2016-03-01, Helena Wottle

Kallelse/underrättelse

Regionstyrelsen
Kallelse till sammanträde:

7 mars 2016 kl. 9.00. Visborgsallén 19, Rådhuset,
Bornholm
Frånvaro anmäls till Rosita Siggelin, 26 94 16 eller e-post: rosita.siggelin@gotland.se

ÄRENDEN

1.

Justeringsledamot i tur: Maria Björkman.
Justeringssammanträde: 16 mars: kl 15.00, plats: Rådhuset rum 1316
(Helenas rum). Vid förhinder kontakta Rosita.

Arbetsutskottets protokoll 2016-02-02

2.

§ 28
Ä3

3.

§ 29
Ä4

Slutrapport - Projekt Resecentrum, förorenad mark, 10610

4.

§ 30
Ä5

Motion. Avyttra de byggnader som Uppsala Universitet Campus Gotland
disponerar idag till Akademiska Hus AB

5.

§ 31
Ä6

Motion. Handlingsplan om utsatta EU-medborgare

6.

§ 32
Ä6

Motion. Stöd kravet på ett rökfritt Sverige 2025

Slutrapport avseende Resecentrum Gotland Projekt 10600-10607

Ny version av handlingar

Arbetsutskottets protokoll 2016-02-16

7.

§ 38
Ä2

Förslag till process. Revidering av handlingsprogram för kvinnofrid och nära
relationer utan hot och våld

8.

§ 39
Ä3

Ansökan om tilläggsanslag för investeringar i kryssningskaj

9.

§ 40
Ä4

Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder till projekt Uppbyggnad av
konceptet Njut av Gotland

Reviderad ansökan bifogas

10.

§ 43
Ä7

Remiss. Förslag till inriktning för havsplaneringen med avgränsning av
miljöbedömningen

11.

§ 44
Ä8

Förslag till ny taxa för kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor
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Region Gotland

Kallelse/Underrättelse

12.

§ 45
Ä9

Motion. Införa särskilt yttrande för inte tjänstgörande ersättare i nämnder
och styrelser

13.

§ 46
Ä 10

Motion. Placeringspolicy för Region Gotlands pensionsmedel

14.

§ 47
Ä 11

Motion. Dra tillbaka överklagan av miljöprövningen av Tofta skjutfält

15.

§ 48
Ä 12

Motion. Återkalla överklagandet avseende miljötillståndet för Tofta skjutfält

16.

§ 52

Remiss. Förslag på nya och utvidgade Natura 2000-områden i
riksintresseområdet för naturvård Filehajdar, Hejnum hällar och Kallgatburg
http://www.lansstyrelsen.se/gotland/Sv/djur-och-natur/skyddadnatur/natura-2000/natura-2000-pa-gotland/Pages/fortsatt-utredning-avfilehajdar-och-tralgeomradet.aspx

Övriga ärenden

17.

Ansökan Gotland Art Week

18.

Försäljning av Klintens brandstation

19.

Komplettering av ärende Avgifter för intyg (från RS 2016-02-04)

20.

Information. Leader Gotland - Leader Gute

Muntlig redovisning, rapport finns här:

https://issuu.com/tilloss/docs/leadergotland-2015?e=17214180/13005102

21.

Anmälningsärenden: Beslut fattade med delegation

Besluten förvaras i pärm som finns tillgänglig på sammanträdet

22.

23.

Information:
−

Förteckning över vissa inkomna handlingar

−

Ordförandens ev. information

Ev. övriga ärenden

Ordföranden
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Ledningskontoret

1 (1)

Ärendenr RS 2016/859
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

Datum 12 januari 2016

rev 2 februari 2016
Regionstyrelsen

TN § 272 Slutrapport avseende Resecentrum Gotland Projekt
10600-10607
Förslag till beslut
Slutredovisnillg avseende resecentrum Gotland, projekt 10600-10607 godkänns.

Bakgrund
Syftet med projektet "Resecentrum"har varit att skapa förutsättningarna för att
underlätta resor till och från Gotland och se över hur de kunnat förbättras. Allt i
syfte att skapa tillväxt och regionförstoring men samtidigt med förbehåll om att
skapa en säker och attraktiv miljö i Visby hamnområde. Exempel på aktiviteter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Förstärka intermodaliteten så att trafiksystemen kan fungera effektivare och
för att öka attraktiviteten.
Skapa ett väl fungerande terminalområde med god logistik, lättillgänglig
information och service.
Bidra till en attraktivare, säkrare och bättre miljö mellan terminalen och i inre
hamnområdet genom minskad trafik och säkrare gång och cykelstråk.
Bidra till en säkrare miljö mellan terminalen och Färjeleden-Toftavägen.
Öka kollektivtrafikresandet till Visbyhamn och Visbyflygplats.
Flytta godstrafiken från Visbyhamn till Klintehamn.
Utökad samverkan med Oskarshamnskommun.
Skapa förutsärmingar för fortsatt utveckling av Visbyhamnområde och
världsarvet.
Budget (tkr)

Projekt
Resecentrum Gotland
Projekt 10600-10607

Produktionskostnad (tkrl

78902

78331

Överskott

(tkrl
571

Bedömning
Ledrllngskontoret tillstyrker att slutredovisnillgama godkänns och att
anslagsöverskott regleras mot regionens Eget kapital.

Region Gotland

Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Slutrapport

Teknikförvaltningen
Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen

Slutrapport
Projekt

I Resecentrum Gotland, projekt 10600-10607
Projektägare

Region Gotland SBF /Samhällsbyggnadsförvalt:rungen
Projektledare
I

Tord Rasmusson

Bakgrund

och syfte

Projektet behandlar hur förutsätt:rungarna för att underlätta resor till och från Gotland kan
förbättras i syfte att skapa tillväxt och regionförstoring. Samt att tillskapa en säker och
attraktiv miljö i Visby hamnområde.
Projektmål

Att förstärka intermodaliteten så att trafiksystemen kan fungera effektivare och för att öka
attraktiviteten. Skapa ett väl fungerande tertnillalområde med god logistik, lättillgänglig
information och service. Bidra till en attraktivare, säkrare och bättre miljö mellan tertnillalen
och i inre hamnområdet genom t:runskad trafik och säkrare gång och cykels tråk. Bidra till en
säkrare miljö mellan tert:runalen och Färjeleden-Tofftavägen. Öka kollektivtrafIkresandet till
Visbyhamn och Visbyflygplats. Flytta godstrafiken från Visbyhamn till Klintehamn. Utökad
samverkan med Oskarshamnskommun. Skapa förutsätt:rungar för fortsatt utveckling av
Visbyhamnområde och världsarvet.
Tillvägagångssätt

Projektet är indelat i 4 huvudområden. Etapp 1 och 3 har utförts som Generalentreprenad
med Nybergs Entreprenad AB som entreprenör. Etapp 2 har utförts som totalentreprenad
med Nybergs Entreprenad AB som Entreprenör. Etapp 4 har utförts som en
totalentreprenad med TTS Port Equipment AB som entreprenör. Etapp 1 och 3 avser
ombyggnad av befIntligt markområde mellan hamntert:runalen och inre hamnen. Etapp2
bygge av ny kaj och kaj plan i Klintehamn. Etapp 4 bygg av rörlig landgång med väderskyddad
passagerargång. Samverkan med Oskarshamns kommun, respektive Kalmar läns TrafIk AB
och AB Storstockholms LokaltrafIk.
~-----_._ ..

_-----_.

__

._-------------------~

Ekonomi

(tkr och timmar)

Tid (tim)

TKR
-~_._----_.-

----

Kommentar

• Budget

78902

---

---

• Utfall

78331

---

Utfall pr den 19/11 enligt bifogad
bilaga.
-------

~._----

Tekniska NämndenITeknikförvaltningen
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-G21 81 Visby

ERpost regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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~ Gotland
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Slutrapport

Region Gotland
Teknikförvaltningen

I.

Awikelser

I

+571

1---

I ---

Resultat och analys

• Mäluppfyllelse

Projektet har genomförts i enlighet med redovisade projektmål. Mätningar
i trafikflödet inklusive tunga transporter har gjorts vilket visar en
minskning av den totala traflken i enlighet med projektmålet. Utöver
faktiskt uppsatta mål har projektet genomförts inom tilldelade resurser
vad gäller ekonomi och tidsramar.

• Tid

Projektperioden har pågått under åren 2011-2013.

• Analys av
awikelser

---

Rekommendationer framåt från projektledaren

Eftersom EU -projekt kräver en utökad administration och kontinuerliga rapporter avseende
måluppfyllnad mm, krävs extra resurser som kan möte kravet från bidragsmyndighetema.
Som det ser ut i dagsläget är vi inte riggade för att klara av detta med beflntliga resurser vilket
får menliga konsekvenser för övrig verksamhet inom avdelningen.

Överlämning

• Hantering av

Drift och underhållsinstruktioner samt relationshandlingar har
överlämnats till Samhällsbyggnadsförvaltninen resp
Harunavdelningen.

• Punkter som

Garantibesiktning för etapp 2 och 4.

• Efterkalkyler

Inga

• Uppföljningar

Inga

dokumentation

äterstär att göra

som ska
genomföras

Övrigt

Projektet är ett infrastrukturprojekt. Medel har erhållits från Tillväxtverket med
kronor 26603924 och från Regionala tillväxtmedell:l kronor 10 410 094. Totalt kronor
37014018.
Slutredovisning till Tillväxtverket har skett i samband med slutrapporten, mars 2014.

ISlutrapport godkänd:
m

_____

Datum
. - - - - - - - - -

12015-11-19

2 (2)

~Region

~Gotland
Tekniska nämnden 2015-12-15

Protokoll

TN §

272

Slutrapport avseende Resecentrum Gotland Projekt
10600-10607

AU §

173

TN 2012/1232

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden godkänner slutrapporten och överlämnar till regionstyrelsen/
regionfullmäktige för beslut.

Teknikförvaltningen överlämnar slutredovisning avseende Resecentrum Gorland Projekt
10600-10607
Investeringsbudgeten uppgick till

78902 tkr

Totala investeringsutgifter uppgår till
Avvikelse

78331 tkr
+571 tkr

Protokollsutdrag

RS+handlingar

Justerare:

Utdragsbestyrkande :

Ledningskontoret

Ärendenr RS 2016/860
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Nidas Ohlander

1 (1)

Datum 12 januari 2016

Regionstyrelsen

Slutrapport - Projekt Resecentrum, förorenad mark, 10610
Förslag till beslut
Slutredovisning avseende projekt resecentrum, förorenad mark, 10610, godkänns.
Bakgrund
Syftet med projektet "Resecentrum" har varit att skapa förutsättningarna för att
underlätta resor till och från Gotland och se över hur de kunnat förbättras i syfte att
skapa tillväxt och regionförstoring men samtidigt med förbehåll om att skapa en
säker och attraktiv miljö i Visby hamnområde. Exempel på aktiviteter:
•
•
•

I projektet Resecentrum ingick sanering av de delar som var berörda i
samband med genomförandet av projektet.
Sanering av förorenad asfalt vid ombyggnad av farjeleden och nybyggnation
av rondell i hamnområdet.
Projektet har utförts som en totalentreprenad Nybergs Entreprenad AB.
Transporterna till SAKAB:s anläggning i Kumla. Transporterna har skett
genom ramavtal med Svevia AB.

Projekt

Produktionskostnad (tkr)

Budget (tkr)

Overskott
(tkr)

Resecentrum,

förorenad mark
Projekt 10610

2500

2460

40

Bedömning
Ledningskontoret tillstyrker att slutredovisningarna godkänns och att
anslagsöverskott regleras mot regionens Eget kapital.

Region Gotland
Besöksadress Visoorgsallen 19

Telefon +46 (O}498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-G2I 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

~Region
mt GotlanJ

'-'

~Region

~ Gotland
Tekniska nämnden 2015-12-15

Protokoll

TN §

271

Slutrapport avseende Resecentrum förorenad mark
Visby hamn Projekt 10610

AU §

172

TN 2012/632

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden godkänner slutrapporten och överlämnas till regionstyrelsen för
beslut.

Investeringsbudgeten uppgick till
Totala investeringsutgifter uppgår till
Avvikelse

2500 tkr
2460 tkr
+ 40 tkr

Protokollsutdrag
RS + handlingar

Justerare:

Utdragsbestyrka nde:

Slutrapport

Teknikförvaltningen
Tekniska NämndenjTeknlkförvaltningen

Slutrapport
Projekt

r------------

10610 Förorenad mark Resecentrum
L ________ _

Projektägare

l Region Gotland SBF
-~-----~-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ---

Projektledare
I

Tord Rasm~sson

Bakgrund och syfte
I

i

I ;r~j~~t;t~esec~ntrum ingick sanering av
genomförandet av projektet.

d~d~l~r so~ var ber~rd~ i samband ~~d

Projektmål

Sanering av förorenad asfalt vid ombyggnad av farjeleden och nybyggnation av rondell i
hamnområdet.
Tillvägagångssätt

Projektet har utförts som en totalentreprenad Nybergs Entreprenad AB. Transporterna till
SAKAB's anläggning i Kumla. Transporterna har skett genom ramavtal med Svevia AB.
Ekonomi
(tkr och timmar)

TKR

• Budget

2500

• Utfall

2460

• Awikelser

Tid (tim)

I
!

