regionen
åsamkas vid ett genomförande i enlighet med det här avtalet
och detaljplanen.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Malmö den

/

2015

För BoKlok Mark och Exploatering AB

Visby den / 2015
För Region Gotland

Björn Jansson

Per Lindskog
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MARKANVIS NINGS AVT AL
- för Visby Såpsjudaren l

Mellan Region Gotland (org.nr 212000-0803),621 81 Visby, nedan benämnd
Regionen, och BoKlok Housing AB, (org.nr 556673-3829),211 25 MALMÖ, nedan
benämnd Byggherren, har fOIjande avtal träffats:

§1

Anvisning

Regionen anvisar till Byggherren fastigheten Visby
Såpsjudaren I. Markanvisningen gäller till och med
2016-06-30. Det aktuella områdets avgränsning redovisas i
bilagd skiss. Parterna ska upprätta köpehandling enligt §5 och
även avtal om genomforandet enligt §3.

§2

Planering

Kvarteret Såpsjudaren inom Terra Nova i Visby omfattas av
en detaljplan från 1992. Planen möjliggör utbyggnad av
området med bostäder i flerfamiljshus med en högsta tillåtna
byggnadsarea om 7 000 kvm och högst två våningar. Inom
planområdet finns även utrymme for byggande av lokaler for
forskola.

§3

Exploatering

Byggherren skall så snart markanvisningsavtal undertecknats
upprätta en genomforandeplan som ska redovisa planeringen
av hela exploateringen där etappindelning, bygglovsprocess,
upplåtelseforrner, uppforandet av byggnader och
genomfOrandet av exploateringen i övrigt ska redovisas
tidsmässigt. Hela processen med reglering av genomforande
och kostnadsansvar skall regleras i ett exploateringsavtal.

§4

Hållbarhet

Region Gotland forbereder fOr närvarande inforandet av ett
internt krav på miljöcertifiering (tredjeparts-) av byggprojekt
i egen regi. Region Gotland välkomnar ett frivilligt bruk av
miljöcertifiering eller motsvarande miljöprestandahöjande
system hos bygghen·en.
Antagna riktlinjer for basutforrnning av bostäder "Bättre for
alla" (KF 2005-02-14) ska så långt möjligt tillämpas
(www.gotland.se/imcms/34852).
Vad som ovan anges tar inte på något sätt över det regelverk
inom plan- och bygglagen som tillämpas vid
bygglovsprocessen.

§5

Förvärv

Byggherren avser att inledningsvis bygga ut del av området i
en forsta etapp. Parterna är överens om att Byggherren ska
forvärva markområde infOr utbyggnad av respektive etapp.
Regionen upprättar köpekontl'akt for varje etapp i samband
med genomforandet av fastighetsbildning.
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Bygglov för den etapp som ska genomföras ska ha erhållits
senast vid markanvisningsavtalets upphörande 2016-06-30.
För område som överlåts skall Byggherren betala en
köpeskilling om 950 kr/kvm för den bruttoarea om 7 000
kvm som detaljplanen medger. Om området delas upp i
etapper ska byggrätt och köpeskilling beräknas utifrån
genomförandeplanens redovisning av planerad
utbyggnadstakt.
Priset ligger fast t o m 2016-06-30. Därefter ska uppräkning
ske med konsumentprisindex med oktoberindex för 2013 som
basrnånad.

§6

Genomf"örande

Regionen har ombesörjt bildandet aven
exploateringsfastighet som omfattar fastigheten Såpsjudaren
I. I samband med den etappvisa utbyggnaden som planeras
ska Regionen ansöka om och Byggherren bekosta nödvändig
fastighetsbildning. Byggherren ansöker om och bekostar
inrättandet av nödvändiga gemensamhetsanläggningar inom
exploateringsområdet.
Regionen ansvarar för att bygga och bekosta gata fram till
exploateringsområdets/fastighetens gräns (se bilagd karta).
Byggherren har ett genomförande- och kostnadsansvar för
exploateringen inom exploateringsområdet, för byggande av
gator och anläggningar inom kvartersmark, för att utföra
eventuella ytterligare geotekniska och andra undersökningar
som kan krävas i samband med detaljplanens genomförande.
Regionen ansvarar för att iordningsställa
anslutningspunkter/förbindelsepunkter till vilken Byggherren
har att ansluta vatten- och avloppsledningar. Byggherren
erlägger anläggningsavgift för upprättad förbindelsepunkt
enligt vid den tidpunkten gällande VA-taxa.
Regionen ansvarar för att exploateringsområdet är fritt från
byggnadsrester, tillförda förorenade massor och hindrande
ledningar. Regionen ansvarar för att för att man under
detaljplaneskedet genomfört nödvändiga arkeologiska
undersökningar, utgrävningar och markundersökningar.
Byggherren har ansvar för eventuella byggnadstekniska
skyddsåtgärder på grund av exempelvis radonförekomst.

§7

Återtagande

Parterna är överens om att om genomförandeplanens
intentioner inte följs eller den planerade bebyggelsen inte har
påbörjats inom anvisad tid ska Regionen ha rätt att återta
markanvisningen. Mindre avvikelser kan accepteras. För att
bebyggelsen ska anses påbörjad avses att grundläggningen
för bebyggelsen är påbörjad. Parterna är även överens om att
Regionen ska ha rätt att återta markanvisningen under den
tidsbegränsade perioden om det är uppenbart att Byggherren
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inte avser eller förmår att genomföra projektet i den takt eller
på det sätt som avsågs vid markanvisningen och enligt
upprättad genomförandeplan. Byggherren är införstådd med
att återtagen markanvisn ing inte ger denne rätt till ersättning
för nedlagda kostnader.
§8

Förlängning

Förlängning av markanvisningen kan medges under
förutsättning att förseningen inte beror på Byggherren,
exempelvis att myndighetsbeslut överklagas eller att
handläggningen inom Region Gotland av olika skäl fördröjer
genomförandet.

§9

Avbrutet projekt

Projekt som avbryts under genomförandeprocessen till följd
av myndighetsbeslut, kommunalt beslut eller liknande ger
inte Byggherren rätt till ny markanvisning som
kompensation. Vid sådana beslut utgår ersättning endast för
det fall att det är ett kommunalt beslut, dock inte sådana
hänförliga till myndighetsbeslut enligt miljöbalken.
Ersättning utgår i detta fall endast för faktiskt nedlagda
kostnader.
Detta avtal gäller under förutsättning att det godkänns av
regionstyrelsen i Region Gotland.

§10 Villkor

§11

Byggherren är i enlighet med §§ 6-8 medveten om att denne
står för all ekonomisk risk avseende planering, projektering
och genomförandet inom markanvisningens ram.

Kostnader

Denna markanvisning får inte överlåtas utan Regionens
skriftliga medgivande.

§12 Överlåtelse

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
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KÖPEKONTRAKT
Mellan Region Gotland, org.nr. 212000-0803, 621 81 VISBY, nedan kallad
Regionen, och BoKlok Mark och Exploatering AB, org.nr 556979-7516,211
25 MALMÖ nedan kallad Köparen, träffas härmed följande avtal.
~1
Överlåtelsel
köpeskilling

Regionen överlåter och försäljer till Köparen fastigheterna
Gotland Visby Såpsjudaren 1 och Gotland Visby
Såpsjudaren 5 för en köpeskilling av TREMILJONERSJUHUNDRATUSEN / 3 700 000 / KRONOR. Försäljningen
avser resterande del som ingår i den markanvisningen
som Köparen har erhållit genom beslut av regionstyrelsen
(RS § 57 2014-03-04) och som avser hela fastigheten
Gotland Visby Såpsjudaren 1 (bilaga 1B).
Redovisade fastigheter framgår av bifogad kartbilaga, området markerat med gult samt området med figurnummer
2. Berörda fastigheter har del i samfälligheten Gotland
Visby s:39 samt ingår i gemensamhetsanläggningen
Gotland Visby ga:30 omfattande vägområdet inom
kvarteret.

§2
Tillträde

Fastigheterna Gotland Visby Såpsjudaren 1 och 5 överlåtes i befintligt skick med formellt tillträde den 31
december 2015. Köparens rätt till tillträde till fastigheten
förutsätter att köpeskillingen i sin helhet har erlagts.
Om Köparen önskar tillträde till området före det formella
tillträdet har denne att betala 10 % (370 000 kr) såsom
handpenning senast samma dag som överenskommelse
har träffats om förtida tillträde.

§3
Köpeskillingens Köpeskillingen erläggs kontant senast på tillträdesdagen.
Köpeskillingen betalas till Region Gotland, bankgirokonto
erläggande
339-8328, med angivande av vad köpeskillingen avser.
Om Köparen inte betalar köpeskillingen på tillträdesdagen
har Regionen rätt att häva köpet.
Om Köparen önskar förtida tillräde betalas 10 % vid tidpunkt som överenskommes. Resterande del av köpeskillingen betalas vid tillträdesdagen. Om Köparen inte
betalar resterande köpeskilling på tillträdesdagen har
Regionen rätt att häva köpet och behålla utbetald
handpenning.

§4
Köpebrev och
lagfart

Så snart köpeskillingen har betalats överlämnar Regionen
köpebrev samt övriga erforderliga handlingar för att Köparen
ska erhålla lagfart. Lagfart får inte sökas förrän köpebrev har
upprättats.
De med köpet förenade lagfarts-, inskrivnings- och inteckningskostnaderna betalas av Köparen. Fastigheterna överlåtes gravationsfri.
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§5
Avgifter o dyl

I köpeskillingen ingår inte anslutningsavgifter för vatten-,
spill- och dagvattenanslutning. Köparen erlägger de avgifter enligt fastställd VA-taxa för Region Gotland som tilllämpas vid nybyggnad på fastigheterna. Förbindelsepunkt
kommer att upprättas i anslutning till fastighetsgräns för
respektive fastighet. Köparen avropar, senast tre månader
före önskad anslutning, upprättandet av förbindelsepunkt.
Skatter, avgifter och andra skyldigheter vilka belastar berörda fastigheter och som är hänförligt till ägandet av
fastigheterna betalas av Regionen för tiden fram till
tillträdesdagen och av Köparen för tiden därefter. Motsvarande fördelning skall gälla eventuella inkomster från
berörda fastigheter.

§6
Försäkring

§7
Fastighetens
skick

§8
Detaljplanebestämmelser
§9
Exploateringsavtal

Regionen förbinder sig att hålla berörda fastigheter försäkrade enligt fullvärdesprincipen intill tillträdesdagen.
Skulle ersättningsgill skada drabba berörda fastigheter
före tillträdesdagen skall detta avtal ändå fullföljas, mot att
Köparen får skadeersättningen. Eventuell självrisk betalas
av Regionen. Faran för fastigheterna övergår på Köparen
om den inte har tillträtts p.g.a. Köparens dröjsmål.

Köparen har tagit del av de detaljplanehandlingar med
tillhörande beskrivning över berörda fastigheter. Köparen
har noga besiktigat berörda fastigheter och godtar dess
skick och avstår härmed, med bindande verkan, från alla
anspråk mot Regionen på grund av fel eller brister på
fastigheterna, även om dessa skulle vara att anse som
dolda fel enligt 4 kap 19 § jordabalken.

Köparen har tagit del av de bestämmelser som gäller för
byggande inom fastigheterna jämte disposition av desamma.

För berörda fastigheter gäller detaljplan antagen 1992.
Kommande exploatering ska ske enligt nämnda detaljplan
samt ett mellan Regionen och Köparen upprättat exploateringsavtal vilket reglerar ett genomförande i nödvändiga
delar.

§10 Markåtgärder, Regionen har, vilket framgår av detaljplanen, utfört
miljöansvar
översiktliga mark-/miljö-, geotekniska och arkeologiska
undersökningar. Det har inte framkommit något som kan
anses föranleda eller tyder på att särskilda åtgärder fordras för byggnation inom berörda fastigheter. Exploatören
ansvarar för att utföra och bekosta eventuella ytterligare
undersökningar om så anses nödvändigt för byggande
och att eventuella byggnadstekniska skyddsåtgärder
p.g.a. exempelvis radonförekomst vidtas.
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§ 11
Upplåtelserl
Enligt vad som är känt för Regionen omfattas inte berörda
inskrivningsrätt fastigheter av andra inskrivna rättigheter o dyl än vad som
framgår av det officiella fastighetsregistret.
Köparen medger Gotlands Energiverk AB (GEAB) och
Telia och eller fiberförening/operatör rätt att inom fastigheterna anlägga, bibehålla, underhålla och förnya ev. fjärrvärme-, el- och teleledningar, under förutsättning att det
inte resulterar i avsevärd olägenhet. Dessa rättigheter får
säkerställas genom ledningsrätt vid lantmäteriförrättning
alternativt genom inskrivning i fastigheten såsom servitut
till förmån för de fastigheter som GEAB m fl anger i de
avtal som upprättas mellan parterna.

§ 12
Villkor

Detta avtal gäller endast under förutsättning att regionfullmäktige för Region Gotland godkänner detta och att
regionstyrelsen godkänner tillhörande exploateringsavtal.

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

I

Malmö den

2015

För BoKlok Mark och Exploatering AB

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Visby den

I

2015

För Region Gotland

Björn Jansson

Per Lindskog

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 26 november 2015

Regionstyrelsen

Friköp av tomträtt Visby Cypressen 15
Förslag till beslut

Regionstyrelsen att godkänner av tekniska nämnden upprättat förslag till
köpekontrakt med Gotlands Stuveri AB om försäljning av tomträtten Visby
Cypressen 15 för en köpeskilling om 2 136900 kronor. Beslutet förklaras
omedelbart justerat.

Bakgrund

Gotlands Stuveri AB har till tekniska nämnden inkommit med förfrågan om att
få friköpa tomträtten Visby Cypressen 15. Fastigheten omfattar 7 123 kvm
markyta och är bebyggd med verksambetslokaler som tillhör tomträttshavaren.
Tekniska nämnden har bedömt det marknadsmässiga priset för friköp av
tomträtten till 300 ler/kvm tomtyta, totalt därmed 2 136 900 kronor.
Bedömning

Regionstyrelsen har vid tidigare behandling av ärendet (2012-02-23) beslutat att
tomträttshavaren ska erbjudas att friköpa fastigheten för 240 kr/kvm (300
kr/kvm - 20% rabatt). Vid det tillfållet avböjde tomträttshavaren erbjudandet.
I nu gällande riktlinjer finns inte längre rabattsatsen om 20% kvar och
ledningskontoret gör bedömningen att föreslaget pris 300 kr/kvm är rimligt.
Tomträttshavaren har också accepterat detta bud. I gällande detaljplan för
området medges industriverksamhet, men successivt har en viss del
handelsverksamhet kunnat etableras inom närliggande fastigheter i området.
Med stöd av detta och med de riktlinjer för mark som finns antagna av
fullmätige, gör ledningskontoret bedömningen att tekniska nämndens
föreslagna prisnivå står i överensstämmelse med vad som kan betraktas som
marlmadsmässigt för det aktuella området.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE·621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000·0803
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Ledningskontoret föreslår regionstyrelsen att godkänna tekniska nämndens
förslag till köpekontrakt med Gotlands Stuveri AB om försäljning av
fastigheten Visby Cypressen 15 för en köpeskilling om 2136 900 kronor.
Tillträde sker 1 januari 2016. Ledningskontoret begär att regionstyrelsen
förldarar beslutet omedelbart justerat.