Kommentar

---

'40

I ---

I

I

Resultat och analys
• Mäluppfyllelse

• Tid

Samtliga berörda ytor enligt "Projektmål" inkl underliggande marklager
. har sanerats avseende förekomst av PAH-asfalt i Innerstaden 1:2 Visby
Hamn
Projektet har pågått under år 2012

• Analys av
awikelser

Tekniska NämndenITeknikförvaltningen
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 269000 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

~Region
~ Gotland

Slutrapport

Region Gotland
Teknikförvaltningen

Rekommendationer framåt från projektledaren
-- ------- ------

Överlämning
• Hantering av
dokumentation
I

•

:

Ingår i dokumentationen för projektet Resecentrum Godand

Punkter som
~terstär att göra

• Efterkalkyler
• Uppföljningar
som ska
genomföras

Övrigt

Miljöteknisk markundersökning har utförts av AB Penta Con Visby
Entreprenör har varit Nybergs Entreprenad AB
Besiktning ingick i slutbesiktning av projekt Resecentrum.
Slutrapport godkänns av:

Datum

. J'2~15-11-19

2 (2)

Ledningskontoret

Tjänsteskrivelse

Per-Eric Edlund

RS 2015/618
20 januari 2016

Regionstyrelsen

Motion. Avyttra de byggnader som Uppsala Universitet
Campus Gotland disponerar idag till Akademiska Hus AB
Förslag till beslut

• Ledningskontoret ges i uppdrag att utreda regionens fastighetsbestånd i Visby i
syfte att utröna vilka fastigheter som regionen skall behålla eller avyttra .
• Ledningskontoret ges i uppdrag att beakta motionen från Anna Hrdlicka m.fl. i
utredningen.

Sammanfattning

Anna Hrdlicka m.fl. vill pröva möjligheten att försälja fastigheter inom campus
Godand. Ledningskontorets bedömning är atr ett helhetsgrepp bör tas av regionens
samtliga fastigheter i innerstaden och att en utredning i detta syfte initieras.
Ärendebeskrivning

I motion författad av Anna Hrdlicka m.fl. vill moderaterna på Godand undersöka
möjligheten att avyttra fastigheter inom campus Godand till akademiska hus.
Motionärerna anger som skäl bland annat att för att säkra en långsiktigt positiv
utveckling av universitetet bör en aktör med kunskap och kapital ges möjligheten att
ta över ägandet av fastigheterna.
Bedömning

Region Godand äger idag ett antal fastigheter i och omkring Vis by innerstad vilka
några kan vara mer strategiska och andra mindre strategiska för regionen. Det finns
anledning att ta ett helhetsgrepp över ägandet av regionens fastigheter i inoerstaden,
bl.a. den fastighet som inrymmer kulturskolans lokaler, campus Godand m.fl.
Ledningskontorets bedömning är att en utredning om regionens ägande av
fastigheter i Visby innerstad bör initieras och där motionärernas förslag till
försäljning av fastigheter inom campus Godand utgör en del av denna utredning och
skall besvaras i utredningen.

1 (2)
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (O}498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Tjänsteskrivelse
RS 2015/618

Ledningskontoret
Region Gotland

Beslutsunderlag

Motton från Anna Hrdlicka m.fl. 2015-10-12

Ledningskontoret

~II
~~ör

2 (2)

I

(

~ "

Visby 2015-10-12
Motion:

Avyttra de byggnader som Uppsala Universitet Campus Gotland
disponerar idag till Akademiska Hus AB

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Uppsala Universitet Campus Gotland är en stor tillgång för regionen. Nya möjligheter till
rekrytering, forskning och utveckling som gynnar Gotland öppnar sig i och med att
Högskolan blivit Universitet. Men, frågan är om Region Gotland i nuvarande ekonomiska
läge (eller över huvud taget) är rätt hyresvärd för ett universitet med planer på att
utvecklas vidare.

Akademiska Hus AB är det statliga bolag i Sverige som äger och förvaltar
campusområden i Alnarp, Bohuslän, Borås. Grythyttan, Gävle, Göteborg, Karlstad,
Kristianstad, Linköping, Luleå, Lund, Malmö, Norrköping, Skövde, Stockholm, Umeå,
Uppsala och Örebro.

Akademiska hus har en organisation som är uppbyggd för att förvalta och utveckla
undervisnings- och forskningsmiUöer. De är experter på att veta vad som behövs för att
stärka ett campusområde för att det ska bli attraktivt för både lärare och studenter. Där
sitter arkitekter, ekonomer och fastighetsutvecklare och man har en egen stab av
fastighetsskötare. Alla arbetar för att campusområdena ska vara intressanta och
inspirerande. För att utveckla platsen och staden runt omkring.

Om vi ska vara krassa. Region Gotland saknar både resurser och kompetens att hjälpa
Uppsala Universitet Campus Gotland att växa och utvecklas. Region Gotland har inte de
ekonomiska muskler som krävs för att utveckla fastigheterna på ett sätt som stärker
campus.

För att säkra en långsiktigt positiv utveckling av universitetet bör en aktör med kunskap
och kapital ges möjligheten att ta över. Den aktör som vi pekar på är ett statligt
specialistbolag och vi anser att de bör tillfrågas om intresse.

, I,

Därför yrkar vi;

- att det utreds huruvida Akademiska Hus AB är intresserade av att förvärva de
byggnader i vilka Universitetet i dag har sin verksamhet.
Moderaterna Gotland

Anna Hrdlicka

Simon Härenstam

Sven Bosarfve

Roger Wärn

Lena Celion

Patrik Thored

Mats Hedström

Rune Fröling

Meishuan Wong

Håkan Onsjö

Margareta Benneck

Robin Storm

Per-Anders Croon

Ledningskontoret

1 (2)

Ärendenr RS 2015/622
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Lisa Stark

Datum 20 januari 2016

Regionstyrelsen

Motion. Handlingsplan om utsatta EU-medborgare
Förslag till beslut
Motionen anses besvarad med hänvisning till regionstyrelsens beslut att uppdra till
ledningskontoret att återkomma till regionstyrelsen under våren 2016 med underlag
för en diskussion om långsiktig planering av ärendet om stöd till utsatta EUmedborgare (RS § 354, 2015-11-25).
Sammanfattning
Elin Bååth (Fl) föreslår i en motion att en långsiktig handlingsplan om utsatta EUmedborgare upprättas, med syfte att ge stöd och riktlinjer till ~änstemän, samt att
stärka likabehandlingen och motverka risken för utsatthet hos EU -medborgare som
befinner sig på Godand, särskilt vad gäller kvinnor och barn.

Ledningskontoret rekommenderar regionstyrelsen att invänta den nationelle .
samordnarens rapport med förhoppningen att rättsläget förtydligas vad gäller
kommuners och landstings ansvar. I övrigt rekommenderar ledningskontoret att
regionen ansluter sig till SKL:s hållning när det gäller insatser till utsatta EUmedborgare som tillfalligt vistas i landet utan uppehållsrätt.
Ledningskontoret bedömer att det i rådande verklighet finns ett utrymme för
politiska vägval i avvaktan på eventuella klargöranden från staten. Ett humanitärt
stöd utöver det som lagstiftningen ålägger kommuner och landsting bör vara en fråga
för civilsamhället och inte för offentliga myndigheter. Regionen har möjligheter att
stödja och underlätta för civilsamhället att bidra, ett stöd som i likhet med all annan
verksamhet måste prövas mot befintliga resurser utifrån perspektivet att svensk
lagstiftning gäller och att den gäller lika för alla.
Bakgrund
Elin Bååth (Fl) föreslår i en motion att en långsiktig handlingsplan om utsatta EUmedborgare upprättas, med syfte att ge stöd och riktlinjer till ~änstemän, samt att
stärka likabehandlingen och motverka risken för utsatthet hos EU -medborgare som
befinner sig på Godand, särskilt vad gäller kvinnor och barn.

Regionstyrelsen har inför 2016 beviljat Röda Korset ekonomiskt stöd med 300 000
kronor till samordnarfunktion för humanitärt stöd till EU-medborgare som saknar
boende och försörjning på Godand. Stödet förutsätter att Röda Korset åtar sig att
leda och samordna detta stöd, inklusive att ansvara för övernattningsplats. Röda
Korset Godand beviljades även kompletterande ekonomiskt stöd med 59 000 kronor
som bidrag ~ hyra av fastighet för härbärge för EU-migranter på GOdan.dStiXk:
Region Gotland

Besöksadress Visborgsallen 19
Postadress SE-621 81 Visby

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

Org nr 212000-0803
webbplats www.gotland.se
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Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr

RS 2015/622

avser insatser till och med 2016-12-31. Medel anvisas ur regionstyrelsens budget.
Ledningskontoret har vidare fått i uppdrag att förbereda diskussion i regionstyrelsen
under våren 2016 gällande långsiktig planering av ärendet. (RS § 354, 2015-11-25)
Regeringen har tillsatt en nationell samordnare som kommer att lämna en rapport
den 1 februari 2016. Rapporten väntas göra en genomlysning av rättsläget för
kommuner och landsting/ regioner när det gäller insatser till gruppen. Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) har samlat ett antal frågor och svar som finns på
förbundets webbplats samt har lämnat synpunkter till den nationelle samordnaren. 1
Förbundet påtalar bland annat behovet aven översyn lagstiftningen som klargör om
en utsatt EU -medborgare ska betraktas som papperslös vid vistelse i ett mottagarland
utan uppehållsrätt och vilka konsekvenser detta får för exempelvis hälso- och
sjukvård och skolgång. Den enskilde EU-medborgaren som vill utnyt~a den fria
rörligheten har enligt SKL ett personligt ansvar för att ordna med sin försörjning och
lagligt boende. Kommunernas yttersta ansvar för EU-medborgare som vistas
tillfälligt i landet utan uppehållsrätt begränsas enligt förbundet till att individuellt
pröva behovet av akut nödbistånd. SKL betonar att svensk lagstiftning måste gälla
lika för alla, exempelvis när det gäller bosättning på annans mark. Kommuner,
landsting och regioner kan inte lösa en komplex fråga som grundar sig i fattigdom,
utsatthet och diskriminering i ett annat EU-Iand. Det krävs ett stort statligt ansvar
och samverkan mellan regering, myndigheter och frivilligorganisationer. EU måste
givetvis vara en aktiv part, men det huvudsakliga ansvaret för att förbättra
levnadsvillkoren i hemländerna vilar på respektive lands regering. SKL drar slutsatsen
att tillfälliga härbärgeslösningar kan vara förenligt med akut nödbistånd.
Socialnämnden har utifrån social~änstlagen ett tydligt ansvar för att agera
uppsökande med ett barnperspektiv och att utreda om barn till utsatta EUmedborgare som tillfälligt vistas här riskerar att fara illa

Bedömning
Ledningskontoret rekommenderar regionstyrelsen att invänta den nationelle
samordnarens rapport med förhoppningen att rättsläget förtydligas vad gäller
kommuners och landstings ansvar. I övrigt rekommenderar ledningskontoret att
regionen ansluter sig till SKL:s hållning när det gäller insatser till utsatta EUmedborgare som tillfälligt vistas i landet utan uppehållsrätt.
Ledningskontoret bedömer att i rådande verklighet finns ett utrymme för politiska
vägval i avvaktan på eventuella klargöranden från staten. Ett humanitärt stöd utöver
det som lagstiftningen ålägger kommuner och landsting bör dock främst vara en
fråga för civilsarnhället och inte för offentliga myndigheter. Regionen har möjligheter
att stödja och underlätta för civilsarnhället att bidra, ett stöd som i likhet med all
aUIla11,verksarnhet måste prövas mot befintliga resurser utifrån perspektivet att
sW"m,1II lagstiftning gäller och att den gäller lika för alla.

Regiondirektör

Bilagor:

! Bilaga 1 "Motion. Handlingsplan om utsatta EU-medborgare"

l
)

1

http://skl.se/ekonomijurldikstati5tik/juridlk/eurattjutsattaeumedborgare,2952,html
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Motion:
Till:

Handlingsplan om utsatta EV-medborgare
Regionfullmäktige

I

•

I Europa finns ca 10 miljoner romer. Mellan 70 och 90% av dem lever i vad Världsbanken
kallar allvarlig fattigdom. Diskrimineringen mot romer är idag särskilt påtaglig i Rumänien,
där romer hölls som slavar fram till 1864, och där stora delar av den romska befolkningen
nu lever helt utanför samhällets Infrastruktur och sociala skyddsnät.
I och med EU:s fria rörlighet har en del av den misär och fattigdom som dessa människor lever i
blivit synlig på Sveriges gator. I konstruktionen av EU och den fria rörligheten togs mycket lite
hänsyn till frågor om sociala rättigheter, vilket skapat det rättsliga vakuum som råder idag. Detta
har lett fram till en diskussion om var ansvaret för dessa människor egentligen ligger.
Den frågan måste naturligtvis lösas på EU·nivå, men här och nu finns fortfarande de människor·
vuxna och barn - som lever som rättslösa, var de än befinner sig i Europa. Sverige har dessutom
anledning att tänka två gånger innan man skjuter ifrån sig ansvaret. Romernas historia är inte
exklusivt kopplad till Rumänien - tvärt om. Romer är ett statslöst folk, och den romska historien är
lika mycket svensk som rumänsk. Sverige bär på ett historiskt ansvar, inte minst från 30- och 40talen då Sverige förbjöd romer att resa in i Sverige, allt medan Förintelsen pågick, där minst en
halv miljon romer avrättades. Den situation rumänska romer befinner sig i i Sverige idag - med
tältläger, avhysningar och barn som nekas skolgång - är ett eko tillbaka till 50- och 60-talen, då
svenska romer tvingades bo i tält- och husvagnsläger, och avhystes av polis om de stannade
längre än 3 veckor i samma kommun. Och då precis som nu nekades barnen skolgång.
Men det finns idag inga juridiska hinder för att skapa en människovärdig tillvaro för rumänska
romer i Sverige och på Gotland. Det rådande rättsliga vakuumet innebär att det finns utrymme för
en mängd olika tolkningar. Så har Göteborgs stad exempelvis beslutat att alla barn har rätt till
skolgång på lika villkor, medan Umeå kommun nekar romska barn skolgång. Den nationella
samordnaren för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, meddelade på den rikstäckande
konferens som hölls om frågan 1-2/10 att han varken ser sig ha som uppgift eller möjlighet att ge
kommunerna direktiv kring hur lagarna ska tillämpas, utan att det kommunala självstyret mycket
riktigt råder. Region Gotland undertecknade dessutom 2014 den bindande CEMR-deklarationen,
som på flera punkter ställer krav som berör utsatta EU-medborgare, exempelvis när det gäller
arbete mot hemlöshet, människohandel samt flerfaldig diskriminering.
Vi kan alltså konstatera två saker: Situationen är här för att stanna för ett bra tag framöver, och det
är en fråga om politisk vilja hur vi hanterar den. För det här är en politisk fråga, och ansvaret för
hur det rättsliga vakuumet ska tolkas och hanteras varken kan eller bör läggas på
tjänstemannanivå. Tvärt om bör tjänstemän vid alla berörda enheter få stöd i form av tydliga
riktlinjer kring dessa frågor.
Jag yrkar därför på
- Att en långsiktig handlingsplan om utsatta EU-medborgare upprättas, med syfte att ge
stöd och riktlinjer till tjänstemän, samt att stärka likabehandlingen och motverka risken för
utsatthet hos EU-medborgare som befinner sig på Gotland, särskilt vad gäller kvinnor och
bam.
Elin Bååth, Feministiskt initiativ

2015-10-09
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Ärendenr RS 2015/615

Cora Juniwik

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2016-01-20

Regionstyrelsen

Motion. Stöd kravet på ett rökfritt Sverige 2025
Förslag till beslut
Region Gotland stödjer kravet på ett nationellt politiskt beslut om ett rökfritt
Sverige 2025 genom opinionsbildningsprojektet Tobacco Endgame - Ett
Rökfritt Sverige 2025.
Ledningskontoret får i uppdrag att inom ramen för arbetet med att ta fram
strategier för god jämlik hälsa för åren 2017 - 2021 rekommendera sådana
insatser som stödjer projektets vision om ett Rökfritt Sverige 2025.

Bakgrund
Miljöpartiet de gröna föreslår att Region Gotland stödjer kravet på ett politiskt beslut
på nationell nivå om en plan som syftar till ett rökfritt Sverige år 2025, Tobacco
endgame-strategin. Vidare föreslås att Regionens planering för fortsatta nödvändiga
insatser på regional nivå, i syfte att uppnå en vision om ett rökfritt Sverige,
synkroniseras med arbetet att specificera strategier för god och jämlik hälsa för åren
2017-2021.
Att ställa sig bakom endgame-strategin innebär att man bejakar följande tre punkter:
Vi förstår bakgrunden och behovet av att skärpa den tobaks förebyggande
strategin
Vi stödjer principen att ett årtal ska preciseras då rökningen ska vara kraftigt
begränsad
Vi stödjer en bred opinionsbildning för ett politiskt beslut med den
inriktningen
Projektets syfte
.Jobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025 är ett nationellt opinionsbildningsprojekt
som drivs av Tobaks fakta - oberoende tankesmedja. Projektet syftar till att få
regeringen inom mandatperioden (2014-2017) att ta ett principbeslut om ett slutmål
för rökningen i Sverige till år 2025. Fokus ligger i första hand på cigarettrökningen.
Den ska då ha minskat till mindre än fem procent i befolkningen, att jämföra med 11
procent som röker dagligen i dag.
WHO har genom sin Tobakskonvention (2003) uppmärksammat tobaksrökningens
negativa effekter på människors hälsa. WHO har försett medlemsländerna med en
bred strategi med åtgärder som erfarenhetsmässigt visat sig minska tobaks bruket och
därmed förbättra folkhälsan. Några länder har genom politiska beslut tagit initiativ till
en ytterligare skärpning av strategin. Till exempel Irland och Nya Zeeland satsar på
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2025, medan Finland har satt upp 2040 som det år då tobaksrökning ska ha tninskat
t::i.ll "noll eller nära noll".

Regeringen har under 2015 beslutat om en utredning av några av de åtgärder som
ingår i Tobakskonventionens artiklar. Regeringen har också uttryckt ett intresse för
endgame-tanken - med utgångspunkt i regeringsförklaringens ambition att "sluta
påverkbara hälsoklyftor inom en generation".

Bedömning
Rökning är den enskilt största förebyggbara riskfaktorn för sjukdom och för tidig
död och sambandet mellan rökning och sjukdom är känt sedan länge. Varje år dör
drygt 12 000 människor i sjukdomar relaterade till rökning. De samhällsekonomiska
kostnaderna för sjukvård, sjukfrånvaro och produktionsbortfall och sjukdomar på
grund av rökning beräknas i Sverige årligen till 30 miljarder kronor. Tobaksbruket är i
dag dessutom i de flesta länder större bland sodoekonomiskt svaga grupper vilket är
fallet även på Gotland.
Region Gotlands verksamheter bedriver i dag ett tobaks förebyggande arbete på flera
olika sätt. Till exempel:
•
•

•

•

Rökfri operation innebär ambitionen att alla patienter ska vara rökfria inför
och strax efter operation.
På vårdcentralerna, inom tandvården, ungdomsgårdarna, elevhälsan med flera
finns tobaksavvänjare som stöd för de som vill ha hjälp med att sluta röka.
Det kan dock se olika ut hur mycket arbetstid tobaksavvänjare får lägga på
rökslutarstöd. På BVe får alla förstagångsföräldrar ett hälsosamtal med fokus
på goda levnadsvanor.
Region Gotland har en rökfri arbetstid enligt fastställd tobakspolicy
(I<:S 2008-04-24). Medarbetare ges möjlighet att använda friskvårdstimmen
för rökavvänjning.
Skolorna arbetar bland annat med att få ungdomar att inte börja röka.

Att ställa sig bakom tanken på endgame-strategin innebär förutom att Region
Gotland uttalar sitt stöd för en nationell kraftsamling också fortsätter att
implementera arbetet med barnkonventionen i de delar där barns hälsa ska sättas i
främsta rummet genom en tobaksfri uppväxt och att barn inte ska utsättas för passiv
rökning. Även WHO:s tobakskonvention, som Sverige ratificerade 2005, stärker
genomförandet av pågående tobaksförebyggande arbete.
Strategier för god jämlik hälsa
Den sociala ojämlikheten i hälsa är mer eller tnindre genomgående inom alla
levnadsvanor och detta gäller även tobaksrökning. Daglig rökning på Gotland är
vanligare bland personer med arbetaryrken än till exempel bland tjänstrnän.
Ledningskontoret har fått i uppdrag att ta fram strategier för en god och jämlik
hälsa(Rs § 306). Det innebär att det ska skapas gemensamma förutsättningar för en
bättre hälsa för alla invånare. Särskild hänsyn ska tas till utsatta grupper. Då rökning
fortfarande är den enskilt största förebyggbara riskfaktorn för sjukdom och för tidig
död bör ett stärkt tobaksförebyggande arbete vara en av strategierna. Visionen om ett
Rökfritt Sverige 2025 är då bra att förhålla sig till och ligger väl i tiden.
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Ledningskontorets bedömning är att regionstyrelsen bör föreslå regionfullmäktige att
bifalla motionen och därigenom stödja kravet på ett nationellt politiskt beslut om ett
rökfritt Sverige 2025 genom opinionsbildningsprojektet Tobacco Endgame - Ett
Rökfritt Sverige 2025. Vidare föreslår Ledningskontoret få i uppdrag att inom ramen
för arbetet med att ta fram strategier för god jämlik hälsa för åren 2017 - 2021
rekommendera sådana insatser som stödjer projektets vision om ett Rökfritt Sverige
2025.
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MOTION

2015-10-12

miljöpartiet de gröna

Till
regionfullmäktige

..

O

Stefaan De Maeeker m.n.

o··

STOD KRAVET PA ETT ROKFRITT SVERIGE
Varje år dör sex miljoner människor i tobaksrclaterade sjukdomar rllnt om i världen l enligt FN-organet WHO, Allt fler
länder väljer därför att sätta ett slutdatul11 för räkning. Både Nya Zeeland och Irland har sagt att tobaksrökningen ska vara
"noll eller nära noll" redan år 2025. I Sverige dör cirka 12000 människor varje ar av räkning och samhällets kostnader
uppgår till omkring 30 miljarder. Ändå saknas en liknande strategi.
Sverige har infört flera förebyggande åtgärder mot räkningen. Även i synnerhet på Gotland har vi arbetat målmedvetet
med olika insatser föl' att minska räkningen. Än finns det mycket kvar att gära. Drygt tio procent av svenskarna röker och
av dem beräknas hälften dö j förtid. Antalet rökare i årskull 2 på gymnasiet har till och med ökat under senare ar och
många skolgardar är fortfarande inte rökfria. Kostnaderna är stora! även här på Gotland! bade i ett ekonomisk och
mänskligt perspektiv. Rökningen kostar ön cirka 180 miljoner varje år, enligt Socialstyrelsens schablonmässiga
beräkning, och omkring 80 gotlänningar dör årligen i förtid som en följd av tobaksrökning.
Den oberoende tankesmedjan Tobaksfakta arbetar föl' att Sverige ska sätta upp ett slutdatulll för rökning på samma sätt
som Nya Zeeland och Irland men även Finland och Skottland har gjort. Projektet kallas Tobaeeo Endgame och målet är
att Sverige ska vara så gott som rökfritt 2025.
På nationell nivå har ett SO-tal organisationer ställt sig bakom tanken på en endgame-strategi. De flesta är verksamma
inom hälso- och sjukvården sa som exempelvis Vårdförbundet, Sverige Läkarförbund och Cancerfonden. Sveriges
landsting/regioner och kommuner bär en stor ekonomisk börda av rökningens effekter men den politiska ledningen i
paraplyorganisationen SKL har ännu inte uttryckt sitt stöd för endgame-strategin.
Ett antal landsting/regioner Oämtland! Kalmar och Örebro) har genom fullmäktigebeslut ställt sig bakom strategin} men
det behövs fler som gör det. 0111 ytterligare ett antal landsting/regioner och kommuner tar liknande beslut får SKL mer
kraft och underlag att ställa sig bakom strategin och därigenom få en möjlighet att påverka regeringen att sätta ett
slutdahnl1 för räkning.
Att "ställa sig bakom" endgame-strategin innebär att man bejakar följande tre punkter:
• vi förstar bakgrunden och behovet av att skärpa den tobaksförebyggande strategin
• vi stödjer principen att ett artal ska preciseras da rökningen ska vara kraftigt begränsad
• vi städjer en bred opinionsbildning föl' ett politiskt beslut med den inriktningen

Miljöpartiet de gröna föreslår regionfullmäktIge att besluta att:
•
Region Gotland stöder kravet på ett politiskt beslut på nationell nivå om en plan som syftar till
ett rökfritt Sverige år 2025, Tobacco endgame-strategi
•
Regionens planering för fortsatta nödvändiga insatser på regional nivå, i syfte att uppnå en
vision om ett rökfritt Sverige, synkroniseras med arbetet att specificera strategier för god och
jämlik hälsa för åren 2017-2021
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Ärendenr RS 2015/560
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 20 januari 2016

Förslag till process. Revidering av handlingsprogram för
kvinnofrid och nära relationer utan hot och våld
Förslag till beslut

1. Ledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med förvaltningarna under
2016 genomföra utbildningsinsatser om våldsförebyggande arbete och
hedersvåld.
2. Ledningskontoret fåt i uppdrag att återkomma under hösten 2016 med
förslag till nytt handlingsprogram om våld i nära relation.