Bilaga 1. Köpekontrakt
Bilaga 2. Kartskiss
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Mellan Region Gotland, org.nr 212000-0803,621 81 VISBY, nedan kallad
Regionen, och Gotlands Stuveri AB, org.nr 556019-6429, Box 1101,621 22 Visby,
nedan kallad köparen, har följande avtal träffats.

1.

Fastighet och köpeskilling
Regionen överlåter och försäljer till köparen Gotland Visby Cypressen
15, enligt bifogad kartskiss, för en köpeskilling av TVA MILJONER
ETTHUNDRATRETTIOSEX TUSEN NIOHUNDRA /2 136 900 /
KRONOR.

2.

Aganderättens övergång
Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår den 1
januari 2016.

3.

Köpeskillingens erläggande
Köpeskillingen erlägges, utan anmodan från Region Gotland, i sin
helhet inom två veckor från tillträdesdagen och betalas till Regionens
bankgiro 339-8328, med angivande av vad betalningen avser.

4.

Ränta och hävningsrätt
Om betalning inte skett inom avtalad tid utgår dröjsmålsränta. I det fall
köparen inte betalar köpeskillingen och inte vidtar rättelse efter
begäran därom har Regionen rätt att häva köpet.

5.

Köpebrev. lagfart och dödning av tomträtten
Så snart köpeskillingen erlagts i sin helhet överlämnar Regionen till
köparen kvitterat köpebrev för att köparen ska erhålla lagfart. De med
köpet förenade lagfarts-, och inskrivnings- och inteckningskostnaderna
samt andra med köpet förenade kostnader betalas av köparen.
Parterna är överens om att i fastigheten upplåten tomträtt ska upphöra.
Köparen ska därför snarast efter tillträdet ansöka om dödning av
tomträttsinskrivningen.
Lagfart och ansökan om dödning av tomträttsinskrivningen får inte
sökas förrän köpebrev har upprättats.

6.

Servitut för va-ledningar
Regionen äger vatten- och spillvatten ledningar på fastigheten.
Regionen ska äga rätt att vederlagsfritt bibehålla, underhålla och
förnya dessa ledningar. Rättigheterna kommer att säkerställas genom
servitutsavtal. Regionen har även rätt att säkerställa sina rättigheter
genom att ansöka om ledningsrätt alternativt inskrivning.

7.

Kommunala beslut
Detta avtal gäller under förutsättning av att det godkännes av
Regionstyrelsen i Region Gotland och att det vinner laga kraft.

90
Köpekontrakt Gotland Visby Cypressen 15

8.

Övrigt
Köpet avser friköp av fastighet som omfattas av tomträttsavtal. I övrigt
gäller för detta fastighetsköp vad som finns angivet i 4 kap jordabalken
eller vad annars i lag anges om köp av fast egendom.

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

Visby den

I

2015

För Region Gotland:

Patric Ramberg

Björn Jansson

Egenhändig namnteckning bevittnas:

Visby den

I

Thomas Nyberg

2015

För Gotlands Stuveri AB:

2

Kartskis s till köpekontrakt avseende Gotland Visby Cypressen 15
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 26 november 2015

Regionstyrelsen

Kriterier inför försäljning av Kappelshamns hamn
Förslag till beslut

Regionstyrelsen ger ledningskontoret i uppdrag att i samverkan med berörda
förvaltningar genomföra en konkurrensutsatt försäljning av Kappelshamns
hamn. Försäljningen ska baseras på ett antal kriterier som ställs upp varav att
avge ett indikativt bud ska vara ett skallkrav. Efter genomförd
försäljningsprocess ska ledningskontoret återkomma till regionstyrelsen med
förslag till vinnande aktör.

Bakgrund

Kappelshamns hamn ägs av Region Gotland och är belägen inom fastigheten
Hangvar Flenvike 1:91. Fastigheten omfattar 8 588 kvm och är bebyggd med
en byggnad som tidigare använts som hamnterminal och senare restaurang.
Regionstyrelsen gav i beslut 2015-10-29 (RS§321) ledningskontoret i uppdrag
att återkomma med förslag till förfrågningsunderlag innefattande process och

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-521 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 {O)498-26 90 00 vxl
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Bedömning

Ledningskontoret föreslår att genomföra en försäljning av hamnen i form av
en förenldad tävling där ett antal kriterier värderas. Intressenter får lämna sina
förslag till utveckling där punkterna 1-8 nedan blir vägledande i den
utvärdering som görs senare. Punkterna 1-7 är frivilliga att redovisa, medan
punkten 8 (pris) är ett skallkrav. Det föreslås att priset ges 50% vikt vid
utvärderingen, medan övriga sju punkter får dela på resterande 50%.
1. Beskriv i text vilken/vilka typer av verksamheter som planeras inom
hamnområdet.
2. Beskriv om/hur området kan göras publikt och tillgängligt samt hur
allmänhetens upplevelser i området kan utvecklas.
3. Beskriv i text ideer och förslag till utveclding/ gestaltning av
hamnområdet. Enklare skisser som kan förtydliga förslaget är positiva,
men är inget krav.
4. Besk1iv i text och markera på situationsplan omfattning av eventuella
nytillkommande byggnader och anläggningar.
5. Beskriv i text hur förslaget tar hänsyn till närliggande fastighetsägare,
grannar och boende inom lokalsamhället. Vilka samverkansmöjligheter
förutses?
6. Redogör kortfattat för hur den planerade verksamhetens ekonomiska
planer och driftkalkyler ser ut, på kort och lång sikt.
7. Sysse1sättningseffekter. Redogör kortfattat för hur den planerade
verksamheten kan bidra till att skapa sysselsättning i området, på kort
och lång sikt. Uppskatta antalet arbetstillfållen som kan skapas, på
säsongs- eller helårs basis.
8. Pris. Avge ett indikativt bud i l<ronor för förvärv av fastigheten,
inkluderande mark- och kaj anläggningar samt terminalbyggnad. Det
indil,ativa bud som lämnas kommer att vara vägledande i fortsatta
diskussioner och när köpeavtal ska tecknas. Denna punkt är ett
skalllaav.
Försäljningsprocessen förutses kunna genomföras under februari - april 2016.
Fastigheten annonseras via kontrakterad mäklares hemsida och intressenter ges
en sista dag för att lämna in anbud. Därefter utvärderar en av ledningskontoret
utsedd jurygrupp inkomna anbud med avseende på uppställda
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utvärderingskriterier ovan. Om flera anbudsgivare har intressanta förslag är det
lämpligt med att en dialog genomförs med dessa. Efter att ett vinnande förslag
utsetts av jurygruppen ska ärendet återkomma till regionstyrelsen för beslut,
vilket ska ske senast juni 2016. Den intressent vars anbud slutligen utses som
vinnande kommer att erbjudas att teckna ett köpekontrakt för fastigheten.
Beroende på hur vinnande förslag är utformat kan det bli aktuellt med en
detaljplaneläggning av området. Detta blir en sak för den tillträdande
fastighetsägaren att hantera efter att fastigheten har förvärvats.
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen ger kontoret i uppdrag att i
samverkan med berörda förvaltningar genomföra en konkurrensutsatt
försäljning i enlighet med ovan. Efter genomförd försäljningsprocess ska
ledningskontoret återkomma till regionstyrelsen med förslag till vinnande
aktör.
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

Datum 11 november 2015

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för inköp av lastväxlarbil med vattentank till
räddningstjänsten
Förslag till beslut
Tekniska nämnden medges tilläggsanslag om 1,3 rnnkr för anskaffning an
lastväxlarbil med vattentank till räddnings~änsten.
Bakgrund
Räddningschef Dick Svennefelt informerar om att lastväxlarbilar används vid större
bränder. Han har även kontaktat ledningskontorets ekonomidirektör för
godkännande av affåren.
Det är dags att byta ut en lastväxlarbil2017 för räddningstjänsten (RT).
Lastväxlarbilar är ett fordon som inte rullar många mil under sin tid hos
räddnings~änsten. Därför är det ekonomiskt fördelaktigt att köpa begagnat.
Det minskar det totala investeringsbehovet för Region Godand.
Nu har RT:s fordonsansvarige hittat ett väl anpassat lastväxlarfordon som är lämplig
för verksamheten. RT kan få reservera den för betalning i januari 2016.
Samhällsbyggnadsförvalmingen bedömer att tilläggsanslag bör begäras för investering
för begagnad lastväxlarbil inklusive ny vattentank för räddnings~änsten.
SamhällsbyggnadsförvaltDingen föreslår därför att anskaffningen av lastväxlarbilen
inklusive vattentank sker med tekniska nämndens egna kapital. Samtidigt stryks
motsvarande fordonsanskaffning i 2017 års investeringsplan, vilket kommer att
innebära minskade investeringsutgifter med 700 tkr.
Bedömning
Ledningskontoret tillstyrker att tilläggslag medges enligt tekniska nämndens förslag
och att medel anvisas från verksamhetens egna kapital.
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Gotland
Tekniska nämnden 2015-10-28

Protokoll

TN §

235

Tilläggsanslag för inköp av lastväxlarbil med vattentank
till räddningstjänsten

AU §

146

TN 2015/2149

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden ansöker hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 1,3 mnk! för
anskaffning av begagnad lastväxlarbil inklusive nyanskaffning av vattentank.

•

Medel disponeras ur det egna kapitalet för tekniska nämnden, (konto 201116).

Föredragande; räddningschefDick Svennefelt.
Dick informerar att lastväxlarbilar används vid större bränder. Han har även kontaktat
ledningskontorets ekonomidirektör för godkännande av affaren.
Det är dags att byta ut en lastväxlarbil2017 för räddningstjänsten (RT). Lastväxlarbilar
är ett fordon som inte rullar många mil under sin tid hos räddningstjänsten. Därför är
det ekonomiskt fördelaktigt att köpa begagnat.
Det minskar det totala investeringsbehovet för Region Gotland.
Nu har RT:s fordonsansvarige hittat ett väl anpassat lastväxlarfordon som skall säljas
under andra halvåret 2015, och som är lämplig för verksamheten. RT kan få reservera
den för betalning i januari 2016.
Bedömning
Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag bör begäras för investering för begagnad
lastväxlarbil inklusive ny vattentank för räddningstjänsten. Teknikförvaltningen föreslår
därför att anskaffningen av lastväxlarbilen inklusive vattentank sker med TN:s egna
kapital. Samtidigt stryks motsvarande fordonsanskaffning i 2017 års investeringsplan,
vilket kommer att innebära minskade investeringsutgifter med 700 tkr.
Huvudprincipen enligt styrreglerna är att nämnden fritt får disponera det egna kapitalet
för prioriterade ändamål inom verksamheterna.
Justerare:

Utdragsbestyrka nde:
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Ärendenr RS 2015/704
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

Datum 11 november 2015

Regionstyrelsen

Slutrapport avseende Projekt 10581 Romaskolan Ventilation.
Förslag till beslut
Slutredovisning avseende ny ventilation i Romaskolan, projekt 10581 godkänns.
Bakgrund
Teknikförvaltningen överlämnar slutrapport avseende ny ventilation Romaskolan.
Projektets uppdrag har varit att anpassa verksamheten med att byta ut den befintliga
ventilationen(2 nya aggregat) samt att byta ut ytskikten i klassrummen, nya
golvmattor, nytt undertak, ny belysning och ommålning av samtliga väggar. Allt detta
för att skapa en bättre miljö för lärare och elever.

Projekt

Budget

Romaskolan ventilation
Projekt 10581

6372 000

Produktionskostnad

Överskott

5774000

598000

Bedömning
Ledningskontoret tillstyrker att slutredovisningarna godkänns och att
a slagsöverskott regleras mot regionens Eget kapital.
Ledn'

skontdret

.~---

tf regiondirektör

t-

!~Region Gotland
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Protokoll

Tekniska nämnden 2015-10-28

TN §

233

Slutrapport avseende Projekt 10581 Romaskolan
Ventilation Hus 01

AU §

144

TN 2013/1187

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden godkänner slutrapporten och överlämnar till regionstyrelsen för
beslut.

Ny ventilation samt anpassning för verksamheten.
Investeringsbudgeten uppgick till
Totala investeringsutgifter uppgår till
Avvikelse

6372 tkr
5774 tkr
598 tkr

Protokollsutdrag

RS+handlingar

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Ärendenr. 2013/1187
Handlingstyp

Teknikförvaltningen

Datum 2015-09-11

Tekniska nämnden

Region Gotland

Slutrapport avseende
Projekt 10581 Romaskolan Ventilation Hus 01
Förslag till beslut

Telmikförvaltningen föreslår att slutrapporten tillstyrks och överlämnas till
regionstyrelsen för beslut.

Ärendebeskrivning

Ny ventilation samt anpassning för verksamheten.
Investeringsbudgeten uppgick till
Totala investeringsutgifter uppgår till
Avvilcelse

6372 TKR
5774TKR
598TKR

TEI<NIKFÖRVALTNINGEN

D~ /a-~
Patric Ramberg
Telmisk direktör

Besöksadress VIsborgsallen 19

Håkan Andersson
Avdelningschef
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Slutrapport

Teknikförvaltningen
Tekniska NämndenjTeknikförvaltningen

Slutrapport
Projekt

110581 Romaskolan Ventilation Hus 01
Projektägare
1

TKF, Roger Möller

Projektledare
1

Mats Regin

Bakgrund och syfte

Ny ventilation samt anpassning för verksamheten.
Projektmäl

Att anpassa verksamheten med att byta ut den befintliga ventilationen(2 nya aggregat) samt
att byta ut ytskikten i Idassmmmen, nya golvmattor, nytt undertak, ny belysning och
ommålning av samtliga väggar. Allt detta för att skapa en bättre miljö för lärare och elever.
Tillvägagängssätt

Evakuera lärare och elever till andra befintliga ut1'J'mmen under den tid som vi gör ingreppen
i respektive Idassmm mm. Detta har gått mycket bra framförallt då vi har haft god hjälp av de
2 vaktmästarna samt lärarna och eleverna som har haft förståelse för varför vi genomfört
detta projekt.
Ekonomi

(tkr och timmar)

TKR

Tid (tim)

Kommentar

• Budget

6372

700

Tiden är byggherre timmar.

• Utfall

5774

e

Awikelser

598

Resultat och analys

• Mäluppfyllelse

Godkänd entreprenad vid slutbesiktning, hålla ekonomin och framförallt
har vi haft en hög kvalite på utförda arbeten.

• Tid

Inom fastställd tidsram.

• Analys av

Ator i samband med utökade krav och framförallt dåligt
underlag(bandlingar) från våra konsulter.

avvikelser

Tekniska NämndenITeknikförvaltningen
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE·G2i 81 Visby

E-post regiongotland@gotland,se

Webbplats www.gotland.se
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Slutrapport

Region Gotland
Teknikförvaltningen

Rekommendationer framåt från projektledaren

Om vi har upphandlade konsulter som inte är från ön så skall dessa medverka och verka
betydligt mycket iner på plats då felen i handlingarna skulle bli betydligt mycket mindre.

Överlämning

•

Hantering av
dokumentation

Pälmar och USB-minne överlämnat till fastighetsavdelningen.

•

Punkter som
§terst§r att göra

Allt klart.

•

Efterkalkyler

Inga.

•

Uppföljningar
som ska
genomföras

Inga.

Övrigt

Slutrapport godkänns av:
Projektledare
1

Mats Regin

(7d:L ~r

Avdelningschef
1

Håkan Andersson

Datum

12015-09-11
Datum

12015-09-11

2 (2)
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/302

1 (1)

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Bertil Klintbom

Datum 9 november 2015

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Installera världens största vattenorgel i Visby
Förslag till beslut
Förslaget avstyrks.

Bakgrund
Owe Ronström har föreslagit att världens största vattenorgel, där vattnets rörelser
bestämmer musiken, skall byggas in i den nya kryssningskajen. Förslag på utformning
lika den vattenorgel som finns i Kroatien har bifogats förslaget.
Bedömning
Ledningskontoret har inhämtat synpunkter från teknikförvaltningen.
Teknikförvaltningen anser att kajen och utfyllnadens konstruktion är sådan att
inbyggnad aven vattenorgel är svår att genomföra. Miljödomens krav när det gäller
ljudnivåer både dag- och nattetid måste beaktas och det är svårt att uppskatta hur
ljudet från en vattenorgel blir i styrka och spridning.
När det gäller kostnaderna så omfattas inte själva kajen av 1 % målet. Endast
I<:J:yssningscentrurn som budgeterats till 7,5 mkr kommer att bli föremål för
konstnärlig utsmyckning.
Med ledning av ovan angivna skäl föreslår ledningskontoret att medborgarförslaget
s rkes.
~~'.!.
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tf regiondirektör

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +<16 (0)498 26 90 00

Org nr 212000·0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser aU regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Motivering
Skriv här varf6r du anser att rcgionrullmäktigc 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 medborgarfårslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland, Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarfårslag,

Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Medborgarförslag
Jag föreslår att Region Gotland låter installera världens största vattenorgel i Visby, som en del
av den kommande kryssningskajen. En vattenorgel är ett unikt instrument: människan
tillhandahåller själva instrumentet, men det är havet som spelar. Vattnets rörelser trycker luft
framför sig in i rör under vattenlinjen. Luften leds till orgelpipor inbyggda i kajen. Vattnets
rörelser bestämmer vilka pipor som ljuder och hur stark tonen blir. Resultatet låter som en
orgel, blandat med ljud från vind och vatten.

Varför vattenorgel?
Den första och hittills enda vattenorgeln finns i Zadar, Kroatien. Som så många andra städer
runt Medelhavet har Zadar under de senaste decennierna alltmer blivit en besöksplats, en stad
där man långsamt övergått från att leva av besökare, till att planera, bygga och leva för
besökare. Det uppstod därigenom en växande klyfta mellan besöksindustrin och de lokala
invånarna, som kommit att känna sig alltmer trängda och exploaterade. När myndigheterna i
Zadar i böljan av 2000-talet bestämde sig för att bygga en ny kryssningskaj i en övergiven
och förfallen utkant av den gamla stadskäman fick den kroatiske arkitekten Nikola Basic iden
att som en del av nybygget installera en vattenorgel i kajen, den första i sitt slag i världen.
Det musikaliska resultatet är sällsamt, vackert och gripande. Eftersom havet och vågornas
rörelser bestämmer vad som ska låta finns en ständig variation. Men eftersom det inte finns
hur många toner som helst, så uppstår samtidigt en repetitiv och suggestiv sång, vars tonalitet
är byggd på den flerstämmiga manssång som sedan hundratals år praktiseras runt adriatiska
havet, två femtoniga ackord som samspelar med varandra, beroende på hur vattnet rör sig.
Det sociala och kulturella resultatet är inte mindre sällsamt och gripande. Den kaj man först
ville bygga hade som bäst blivit en tom passage. Men med vattenorgeln blev kajen snabbt ett
besöksrnål i sig, inte bara för besökare utifrån, utan också för de fastboende. Vad vattenorgeln
gjorde var alltså att förvandla kryssningskajen från en avgränsad plats exklusivt för
besöksindustrin till en plats för de lokala stadsborna att glädjas åt som sin, en plats att vara
stolta över, promenera vid och ta med besökare till, men som samtidigt också besöksindustrin
kan nyttja. Också resultatet för stadens image och ekonomi är sällsamt: vattenorgeln är nu en
del av stadens varumärke och en stolthet för Zadarborna. Från hela världen kommer nu
besökare i stora skaror för att se och höra den, utnämnd till ett av världens sju ljudande
underverk.

Varför i Visby?
Också i Visby pågår en märkbar omvandling från att leva av besökare, till att planera, bygga
och leva för besökare. Därmed kan samma slags klyfta som i Zadar uppstå också i Visby,
mellan å ena sidan en växande besöks industri och å den andra en stagnerande befolkning med
begränsade alternativa möjligheter. Det är i så fall ingen god utveckling. Den går dock att
förändra genom att kreativt använda de satsningar och investeringar som ändå görs i
besöksnäring och infrastruktur. Och då är världens största vattenorgel ingen dum ide. Med en
perspektivvändning som förvandlar en kryssningskaj för besökare till ett instrument för
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fastboende (men som man förståS fortfararande kan lägga till kryssningsfartyg vid) blir
besöksindustrin en del av berättelsen om Visby istället för tvärtom, och kajen något som
också gotlänningar kan nyt\ja, glädjas åt och vara stolta över.
Och dessutom, när hörde vi Östersjön spela sist? Länge har människor utnyttjat och
missbrukat havet utan att lyssna överhuvudtaget, så till den grad att det nu är döende. En av
poängerna med en vattenorgel är att det är havets samspel med människan som hörs.
Människan tillhandahåller förutsättningarna, men det är havet självt som är levande och
aktivt.
Med en vattenorgel i kryssningsk~en kan alltså en rad viktiga samhälleliga frågor om
överlevnad och framtid sammanföras, levandegöras och kommenteras i en samlad symbolisk
och konstnärlig gest. Byggd på det slags tonalitet som praktiserats av folk kring Östersjön
kommer den att sjunga havets och de fastboendes röster i den annars distanserade polyfoni
som besöksnäring tenderar att skapa. Och vad exemplet Zadar visar är att den samtidigt kan
bidra till att stärka precis denna besöksnäring, så att den fortsatt kan vara en del av det
gotlänningar har att leva av. Av dessa skäl föreslår jag att fullmäktige beslutar att låta bygga
en vattenorgel i Visby!
Owe Ronström
29 april20lS.

Nikola Basic, author of the Zadar Sea Organ
By Nenad N. Bach 1Published 11129120071 Tourism , People, Culture And Arts I Unrated
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Mr. Nikola Ba!ic, Zadar, photo by Croatian Heritage Foundation

~inVite you to enjoy the Sound of the Zadar Sea Organ 3.4 MB
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23-24 June 2005, Opat1ja, OO<llid

ACOUSTICAL AND MUSICAL SOLUTION TO WAVE - DRIVEN SEA
ORGAN IN ZADAR
IVANSTAMAC

STIMS d.D.o., HR-lOO40 Zagreb, Ivlje 4, stims@zg.t-com.hr

l.

JNTRODUCTION

The Croatian littoral town Zadar bas, aecording to tbc historical sources, almost
3000 years of urban tradition. Nowadays, it is the 5th biggest city in this country
with one of the most propulsive economies among tbc cilies a1ike. Positioned in
tbc middle of tbe Croatian Adria coast, Zadar has ambitions to be a flagship in
toutism especially taking into account i15 rieh historic and archeologic resources
and tbc quaIities of i15 natural surroundings. A very speeific advantage in many
aspects is the microIocation of its city core on a natural peninsula (Fig. 1.).
One of the recent moves in the touristic upgrading of the city was the adaptation of
tbc Peninsula's outcrmost pier for accepting biggest cruising ships. The idea was to
enable the cruiser passengers to disembark literally downtown, in the very heart of
Zadar. The architect in charge, Mr. Nikola Bsjic, made another step forward in the
enriclunent. He implanted a coasta1 promenade with an attractive staircase in the
closest vicinity of the cruiser quay (Fig. 2). Yet, this was not enough: he medHated
on how the pattering sound of inundating waves could be ennobIed by some
melodious sounds that the wave energy could generate. In search for a right
solution Mr. Basic engaged the present author both as an acoustician and
composer. The task was to develop the idea into a feasible product that could be
completed in duc time to match the building plans. We both agreed that tbc use of
organ-like pipes for the purpose has been a logical choice, and that's how the Sea
Organ was eonceived. Mr. Ba~ic fonned the task group which included, besides
the present author, Prof. dr.sc. Vladimir Androl!ec for hydraulics and the
organbuilder Mr. Tomislav FaulIend Heferer for tbe design of organ pipes.

---------_._-_._---;

i

The Zadar harbour and city authorities accepted the ease study and the overall

-----

---~~--_ ..

_-------------_._-----,--------_.
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Abstract: The paper deals with the acoustical and musical solution to the newly
buitt urban musical attraction in Zadar, Croatia, named "Morske orgulje" ("Sea
Organ"). The said installation is implanted inta the stony stairy promenade
alongside the seashore. The 35 organ pipes are built suhtcrraneanly, inta tunnels
attacbed to the flank of a central service channe1. Each organ pipe is blown by a
column of air, pushed in tum by a column of wave-moved water, througb a plastic
tube immersed inta the water. The pipes' sound emanates to the surroundings
through appertures in the vertical planes of the uppermost stairs. The 7 successive
groups of pipes are altf..'TllatcIy tuned to two musically cognate ehords of the
diatonie major seale. The outcome of played tones and/or chOrds is a function of
random time- and space distribution of the wave encrgy to particular organ pipes.
In addition to the eustomary presentation of technical drawings and photas, an
audio recording of organ sounds caught at the location in various weathcr
conditions will be reprodueed during the papcr session. FoUowing the recent "live"
experience on site, the overall acoustical and musical result will be discussed in
detai!.

design of the Sea Organ in earIy autumn 2004. The Zadar cruiser pier including thc
Sea Organ bad its opening ceremony on April 15th, 2005.
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We invite you to enjoy the Sound onhe Zad", Sea iligan, 3,4 MB

.J
2, SURROUNDINGS FEATURES AND RESTRICTIONS
A elose photograph of the finished stairypromenade is shown in Fig. 3. As seen on
Fig. 2, the position of the staircase is fakly elose (55 m) to the nearest apartment

house. Thus, it shall be duly considered for the potential sound annoyance
suffering.
The coastal line at the location is stretched Southeast - Northwest. The roughly
westbound semicircle is the main source of mnds to generate effectivc waves. Of
winds there, the most wave-energizing ones come from south and southwest.

From the spot, a sea channel 4 to S km wide separates the Peninsula from the

Fig. 3. Stairy promenade with Sea Organ.

nearest island Ugljan (Fig. 4). The maritime traffic through the cbannel is quite
busy and includes ferries, fishing ships, even gross cargo ships and tankers
sometimcs. Their cutring waves can cause there the sea motion in a considcrable
of
time.
part

White the Adriatic sea is truly a deep bay of the Mediterranean sea, the tido
amplitudes excced 40 cm ouly seldarn. But the tdead seat', the situation with long
wavcs during the quiet weather is frequent. Thus, the sea surface is here practically
in

perpetuolls

the

motion.

The determining faet for the start of organ design was the finite outline of the
stairy promenade as designed by Mr. Ba§ic. It shall be 70 m long and divided into
7 scctions. Looking from the mainland,. thc rightmost scction shall contaiD 8 stairs,

""-

the deepest one being submerged under thc average sea level. Each successive
section shall be 1 stair shorter than the previous one. So the leftmost section has
got only 2 staiTS. This is well visible in Fig. 3 and is technica11y depictcd in the

drawing Fig. S. The sound source should be locatcd under the stony pavement. The
vertical planes of uppennost staiTS only shall have appertures towards the sea, for
the
sound
to
emanate.
Taking all these elements inta consideration, the task group adopted the approach
to the solution.