Bakgrund
I samband med uppföljning av handlingsprogram för kvinnofrid och nära relationer
utan hot och våld, beslutades att ledningskontoret fick uppdrag att återkomma med
förslag till process för att revidera handlingsprogrammet för kvinnofrid och nära
relationer utan hot och våld, Rs § 129 2015-04-22.
Definition

Ledningskontorets utgångspunkt är att stödja sig på den definition som Nationellt
Centrum för Kvinnofrid, Uppsala Universitet formulerat.
"Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld som kan förekomma mellan
närstående i såväl heterosexuella som samkönade relationer samt inom syskon- och
andra familje- och släktrelationer. Kännetecknande är att den utsatta har en nära
relation till och ofta starka emotionella band till förövaren, vilket försvårar
möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen
bostad och ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågåt." l
Uppföljning av befintligt handlingsprogram samt fortsatt utvecklingsarbete

Handlingsprogram för kvinnofrid och nära relationer utan hot och våld följdes upp
och rapporterades under 2014 - mars 2015. Syftet med uppföljningen var att få en
samlad bild av i vilken grad innehållet i handlingsprogrammet har genomförts. Till
största del har uppföljningen använt sig av intervjuer som metod, varav de flesta med
personer som haft direkt kunskap om vad som gjorts utifrån varje utvecklingsområde
i handlingsprogrammet. Därutöver har personer med strategiskt ansvar intelvjuats.
Vid en summering av intervjuerna syns att:
- Det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer sker i tnindre utsträckning och
ej systematiskt

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/ amnen/Vald_i_nara_re
lationer/Vald_i_nara_relationecamnesguide/
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- När våld uppmärksammas finns systematiska insatser
- Förbättting över programperioden av kompetens och rutiner för personal som
möter våldsutsatta
Under april 2015 genomfördes en workshop med berörda medarbetare. Samtalet var
av framåtsyftande karaktär och i samtalen framkom viktiga komponenter som
kommer att ingå i kommande process. Vidare har socialförvaltningen under året
genomfört workshops och tagit fram rutiner för att säkerställa verksamheten utifrån
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS
2014:4). Ledningskontoret har deltagit i arbetet. Vidare har ledningskontoret i
samverkan med socialförvaltningen genomfört en grundutbildning om hedersvåld för
medarbetare i berörda förvaltningar. Satsningen fortsätter under 2016.

Förankring i den systematiska koncernstyrningen
Region Gotland arbetar enligt strategin jämställdbetsintegreting (l(S § 257, 2009-0921). Det innebär att jämställdbetsperspektiv ska föras in i övergripande system för
ledning, styrning och verksamhetsutveckling. Frågor om våld i nära relationer är en
central del i den nationella jämställdbetspolitiken. Det är också en central fråga för
trygghet och säkerhet på Gotland. Ledningskontoret föreslår i enlighet med den
beslutade strategin att ett reviderat styrdokument kring våld i nära relation ska ingå
som delprogram i kommande övergripande program för trygghet och säkerhet på
Gotland.
Förslag till process för fortsatt arbete och nytt styrdokument under

2016
Ledningskontoret föreslår att arbete sker med utgångspunkt i uppföljningen av det
nu gällande handlingsprogrammet för kvinnofrid och nära relationer utan hot och
våld. Det innebär att arbetet bör fokuseras på förebyggande insatser. Arbetet
anpassas till arbetssituation och förutsättningar i förvaltningarna. Därmed bedömer
ledningskontoret att det första halvåret 2016 bör insatserna fokuseras på konkret
utvecklingsstöd när det gäller förebyggande arbete och våld i hederskontext.
Ledningskontoret har beredskap för att leda utveckling av rutiner för samverkan
mellan social~änst, skola, hälso- och sjukvård samt polisen. Under andra halvåret
inriktas arbete på att tillsammans med berörda förvaltningar, myndigheter och
idebuma organisationer ta fram förslag till nytt styrdokument kring våld i nära
relation.
I arbetet kommer hänsyn att tas till barn- och unga, personer med
funktionsnedsättningar, personer med utländsk bakgrund samt utifrån HBTQ- och
jämställdbetsperspektiv.

2 (2)

4

Ledningskontoret

Tjänsteskrivelse
RS 2016/44
28 januari 2016

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Ansökan om tilläggsanslag för investeringar i kryssningskaj
Förslag till besl ut

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 75 mnkr för projekt 10620, avseende
investeringar i kryssningskaj.
Ärendebeskrivning

I regionens investeringsplan 2016-2020 har tidigare fattats beslut m investeringar
med 260 mnkr för byggande aven ny kryssningskaj, fördelat över perioden 20152018. I den totala investeringsutgiften inkluderas kreditivränta med 10 mnkr. Till
grund för fördelningen av investeringarna mellan åren låg en uppskattning som
gjordes i samband med förprojektering aven ny kryssningskaj. I strategisk plan och
budget för 2016-2020 finns i investeringsplanen en post upptagen avseende 2016
med 107 mnkr.
Efter att detaljprojektering av projektet blivit klart och beslut om produktionsstart
fattats av styrgruppen för projektet konstateras en förskjutning mellan åren avseende
investeringarna. Det innebär att en större andel av planerade investeringsutgifter
faller ut under 2016 än vad som tidigare beslutats om i strategisk plan och budget.
Beräkningar visar att investeringsutgifter för 2016 kommer att uppgå till 182 mnkr,
dvs 75 mnkr högre än tidigare uppskattning. Motsvarande investeringsutgift, (75
mnkr) kommer att reduceras i 2017 års investeringsplan.
Den totala ramen för projektet berörs således inte och ligger fast på samma nivå
enligt tidigare beslut.
Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker tekniska nämndens ansökan om tilläggsanslag om 75
mnkr för investeringar i kryssningskaj, projekt 10620.
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~Region

~Gotland
Tekniska nämnden 2016-01-20

TN §

21

Protokoll

Ansökan om tilläggsanslag för investeringar i kryssningskaj
1N 2016/100

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden ansöker hos region fullmäktige om tilläggsanslag med 75,0 mnkr för
investeringsutgifter avseende projekt 10620, kryssningskaj i Visby.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Tilläggsanslaget är ingen utökning av beslutad, total investeringsram, utan en
tidigareläggning av 2017 års investeringar.
I regionens investeringsplan 2016-2020 har tidigare tagits beslut om investeringar med
260 mnkr för byggande aven ny kryssningskaj, fördelat över perioden 2015-2018. I den
totala investeringsutgiften inlduderas kreditivränta med 10 mnkr. Till grund för
fördelningen av investeringarna mellan åren låg en uppskattning som gjordes i samband
med förprojektering aven ny kryssningskaj. I strategisk plan och budget för 2016-2020
finns i investeringsplanen en post upptagen avseende 2016 med 107 mnkr.
Efter att detalj projektering av projektet blivit klart och beslut om produktionsstart fattats
av styrgruppen för projektet, konstateras en förskjutning mellan åren avseende
investeringarna. Det innebär att en större andel av planerade investeringsutgifter faller ut
under 2016 än vad som tidigare beslutats om i strategisk plan och budget.
Beräkningar visar att investeringsutgifter för 2016 kommer att uppgå till
182 mnkr, dvs 75 mnkr högre än tidigare uppskattning. Motsvarande investeringsutgifter
kommer att reduceras i 2017 års investeringsplan.
Den totala ramen för projektet berörs således inte och ligger fast på samma nivå enligt
tidigare beslut.

Protokollsutdrag

RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Ledningskontoret
Karin Farinder
Mats Jansson

Ärendenr RS 2016/83
NYPS-id:
Handlingstyp: Tjänsteskrivelse

Datum: 8 feb 2016

Regionstyrelsen

Ansökan om medel ur anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder, för
projekt Uppbyggnad av konceptet Njut av Gotland

Förslag till beslut

•

Finansiellt stöd ur anslag 1:1, medel för regionala tillväxtåtgärder, beviljas
för projektet Uppbyggnad av konceptet J:{jut av Gotland med 44% av projektets
faktiska kostnader, sammanlagt dock högst 1 056 000 kronor.

•

Beslutet avser perioden 2016-02-01 - 2019-01-31. Skriftlig slutrapport med
utfall av indikatorer ska ha inkommit senast 2019-01-31.

Bakgrund

Visby Centrum har över tid utvecklats till en väl förankrad, effektiv och viktig
aktör för utvecklingen av Visby stadskärna. Visby Centrum har idag 205
medlemsföretag och den verksamhet som Visby Centrum och dess
medlemmar bedriver spelar stor roll.för gotländsk besöksnäring.
Fortfarande finns dock utmaningar för Visby och i förlängningen Gotland:
•
fortsatt behov av fler besökare utanför högsäsong
•
behov av att nå nya målgrupper
Syfte

Projektet syftar till att hållbart utveckla konceptet Njut av Gotland och utgöra ett
administrativt och drivande stöd för detta arbete. I Gotlands
evenemangsstrategi prioriteras evenemang utanför högsäsong och då särskilt
evenemang som skapar stort antal tillresande och har tillväxtpotentiaI och
varaktighet. Genom att utveckla konceptet J:{jut av Gotland skapas den typen av
evenemang. Visby Centrum ska i projektet samla mat- och restaurangkedjan
över hela Gotland.
Mål

Målsättningen med projektet är att:
•

ytterligare öka antalet besökare utanför högsäsong

•

stärka Gotland som kulinarisk region och resedestination

Besöksadress Vlsborgsal1en 19

E~post

Postadress SE·621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803

reglongotland@gotland.se

~Region

~Gotland
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Ärendenr RS 2016/83

Ledningskontoret
Region Gotland

•

möjliggöra för aktörer och näringar att nå ut till en bredare publik och
därmed få ökad lönsamhet

Genomförande
Njut av Got/and planeras bli ett helt år av kulinariska delupplevelser som går i
mål genom hel vecka med matupplevelser i Visby men också runt om på ön
under vecka 24. Arrangemangen ska bli årligt återkommande och kombinerar
ett flertal vecko- och weekendarrangemang under gemensamt varumärke Njut
av Gotland.
Inom projektet sker samverkan i hela kedjan, från produktion till kulinarisk
upplevelse och därmed stärks Gotlands position som mat- och
livsmedelsproducent genom unika evenemang. Visby Centtum kommer att
utveckla, hålla ihop och driva evenemangskonceptet som bygger på en
gemensam målbild och gemensamma åtaganden. Visby Centtums roll är att
entusiasmera, samordna, paketera, organisera, marknadsföra, etablera och
skapa långsiktig finansiering för koncept och evenemang på ett hållbart sätt.
Vad gäller de horisontella perspektiven vill projektet ta en aktiv ansats genom
att t ex ha som målsättning att bidra till integration där grupper och
organisationer, som vanligtvis inte träffas, kan mötas. I samarbetet med
Gotlands Internationella Företagarförening kan en internationell prägel ges till
delar av konceptet. Dessutom kommer planering och avstämning att göras
kontinuerligt med strateger med inriktning på integration och jämställdhet på
ledningskontoret.

Kostnads- och finansieringsbudget
Kostnader
Egen personal
Köpta tjänster/konsulter
Övriga kostnader

2016
399969
100000
283000

2017
453165
100000
233000

2018
466760
100000
2330QO

2019
42433
O
1000

Totalt
1362327
300000
750000

Summa kostnader

782969

786165

799760

43433

2412327
1056000
1356327

2412327

Fi~a~~i~tjri9

':."

")d,

343082
443083

299880

Privat medfinansiering

391484
391485

499880

21554
21879

Summa finansiering

782969

786165

799760

43433

Region Gotland, anslag 1:1

Bedömning
Projektet, som har för avsikt att utveckla och stärka två av Gotlands viktigaste
näringar besöksnäringen och mat/livsmedel, ligger i linje med Vision Gotland
2025 och det näringspolitiska programmet för 2012-2015. Projektet är även i
linje med den ännu inte beslutade Tillväxtplan 2016-2020, som lyfter fram
dessa näringars potenrial att stärka Gotlands tillväxt både ur ett nationellt och
internationellt perspektiv.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2016/83

Region Gotland

Den beslutade Evenemangsstrategin ger att regionala tillväxtmedel kan
godkännas för projekt utanför högsäsong under maximalt tre år och med
nedtrappande stödande!. Bifall kan ges om bedömningen samtidigt är att
planeringen tydligt visar på en långsiktig och hållbar ambition för tiden efter att
stöd kan godkännas.
Risker som ändå kan identifieras är t ex om näringslivet inte i tillräcklig
omfattning ser med intresse på det som ska skapas och/eller inte förstår sin
roll och sitt ansvar i att skapa långsiktighet för konceptet. En annan är att inte
rätt aktörer och intressenter i rätt tid involveras i planering och uppbyggnad.
Motivering till beslut

Projektet syftar till att skapa en ökad samverkan mellan mat- och
livsmedelsproducenter och den gotländska besöksnärillgen. På längre sikt
skapar projektet förutsättningar för fler resenärer året runt samtidigt som fler
konsumenter får upp ögonen för den gotländska livsmedelsproduktionen.
Ledningskontoret anser att projektet överensstämmer med de ambitioner
Region Gotland har för att utveckla Gotland till etr attraktivt resmål året runt.
Ledningskontoret föreslår därför regionstyrelsen att bevilja finansiering av
projektet.
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Region

Gotland
Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
Projektets namn

Uppbyggnad

av konceptet Njut av Gotland

Uppgifter om sökanden
Sökande

Organisationsnummer

Visby Centrum

556571-3079

AB

Postnummer och ortnamn

Postadress
Österväg

Arbetsställenummer (CFAR)

3B

62145

Visby

Församling/socken

Telefon och telefax

Visby

0702-811560

e-post

Plusgiro / bankgiro / bankkonto

info@visbycentrum.se

5513-2971

Ar sökanden skyldig att redovisa moms för den
verksamhet som bedrivs i projektet?