Fig. 6. Tube-pipc tandem, arehitcctts sketch.
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Fig. 5. Sea Organ, ground-plan and front view.
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The folowing physical model has been adopted. One end of a swtable plastic tube
is partly immersed under the sea surface while the other end that contains the air is
attaehed to the "foot" of an organ-type pipe. The moving water inside the tube
presses the air column which then forces the pipe to sound. TIlls basic
configuration shaU be shaped to fit the stair construction and physica11y optimized
for
hydraulic,
pneumatic
and
acoustic
parameters.
A typical constructive dctail of this configuration is shown in Fig. 6. The system
begins under the average sea level with a horizon1a1 entry tube, coa1cd by an
antivegetative layer and laid below the deepest stair. The tube then rises obIiquely
up reducing its diameter in order to increase the velocity of water inside. The
upper part with the air inside bends back to the horizontal, enters inta the service
corridor under tbe promenade pavement and matches to the organ pipets foot. The
pipe's resonator further transverses the ehannel horizonta11y and protrudes into the
lateral
tunnel
which
houses
il.
It was decided to adopt stopped flue pipes (pipes with mouths labiums and with
tuning stoppers) bccause of their nrounded" timbre as weil as of their minor
sensibility to the aggressive sea environmcnt, in con1raSt to the reed organ pipe.
AU the pipes are made of inox square profiles. In Fig. 7, the drawings of the
typical
pipe
are
shown.
The total of 35 tube-pipe tandems is inbuilt and distrlbuted into 7 scctions along
·the sca1inade, each scction housing 5 pipes tuned to a musical chord. The service
corridor embraces all the 35 pipes, and all the pipe mouth units are serviceable
..... _-----_..
. ._ - -

I
-_

.~
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3. BASIC CONFIGURATION

inside il. The organ sound is altowed to spill out into the environmcnt through a
series of appertures at the verncal plane ofuppennost stairs aloDg the entire lcngth
of
the
scalinade.
It is self-evident that the energy distribution of waves that strike the quay is

random in time and in space. So it was expected that the sounding of flue pipes
may at any time teach the extremes of any and all of the possible musical
characteristics: loudness. dynamics, tone clusters, tone series (Le. melodies), tone
attack, artifacts like overblowing. Such a chaotic sounding would not match the
to
"ennoble"
the
wave
hum;
on
the
contrary.
strivings
It was thus necessary to controi and restrict the span of possible tonal
characteristics, both musically and acoustically. The consequences of this controi
shalI apply to the work ofboth the organbuilder and the building contraetor.

m
;11 ,-

··(1

f

att 19j

(II

prevaiHng musical tradition is the spontanoous four-voice male singing, with
melodics and chords conformed to the Europe's autochthonous diatonie major
sca1e. As noted, the instalation's 35 flue pipes are grouped inta 7 successive
sections. The 5 pipes of each section are arrnnged with ca 1,5 m spacings. One
listener, standing or sitting on a chosen point on the scalinade, should be able to
hear welt 5 to 7 nearest pipes i.e. mainly those housed inside the relevant section.
Thus a 10gica1 choice is to tune a whole five--pipe-scction to one chord. This chord
of the
said
diatonie major scale.
shall contain
tones out
Further, it secmcd appropriate to altemate along the wholc scalinade two different
but the harmonica11y cognate chords. The sequence of chords g - c6 - g - c6 - g - c6
- g was chosen to tune 7 sections from NW to SE. This combination of tones
sounds plcasingly even under extreme circumslances of perpendicular waves whcn
all the 35 pipes may sound simultaneously, in cluster. In all other circumstances,
Sea Organ will perfonn monophonic, biphonic and/or polyphonie tone
series,
much in a way how the mouth-organ players perfonn.
The Grand and Small musica1 actaves (frcquencies betwccn 65 Hz and 250 Hz)
were chosen for aUocation of tones to the pipes. The flue pipes emanate their
noblest sonority in these octaves. Their sound discrcetly resembles the human male
voice, and that is needed for the ambiental demands as noted. The pipes are tunoo
to chord tones as follows: D, G, d, g, h (odd scctions) and C, G, c, e, a (even
scctions), respectively (Fig. 8).
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Fig. 8. Tuning scheme of Sea Organ,

~-;=m-l

~L

5. ACOUSTICAL ASPECTS
Due to the predetermined constIUctlve and architectonic solutions, a little space
has been left for acous6cal refincmcnts. The sound originates litcra11y in the
underground
and
develops
in
a
nothing
but
the
catacomb.
It emanates to the environment only through the series of narrow channels ending
as
appertures
in
the
vertical
planes
of
the
stairs.

4. MUSICAL ASPECTS
Intending to be a real urban musical attraction for promenaders, both domestic and
guest ODes, the Sea Organ must play pleasing and hannony sounds. Further, the
Sea Organ should reflcct a local urban musical tradition. In this part of Croatia the

Yet, we are not dealing with a church or a concert hall organ. This particular
"instrument" doesn't play Bach or Cesar Franck. On the contrary, its underground
sound has a good reason to be peculiar and mysterious. Further, the variations in
sea forces and consequently in loudness of played tones positively exceed the
expected SPL variations from sound standing waves in underterranean enclosure.

en~~:sure

lI~nsists

6_ CONCLUSION

is depicted in Figs. 5 and 6, the
where the pipe sound develops
of a 70 ffi long service corridor and of 35 flanking tunnels which encase
the pipe resonators. The total calculated volume doesn't exceed 150 m3 . It can
hardly function as a revcrberating enclosure, fatber as a waveguide using ils hard
concrete walls and ceiling (if one neglc:cts incvitable bottom mud).
Given that thc uppennost horizontal edge of the corridor contains all along towards
the seaside dense flanking appertures, this is the only passage for sound to

emanate.
II was estimated that by action of the waveguide a maximum of 10 pipes (2
chords) can be heard on a spot. With the operating frequcncy band chosen only thc

highest-pitched

pipe

sounds

will

radiate

towards

the

sea.

i

The majority of the sound spcctral contents will be beard not only at the scalinade
but at margins of the nearby park and bauses. We estimate that the SPL at the
nearest house (55 m) will not surpass same 35 dBA in 90% of total time.

Until now, the members of the task team had occasionally monitored the Sea
be
established:
Organ
behavior.
The
following
can
n The overall sounding generally matches the original design idea and
·expectations.
n No more than 5 to 6 pipes can be heard at a time on a standpoint.
In some extreme wcather situations the loudness was exaggerated.
Same
of
the
flue
pipes
occasionally
overblow.

I

I"
i"

The task team fiImly recomended lo the Zadar authorities to organize a monitoring
of the Sea Organ operation during next 6 months (at least) in order lo cneompass
the vast majority of various weather features. A resident person, preferably an
experienced musician, should be instrueled to monitor and reoord the pecu1iarities
of the sound and lo measure sound pressure level in dBA on the spot. Following
this period, the task leam will reoommend the necessary measures to optimize the
Sea Organ operation in all aspects. The author wishes lo thank Messrs. Nikola
BaSic, Tomislav Faullend Hefercr and Ante Petrina for their dedicated cooperation
in preparing this report and for the supply of the technical documentation items
from their expert field.
Souree www.microfusa.comldataluploadlelub/mf newslC2 l.pdf

[--=--=--------
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If sound annoyance would be registered during the first period of operation the
measures shall be taken to rcduce the SPL. Three solutions to such a problem are
envisaged: l) by reducing the hydrauHc pressure in the entry tubes, 2) by choking
up a certain pcrcentage of appertures, 3) by adequate damping the jnterior of the
enclosure. The right measure or a combination thl.'I"eof will be decided upon after a
suitable period of monitoring.

The installation of the Sca Organ has been completed end - March, 2005, a
fortnight before the opening ceremony. Since then, the pipes have been active all
the time, night and day. The lot of people reportedly visits the new city attraction,
mostly with enthusiasm. The internet polling among Zadar citizens (as on May 6th,
2005) resulted thus: affirmative 77.9%; indifferent 9.3%; negative 12.7%.
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Thc Zadar Sca Organ
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Relaxing and enjoing music in the City ofZadar, Croatia, as nowhere else ...
!Source www.seaorgans.com. highly rccommended

Sea Organ is situated near the new cruiser port, as a part of Zadar's Riva, and can
be obscrvcd as a differently shaped part of the coast which consists of severa1
staits that descend inta the sea. The staits extend for about 70 meters along the
coast, under them, at the lowest sea-tide level, 3S pipes of different lenght,
diameter and tilts were built in vcrtica1ly to the coast and they mise aslant until the
paved part of the shore and end in a canal (a service corridar). On the pipes there
are LABIUMS (whistles), wbich play 7 ehords of Stones. Above the canaI tbere
are perforatcd stone stairs through which the sound comes out, the air pushed by
the
sea.

-'--------- ----This site is a blend ofhuman ideas and skills and the energy of the sca, waves, tide

and flood, a place for relaxation, contemplation a'ld conversation while listening to
an endless concert of mystic harmonies of the "Orchestra of Nature".
Sea Organ is constructed according to the project made by architect Nikola BaSic
with the help of several experts: Professor Vladimir AndroCec was the sea
hydraulics consultant from the Zagreb Civil Engineering University, the pipes
were made by Goran JeZina from Murter, a well-known organ art workshop Heferer from Zagreb made 35 labiums for every pipe, and it was tuned by
professor
Iviea
Stamac
from
Zagreb.

In 2006 Croatian architect Nikola Basic reeeived the European Prize for Urban
Public Space in Barcelona for his Zadar Sea Organ project, as the best among 207
candidate projects from aeross Europe.
Source www.tzzadar.hr- Turisticka zajedniea grada Zadra

Croatian poet Jaja Ricov named the City ofZadar "a stone vessel" - "kamena lada"

---------------The Sea organ is an architectural object located in ZOOar (Croatia), which plays
music by way of sea waves and tubes located undemcath a set of largc marble
steps. Thc waves create somewhat random but hannonic sounds.

puni sluibeni naziv ostvarenja: MORSKE ORGULJE - ZADAR
lokaeija (ejelovita adresa): Oba1a Pem Kresimira IV, Zarlar
investitor: LUCKA VPRAVA ZADAR

The Sea Organ suecessfully brought to life the far end of the Nova Riva, drawing
tourists and loeals alike. It is now a center for gathering, a good destination on a
walk through town, and also a great place to enjoy Zadar's exceptionai sunset.

autor: NIKOLA BASI<: d.i.a.

Source fliekr.com

koautor: Ivan Stamac dipl. ini:. (zvuk)

-------

suradnici: dr. prof. VJadimir Androl!ec (hidraulika),
orguJjarski atclier "HEFERER" (projekt i ugadanje svirala)
Matija Galo!ic d.i.a. (oblikovanje)
Jelena Basic d.i.a. (3D-model)
fotograf: Stipe Surac
projektna tvrtka i god. projektiranja: MARINAPROJEKT d.o.o. Zadar, 2004
izvodac: Tankerkomerc d.o.o. - nositelj ukupnih radova
Pomgrad d.o.o. Split - obalni objekt
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The deviee was made by the architect Nikola Basic as part of the project to
redesign the old eity coast and the site was opened to the publie on April 15, 2005.

Osnovni podatci

Ann Kapusta

Jadrankamen d.o.o. Split - kamenarski radovi

June l, 2007

Goran Jezma d.o.o. Murter -

konstrukcija i izvedba svira1a i

Math 5

orguljskog cijevnog

sustava

Professor Bamett

godina dovrnenja gradnje: 2005

The Sea Organ: A Musical Connection between Land and Sea

adresa autora:
Nikola Basic, 23000 Zadar, M. Krlei:e l b, Croatia

I.

tel.: +385 23 333 716 faks: +385 23 334 866
e-mail: marina-projekt@zd.htnet.hr

Introducnon

II.

Wc invite you to enjoy thc Sound ofthc Zoo". Sca 0'0"', 3.4 MS

_.
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I

----

AeknowJedgcmcnts. Many thanks to Mr. Nikola BaSic d.i.a., for help with basic
data about his project of the Zadar Sea Organ, and to Prof. Dr. Ana Marija
Grancaric, University of Zagreb, Croatia, for contributing sound file.

F0I111ated for CROWN by proJ:dr. Durka Zubrinic
Dislributcd by \\'ww.Croatia.nrg,. This mcssagc is inlcndcd /(}r eroalian
Associnliollsllnstituliolls and thei!" Friends in Croatia and in the World. The opillionsiarlicJes
cxprcssed on this list do not refleet personal (lpinions of the moderator. If the reader of this
l11cssagc is not the mtcndcd recipient. plcasc delc!c or dcstroy all copies oflhlS
cOlllmunicatioll and plcase. Jet us know!

History

The origination of the sea organ's acoustical construction datcs hack to thc 3 nJ ccnrury
Be. The hydrnulis, the 6rst documcntcd instrument that used w,!;(er and air prcssure to
crearc music, was invcntcd by Ctcsibius of Alexandria. With wcll documented usc up until
the 5th cenrury AD, this instrument was the predecessor of thc weIl known pipe organ that is
used today. The instrument used a series of vcrtical pipes that were held ahove and
connected to an air chambcr. Thc pressure in the air chamber was supplicd by a water pump
syslem that kept the air pressure undcmeath thc pipes conscant. This allowed the pipes to
remain in rune and sound evenly despite littJe changes in air pressure due to wcather
fluctuations. Air ptessure can ch ange up to 5-10% depending on the wcather and these
flucruations (while not auraDy perceptible) undoubtedly affected the pressurized air in the
pipes. The instrument was played by depressing keys or using slides to let the pressurized air
inco the pipes. The hydraulis is also commonly referred to as the ''water organ".
("hyelraulis", np; WaferOrgnll, np)
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Found in the Zadar harbor on the island of eroatia, thc Sca Organ is a uoique instrument
that produces an incredible array of sounds. \'Ylhile using the basic mechaoics of ancient
instruments, the Sea Organ is rare in its construction and its melodic sounds. Through this
papcr thc history of instruments that havc influcnccd the creation of the Sca Organ, as wcll as
the aerual physieal construetion of ir will be diseusscd. Finally a simplificd acoustieal analysis
of the Sea Organ will be done using thc knowlcdgc gained throughout this dass.

0'lfl". np)

Tbe acrual construction for the Wave Organ in San Francisco is a different take
on the original concepr of the ancient hydraulis. The Wave Organ actually uses the cbaotic
flow of the water as weil as the rise and fall of the tides to excite the pipes as opposed to
using air pressurc created by the moviog water. The construction of the wave organ uses a
series of 25 assorted PVC pipes that are hcld in place with cancrete. The tops of the pipes
are built inta the amphithearer-type structure and are the producers of the sounds of the
Wave Organ. In order to hear the sounds, one must sit next ro the top of one of these
protruding pipes. The scu1pture itself is made from an assortment of granite, marble, and
cancrete pieces. The sounds created by the wavc organ come from the waves cn!.shing inta
the closed-open pipe construcrions underneath the searing area, as weil as the water flowing
in and out of the pipes. The rise and fall of the tides alsa affects the sounds produced hy the
\'(lave Organ. (the wmJt orga", np)

While the Wave Organ was an original take on the idea to use warer to e.xcite
pipe modes, the sounds produced by the pipes in San Francisco is something less than
melodic. The wavc organ is marc a piecc of art than a musical instrument. The sounds
produced by the wave organ are descrlbed as listening to the "world's largest sea shell", with
a selection of grumbles,low crashing of waves, and hums. (Edwards. np)
The Sca Organ is a combination ofboth the creation of sounds and melodies
that was originally used in the construction of the hydraulis as weil as the aesthetic and
seaside design of the Wave Organ. The Sea Organ is located in the Zadar harbor in Croaria.
The Sea Organ was designed by Nikola Basic in order to restore part of the sea coast of
Croatia after ir had been all but destroyed during World War II and was officially opened in
April of 2005. It was designed to restare the Zadar harbor hack to a place of beauty and a
place where the there exisrs a true connection between the sea and the land. (Th~ Sen OrgO".
np)

III.