Ja

Observera att intyget från Skattemyndigheten ska avse
groiektets verksamhet.
Sökt belopp från Gotlands kommun i kronor:

1056165

D

Nej, bifogar intyg från Skattemyndigheten

Kommer ansökan om EUmedel att lämnas för projektet?

Nej

Projektorganisation
Projektledare
Magnus Olsson

Kontaktperson i frågor som rör projektets ekonomi
Safi Söderstrand

Telefon och telefax

Telefon och telefax

0702-81 1560

08-408 068 06

e-post
magnus.olsson@visbycentrum.se

e-post
sofi@mevona.se

Sökandens bank
Bankens namn
Swedbank

Kontaktperson
Pernilla Wessberg

Postadress
Österväg 10

Postnummer och ortnamn
62145 Visby

Telefon
0498-40 44 00

Telefax
0498-212025

e-post
pernilla.wessberg@swedbank.se

Sökandens revisor
Företagets namn
Grant Thornton

Kontaktperson
Tore Karlström

Postadress
Hästgatan 24

Postnummer och ortnamn
62156 Visby

Telefon
0498-258580

Telefax

e-post
tore.karlstrom@se.gt.com
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Bifoga utförlig projektbeskrivning i 13
bilaga till ansökan
Behovsanalys.

Visby Centrum har över tid utvecklats till en väl förankrad, effektiv och viktig aktör för utvecklingen av
Visby stadskärna. Visby Centrum har idag 205 medlemsföretag och den verksamhet som Visby
Centrum och dess medlemmar bedriver spelar stor roll för gotländsk besöksnäring.
Fortfarande finns dock utmaningar för Visby och i förlängningen Gotland:
•
•

Fortsatt behov av fler besökare utanför högsäsong
Behov av att nå nya målgrupper

Visby Centrum har förutsättningar att bidra till förändring. Visby Centrum har stor vana att starta,
genomföra och utveckla arrangemang. Projektet Magisk Vinter har under sina tre år ökat antalet
reseanledningar under perioden september till maj från fem till tjugo och antalet gästnätter har gått
från 833.000 år 2013 till cirka 925.000 2015. Med nya medlemmar, samt utvecklat samarbete med till
exempel Gotlands Förenade besöksnäring, Tillväxt Gotland, Inspiration Gotland, Gotlands
Hushållningssällskap samt handelsföreningar utanför Visby, har Visby Centrum unika möjligheter att
bli den aktör som fortsätter utveckla hållbara evenemang och besöksanledningar som skapar ett stort
antal tillresande under lågsäsong.
Projektets syfte: (Vad syftar projektet till?)

Projektet syftar till att hållbart utveckla konceptet Njut av Gotland och utgöra ett administrativt och
drivande stöd för detta arbete.
I Gotlands evenemangsstrategi prioriteras evenemang utanför högsäsong och då särskilt evenemang
som skapar stort antal tillresande och har tillväxtpotential och varaktighet. Njut av Gotland - en
matfestival är just den typen av evenemang.
Visby Centrum ska i projektet samla hela mat- och restaurang kedjan till ett gemensamt evenemang.
Mål: (Vad skall projektet uppnå för resultat?)

Konceptet Njut av Gotland ska:
•
•
•

Ytterligare öka antalet besökare utanför högsäsong
Stärka Gotland som kulinarisk region och resedestination
Möjliggöra för aktörer och näringar att nå ut till en bredare publik och därmed få ökad
lönsamhet.

Effektrnål
•
•
•

Öka antalet sålda paketresor se p- maj/jun med 20 % (2015 4300 paket - 2018 5 200 paket)
Stärka positionen som bästa resmål året runt
Stärka Gotland som kulinarisk region och resedestination

Verksamhetsrnål
•
•
•
•

Gotland har fått ytterligare en stark reseanledning utanför högsäsong
Njuta av Gotland - en matfestival är ett långsiktigt evenemang med egen bärkraft
Njuta av Gotland - en matfestival är etablerat som "varumärke"
Visby Centrum har välutvecklad, kontinuerlig samverkan med aktörer inom livsmedels- och
restaurang näringen

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

•

Aktörer som aktivt ska delta i uppbyggnad och genomförande av konceptet Njut av Gotland
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Projektorganisation I deltagare: (Vilka medverkar?)
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Visby centrum är projektägare
I Styrgruppen ingår
Gotlands Media, LRF, Gotland Grönt Centrum, Krögarföreningen, Destination Gotland, och Goda
Gotland.
I de olika projektgrupperna ingår även.
Gotlands förenade besöksnäring, Inspiration Gotland, Gotland Grönt centrum, Tillväxt Gotland, Goda
Gotland, Gotlands Slagteri, Världsarvssamordnare, Projektet Hållbar besöksnäring (Hansa Utbildning
& Kompetenscentrum), Gotlandssnus, Spendrups, Keges Grosshandel, Kulinariska Gotland, Hotelloch Restaurangprogrammet, Visby Festivalen, Innerstadsföreningen, DBW's Innerstadsförening,
Region Gotland- tillståndsenheten, livsmedelsenheten, trafikenheten och markupplåtelseenheten.
(För fullständig projektorganisation, se bilaga Projektorganisation Njut av Gotland)
Samtliga av dessa organisationer och företag har kontaktats och fått en presentation av konceptet (Se
bilaga Njut av Gotland-Konceptpresentation). Samtliga ställer sig positiva och vill vara delaktiga i både
planering och genomförande.
Destination Gotland och Gotlands Media kommer marknadsföra och promota via sina kanaler. LRF,
Goda Gotland och Gotlands Krögarförening kommer att bidra till att nå ut till de lokala enheterna och
medlemmarna.

Genomförande: (Vad ska göras i projektet för att uppnå syfte och mål?)

•

Njut av Gotland - en matfestival

Njut av Gotland planeras bli ett helt år av kulinariska delupplevelser som går i mål genom hel vecka
med matupplevelser i Visby men också runt om på ön under vecka 24. Arrangemanget ska bli årligt
återkommande och året fram till själva höjdpunkten har flera weekendevenemang som sparrisfestival,
skördefest, primörpremiär, tryffelfestival etc. Weekends/reseanledningar som redan finns kommer
alltså paketeras in i helheten Njut av Gotland - en matfestival.
(Se fullständig projektplan i bilagan Njut av Gotland Projektplan 2016-2018)
Njut av Gotland - en matfestival kommer alltså att få en årscykel med flera reseanledningar utanför
högsäsong samt en hel veckas höjdpunkt v 24.
Vecka 24 kommer innebära aktiviteter i Visby men också aktiviteter på landsbygden med öppna
gårdar, gårdsbutiker, provsmakning ar och öppet i cafeer och restauranger på hela Gotland.
Iden är att samverka i hela kedjan, från produktion till kulinarisk upplevelse och att därmed stärka
Gotlands position som mat- och livsmedelsproducent genom unikt evenemang. Här har Visby
Centrum möjligheten att förpacka, hålla ihop och driva ett evenemangskoncept som pågår under ett
helt år med olika del projekt. Tydlig samverkan med gemensam mål bild och gemensamma åtaganden
blir avgörande för projektets varaktighet. Visby Centrums roll är att entusiasmera, samordna,
paketera, organisera, marknadsföra och etablera evenemanget till ytterligare en reseanledning
utanför högsäsong. (Se bilaga Njut av Gotland-Konceptpresentation)
En analys av struktur för långsiktighet vid projektet slut skall göras kontinuerligt under projekttiden;
finns tydlig organisation? är samverkan tydligt definierad, är finansiering säkrad, finns vilja - fråga
deltagare i projektet (näringsliv)

3(8)

Uppföljning: (Hur ska process och resultat analyseras?)
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Kvantitativ analys - gästnätter v 24 och under evenemang över året.
Enkät till besökare som svarar på hur Gotland som region nu är stärkt som reseanledning,
som kulinarisk ort värd att besöka, som region med god livsmedelsproduktion, som region väl
värt besök året runt osv
Enkät till näringen som svarar på vilka vinster evenemangskonceptet har genererat. Till
exempel högre omsättning utanför högsäsong, nya besökare, marknadsföring, etc.
Exponering i media lokalt och nationellt.

Ange detaljer i bilaga till ansökan
Tid- och aktivitetsplan

Startdatum

Slutdatum

Samordning, planering, säkra långsiktig finansiering,
analys och utvärdering (Se bilaga 4 & 5 Njut av Gotland
ProiektorQanisation & Njut av Gotland Proiektplan)

2016-01-01

2019-01-31

Utvärdering och slutredovisning

2018-11-01

2019-01-31

Kostnad

.. b ara resu ltat (utfallet ska redovisas i projektets slutrapport)
I n dOk
" ktets mat
I atorer - proJe
Temaindikator

Vid projektstart

Vid projektets slut

Besökande, antal

(V24 2015) 12 500

(V24 2018) 17 500

25

35

200

400

Evenemang, antal (sep-maj/juni)
Exponeringstillfällen, antal
Företag, antal deltagande

2

Förstudier, antal
Nätverk, antal nya
Produkter, antal nya

Resultatindikator

Totalt antal

varav kvinnor

varav män

Arbetstillfällen, antal nyskapade
Deltagare, antal
Företag, antal nya, ledda av
Projektledare

1

Horisontella mål - beskriv projektets påverkan inom följande områden:
Folkhälsa

Projektet kan bidra till ökad folkhälsa genom att marknadsföra, servera och sälja nyttiga, närproducerade
produkter. Genom att erbjuda olika evenemang med fokus på god matlagning och bra råvaror kan projektet
bidra till att fler lär sig och får del av den högkvalitativa gotländska livsmedelsproduktionen.
Vidare kommer projektet att arbeta för folkhälsan ur ett bredare perspektiv och arbeta utefter de handlings
planer som Region Gotland tagit fram och vara en del av "God ordning på stan". Planering och avstämning
kommer att göras kontinuerligt i samråd med Folkhälsostrategen.
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Integration

Vi kommer jobba för att motverka all form av segregering. Målsättningen är att projektet skall bidra till
integration där grupper och organisationen som vanligtvis inte träffas kan mötas. Det ökade antalet nya
människor med uppehållstillstånd kommer att kunna bidra till att vissa delar får en internationell prägel och
detta tillsammans med samarbete med Gotlands Internationella Företagarförening skapar en arena för
arbeten. Internationella influenser skapade tillsammans med gotländska råvaror.
Jämställdhet
De tilltänkta aktiviteterna breder ut sig rejält gällande målgrupper sett till ålder och kön och alla aktiviteter
kommer vara öppna för alla.
Vidare kommer projektet att arbeta för jämställdhet ur ett bredare perspektiv och arbeta utefter de handlings
planer som Region Gotland tagit fram. Planering och avstämning kommer att göras kontinuerligt i samråd med
Jämställdhetsstrategen.
Miljö I ekologisk hållbarhet
Projektet bidrar till miljö- och ekologisk hållbarhet på så sätt att det är gotländska råvaror och gotländsk
livsmedelsproduktion som marknadsförs och säljs under Njut av Gotland. Det är närproducerad mat som
serveras och förutom ökat antal gästniltter och utvecklad besöksnäring är målet också att öppna marknaden
för gotländska råvaror och produkter.

I a f lonen pa. f'T
oljan d e SI"d or
H""am ta summorna ran u 19 e specl"fk
2016

2017

2018

2019

Egen personal

399969

453165

466760

42433

Extern personal/Köpta tjänster/
Konsulter'

100000

100000

100000

O

Aktiviteter/Marknadsföring"

200000

200000

200000

O

Investeringar / Avskrivningar

50000

O

O

O

Övriga kostnader

33000

33000

33000

1 000

Summa bokförda kostnader

782969

786165

799760

43433

782959

786165

799760

43433

Kostnader

Total
1 362327
300000
600000
50000
100000
2412327

Direktfinansierade kostnader
Eget arbete
Ideellt arbete

Totalt för projektet

2412327

* Avser reklambyråarvode, benehmarking, kundundersökningar, programkoordinator
** Avser framtagande av profilmaterial, deltagande på mässor, marknader, annonsering

Offentlig kontant medfinansiering
Gotlands kommun, anslag 1:1,
regional tillväxt

2016

2017

2018

2019

391 485

343083

299880

21 717

Total
1 056165

Privat kontant medfinansiering
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Visby Centrum

391 485

443083

499880

21 717

1 206165

Summa kontant medfinansiering

391 485

443083

499880

21 717

1 206165

Totalt för projektet

782969

786165

799760

43433

2412327
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Underskrift av behörig firmatecknare
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Ort, datum

Namnförtydligande

Budgetspecifikation
Bokförda - faktiska kostnader
Egen personal -

Projektanställdas löner och sociala avgifter

2016
Bruttolön per
månad
27000
Projektledare (Rekrytering påbörjas i mitten av feb)

Namn och arbetsuppgift

Soc. avg. per
månad
12997

Antal månader

10

Summa:

Kostnad

399969

399969

2017
Namn och arbetsuppgift
Projektledare

Summa:

Bruttolön per
månad
27810

Soe. avg per
månad
13387

Antal månader

11

Kostnad

453165

453165
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2018 och 2019

Projektledare 2018

Bruttolön per
månad
28645

Soc, avg per
månad
13387

Projektledare 2019

28645

13788

Namn och arbetsuppgift

Antal månader

Kostnad

11

453165

1

42433

495598

Summa:

Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnads budget i ansökan under faktiska
kostnader vid kostnadsslaget Egen personal

Extern personal I köpta tjänster I konsulter
Typ av kostnad
Konsultkostnad*

2016

2017

2018

2019

Totalt

100000

100000

100000

O

300000

100000

100000

100 000

O

300000

(offertförfrågningar under våren 2016)
Summa:

" Avser reklambyråarvode, benehmarking, kundundersökningar, programkoordinator

Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under
kostnadsslaget Extern personal I köpta tjänster I konsulter,

Investeringar
20162019
Typ av investering/inventarier

Inköpspris

Livslängd i år

Inköp av evenemangstält Njut av Gotland

50000

3

Summa:

50000

Avskrivning

Totalt
50000
50000

Summan för respektive år förs in på sammanställnigen av total kostnadsbudget i ansökan under
kostnadsslaget Investeringar.

Övriga kostnader
Typ av kostnad

2016

2017

2018

2019

Kontorsmaterial, böcker, trycksaker o s v

1 000

1000

1000

1 000

Telefon-, internet, el- och portokostnader

12000

12000

12000

Resorilogi

20000

20000

20000

Aktiviteter/Marknadsföring*l"

200000

200000

200000

Summa:

233000

233000

233000

1000

" A vser framtagande av profilmaterial, deltagande på mEissor, marknader, annonsering.
*" Fördelningen avannonsering: 70% nationellt och 30% lokall.

Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under
kostnadsslaget Övriga kostnader.
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Bilagor till ansökan

Bilaga nr

Bilagans namn

1

Njut av Gotland Festivalen (Uppläggsförslag)

2

Njut av Gotland ( Koncept presentation)

3

Slutrapport Magisk Vinter ver.2 dec 2015 (Slutversion lämnas in under februari 2016)

4

Njut av Gotland Projektorganisation

5

Njut av Gotland Projektplan 2016-2018

Skicka ansökan till Region Gotland, Ledningskontoret, Näringslivsenheten, 621 81 VISBY.

8(8)
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"Njut av Gotland" - En matfestival på Gotland
Gotland har många fantastiska råvaror, restauranger, kockar, bagare, livsmedels- och
dryckesproducenter. Allt detta tillsammans har skapat ett gott rykte i övriga Sverige och
internationellt. Gotländska produkter är synonymt med hög kvalitet.
Nu är det dags att dra nytta av detta och på bästa sätt skapa ett evenemang som bidrar till
ytterligare tillväxt för hela Gotland.
Årets Tillväxtkommun 2018

Njut av Gotland festivalen har stor potential att bli en viktig kugge i hjulet som skall ta oss närmare
målet att öka tillväxten på ön och då även aspirera på Årets Tillväxtkommun 2018.
I den varumärkesstrategi som tagits fram för projektet Årets Tillväxtkommun handlar ett område om

att besöka och mötas. "att skapa nya säsonger och våga prioritera de marknader och målgrupper där
vi ser störst potential."
Prioriterade målgrupperför detta är bland annat aktiva par som vill njuta av långhelger med det goda
livet. Fokus ligger på Stockholm/Mälardalen, men även södra Finland och norra Tyskland.
Vidare iVarumärkesstrategin hittar vi Näringsliv med målsättning att få fler företag att både etablera
sig och investera här. "De branscher som vi i första hand prioriterar är besöksnäringen,

livsmedelsnäringen (från jord till måltidsupplevelse) samt den kreativa och distansoberoende
sektorn. II
Ansatsen för hela projektet är hållbar utveckling och vad kan då vara mer lämpligt visa upp allt
fantastiskt som produceras ute på våra gårdar och som serveras på våra restauranger och säljs i våra
butiker?
I år har det skapats två otroliga temaveckor som förlängt säsongen, nästa steg är att skapa ett
evenemang som ser till att även starta säsongen tidigare.
Detta evenemang är Smak av Gotland som förslagsvis förläggs torsdag-söndag under vecka 24,
närmare bestämt 16-19/6.

Fördelarna är många att förlägga evenemanget vecka 24.
- Vädret brukar vara stabilt.
- Både båtarna och hotellen har lågt bokningstryck
- Kryssningstrafiken är igång och vi kan säkert få någon av de stora att göra en matkryssning hit,
likt Crimetime fick till det med Birka.
- En del av sommartrafiklinjerna har kommit igång med flyget.
- Har vintern varit lång så har med största sannolikhet alla primörer hunnit växa till sig.
- Har vintern varit kort så är möjligheterna stora att vi även har färska bär.

21

En festival som inkluderar och förenar hela Gotland.
Detta är inget litet projekt och för att lyckas med detta krävs det samarbete och en vilja på alla plan
och mellan ett flertal organisationer och inom hela näringen.
Visby Centrum, Tillväxt Gotland, Krögarföreningen, Gubis, lRF, Region Gotland, Destination Gotland,
Gotlandsflyg, Gotland Handel, Spendrups och Gotlands Bryggeri, Barlingbo bryggeri, Gotland Grönt
Centrum, goGotland, Kulinariska Gotland, Keges Grosshandel, Gotlands Slagteri,
Hushållningssällskapet, Gotlandssnus, Sockenföreningarna, Restaurangprogrammet, Ejmunds,
Widegrens, Ryftes, Röcklingers med flera.
Visby kommer att vara huvudplatsen för evenemanget, men hela Gotland skall vara med och gynnas
av arrangemanget. Det skall vara öppna gårdar, sparrisskola, fabriksbesök både anpassade för egna
turer, men även för bussresor på samma sätt som under både Crimetime och Art Week.
Primörpremiären- En viktig stöttepelare under festivalen.
Idag genomför Visby Centrum tillsammans med bland annat Kulinariska Gotland,
Hushållningssällskapet och Destination Gotland- Primörpremiären.
Det är ett evenemang som engagerar hela ön och som skapar trafik och engagemang över hela ön.
Det är marknader, öppna gårdar, sparris vandring och primörmiddag.
Primörpremiären har stor potential och därför skall den vara en betydande del av festivalen.
Även andra speciella arrangemang som genomförs skall ges möjlighet att bli en del av detta.
Tillexempel VM i Gotlandsdricke. Genom att öka medvetenheten om kulturen kring denna dryck ökar
vi chanserna för att traditionen inte kommer att dö ut.
Tänk att låta mästerskapet avgöras i Sankta Karin och kombinera detta med en historisk utställning.
Ett tänkbart upplägg för att få en bild av hur det skulle kunna se ut under festivalen.

Södertorg:
Primör och Grönsaksmarknad
Stora Torget:
Matmarknad med delikatesser, och restaurang torg.
Olika tält för olika varor- Fisk, fågel, kött, mejeri, bageri, kokböcker, delikatesser med mera.
S:t Karin:
live underhållning från scen, kockarnas kamp, matföreläsningar och tävlingar
Vem kan äta flest korvar på 3 minuter? Vem gör godast saffranspannkaka?
Klosterlängan:
Dryck - här träffar du mikrobryggerier, Gotlands Bryggeri, Barlingbo bryggeri, Halfvede Musteri,
Gotlands Musteri, Gute vin och andra dryckesproducenter som finns på ön.
Sankta Karin
Gotlands dricke bryggning och historia
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Safari
Organiserade besök på gårdar, bryggerier, odlingar med bussturer och privata turer.

Festivalen skulle kunna pågå.
Torsdag 16/6: 12-20
Fredag 17/6: 11-21
Lördag 18/6: 11-21
Söndag 19/6: 11-16
Med dessa öppettider möjliggör vi för att våra restauranger har möjlighet att även ha öppet sina
ordinarie tider på kvällen och ta hem festivalen till sig själva och vart deras kreativitet för dem.
För att ta sig mellan de olika ställen går det givetvis att gå, men vi skulle även kunna erbjuda att få
åka med både det röda och blåa tåget. Allt för att underlätta för funktionshindrade och samtidigt
kunna göra det till en riktig familjefest.

Projektplan 2016-2018
2016
Njut av Gotland Festivalen (v24)
Njut av Gotland Crime – Mördande Gott (v33)
Njut av Gotland – Alla Tiders Jul (V47-51)
Hansa Chef of the year – Utse Gotlands bidrag.

Totalt: 9 evenemang

2017
Njut av Gotland – Vinterkoncept (Jan/feb)
Njut av Gotland – Sparrispremiär (Maj)
Njut av Gotland Festivalen (v24)
Njut av Gotland Crime – Mördande Gott (v33)
Njut av Gotland – Höstkoncept (Sep)
Njut av Gotland – Alla Tiders Jul (V47-51)
Hansa Chef of the Year – Utse Gotlands bidrag
Totalt: 12 evenemang

2018
Njut av Gotland – Vinterkoncept (Jan/feb)
Njut av Gotland – Sparrispremiär (Maj)
Njut av Gotland Festivalen (v24)
Njut av Gotland Crime – Mördande Gott (v33)
Njut av Gotland – Sensommar koncept (Sep)
Njut av Gotland – Höst Koncept (Okt)
Njut av Gotland – Alla Tiders Jul (V47-51)
Njut av Gotland – Marknader (7 st)
Hansa Chef of the Year – Utse Gotlands bidrag
Totalt: 18 evenemang

Tids- och aktivitets plan 2016
Aktiviteter 2016
Njut av Gotland Festivalen (V24)
Införsäljning näringsliv
Sätta ihop projektgrupper
Paketeteringsarbete
Marknadsföring mot deltagare
Marknadsföring mot gäster
Söka tillstånd
Boka till festivalområdet (tält, bord, etc)
Sätta ihop festivalprogram
Rekrytera volontärer
Kickoff/utbildning
Genomförande
Uppföljning/utvärdering
Ekonomiavstämning
Njut av Gotland - Crime (V33)
Marknadsföring mot deltagare
Marknadsföring mot gäster
Söka tillstånd
Boka till festivalområdet (tält, bord, etc)
Sätta ihop festivalprogram
Rekrytera volontärer
Kickoff/utbildning
Genomförande
Uppföljning/Utvärdering
Ekonomiavstämning
Njut av Gotland - Alla Tiders Jul (v47-51)
Marknadsföring mot deltagare
Marknadsföring mot gäster
Söka tillstånd
Boka till festivalområdet (tält, bord, etc)
Sätta ihop festivalprogram
Rekrytera volontärer
Genomförande
Uppföljning/Utvärdering
Hansa Chef of the Year
Tävlingsplanering
Kvaltävling (KEGES Nose to Tail)
Final Bergen Norge
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Tids- och aktivitets plan 2017
Aktivitet
Njut av Gotland – Vinterkoncept
Hansa Chef of the year
Njut av Gotland – Sparrispremiär
Njut av Gotland Festivalen
Njut av Gotland Crime– Mördande gott
Njut av Gotland– Höstkoncept
Njut av Gotland– Alla tiders Jul (V46-50)

Startdatum Planering Slutdatum Genomförande
2016-11-01
2017-03-01
2017-01-16
2017-01-16
2017-05-02
2017-05-02
2017-09-01

2017-02-05
2017-06-09
2017-05-22
2017-06-19
2017-08-21
2017-09-04
2017-12-18

Tids- och aktivitets plan 2018
Aktivitet
Njut av Gotland – Vinterkoncept
Hansa Chef of the year
Njut av Gotland – Sparrispremiär
Njut av Gotland Festivalen
Njut av Gotland Crime– Mördande gott
Njut av Gotland– Sensommarkoncept
Njut av Gotland– Höstkoncept
Njut av Gotland– Alla tiders Jul (V46-50)
Njut av Gotland– Marknader * (7 st)
*7 matmarknader under vår/sommar/hösthelger

Startdatum Planering Slutdatum Genomförande
2017-11-01
2018-03-01
2018-01-16
2018-01-16
2018-05-02
2018-05-02
2018-05-02
2018-09-01
2017-11-01

2018-02-04
2018-06-08
2018-05-20
2018-06-17
2018-08-19
2018-09-02
2018-09-30
2018-12-23
2018-11-18
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•

”Njut av Gotland”
- En kulinarisk festival på Gotland -

Varför?
• Gynna Gotland (årets tillväxtkommun 2018)
• Starta säsongen tidigare
• Få fler att besöka ön under vecka 24
• Addera en vecka till året
• Marknadsföra från jord till bord – råvaror, förädlare,
produkter och restauratörer.