Consrruction

The Sea Organ's construction is very simple, yet very effective. It is an alteration on the
prcviously discusscd hydraulis where water is used to cbange air pressure which in tum
excites different pipes of a mu1ti-pipe system. The Sea Organ is 70 meters long and divided
inta seven separate stair like sections. There are 35 plastic "organ" pipes built undemeath the
white marble staircase strucrure, separated inta five pipes in each of the seven sections.

123

After thc S'h cenrury AD, thc hydraulis was rapidly bcing replaced by more
sophisticated methods of air pressure-pipe instruments. By the 9 th century AD, thc hydraulis
was effcctively extmct from the muskal rcpertoire; the morc conunon version of thc pipe
organ was now being used. (Wo/er Organ, np) The next insrance wbere we see a new version
of the warer-pipe instrument constnlction comes in the 1980's wben the Exploratorium in
San Francisco, California consrructed an instrument to be played by the San Francisco Bar.
The Wave Organ, constructed in 1986, uses the hydraulis' bask idea that warer pressure can
be used to constrain air pressure that then excites a pipe system. The wave organ was
designed and deve10ped by Peter Richards. The idea arosc when be listened to recordings of
a vent pipe on a dock in Sydney, Australia that was excited by the crashing waves. (the n:ovc

Eaeh of the seven seerians has a different number of aerual stairs, with one open end of
every pipe built inta the top statt. The numbet of stalrs decreases by one in eaeh segment
allowing for the pipes to be of different lcngths to produee different aeoustieal sounds. The
maximum number of stairs is eight and the minimum is two. The segments with the greater
number of stairs produee the lowest frequencies heard by visitors to the Sea Organ, and the
segments with lower number of stairs produce higher pitehes. The pipes themselves are
plaeed 1.5 meters apart in eaeh segment. (Tht Sta OI}'flR, np)

IV.

'Ibe pipes are a slighdy more diffieult eomaruetion in order to aeeount for both
the water and the air pressure that changes as the waves ecash inta the strueturc. The pipe is
essentially an open-open pipe with one end open to the water, and the other end opening up
inta an air chamber that resOnates the sound before releasing it out through hales in the
stairs.

Aeoustical Analysis

The mall SOllIees for the melodie sounds heard from the Sca Organ are the pipcs that lie
undemcath the white marblc stairs. The pipes are arranged in a ecrta1n system so that there
are flve pipes on each stairwell. These pipes are all rclated by thcir length, but the five related
pipes are tuned further using different widths of pipes [O ereate a harmonie chord in each of
the seven seenons. Two separate, but harmonically re1ated ehords were used altematcly
across the whole seven scenans of the Sea Organ.
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The one open end of the pipe is immersed under the avcrage sea levcl so that reg.u-dless of
the rides it is always under water. As the waves erash inta the stairs, the water is pushed up
inta the pipe (the water pressure is incteased). The pipe narrows as it is elevated so that the
water prcssure is built up even more as ir enters the pipe (the water velocity increases and
therefore the frequency rises). Near the end of the pipe length, whcn the pipe is as high as
the uppermost starr in that given seenon, the pipe le\Tcls out with the ground and tbere is a
small opening in the pipe to allow the air to be rclcased (the other open end of the pipe) and
a subsequent sound produeed. As the water pressure builds up in the pipe from the erashing
waves, the air pressurc builds in the top of the pipe, excitiog the frequency mode that the
measurements of the pipe are designed to producc. (Stamae, 20S; TIM Sta Organ, np)

In order tO do an acoustical analysis, I will have ro make same generalizaoons and
simplifications, but I will try to esrimate the best that l can. In Stamac's paper, ACOIlItical and
MI/sicol Solution lo l17at/c-Dn'wn Sea Organ i1l Zadar, the ooly information given about the
acoustics of the pipes arc two frequencies - 65Hz and 250Hz. Using the formula:

~o)

In(
to detenrune the nates of these given frequeneies. Ifound that 65Hz
In 2
cortesponds to C2 and 250Hz corresponds tO C4. Based off of the diagram given above, C2
must be the nate in the second set of stms and C4 is in the sixth set of strurs.
fl

In mclcr to continue with the analysis, wc must make twO more gcneralizations
_ (a) that the pipes are of uniform width and (b) that this is an open-open pipe system
(although the one open end is in water). Making these simplifieations, we can estimate the
length of the pipes in the second staUcase and the sixth staiIease. Using the formula for an
open-open pipe system

f

= fzL we can estimate the lengths of eaeh of the pipes (assuming

the sound is traveling primarily in air, not in water). For the seeond set of stairs (with
primary nate ofCl), the length is 2.61 meters. For the sixth set of statts, the length is .68
meters, but this is the effecrive Iength of thc pipes in total, not the hdght of the strurs.

Q

).

approximately 1.84 meters, and the height of the sixth :::et of stms is .48 meters. The Sea
Organ is built so that the first set of staUs comrun eight st:W:s and the last set contains 2 steps.
(Stamae, 204) By averaging the total hclght by the number of staUs of the two calculations if
seems that eaeh individual strur height is approxirnatcly .2 meters - which aetually sccms
logkal (even with aU the simplifieations)!
Using this ldea, the highest stair should be about 2 meters in hcight, which means the
pipe length will be :lbout 2.8 meters. lbis length relaw; to a freque:ncy of 60Hz, whieh is the
nate that is 34 semitones below A4 whieh corrcsponds to Bl. This is not cxaetly what we
should have gatten (we should have calculated either a D or a G), but thar makes sense based
off of our simplifications of the calculations.
The other frequcncics in eaeh set of stalls are much marc difficult tO ealculate beeause of
the Slnlcture of the pipes. Since all the pipes in a eertain stair set will all have approxirnately
the same length, the eomponent responsible for the ehange in frequency is the changc in
width up the pipe. This is very similar to how our vocal tract works (by changing the width,
not the lcngth to produce differem frequencies) with the series of formants.

v.

Conclusion

Through conducting research on the sca organ, it is easy to see why such an insuumCflt is
onc of a kind. There is a lot of under1ying mathematics and engineering mat wcnt inta this
project that makes it so uniquc. \'1hiIe I oversimplified a lot of the mathematics, the general
idea of how such a eonstntcrion creates such beautiful sounds is easy to discem. There are
many other aspeets of the Sea Organ that are left to be diseovercd, but I believed to gain a
more precise understanding one must travel to Croaria to hear mc music mat this bcauriful
instrument creates.
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In order to determine thc strur hcight, we must make yet another approximation. Based
off of the diagram of the pipes (shown in scction III of the paper), thc pipes are
approximately raised at a 45 degree lmgle. Using bask lriangle properties, the height of the
Therefore the hcight of the second set of stms is
triangle is height = hypotenuse * sine 4S

I would have liked to have done a calculation of the reverb time within the air chamber to
detcmUne how long the melodic sounds last, but unforrunatdy we were not given neatly
enough information about the constructian of the pipes. The only information I know is
that the chambers are presumably made of marble (like the rest of the strurs), which has an
absorption coefficient of 0.01 at 250Hz. (Absotpli01l CeoJlidenl Char/, np) And using Praat to
analyze a sound clip of the sea organ, the Tro appears to be approximatdy 2.7 seconds.
However, that is not enough information to determinc the volume or area of the air ehamber
undemeath the stairs.
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Ledningskontoret

1 (1)

Ärendenr RS 2015/408
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Ulrika Jansson

Datum 25 november 2015

Regionstyrelsen

Motion kostnadsfria måltider för alla lärare
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige
• Motionen avslås.
Bakgrund
Kaj Lunclmark har i en motion föreslagit regionfullmäktige att utreda möjligheten till
kostnadsfria måltider för lärarna i grundskolan.
Motionären menar att måltiden är en mycket viktig del av elevens skoldag och genom
att läraren äter lunch med sina elever kan bland annat ljudnivån och stressnivån hos
eleverna påverkas positivt. Läraren skulle kunna vara en god förebild och förmedla
en positiv inställning till maten och fÖlmedla kunskap om goda matvanor mm.
Avsileten är inte att det ska vara en arbetsuppgift eller pedagogisk verksamhet för
läraren utan det ska bygga på frivillighet.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig om motionen och sktiver att ett flertal
lärare redan idag äter pedagogisk lunch enligt de riktlinjer som finns om pedagogisk
lunch. Om Region Gotland skulle införa kostnadsfria måltider för alla lärare i
grundskolan skulle kostnaden att uppgå till 3,3 miljoner kronor.

Bedömning
Ledningskontoret tillstyrker barn- och utbildningsnämndens yttrande och föreslår att
motionen avslås.
Det fmns för närvarande inga ekonomiska möjligheter att införa kostnadsfria
måltider för lärarna i grundskolan.
Ledningskontoret

\

Exp till:

Region Gotland

Besöksadress VIsborgsallen 19

TelefOn +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000·0803

Postadress SE-G2I 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotrand.se

Region

Gotland
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Region

Gotland
Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-15

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-09-02

BUN § 83
Au § 52

Internremiss. Motion om kostnadsfria måltider för alla lärare
BUN 2015/460
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-09-02 (rev)

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
• Motionen avslås.

Kaj Lundmark (SD) har i en motion föreslagit Regionfullmäktige att utreda möjligheten
till kostnadsfria måltider för lärarna i grundskolan.
Regionstyre!sen/ledningskontoret har remitterat ärendet till barn- och
utbildningsnämnden.
Förvaltningen föreslår att motionen avslås mot bakgrund av det ekonomiska läget och
de konsekvenser förslaget skulle medföra om det skulle införas.
Arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet för tydliggörande av det är det rådande

ekonomiska läget som motiverar förslaget om avslag.

Expedieras

-Ledningskontoret/Regionslyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

I

i

Barn- och utbildningsförvaltningen
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Ärendenr BUN 2015/460
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum

2 september 2015

Barn- och utbildningsnämnden

Remiss: Motion. Kostnadsfria måltider för alla lärare
Förslag till besl ut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås.
Bakgrund

Kaj Lundmark (SD) har i en motion föreslagit att Regionfullmäktige ska
besluta att utreda möjligheten till kostnadsfria måltider för lärarna i
grundskolan. Regionstyre!sen/ledningskontoret har remitterat ärendet till barnoch utbildningsnämnden.
Redan idag äter flertalet lärare pedagogisk lunch i enlighet med barn- och
utbildningsnämndens beslutade riktlinjer för pedagogisk lunch. Om Region
Godand skulle införa kostnadsfria måltider för alla lärare i grundskolan,
förskoleklass till och med årskurs 9, kommer kostnaden att uppgå till cirka 3,3
miljoner kronor.
Bedömning

Mot bakgrund av kostnaden för att finansiera förslaget och Region Godands
ekonomiska situation föreslår förvaltningen att motionen avslås.

Anders Jolby
Skoldirektör

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post registrator-bun@gotJand.se

Postadress SE*621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000·0803

~Region

~Gotland

1 (1)
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Motion: Kostnadsfria måltider för ALLA lärare
Motion till Gotlands Regionfullmäktige
Bakgrund:
Måltiden är en mycket viktig del av elevens skoldag, det är då energin ska fyllas på så att eleven
får energi nog att orka vara fokuserad under resterande del av skoldagen. För en del elever kan
dessutom skollunchen vara det enda lagade mål mat som de äter under en hel dag.
Att maten är näringsrik och vällagad är självklart faktorer som kommer påverka om eleven får i
sig tillräckligt med energi för att orkar hela skoldagen. Även miljön i skolmatsalen påverkar starkt
hur mycket de kommer att äta, eller i värsta fall om de t o m kommer hoppa över lunchen.
Med för lite energi i kroppen går prestationsförmågan ner. Det innebär att eleverna kommer få
svårare att ta till sig av utbildningen. Genom att lärarna äter lunch med sina elever kan ljudnivån
och stressnivån påverkas positivt i skolmatsalen. Eleverna kan då få en trevlig stund i matsalen
tillsammans med andra elever och fler vuxna, något som skapar samhörighet och trygghet för
eleverna, och även läraren.

Läraren blir en god förebild i hur man uppför sig under en måltid, hur man umgås samt att
läraren kan förmedla en positiv inställning till maten. Under lunchen kan läraren dessutom
förmedla kunskap om goda och hållbara matvanor, hur man arrangerar en bra måltid, kostens roll
i idrottande samt kultur och historia kring mat och maträtter.
Vår tanke är inte att det ska vara en arbetsuppgift eller pedagogisk verksamhet för läraren. Vi tror
att vi kan uppmuntra fler lärare att äta i skolmatsalen tillsammans med eleverna om de alltid äter
kostnadsfritt.
Sverigedemokratema Gotland föreslår därför Regionfullmäktige att besluta:
Att utreda möjligheten till kostnadsfria måltider för lärarna i grundskolan.

SD Gotland genom Kaj Lundmark
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Ledningskontoret
Bo Magnusson, Hans Lyttkens

Ärendenr RS 2015/540
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

1 (2)

Datum 2015-11-25

Regionstyrelsen

Motion: Övergång till digitala utskick
Förslag till beslut
•
•

Motionen besvaras med ledningskontorets skrivelse.
Ledningskontoret far i uppdrag att - i samverkan med ansvariga förvaltningar vidta åtgärder som leder till att digitala utskick ökar i omfattning. Områden som
ska prioriteras är att användningen av digitala fakturor, att skicka politiska
kallelser enbart digitalt samt att främja ökad användning av e-~änster.

Bakgrund
En motion har inkommit från Gunnel Lindby, centerpartiet, 2015-09-09. I motionen
föreslås att Region Godand påskyndar arbetet med att övergå från utskick i
papp ers form till digitala utskick till dem som så önskar. Motiven som anges är såväl
ekonomiska som miljömässiga.

Bedömning
Ledningskontoret vill framhålla att många delar är på gång och att vissa redan är
genomförda. Samtidigt finns delar som är tekniskt genomförda men där genomslaget
kan bli större. I dessa fall krävs ytterligare insatser, ofta av annan art än rent teknisk.

•
•

•

Lönebesked: Sänds fr o m oktober 2015 enbart ut digitalt. Det innebär,
förutom miljövinsten med tnindre pappersåtgång och resurser för
distribution, inbesparade kostnader för regionen med 300 tkr/ år.
Fakturor: Av totalt 250000 fakturor som regionen årligen sänder ut kan
flertalet -160000 - fås som e-fakturor, av vilka 22 500 fakturor går ut
digitalt. Kunderna har alltså inte valt detta. I många fall känner de sannolikt
inte till att möjligheten finns. Här finns stora möjligheter att öka
användningen genom informationsinsatser av olika slag. Målet bör vara att
tninst 50 % av fakturorna går ut som e-fakturor inom en rvåårsperiod. Vinst
med detta är, förutom miljövinst, en sänkt kostnad med i genomsnitt 1:/faktura
Politiska kallelser till sammanträden ink! handlingar: För närvarande är
det fyra nämnder som har metod för utskick av digitala handlingar till
nämndsmöten (GVN, TN, MHN och BN) Det pågår projekt med generell
övergång till digitalnämndshantering, dvs handlingar, kallelser, protokoll sker
via digitala media genom särskild modul i ärendehanteringssystemet och
surfplattor.
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Kallelser till sjuk- och tandvård: Dessa går huvudsakligen ut manuellt. Ett
arbete inom HSF pågår dock som syftar till att låta patienter själva boka sina
tider i större utsträckning på digital väg. Detta kompletteras då med SMS.
E-tjänster: E-~änster kan göras på en rad områden gentemot regionen, t ex
gymnasievalet. Även mycket annan kommunikation med framför allt skolan
går genom lärplattformama Schoolsoft och It' s Learning. I Regional Digital
Agenda för Gotland är ett av målen att utveckla e-~änsteplattformen. Detta
skulle sammantaget kunna ge boende, besökare och näringsliv tillgång till en
digital portal där huvuddelen av all kommunikation och ~änster samlas.

Sammantaget ser LK att insatser gjorts inom de områden som motionären tar upp.
Fortsatt ökade digita{a utskick förutsätter utöver tekniska lösningar också
informationsinsatser.'
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Motion: Övergång till digitala utskick

2015-09-07

Till Regionfullmäktige Gotland
Kostnaden för framställning och distribution av brevutskick från Region Gotlands samt Iiga
verksamheter, kan reduceras betydligt om utskicken ersätts med digitala utskick. Dessutom är
det mera miljövänligt med digitala utskick än med fysiska utskick. Majoriteten av
medborgarna kan idag ta emot digitala dokument och tekniken för digital distribution finns
redan. Exempel på utskick som görs från Region Gotland är månatliga lönebesked till mer än
6000 medarbetare, fakturor för alla typer av tjänster, kallelser till
läkare/tandläkare/vårdinrättningar, kallelser till sammanträden inkl. handlingar, etc. etc.

Jag föreslår därför
Att Region Gotland snarast påskyndar arbetet med att övergå från brevutskick till
digitala utskick
Att erbjuda brevutskick till de som så önskar
Visby 2015-09-07

Gunnel Lindby (c)
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Ärendenr RS 2015/651
Handlingstyp Uppföljning

Cara Juniwik

Datum 2015-10-21

Regionstyrelsen

Uppföljning- God ordning på stan 2015
Förslag till beslut
Ta emot informationen och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning
Inför sommaren 2015 har flera av Region Gotlands verksamheter, Polisen,
andra myndigheter, näringslivet och ideella organisationer tagit fram en
gemensam målbild för God ordningpå stan. Avsikten är att öka förutsättningarna
för trygghet och trivsel i Visby för alla besökare främst under
sommarmånaderna. Vid ett uppföljningsmöte den 14 oktober summerades
sommaren av aktörerna ovan utifrån målbilden.
Den allmänna bedömningen är att sommaren 2015 har varit bra. Den
gemensamma målbilden God ordningpå stan har bidragit till ökad kunskap och
samarbete om vilka insatser som behövs för att Gotland och Visby ska vara en
plats som är tillgänglig och trygg för alla. Särskilt nämns utbildningssatsningar
som till exempel Ansvarifull alkoholservering till restaurangpersonaI och det goda
samarbetet mellan bland annat tillståndsmyndigheten, polisen, ordningsvakterna på restaurangerna etc. För ungdomar har satsningen på sommarjobb
fallit väl ut vilket kan ha bidragit till att [';'rre ungdomar vistas på "stan"
nattetid. Några onttåden kräver dock fortsatt fokus och särskilda insatser.
Bland annat är berusningsnivån fortfarande hög. Syntetiska droger, tabletter,
som många gånger blandas med allwhoi är oroande och är ett bekymmer då
det påverkar många verksamheter i olika hög grad. Trafiksituationen i Visby
innerstad där människor, uteserveringar, uttlyckningsfordon och nyttotrafik
ska tymmas i kombination med världsarv, trivsel och trygghet är en utmaning.

Synpunkter från Polisen
U tvecklingen när det gäller våld i offentlig miljö (misshandel) fortsätter att
sjunka. Det är en trend man även ser nationellt. Antalet omhändertagna enligt
lagen om berusning, LOB, ökar. Det har ett samband med tillgången och
användandet av tabletter. Många av dessa droger gör att människor inte kan
klara sig själva och är i behov av medicinska insatser.
Antalet "Händelserapporter" minskar något. När det gäller narkotikabrott är
antal tillslag beroende av resurser. Tilldelas resurser till insatser ökar tillslagen.
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För sommaren 2015 är det inga större förändringar i tillslag i jämförelse med
2014. Det finns en god tillgång på droger.
I viss mening har de stora årskullarna på 90-talet betydelse för det statistiska
utfallet. Dessa barn har nu passerat 20 år.
Öppettider till kl 03 har inneburit att gäster lämnar krogen under en längre
tidsperiod och då har polisen bättre förutsättningar att vara" där de behövs".
Polisen anser att berusningsruvån är för hög. Arbetet måste fortgå och är en
viktig fråga i det fortsatta samarbetet för God ordningpå stan.

Uppföljning per område utifrån målbilden God ordning på stan
Ungdomar
Ungdomsverksamheten har haft en lugn sommar. Satsningen på 300
sommarjobb kan ha bidragit till att ungdomarna prioriterar arbete före uteliv.
Det finns andra mötesformer som kompletterar möten i det offentliga rummet.
Det är populärt att träffas på sociala medier, chattsidor på internet samt på
internationella och nationella spelsidor. Ungdomsgruppen menar att ungdomar
inte längre finns samlade ute på "stan", i gängbildningar, i samma utsträckning
som förr. Dock finns det isolerade händelser som i Ahlensgaraget.
Tillsammans med Tryggare Gotland kommer man att diskutera vidare vilka
insatser som behöver göras där. "Kokkolokkoskogen" utgör även den en
samlingsplats för ungdomar.
Samlingspunkten "Lagret" i Kultur- och fritids förvaltningens regi rapporterar
också en lugn sommar. De har inte omhändertagit någon berusad ungdom.
Besöken har tninskat något i jämförelse med 2014. Under sommarveckorna har
det erbjudits utflykter och andra aktiviteter samt evenemang kring
skolavslutning och skolstart.

Berusningsnivå
Berusningsruvån fortsätter att sjunka men bedöms ändå som hög. Till viss del
kan man se att mänruskor har en hög berusningsruvå redan när de kommer till
krogarna. Alla inblandade aktörer för en god ordning på stan berömmer det
gemensamma utvecklingsarbetet som sker. Samtliga vill fortsätta arbeta för att
sänka berusningsruvån och ser fram emot fortsatt samarbete och bra dialog.
Från Svenska kyrkans tält utanför Österport rapporteras att antal besökare har
varit något mindre 2015. Detta kan bero på att juli månad var ovanligt sval och
regnig. Tältet var bemannat under 44 nätter med 2-6 frivilliga per natt. 1 512
besök i jämförelse med 2 060 besök 2014.

Tillsyn av restaurangerna
Tillståndsmyndigheten för allcohol och tobakCfM) har genomfört 207
tillsynsbesök på Gotland. 6 restauranger har haft permanent serveringstillstånd
till kl. 03.00, samtliga i Visby. Under perioden har det meddelats 1 varning
samt 3 erinran. (Sommaren 2014 tilldelades 4 varningar och 3 erinringar). TM
uttrycker att det finns en bra dialog med krogarna. Reflektioner har gjorts när
det gäller avvisande på grund av för hög berusningsruvå. Vissa krogar avvisar
gäster medan andra krogar släpper \n. Det är en bedömnings fråga - hur
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berusad anses gästen vara? Från TM:s sida uttrycker man en önskan om att
krogarna jobbar mer med att alla avvisar på samma nivå.

Narkotikasituationen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt Socialförvaltningen rapporterar om
det ökande användandet av syntetiska droger så kallade internetdroger. Det har
bland annat resulterat i en 200-procentig ökning av intoxikationer. Under
sommaren har intensivvårdsavdelningen lagt in mellan 20 och 24 patienter per
månad. En del patienter är dessutom våldsamma mot vårdpersonal. Till följd
av detta har polis tillkallats. Främst är det etablerade medelålders missbrukare
som använder preparaten som blandas med alkohol. Verksamheterna vill ändå
varna för att det finns ungdomar som har ett destruktivt förhållande till
användandet av droger. Enligt polisen finns det god tillgång till dessa. Dödsfall
har inttäffat.
Ordningen på Östercentrum tas också upp. Missbrukare befinner sig här och
det blir både störande och känns ottyggt för andra besökare. Natthärbärget
Birkagården ser till att den som är hernlös får en sovplats och mat men
dessemellan återfinns många på Östercentrum.
Antalet registrerade narkotikabrott, är som tidigare angivits i nivå med 2014.
Tillslagen är beroende av vilka resurser polisen har. Nätdroger där både
Spice/ Cannabis ingår är fortfarande en källa till oro.

Det offentliga rummet
Arrendatorn för gästhamnen rapporterar en god ordning under sommaren.
Utbildning av egen personal gör att man har området under uppsikt. Det finns
en önskan om högre närvaro av polisen. Kustbevakningen finns i allt högre
grad i hamnområdet.
Sarnhällsbyggnadsförvaltningen, SBF, har beviljat tillstånd för 68
uteserveringar. Angivna tiktlinjer och regler för uppförande av
uteserveringarna följs inte alltid. Detta får till följd att framkomligheten för
utttyckningsfordon, nyttotrafik etc minskar. Polisen är den myndighet som
utövar tillsyn över beslutade tillstånd. Tillsynen är enligt polisen, inte ett
prioriterat område. Förutsättningar för att skapa trivsel för alla och minimera
irritation från framför allt nyttotrafiken måste förbättras anser SBF.
Försöket att stänga av vissa gator i Almedalsveckan upplevdes som positiv av
många. TrafI.ksituationen bör diskuteras fortsättningsvis.
Inför sommaren 2015 har det gått att söka tillfålligt tillstånd för "Food Truck".
Det har funnits möjlighet att söka till fem geografIska platser för en tillfållig
uppställning i samband med matförsäljning i Visby. Försöket ska utvärderas.
En oro fanns för ökad nedskräpning men inga sådana klagomål har inkommit.
För övrigt önskade de närvarande ett fortsatt arbete för minskad nedskräpning
generellt.
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Ljudnivåer
Miljö- och hälsoskyddskontoret berättar att 68 klagomål på ljudnivå har
inkommit under sommaren. Något fler än föregående sommar. Merparten är
anonyma och omfattar området runt Stora Torget. Inga klagomål gällande
aktiviteter från medeltidsveckan eller trafikljud från bilar har förekommit i år.
Evenemang på landsbygden
Åtgärder har gjorts när det gäller säkerhet och trygghet vid populära
evenemang utanför Visby. Till exempel i Burgsvil< och på Fårö finns inget att
erinra. Kubb-VM i Ronehamn samt Stångaspelen skapar stor pub1il< och även
här har situationen förbättrats när det gäller ordning.
Övrigt
Turistbyrån rapporterar en lugn sommar. 01il<a temaveckor ramar in
sommaren och detta kan locka en annan pub1il<. Mest publik har
medeltidsveckan inneburit. Gotlandsveckan(29) har inte alls samma tryck som för
några år sedan.
Deltagarna vid årets sommaruppföljning ansåg att pågående dialog och
utvecklingsarbete för en gemensam målbild kring God ordningpå stan är mycket
/ 1 4 t oss även genomföra detta till nästa år, 2016.

, -(0
Per Lin

g

tf regiondirektör
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Helena Wottle

Datum 2015-12-04

Regionstyrelsen

Anställning av förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
Förslag till beslut

Per Lindskog anställs som förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen från och
med 2016-01-01 tills vidare, dock längst till 2016-08-01.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Bitr regiondirektör
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Olsson

Datum 8 december 2015

Regionstyrelsen

Rapport. Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB:s
(GNEAB) försäljning av Hantverket 1
Förslag till beslut

Styrelsen för Gotlands näringslivs- och etableringsservice (GNEAB) rekommenderas
att gå vidare med att utreda de juridiska möjligheterna till krav på skadestånd mot de i
KPMG:s rapport namngivna personerna vilka inte beviljades ansvarsfrihet vid
bolagsstämman 2015-05-26 samt överväga om det finns grund för straffrättsliga
åtgärder.
Bakgrund

Regionfullmäktige gav i november 2013 uppdrag åt GNEAB:s styrelse att sälja sitt
återstående fastighetsbestånd. Bakgrunden var dels att bolagets fastighetsverksamhet
under en rad år visat negativt resultat, dels att man ej bedömde att bolagets mycket
begränsade fastighetsinnehav bidrog till bolagets ursprungliga syfte med sitt
fastighetsägande – näringslivsutveckling på Gotland.
I december 2013 behandlade GNEAB:s styrelse dels inriktningen på försäljningen,
dels upphandling av mäklare. Vad avser inriktningen så uttalade styrelsen att man vid
försäljningen ska, utöver pris, även beakta verksamhetsidé, sysselsättning och tillväxt.
Av ett antal skäl aktiverades inte en tydlig försäljningsprocess under våren/sommaren 2014. Samtidigt blev situationen för bolagets dåvarande VD alltmer
ohållbar. Under 2014 hölls inte ett enda styrelsemöte och årsredovisningen skickades
inte in till bolagsverket i tid vilket föranledde förseningsavgift.
Under hösten 2014 blev trycket från vissa intressenter så starkt att det blev
nödvändigt att påbörja en aktiv försäljningsprocess. I syfte att kunna förvärva
GNEAB:s tomträtt med byggnader på Hantverket 1 i Visby hade två av
hyresgästerna, Tony Johansson ägare av Joswe el AB och Ulf Nysell ägare av Kibbas
snickeriservice AB, redan i december 2013 registrerat bolaget Videung fastighets AB.
Företrädare för detta bolag tog kontakt med GNEAB:s dåvarande styrelseordförande
Åke Svensson och dåvarande VD:n för att diskutera förvärvet av Hantverket 1.
Dessa diskussioner fullföljdes av styrelseordförande Åke Svensson under november
2014 då en överenskommelse nåddes om en försäljning för 15 miljoner kronor.
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Kontrakt skrevs 2014-11-17 med tillträde 2015-01-02. Under tiden mellan kontrakt
och tillträde hade dåvarande VD:n begärt entledigande och en tillförordnad VD
tillträtt.
Vid GNEAB:s ordinarie bolagsstämma 2015-05-25 beslutades att inte bevilja
ansvarsfrihet för ordföranden Åke Svensson, ledamoten Rolf Öström och tidigare
VD:n Sofia Wollmann. Samtidigt sattes nya ledamöter n på alla poster förutom att
Eva Nypelius omvaldes som vice ordförande, ordförande är nu Bo Björkman.
Fastighetens taxeringsvärde var 15,3 mnkr (avser byggnad – marken är upplåten med
tomträtt) och det bokförda värdet ca 26 mnkr. Vintern 2013 gjordes en
avkastningsvärdering i syfte att säkerställa hur stor risken var för negativt eget kapital
i bolaget till följd av återkommande negativa resultat. Denna avkastningsvärdering
hamnade på ca 35 mnkr.
Försäljningen på 15 mnkr medförde dels en realisationsförlust på dryga 11 mnkr och
dels en belastning på GNEAB:s balansräkning vilket måste hanteras i 2015 års
bokslut. En kontrollbalansräkning gjordes per den 2015-01-31 vilken visade på ett
negativt eget kapital på drygt 11 mnkr. Den behandlades på en extra bolagsstämma
den 2015-03-18 (första kontrollstämma). Stämman beslutade att bolaget inte skulle
träda i likvidation. Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämman inom 8 månader från
första kontrollstämman, dvs senast den 18 november, på nytt pröva frågan om
bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma). Styrelsen ska då upprätta en ny
kontrollbalansräkning. Bolaget var då i behov av ett kapitaltillskott så att en andra
kontrollbalansräkning, utvisande att det egna kapitalet uppgår till minst det
registrerade aktiekapitalet, hinner upprättas och granskas i tid. Fullmäktige beslutade
2015-10-12, § 257, att Region Gotland tillskjuter upp till 5 miljoner kronor GNEAB
och medel anvisas från Eget kapital. Fullmäktige beslutade också att GNEAB:s
fortsatta verksamhet ska utvärderas under 2015, då bolagets fastighetsinnehav nu är
avyttrat.
Utökad granskning