Hur?
• Marknad
• Foodcourt
• Safari
• Matkryssning
• Underhållning & aktiviteter
• Spinoffer under resten av året

Marknad

Foodcourt

Safari

Underhållning

Aktiviteter

När och var
• 16-19 juni (v.24)
• Visby och hela Gotland
• Södertorg, Stora Torget, S:t Karin och Klosterlängan.

För vem?
• Stockholm & Mälardalen
• Södra Finland & Norra Tyskland
• Aktiva par som njuter av långhelg med det goda livet
• Kryssningsresenärer

Fördelar?!
• Vädret brukar vara stabilt.
• Båtarna och hotellen har lägre bokningstryck.
• Matkryssning (likt Crimetime med Birka).
• Sommartrafiklinjerna har kommit igång med båt och
flyg.
• Om lång vinter – primörerna har fått växa till sig.
• Om kort vinter – Möjlighet till färska bär

Hemsida & App
• Schema & karta
• Deltagare
• Sponsorer
• Webbshop

Spinoffer
• Njut av Gotland Crime – Mördande gott!
• Njut av Gotland Sparrispremiär
• Njut av Gotland Havets läckerheter
• Njut av Gotland Skördefestival
• Njut av Gotlandsjul
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Preliminär slutrapport Magisk Vinter
Projekttid
130107-160131
Projektägare Visby Centrum
Projektledare Josefine Eriksson
(Hanna Jörnhammar 09/2015-12/2015)

•

Sammanfattning
Projektet Magisk Vinter har varit en viktig del i såväl Visby Centrums och stadskärnans
viktiga utveckling, som för hela Gotlands positiva tillväxt, avseende den potential som finns
för att bli en året-runt destination.
Vid projektets start genomförde Visby Centrum fem evenemang per år. Idag är Visby
Centrum värd för närmare 20 evenemang och aktiviteter, och därtill är man även med och
stöttar med sin kunskap, marknadsföring och sitt deltagande vid flertalet andra evenemang, då
arrangerade av andra aktörer.
Evenemangen har varit en central del i projektet och har idag blivit en viktig synonym till
Visby Centrum. Besökaren och konsumenten har fått ett större intresse för stadskärnan och det
gotländska näringslivet har skapat många givande samarbeten med Visby Centrum. Exempel
på dessa är Visby Centrum och Destination Gotland, i satsningen på en alltmer bred och
kärnfull julsäsong.
Här kan också nämnas samarbetet med Medeltidsveckan där Medeltidajul införlivades i
decembers aktiviteter. Detta lockade redan första året tusentals besökare. Samma helg ökade
Destination Gotland nästan 300 % i antal resenärer, vilket är ett mycket gott resultat för
evenemanget.
Visby Centrum har i nuläget drygt 200 medlemsföretag som jobbar tillsammans. Det är en
nästintill fördubbling på tre år och visar på att det som skett och ännu sker i stadskärnan har
varit ett viktigt fragment för stadskärnans överlevnad - Samverkan och samhörighet skapar
goda resultat!
Visby Centrum har också varit en stor del i att man har flyttat fokus från att Visby och
Gotland varit en sommardestination i betraktarens öga, till att man nu är intresserad och
benägen att besöka stadskärnan (och hela Gotland), för såväl gotlänningar som besökare.
Projektet har i sig skapat förutsättningar fOr stadskärnans företag att våga satsa och utveckla
sin verksamhet, man har samverkat med både stora och små aktörer och man har bidragit till
en ökad livskvalitet för besökaren och gotlänningen. Man har i en annars defensiv och vikande
stadskärnatrend utifrån ett nationellt perspektiv istället haft en positiv framgång med
nyetablerade kedjor såsom BR leksaker, Stadium, Kicks, Espresso House, Teknikmagasinet
och Kjell & Company, liksom flera mindre och genuina butiker med mer lokal prägel och med
mycket varierat utbud.
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Visby Centrum har dessutom under projektets tid mottagit utmärkelser såsom Arets butik,
Arets trevligaste handelsplats och Gotlands Turismpris. Dessutom har man varit nominerad till
det Svenska Turismpriset, Sveriges bästa centrum ledare och Arets marknadsförare på Gotland.
Med dessa etableringar och utmärkelser är projektet ett tydligt bevis på att arbetet som
genomförts har bidragit till positiv tillväxt för stadskärnan. Visby Centrum har gjort ett
trendbrott där vi är övertygade om att stadskärnan kommer växa sig allt starkare som en given
del i den gotländska utvecklingen, och en viktig beståndsdel och konkurrensfaktor för
besöksnäringen.
•

Måluppfyllelse
Projektet har haft som mål att;

~

Flertalet nya aktiviteter skall skapas under de tre år som projekttiden fortlöper, årstiden
september-maj.
Vid projektets början genomförde Visby Centrum fem evenemang, idag är man värd för ca 20
evenemang. Exempel på evenemang som har skapats under projektets tre år är
Visby Fasbion Weekend med uppåt 60 underliggande aktiviteter fördelat på fyra dagar i
maj. Besökaren har fått tagit del av modevisningar, föreläsningar, fester, prova-på
aktiviteter, lokala historier och större rikstäckande. Evenemanget har även haft en
spridning i svenska kända bloggar och andra stora nätverk, och en av evenemangets
huvudpunkter 2015 var ett besök av självaste Lars Wallin, Sveriges främste "couture
designer".
Alla tiders jul. Julen har varit en stor del i projektet och man har lyckats med att gå från
en helg till en helt ny säsong. l projektet har man arrangerat flertalet julmarknader och
utvecklat nivån på dessa till en allt mer attraktiv plats för handlaren, och besökaren har
bjudits på en allt mer gemytlig marknadsplats. Man har också i projektet anlagt en isbana
i Sankta Karins kyrkoruin under vintertid, arrangerat en Levande julkalender som lockar
till gemenskap, samhörighet och besök i stadskärnan alla dagar fram till jul och man har
tillsammans med Medeltidsveckan skapat Medeltidajul. Exempel på andra j ulaktiviteter
har varit tomteland och en tomteparad.

~

Projektet skall ingå i !lera befintliga aktiviteter, i syfte till att stödja upp och utveckla
dessa.
Visbys Centrums befintliga evenemang har utvecklats liksom att Visby Centrum har varit en
del av flera andra evenemang såsom Visbys midsommarfirande, Gotland Pride,
Primörpremiären, Tryffelfestivalen, Gotland Art Week och Crimetime. Flera av dessa har varit
betydelsefulla evenemang för den gotländska besöksnäringen och en förlängning av
sommarsäsongen. Visby Centrum har med sina medlemmar, sitt nätverk, sin kunskap och
erfarenhet varit med och utvecklat och drivit på en positiv tillväxt för hela Gotlands del.

~

År 3 skall målet vara att lägga fokus på att bygga och utveckla de stående aktiviteterna
och se till att dessa fortlöper med starka aktörer och intresserade och engagerade
besökare.
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Projektets sista år har till stor del handlat om att utveckla de evenemang som ditintills skapats
och se till möjligheten för dessa att fortsätta arrangeras med Visby Centrum som arrangör eller
genom andra möj Iigheter.
Medeltida j ul är ett positivt exempel på hur ett evenemang nu fortlöper med en stark
huvudaktör, dvs Medeltidsveckan. Dock med Visby Centrum som stöd i att engagera och
marknadsföra.
I Visby Centrums affårsplan fOr 2016 planeras för att samtliga aktiviteter som skapats under
projektet ska fortsätta att genomföras.

»

En tydlig samverkan kring de Gotländska näringsidkarna skall skapas.
Visby Centrum har tagit ett stort steg de senaste tre åren och har i och med projektets
möj Iigheter gjort ett betydande avtryck för såväl den enskilda besökaren såsom de gotländska
näringsidkarna. Exempel på dessa är samarbetet sinsemellan Visby Centrum och Destination
Gotland, i satsningen på en bred och innehållsrikjulsäsong, och samarbetet med
Medeltidsveckan där Medeltidajul skapades, som redan första året lockade tusentalet
besökare.
I arbetet kring isbanan i Sankta Karins kyrkoruin var samverkan kring näringsliv, region,
idrott och kultur en avgörande del för att det skulle vara genomförbart.
Visby Centrum samverkar och arbetar nära Tillväxt Gotland som genomgått en stor förändring
under tiden för projektet.
Visby Centrum har på olika sätt varit en aktiv del att Gotlands Besöksnäring under dessa år
formerats och kan vara en aktiv partner i arbetet framåt mot gemensamma mål.

•

Horisontella mål- Folkhälsa I Integration I Jämställdhet I Miljö
Projektets långsiktiga satsning har gett nyskapande av miljöer och upplevelser som stimulerar
människans både inre och yttre faktorer. Projektet har skapat flera fysiska aktiviteter, men
också aktiviteter som främjar människans inre hälsa såsom kreativitet och fantasi. Centrumets
tillgänglighet har lockat alltifrån ett par hundra besökare på evenemangen till flera tusen.
Äldersspannet på besökaren är bred och man har lockat både yngre och äldre, där
Påskmarschen är exempel på en typisk familjeaktivitet som lockar den yngre publiken i
huvudsak och Visby Fashion Weekend en mer ungdomlig publik. Tryffelfestivalen och
Visbydagen är exempel på en mer mogen publik.
Projektet har varit en del i exempelvis Gotland Pride, där huvudsyftet är att visa på
människors lika värde och att kön, ålder eller kultur inte spelar någon roll. Projektet har
dessutom involverat besökaren som en del i evenemanget, och på så vis har solidaritet,
lojalitet och återkommande besök varit ett gott resultat.
Samarbeten och integration har utformats och man har jobbat tillsammans med grupper och
organisationer som annars kanske inte hade arbetat tillsammans, och på så vis har flera goda
resultat uppkommit. Isbanan i Sankta Karins ruin är ett exempel, som genomfördes utav
näringslivet, kulturen, idrotten och regionen på ön.
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Projektet har tyvärr inte nått ända fram vid marknadsföring på fler språk än svenska, och har
på så vis förmodligen missat en viss målgrupp, såsom internationella besökare exempelvis.
Detta är idag en allt mer viktig faktor i en stad som jobbar för turismen, och allt fler
internationella besökare. Kommunikationen har utvecklats och haft ett mycket påtaglig
positivt resultat på svenska, men man har missat att kommunicera på fler språk än så. l och
med den nya Kryssningskajen i Visby och det ökade intresset från internationella besökare är
det till mycket stor vikt att denna del förbättras och utvecklas i en snabb takt, såväl på hems ida
som i annonser som ritar sig till hitresande. Därtill är det oerhört viktigt att man jobbar
tillsammans med medlemmarna i stadskärnan för att skapa en positiv bild av hela centrumet
när det kommer till bemötande av internationella gäster och andra kulturer. Genom att
välkomna våra besökare på deras plan skapar vi en allt mer trivsammare, kommunikativ och
exportmogen stad. Dessutom breddar vi vår målgrupp och på så vis kan vi locka fler besökare
som besöker oss över dagen, men också som stannar på ön under en längre period. Ett brajobb
med våra kryssningsbesökare är vår bästa marknadsföring, och vi skapar då förutsättningar för
längre besök i framtiden.
Projektet har arbetat för att påverka miljön och en ekologisk hållbarhet på ett positivt eller
neutralt sätt. Dock har projektet inte fullt ut dokumenterat dessa resultat vid utvärdering, vilket
annars hade gett en klar mall att utgå ifrån fortsättningsvis. I ett framtida arbete bör en sådan
införas.
Genom Visby Centrums arbete med Magisk Vinter kan man idag tydligt se att Visby som
plats är just en mötesplats för så gammal som ung, besökare eller boende. Projektet har visat
vikten av att vara en öppen mötesplats där vi genom samverkan skapar känslan av att alla är
välkomna.

•

Koppling till andra projekt
Under projekttiden har Gotlands Krögarförenings medlemmar även blivit medlemmar i Visby
Centrum med alla de positiva delar detta innebär. Tillsammans har aktiviteter såsom
Primörpremiär och Tryffelfestival kunnat genomföras.
Detta är en del i ett mer omfattande arbete som också inkluderar Tillväxt Gotland där Visby
Centrum - som en betydande del av Handel Gotland - bidrar till att vi får en näringslivskedja
som arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Det nuvarande arbetssättet är en på många
sätt helt annorlunda än tidigare där olika organisationer mer såg sig själva som konkurrenter
och/eller att vi inte hade samsyn om att det är tillsammans som vi kan skapa tillväxt med
begränsade resurser genom samverkan och samarbete. Dagens inställning handlar mer om att
samarbeta och skapa synergi där Visby Centrum är en väsentlig del av helheten.
Genom detta arbetssätt har Visby Centrum också bidragit till att Gotlands Besöksnäring nu är
etablerade. Ordförande i Visby Centrum var dessutom en del i den interimsstyrelse som såg
till att Gotlands Besöksnäring skapades.