Ledningskontoret fick 2015-06-18 i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde
2015-09-17 presentera ett beslutsunderlag gällande utökad granskning av det
inträffade. Mot bakgrund av detta uppdrag hade GNEAB:s t.f. VD överlämnat en
rapport från 2015-08-25.
Ledningskontoret konstaterade att den aktuella försäljningen innebär att GNEAB:s
egna kapital måste återställas av ägaren vilket får direkta återverkningar för Region
Gotlands ekonomi 2015. Ledningskontoret delade GNEAB:s styrelses bedömning
att en utökad granskning är ändamålsenlig, dels som underlag för ett
ställningstagande av styrelsen om eventuella åtgärder gentemot mot de
bolagsföreträdare som inte fick ansvarsfrihet vid bolagsstämman, dels för att få en
bättre kunskap om hur aktuell situation kunde uppstå så att risken för denna typ av
misstag minimeras.
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Ledningskontoret anger också att GNEAB:s styrelse och VD, såväl nuvarande som
tidigare, omfattas av den VD- och styrelseansvarsförsäkring som finns tecknad hos
försäkringsbolaget AIG. Maximerat belopp för enskild skadehändelse är 10 mnkr.
Regionstyrelsen beslutade med anledning av detta att ge ledningskontoret i uppdrag
att genomföra en utökad granskning av GNEAB:s försäljningsärende. Resultatet från
denna granskning kan inte leda till att köpet hävs. Ett juridiskt bindande avtal är
upprättat och lagfart har beviljats för köparen Videungs fastighets AB.
Däremot ges ett bättre underlag för regionstyrelsen såsom ansvarig för uppsikten av
bolaget och GNEAB:s styrelse inför kommande beslut om ett eventuellt agerande
mot de bolagsföreträdare som inte fått ansvarsfrihet. Ledningskontoret har beställt
granskningsuppdraget av konsultföretaget KPMG som sysslar med ekonomisk
rådgivning, revision och skatteärenden.
Bedömning

Av den nu inkomna rapporten framgår att KPMG är av den uppfattningen att det
finns goda grunder för att gå vidare med en utökad juridisk bedömning om
möjligheterna att framgångsrikt rikta ett skadeståndsanspråk mot tidigare
ordföranden Åke Svensson och möjligtvis även mot Rolf Öström samt överväga
eventuellt straffrättsliga åtgärder.
Det ska också uppmärksammas att det finns en viktig tidsaspekt att bevaka eftersom
aktiebolagslagens regler i 29 kap. 10 §. Där anges att talan för bolagets räkning om
skadeståndskrav mot styrelseledamot och VD:n måste väckas vid domstol senast
inom ett år från det att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret
lades fram på bolagsstämman. I nu aktuellt fall alltså senast 2016-05-25.
Ledningskontoret delar KPMG:s slutsatser och rekommenderar GNEAB:s styrelse
att gå vidare med att utreda de juridiska möjligheterna att rikta ett skadeståndskrav
främst mot de i rapporten namngivna personerna samt överväga eventuellt
straffrättsliga åtgärder.

Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Bilagor:
Exp till:

Bilaga 1 (notera också på bilagan)
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Ledningskontoret
Jan von Wachenfeldt
Anders Lindholm

Handlingstyp Tjänsteyttrande
Datum Den 4 december 2015

Regionstyrelsen

Del av Artilleriet 1:33 (kv Sergeanten), förslag till detaljplan
- granskning
Förslag till beslut

Regionstyrelsen tillstyrker planförslaget
Bakgrund

Planens syfte är att stimulera utvecklingen av A 7-området genom att möjliggöra byggandet av ca 300 bostäder med varierade boendeformer.
Förslaget har såväl stöd i den fördjupade översiktsplanen för A 7-området
(antagen i feb 1996) som i den fördjupade översiktsplanen för Visby-området
(antagen i dec 2009) förutom att föreslagen markanvändning i den östra delen
av planområdet ändras från bostäder till verksamheter och småindustri.
Orsaken till detta har varit att störningarna från flygbuller har omöjliggjort
byggandet av bostäder. Sedan samrådsförslaget presenterades har Swedavia
tagit fram nya flygbullerkurvor. Någon utvärdering av konsekvenserna av detta
har ännu inte hunnit göras. Dock kan det resultera i att ytterligare mark inom
planområdet kan komma att frigöras för bostäder. En revidering av planen kan
därför bli aktuell i samband med att antagandehandlingen tas fram.
Planområdet är centralt beläget och har därmed god tillgänglighet såväl till
kollektivtrafik som till kommersiell och offentlig service. Planen poängterar
vikten av att skapa en så attraktiv livsmiljö som möjligt för boende genom att
bevara de höga kvaliteter det närliggande A 7-fältet har i form av gröna lungor
vilka genomkorsas av stigar som flitigt utnyttjas för promenader, motion och
rekreation.
Någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har inte gjorts. Istället hänvisar
planförfattaren till den översiktliga MKB som gjordes i samband med att den
fördjupade översiktsplanen för A7-fältet togs fram i mitten av 90-talet. Denna
bedöms i huvudsak vara aktuell även idag förutom de avsnitt som behandlade
avloppsvatten, avfall och energi. Dessa avsnitt har därför utgått.
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Inom planområdet har förhöjda halter av bly och arsenik påträffats lokalt som
härrör från tidigare militära aktiviteter. Saneringen av området har inletts och
skall vara klar innan detaljplanen antas.
Lokalt omhändertagande av dagvatten skall eftersträvas med ambitionen att
anläggningarna även kommer att bidra till att skapa estetiska kvaliteter i form
av öppna vattenstråk.
Planen understryker vikten av att utforma bebyggelsen så estetiskt tilltalande
som möjligt varför ett antal gestaltningskrav finns redovisade i planförslaget.
Planbeskrivningen tar även upp de sociala konsekvenserna av den föreslagna
exploateringen utifrån ett jämställdhets- och barnperspektiv. Exempel på detta
är att i genomförandet skapa trygga och säkra gång- och cykelvägar och
övergångar, säkerställa närliggande rekreations- och lekområden samt att det
skapas goda förutsättningar för att underlätta vardagslivet med närhet till
arbetsplatser och service som lätt kan nås utan att tillgång till egen bil.
I planförslaget sägs att regionens utgifter för plangenomförandet bedöms
täckas av intäkter från försäljning av mark och byggrätter samt genom
anslutningsavgifter för VA.
Regionstyrelsen gav under § 408/2014 tekniska nämnden i uppdrag att genomföra en markanvisningstävling för fyra områden. Tävlingen har resulterat i att
fyra exploatörer har tilldelats mark. För att anpassa planen till exploatörernas
önskemål har planen delvis omarbetats i samråd med exploatörerna.
Bedömning

Regionstyrelsen tillstyrkte planförslaget under samrådsskedet med tillägget att
ledningskontoret fick i uppdrag att återkomma med vidare utredningar rörande
* Exploateringsgradens effekt på hyresnivån
I det tidigare förslaget som byggde på uppgifterna i samrådshandlingen (22 800 BTA)
gjordes en kalkyl avseende hyresförändringen om exploateringsgraden ökar med 10 %. En
normalhyra på 1426 kr/kvm/år kan vid ett sådant scenario sänkas med 7,7 kr/kvm/år.
I detta fall kan därmed den beräknade normalhyran på 8560 kr/mån för en trea på 75
kvm komma att kunna sänkas med 46 kr till 8514 kr/mån. Om exploateringsgraden
ökas med 20 % blir sänkningen av månadshyran 92 kr.
* Investeringskostnader utanför projektplan
I det nya planförslaget redovisas till skillnad från samrådsförslaget beräknade utgifter för
infrastrukturutbyggnader i hela yttre A 7-området. Orsaken till denna förändrade syn är att
utbyggnaden av gatunätet vid ett plangenomförande av Sergeanten kommer att omfatta en
stor del av den kommande planerade gatuutbyggnaden för hela yttre A 7-området. Den

beräknade infrastrukturutbyggnaden uppgår till 86 mnkr. Till detta kommer utbyggnaden
av VA-ledningsnätet och dagvatten där kostnaderna beräknas till 19 mnkr.
* Förändring av regelverk kring bostäder och flygbuller
Swedavia har som ovan nämnts nyligen tagit fram ett nytt förslag till flygbullerkurvor som
kan komma att medföra en lättnad i kraven för nybyggnation av bostäder. Om så sker
kommer en omarbetning sannolikt att ske i samband med framtagandet av antagandehandlingen senare i vår.
* Gällande parkeringsnorm och dess konsekvens för produktionskostnaderna
Kravet vid markanvisningen var 1,05 parkeringsplats per bostad vilket är lägre än den
vanliga parkeringsnormen. Parkeringsplatserna kommer att anläggas inom kvartersmark.
Det lägre kravet innebär att en högre exploatering kan tillåtas. För att möjliggöra en
utökning av parkeringsytorna har ett extra område betecknat ”P” lagts in som ett
reservområde på plankartan.

LEDNINGSKONTORET

Per Lindskog
T f regiondirektör

Ärendenr RS 2015/557

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 7 december 2015

Regionstyrelsen

Buffert för kostnader kopplade till asylboende
Extra ändringsbudget
Förslag till beslut

Ledningskontoret föreslår att de extra medel som tilldelats Region Gotland enligt
Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 flyttas till 12/13-delar, 7,3 mnkr, till
2016 för att där läggas tillsammans med den buffert på 5 mnkr som avsatts för
asylmottagande och fördelas enligt samma regelverk.
Bakgrund

För att hantera den rådande flyktingsituationen med ett stort antal asylsökande och
minska trycket på den kommunala ekonomin, har regeringen föreslagit ett tillfälligt
stöd om sammanlagt 9 800 mnkr till kommunerna och landstingen. Stödet fördelas
med 8 330 mnkr till kommunerna och med 1 470 mnkr till landstingen. Fördelningen
är baserad på utfallet av statsbidrag till kommuner respektive landsting för
mottagande av asylsökande och nyanlända.
Vid fördelningen av medel mellan kommunerna kommer antalet asylsökande och
nyanlända i en kommun samt fördelningen mellan barn och vuxna i relation till
kommunens befolkningstal att beaktas. Vid fördelning mellan landstingen kommer
hänsyn tas till antalet asylsökande och nyanlända i respektive landsting. Det tillfälliga
stödet kommer att utbetalas 2015, men avses även täcka kostnader som kan
förväntas uppstå 2016.
För Region Gotlands del innebär fördelningen att kommundelen får 6,6 mnkr och
landstingsdelen 1,3 mnkr, sammanlagt 7,9 mnkr.
Bedömning

Ledningskontoret föreslår att medlen till 12/13-delar, 7,3 mnkr, flyttas till 2016 enligt
rekommendation från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Anledningen är att
de stora kostnaderna för verksamheten kommer att uppstå under nästa år då
asylsökande först nu (i november) har börjat komma till Gotland i någon större
mängd. Detta med undantag för ensamkommande flyktingbarn som anlänt
kontinuerligt under året och där socialnämnden har och har haft stor påverkan på sin
verksamhet inom Individ- och familjeomsorgsavdelningen.
Avdelning/enhet

Per Lindskog
tf regiondirektör
Bilaga 1 Fördelning av stöd till kommuner och landsting, Finansdepartementet
Bilaga 2 Rekommendation från Rådet för kommunal redovisning, RKR

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)

2015-11-18
Finansdepartementet

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till
kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för
2015

Fördelningen mellan kommunerna har ändrats jämfört med den som
regeringen offentliggjorde i samband med extra ändringsbudget 2015.
Orsaken till detta är att befolkningstalen för Upplands Väsby och
Upplands-Bro förväxlats. Förändringarna är i positiv riktning för
samtliga kommuner med undantag för Upplands Väsby där beloppet är
lägre.
Landsting
Blekinge
Dalarna
Gotlands kommun
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Södermanland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland
Summa

Belopp per
landsting, mnkr
37,8
63,2
1,3
67,4
42,7
29,3
58,9
71,1
42,7
48,5
182,0
177,5
59,5
29,6
61,6
32,1
59,7
53,5
230,9
63,0
57,8
1 470,0

Belopp i
kr/invånare*
238
220
22
234
135
225
168
290
220
189
139
80
207
84
218
120
238
200
139
213
129

2

Nytt belopp per
kommun, mnkr

Nytt belopp i
kr/invånare*

37,3
65,4
34,6
57,8
14,5

1 152
993
2 513
1 970
838

69,8
49,5
13,2
3,8
59,1
19,6
54,6
13,4
10,0
15,4
8,5
9,9
5,7
14,5
16,4

2 977
957
231
374
3 620
1 244
1 997
1 299
495
2 153
774
903
519
2 074
2 219

6,6

115

Gävleborgs län
Bollnäs
Gävle
Hofors
Hudiksvall
Ljusdal
Nordanstig
Ockelbo
Ovanåker
Sandviken
Söderhamn

48,9
66,0
15,3
24,0
27,1
16,7
7,2
25,6
58,3
74,5

1 777
663
1 571
639
1 388
1 703
1 224
2 143
1 489
2 746

Hallands län
Falkenberg
Halmstad
Hylte
Kungsbacka

54,2
66,1
43,2
8,0

1 239
681
3 907
102

Kommun
Blekinge län
Karlshamn
Karlskrona
Olofström
Ronneby
Sölvesborg
Dalarnas län
Avesta
Borlänge
Falun
Gagnef
Hedemora
Leksand
Ludvika
Malung-sälen
Mora
Orsa
Rättvik
Smedjebacken
Säter
Vansbro
Älvdalen
Gotlands län
Gotland

3
Laholm
Varberg

29,9
21,3

1 230
348

Jämtlands län
Berg
Bräcke
Härjedalen
Krokom
Ragunda
Strömsund
Åre
Östersund

18,5
9,1
15,3
15,6
8,6
30,2
28,1
40,7

2 478
1 375
1 450
1 037
1 532
2 409
2 515
663

Jönköpings län
Aneby
Eksjö
Gislaved
Gnosjö
Habo
Jönköping
Mullsjö
Nässjö
Sävsjö
Tranås
Vaggeryd
Vetlanda
Värnamo

7,3
31,8
34,7
6,7
1,6
66,2
2,3
61,6
34,8
16,9
5,2
32,4
15,1

1 107
1 832
1 170
692
141
495
320
1 971
2 990
902
390
1 191
448

Kalmar län
Borgholm
Emmaboda
Hultsfred
Högsby
Kalmar
Mönsterås
Mörbylånga
Nybro
Oskarshamn
Torsås
Vimmerby
Västervik

50,0
20,3
66,9
29,3
27,4
40,2
13,4
56,3
33,9
13,2
22,1
36,1

4 187
2 150
4 387
4 627
420
2 885
902
2 703
1 249
1 833
1 401
985

Kronobergs län
Alvesta
Lessebo
Ljungby
Markaryd
Tingsryd
Uppvidinge

42,6
43,9
20,3
12,7
23,8
36,5

2 099
4 866
729
1 296
1 877
3 665

4
Växjö
Älmhult

58,9
7,6

668
474

Norrbottens län
Arjeplog
Arvidsjaur
Boden
Gällivare
Haparanda
Jokkmokk
Kalix
Kiruna
Luleå
Pajala
Piteå
Älvsbyn
Överkalix
Övertorneå

3,7
4,9
65,3
12,7
19,5
16,6
11,5
48,9
12,9
19,2
17,2
17,7
12,4
10,8

1 263
753
2 209
685
1 894
3 051
695
1 990
169
2 824
410
2 076
3 387
2 199

10,1
11,9
7,9
12,3
14,3
79,2
69,9
17,7
4,5
10,5
40,0
62,6
4,1
47,0
3,4
23,9
380,4
13,2
16,2
45,6
5,3
2,7
2,2
27,4
5,6
13,0
80,4
2,0
34,7

672
941
454
838
439
578
1 342
691
299
654
2 263
753
137
1 059
147
206
1 170
1 007
2 170
2 284
285
177
94
1 956
274
983
1 840
58
1 176

Skåne län
Bjuv
Bromölla
Burlöv
Båstad
Eslöv
Helsingborg
Hässleholm
Höganäs
Hörby
Höör
Klippan
Kristianstad
Kävlinge
Landskrona
Lomma
Lund
Malmö
Osby
Perstorp
Simrishamn
Sjöbo
Skurup
Staffanstorp
Svalöv
Svedala
Tomelilla
Trelleborg
Vellinge
Ystad

5
14,9
11,1
19,0
60,4

965
275
1 872
3 974

Stockholms län
Botkyrka
Danderyd
Ekerö
Haninge
Huddinge
Järfälla
Lidingö
Nacka
Norrtälje
Nykvarn
Nynäshamn
Salem
Sigtuna
Sollentuna
Solna
Stockholm
Sundbyberg
Södertälje
Tyresö
Täby
Upplands-Bro
Upplands Väsby
Vallentuna
Vaxholm
Värmdö
Österåker

64,7
3,3
3,2
39,4
37,1
44,9
8,7
15,3
26,3
1,9
8,1
3,8
44,4
18,0
30,4
363,2
34,2
105,8
8,3
10,7
14,5
19,5
3,5
0,8
3,9
6,7

715
102
120
472
352
626
191
159
452
197
298
235
989
258
407
395
761
1 122
182
158
564
462
110
68
96
163

Södermanlands län
Eskilstuna
Flen
Gnesta
Katrineholm
Nyköping
Oxelösund
Strängnäs
Trosa
Vingåker

104,9
66,6
11,1
23,1
29,8
21,7
22,6
2,4
28,9

1 017
3 755
1 031
687
549
1 818
656
197
3 051

13,6
9,0
11,1
5,5

328
661
552
339

Åstorp
Ängelholm
Örkelljunga
Östra Göinge

Uppsala län
Enköping
Heby
Håbo
Knivsta

6
6,8
119,5
8,7
4,5
17,3

332
569
927
210
658

Värmlands län
Eda
Filipstad
Forshaga
Grums
Hagfors
Hammarö
Karlstad
Kil
Kristinehamn
Munkfors
Storfors
Sunne
Säffle
Torsby
Årjäng

3,9
50,6
8,3
11,6
27,7
1,9
30,3
3,9
64,0
10,4
9,0
33,0
34,2
35,2
12,6

463
4 302
722
1 255
2 194
124
340
331
2 509
2 672
2 119
2 385
2 138
2 745
1 248

Västerbottens län
Bjurholm
Dorotea
Lycksele
Malå
Nordmaling
Norsjö
Robertsfors
Skellefteå
Sorsele
Storuman
Umeå
Vilhelmina
Vindeln
Vännäs
Åsele

3,3
6,1
6,5
4,0
5,9
6,2
4,0
71,6
6,0
5,0
27,1
12,4
11,6
5,9
11,9

1 318
2 142
527
1 264
819
1 468
589
971
2 306
832
225
1 756
2 072
682
3 895

Västernorrlands län
Härnösand
Kramfors
Sollefteå
Sundsvall
Timrå
Ånge
Örnsköldsvik

69,6
54,5
47,1
55,6
25,0
26,7
43,7

2 658
2 755
2 269
562
1 338
2 622
775

Tierp
Uppsala
Älvkarleby
Östhammar
Arvika

7
Västmanlands län
Arboga
Fagersta
Hallstahammar
Kungsör
Köping
Norberg
Sala
Skinnskatteberg
Surahammar
Västerås
Västra Götalands län
Ale
Alingsås
Bengtsfors
Bollebygd
Borås
Dals-ed
Essunga
Falköping
Färgelanda
Grästorp
Gullspång
Göteborg
Götene
Herrljunga
Hjo
Härryda
Karlsborg
Kungälv
Lerum
Lidköping
Lilla edet
Lysekil
Mariestad
Mark
Mellerud
Munkedal
Mölndal
Orust
Partille
Skara
Skövde
Sotenäs
Stenungsund
Strömstad
Svenljunga
Tanum

22,8
48,0
10,3
19,9
16,1
40,6
22,2
15,7
16,1
79,0

1 618
3 436
650
2 275
628
6 073
993
3 294
1 563
542

6,4
21,3
19,9
1,4
80,9
8,4
2,9
35,5
13,2
3,0
14,6
369,0
15,9
5,2
5,9
8,4
19,5
6,6
18,0
11,8
5,9
14,1
21,8
26,4
30,7
20,7
99,3
12,9
6,2
41,5
30,4
9,8
21,4
13,6
27,8
8,6

224
535
2 002
160
742
1 695
516
1 080
1 955
529
2 662
673
1 181
550
655
229
2 692
156
449
304
451
964
891
770
3 181
1 934
1 540
840
169
2 118
565
1 070
834
1 045
2 552
688

8
Tibro
Tidaholm
Tjörn
Tranemo
Trollhättan
Töreboda
Uddevalla
Ulricehamn
Vara
Vårgårda
Vänersborg
Åmål
Öckerö
Askersund

18,3
25,6
9,7
14,6
45,9
28,5
36,0
30,4
5,0
5,4
73,9
28,7
1,0
41,1

1 636
1 950
633
1 221
793
2 953
664
1 281
316
480
1 861
2 247
76
3 403

Örebro län
Degerfors
Hallsberg
Hällefors
Karlskoga
Kumla
Laxå
Lekeberg
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Örebro

11,4
8,3
26,2
43,5
7,7
33,1
1,0
76,5
35,9
9,6
59,4

1 169
537
3 482
1 401
363
5 314
133
3 054
6 302
910
413

6,5
42,4
3,8
42,8
9,0
27,6
109,7
5,0
3,0
24,3
4,0
11,3
9,4

1 196
1 919
386
280
337
641
796
347
399
2 962
1 072
958
1 721

Östergötlands län
Boxholm
Finspång
Kinda
Linköping
Mjölby
Motala
Norrköping
Söderköping
Vadstena
Valdemarsvik
Ydre
Åtvidaberg
Ödeshög
Summa

8 330,0

* Befolkning den 31 december 2014 + asylsökande per den 1 november
2015 (ögonblicksbild) + nyanlända jan 2014 -sep 2015.

Yttrande om redovisning och periodisering av statsbidrag som ges som tillfälligt
stöd till kommuner och landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen
(December 2015)

Bakgrund
I regeringens proposition 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 föreslår regeringen att 9,8
miljarder kronor tillförs som tillfälligt stöd till kommuner och landsting med anledning av
flyktingsituationen Det tillfälliga stödet kommer att utbetalas 2015, men avser även att täcka
kostnader som kan förväntas uppstå 2016. (Prop. 2015/16:47 s. 18f)

Redovisningsproblemet
Som huvudregel ska inkomster intäktsföras när kriterierna för intäkt är uppfyllda (se RKR 18.1). Detta
innebär att generella statsbidrag normalt redovisas enligt kontantprincipen och intäktsförs i samband
med statens utbetalning av bidraget. I undantagsfall medger RKR 18 en annan redovisning. Med
hänvisning till den omvända mål-/medel struktur som kommuner och landsting har jämfört med
vinstsyftande bolag (jfr avsnitt 2 i Konceptuellt ramverk) samt bidragsgivarens uttryckliga avsikt att
bidraget avser inkomståren 2015 och 2016, anser RKR, med hänvisning till principen om innebörd före
form, att det är rimligt att det aktuella bidraget kan periodiseras mellan 2015 och 2016.
Frågan blir då hur stor del av inkomsten som ska intäktsföras 2015 respektive 2016. Den grundläggande
utgångspunkten för en resultatutredande redovisning är att om möjligt uppnå en god matchning
mellan intäkter och kostnader, dvs. att det finns en tydlig koppling mellan intäkter och identifierbara
kostnader. Någon sådan tydlig koppling finns emellertid inte då bidraget avser ersättning för att
hantera såväl flyktingar som kommit 2015, som presumtiva flyktingar som kommer att anlända 2016.
Kommuner och landsting må följaktligen ha en god uppfattning om vilka kostnader man haft 2015,
men osäkerheten vad gäller kostnaderna för 2016 är stor. I situationer då det saknas en direkt koppling
mellan intäkter och kostnader, utgör istället tidsmatchning det enda rimliga alternativet för
periodisering (jfr avsnitt 7 Konceptuellt ramverk).

Ställningstagande
Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) bör inkomsten periodiseras antingen med en jämn
fördelning fr.o.m. december 2015 (regeringsbeslut om regleringsbrev för anslaget 1:5 inom UO25) eller
från den månad 2015 när kommunen eller landstinget bedömt att kostnaderna för flyktingsituationen
började öka i betydande omfattning, t.o.m. 2016. Bidragets storlek samt hur periodiseringen har skett
ska framgå av not till resultaträkningen.
Bidraget ska i resultaträkningen klassificeras som generellt.
Detta gäller under förutsättning att riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag.

Ärendenr RS 2015/796

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

Datum 10 december 2015

Regionstyrelsen

Överenskommelse om mottagande och bosättning av
nyanlända invandrare 2016
Förslag till beslut

Regiondirektören får i uppdrag att i dialog med Länsstyrelsen teckna
överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare för
2016 med utgångspunkt i länstalet för detta år.
Bakgrund

Det nationella systemet för mottagande av nyanlända regleras genom lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare samt
förordningar om mottagande, ersättningar och etableringsinsatser.
Länsstyrelserna har i uppdrag att nå frivilliga överenskommelser med
kommunerna om mottagande av nyanlända personer för bosättning. Region
Gotlands nu gällande överenskommelse gäller tills vidare, med målet att 30
anvisade personer ska få hjälp med bosättning samt att ytterligare 30 personer
som utan anvisning söker sig till Gotland ska tas emot.
Den 1 mars 2016 väntas en ny lag om mottagande att träda ikraft. Enligt den
kommer kommuner att vara skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för
bosättning utifrån nya kommuntal. Lagen kommer inte att ha sanktioner för
den kommun som eventuellt inte lever upp till sitt åtagande. Fördelningen ska
utgå ifrån kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek och
det sammanlagda mottagandet av nyanlända. Kommuntalen är inte kända i
dagsläget. Det nya länstalet för 2016 om 192 anvisade personer får användas
som riktmärke för Gotland.
Länsstyrelsen har initierat frågan om en ny överenskommelse för 2016 med
utgångspunkt i det nya länstalet. Ledningskontoret har fört dialog med
Länsstyrelsen och bland annat lyft fram de prioriteringsutmaningar som
regionen ställs inför när antalet lediga bostäder är litet. En utmaning ligger i
anknytningsinvandring, när ensamkommande barn under 18 år återförenas
med sina familjer som fått uppehållstillstånd. Dessa personer kan inte räknas in
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som anvisade. Därmed kan barns rätt till familjeåterförening riskera att ställas
mot vuxna anvisade personers behov av bostad. Naturligtvis kan det också
förekomma att behov av bostad för familjeåterförening för ensamkommande
barn bosatta på Gotland ställs mot behovet av bostad för barn i en nyanländ
familj som anvisas till Gotland.
Bedömning

Ledningskontoret begär i uppdrag att fullfölja pågående dialog med
Länsstyrelsen och att regiondirektören får i uppdrag att teckna
överenskommelse för 2016 med Länsstyrelsen
Ledningskontoret

Per Lindskog
Regiondirektör
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