•

Informationsinsatser, offentliggörande och resultatspridning
Projektet är väl förankrat tack vare att vi jobbat nära och tillsammans med näringsliv, region
och föreningsliv. Projektet är också förankrat hos allmänheten och man pratar idag i folkmun
om "Magisk vinter". Informationen kring projektet hal' getts ut genom media i både tryckt
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format och på web, artiklar, infobrev och möten. Dessa har varit både lokala och rikstäckande,
och även ibland bredare än så. Dessutom har projektets föredragits vid ett flertal gånger för
andra städer med Norrtälje och Vellinge som exempel.

•

Övrigt
En ansökan om Magisk Vinter 2.0 har lämnats in och Visby Centrums förhoppning är att
fortsätta vara en betydande och drivande del i en året runt destination. 2014 gjordes en rapport
för huruvida Gotland är exportmoget eller inte, där resultatet visade att det ännu återstår en del
för att vara fullt klara för att välkomna nationella och internationella besökare - I det fortsätta
arbetet att jobba mot ett hundraprocentigt resultat vill, och behöver, Visby Ceutrum
vara med!
Ett nytt projekt skulle också kunna fortsätta att utveckla nya evenemang såsom exempelvis en
matvecka som ytterligare kan bidra till att arbeta tillsammans med många olika branscher och
Ta en geografisk spridning av samarbete runt ön. Därtill skall man fortsätta att utveckla och
driva på befintliga evenemang och aktiviteter, och vara en stark tillgång för stadskärnans - och
Gotlands - fortsätta framgång.

En slutgiltig rapport för Magisk Vinter lämnas in efter avslutad projekttid.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2016/83

Mats Jansson

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum 1 mars 2016

Regionstyrelsen

Kompletteringar i ansökan om medel för regionala
tillväxtåtgärder till projekt "Uppbyggnad av konceptet Njut av
Gotland"
Förtydliganden för de nedan listade områdena har gjorts i projektansökan.
•

Finansiering efter projektets slut
O
Styrgruppen har det avgörande ansvaret att under projekttiden
säkerställa framtiden ekonomiskt och organisatoriskt.

•

Förankringsprocessen
O
Processen påbörjades under projektskrivningen med besök hos
aktörerna och vid öppna möten hos deltagande organisationer.

•

Rollbeskrivning i Styrgruppen
O
Gotlands Media, LRF, Gotland Grönt Centrum,
Krögarföreningen, Destination Gotland, och Goda Gotland är
partners som aktivt kommer att arbeta inom projektet.

•

Förtydligande av processen
o Finns tydligare beskriven i denna version

Ledningskontoret anser att dessa kompletteringar förstärker och tydliggör
tidigare skrivningar.

Peter Lindvall
Regiondirektör

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post reglongotland@gotland.se

Postadress SE·621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (O}498-26 90 00 vxl

Org nr 212000·0803

~Region
LA
~Gotland - ,
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Region

Gotland

Reviderad ansökan 2016-03-01

Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
Projektets namn

Uppbyggnad av konceptet Njut av Gotland (version 2016-02-29)
Uppgifter om sökanden
Sökande

Organisationsnummer

Visby Centrum AB

556571-3079

Postadress

Postnummer och ortnamn

Österväg 3B

62145 Visby

Församling/socken

Telefon och telefax

Visby

0702-811560

e-post

Plusgiro / bankgiro / bankkonto

info@visbycentrum.se

5513-2971

Är sökanden skyldig att redovisa moms för den
verksamhet som bedrivs i projektet?

Ja

Observera all intyget från Skattemyndigheten ska avse
Qrojektets verksamhet.
Sökt belopp från Gotlands kommun i kronor:

1056165

D

Arbetsställenummer (CFAR)

Nej, bifogar intyg från Skattemyndigheten

Kommer ansökan om EUmedel all lämnas för projektet?

Nej

Projektorganisation
Projektledare

Kontaktperson i frågor som rör projektets ekonomi

Magnus Olsson

Sofi Söderstrand

Telefon och telefax

Telefon och telefax

0702-81 1560

08-408 068 06

e-post
magnus.olsson@visbycentrum.se

e-post
sofi@mevona.se

Sökandens bank
Bankens namn
Swedbank

Kontaktperson
Pernilla Wessberg

Postadress
Österväg 10

Postnummer och ortnamn
621 45 Visby

Telefon
0498-40 44 00

Telefax
0498-212025

e-post
pernilla.wessberg@swedbank.se

Sökandens revisor
Företagets namn
Grant Thornton

Kontaktperson
Tore Karlström

Postadress
Hästgatan 24

Postnummer och ortnamn
621 56 Visby

Telefon
0498-258580

Telefax

e-post
tore.karlstrom@se.gt.com
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Bifoga utförlig projektbeskrivnmg i bilaga
till ansökan
Behovsanalys.

Visby Centrum har över tid utvecklats till en väl förankrad, effektiv och viktig aktör för utvecklingen av
Visby stadskärna. Visby Centrum har idag 205 medlemsföretag och den verksamhet som Visby
Centrum och dess medlemmar bedriver spelar stor roll för gotländsk besöksnäring .
.Fortfarande finns dock utmaningar för Visby och i förlängningen Gotland:
•
•

Fortsatt behov av fler besökare utanför högsäsong
Behov av att nå nya målgrupper

Visby Centrum har förutsättningar att bidra till förändring. Visby Centrum har stor vana att starta,
genomföra och utveckla arrangemang. Projektet Magisk Vinter har under sina tre år ökat antalet
reseanledningar under perioden september till maj från fem till tjugo och antalet gästnätter har gått
från 833.000 år 2013 till cirka 925.000 2015. Med nya medlemmar, samt utvecklat samarbete med till
exempel Gotlands Förenade besöksnäring, Tillväxt Gotland, Inspiration Gotland, Gotlands
Hushållningssällskap samt handelsföreningar utanför Visby, har Visby Centrum unika möjligheter att
bli den aktör som fortsätter utveckla hållbara evenemang och besöksanledningar som skapar ett stort
antal tillresande under lågsäsong.
Projektets syfte: (Vad syftar projektet till?)

Projektet syftar till att hållbart utveckla konceptet Njut av Gotland och utgöra ett administrativt och
drivande stöd för detta arbete.
I Gotlands evenemangsstrategi prioriteras evenemang utanför högsäsong och då särskilt evenemang
som skapar stort antal tillresande och har tillväxtpotential och varaktighet. Njut av Gotland - en
matfestival är just den typen av evenemang.
Visby Centrum ska i projektet samla hela mat- och restaurang kedjan till ett gemensamt evenemang.
Mål: (Vad skall projektet uppnå för resultat?)

Konceptet Njut av Gotland ska:
•
•
•

Ytterligare öka antalet besökare utanför högsäsong
Stärka Gotland som kulinarisk region och resedestination
Möjliggöra för aktörer och näringar att nå ut till en bredare publik och därmed få ökad
lönsamhet.

Effektrnål
•
•
•

Öka antalet sålda paketresor se p- maj/jun med 20 % (2015 4300 paket - 2018 5 200 paket)
Stärka positionen som bästa resmål året runt
Stärka Gotland som kulinarisk region och resedestination

Verksamhetsrnål
•
•
•
•

Gotland har fått ytterligare en stark reseanledning utanför högsäsong
Njuta av Gotland - en matfestival är ett långsiktigt evenemang med egen bärkraft
Njuta av Gotland - en matfestival är etablerat som "varumärke"
Visby Centrum har välutvecklad, kontinuerlig samverkan med aktörer inom livsmedels- och
restaurang näringen

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

•

Aktörer som aktivt ska delta i uppbyggnad och genomförande av konceptet Njut av Gotland
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Projektorganisation I deltagare: (Vilka medverkar?)
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Visby centrum är projektägare
I Styrgruppen ingår utöver Visby Centrum, Gotlands Media, LRF, Gotland Grönt Centrum,
Krögarföreningen, Destination Gotland, och Goda Gotland.

Gotlands Media- Stor erfarenhet av att anordna evenemang och har med sin breda produktportfö/j
stora möjligheter att nå ut brett med marknadsföring och PR.
LRF- Rikstäckande medlemsorganisation med stor erfarenhet och kunskap om jordbruk och förädling.
Anordnar även öppna gårdar.
Gotland Grönt Centrum- Är mångt och mycket navet på Gotland när det gäller utvecklingen och
förädlingen av naturbruket och dess produkter. De har en lång och stor erfarenhet av att vara en
mötesplats för den gröna näringen.
Krögarföreningen- Har i nuläget dryga 50 medlemmar och arbetar aktivt för att stärka
restaurangemas möjligheter till utveckling. Prioriterat arbete är nu att växa över hela Gotland.
Destination Gotland- Har ansvarat för transportema till och från ön i över 150 år och har en bred
kunskap och kompetens för hur vi skall marknadsföra och paketera ön så att vi är attraktiva året runt.
Goda Gotland- Arbetar aktivt för att synliggöra och öka tillgängligheten för de många fantastiska
produkterna som produceras på Gotland.
Politiken finns indirekt representerade i projektorganisationen då både majoriteten och minoriteten
finns representerade i projektägaren Visby Centrum AB's styrelse.
I de olika projektgrupperna ingår även.
Gotlands förenade besöksnäring, Inspiration Gotland, Gotland Grönt centrum, Tillväxt Gotland, Goda
Gotland, Gotlands Slagteri, Världsarvssamordnare, Projektet Hållbar besöksnäring (Hansa Utbildning
& Kompetenscentrum), Gotlandssnus, Gotlands Bryggeri, Keges Grosshandel, Kulinariska Gotland,
Hotell- och Restaurangprogrammet, Visby Festivalen, Innerstadsföreningen, DBW's
Innerstadsförening, Region Gotland- tillståndsenheten, livsmedelsenheten, trafikenheten och
markupplåtelseenheten.
Samtliga av dessa organisationer och företag har kontaktats och fått en presentation av konceptet (Se
bilaga Njut av Gotland-Konceptpresentation). Samtliga ställer sig positiva och vill vara delaktiga i både
planering och genomförande.
Destination Gotland och Gotlands Media kommer marknadsföra och promota via sina kanaler. LRF,
Goda Gotland och Gotlands Krögarförening kommer att bidra till att nå ut till de lokala enheterna och
medlemmarna.
Under hela hösten och vintern har förankringsprocessen pågått och Visby Centrum har besökt
bygdegårdar och andra platser där potentiella intressenter varit representerade. Förankring har skett
hos de större organisationerna och material har lämnats till dem för att sedan kunna förmedlas ut till
de mindre lokala avdelningarna och sockenföreningarna. Detta arbete kommer att intensifieras
ytterligare under våren och huvudansvaret för detta ligger hos Projektledaren.
Under projekttiden kommer styrgruppen och projektledaren parallellt med arbetet att utforma
konceptet även arbeta för att säkerställa konceptet för framtiden både ekonomiskt och organisatoriskt.
En förutsättning för detta är att konceptet lockar ett stort antal deltagare från hela Gotland som ges
möjlighet att vara delaktiga och synliga under utformningen och genomförandet.
Projektorganisationen:
Styrgruppen - Säkerställa milstolparna i projektet.
Projektledaren - Ansiktet utåt för projektet samt ansvarig för insamling, nedbrytning, uppstart,
genomförandet och utvärdering. Ansvarar för Projektgruppen som innehåller Ekonomi,
Marknad/Försäljning, Aktivitetsgrupp, Volontärsgrupp och Aktivitetssamordnare.
(För fullständig projektorganisation och projektplan, se bilagorna Projektorganisation Njut av Gotland
och Projektplan Njut av Gotland 2016-2018)
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9 och mål?)
Genomförande: (Vad ska göras i projektet för att uppnå syfte
•

Njut av Gotland - en matfestival

Njut av Gotland planeras bli ett helt år av kulinariska delupplevelser som går i mål genom hel vecka
med matupplevelser i Visby men också runt om på ön under vecka 24. Arrangemanget ska bli årligt
återkommande och året fram till själva höjdpunkten har flera weekendevenemang som sparrisfestival,
skördefest, primörpremiär, tryffelfestival etc. Weekends/reseanledningar som redan finns kommer
alltså paketeras in i helheten Njut av Gotland - en matfestival.
(Se fullständig projektplan i bilagan Njut av Gotland Projektplan 2016-2018)
Njut av Gotland - en matfestival kommer alltså att få en årscykel med flera reseanledningar utanför
högsäsong samt en hel veckas höjdpunkt v 24.
Vecka 24 kommer innebära aktiviteter i Visby men också aktiviteter på landsbygden med öppna
gårdar, gårdsbutiker, provsmakningar och öppet i cafeer och restauranger på hela Gotland.
Iden är att samverka i hela kedjan, från produktion till kulinarisk upplevelse och att därmed stärka
Gotlands position som mat- och livsmedelsproducent genom unikt evenemang. Här har Visby
Centrum möjligheten att förpacka, hålla ihop och driva ett evenemangskoncept som pågår under ett
helt år med olika del projekt. Tydlig samverkan med gemensam mål bild och gemensamma åtaganden
blir avgörande för projektets varaktighet. Visby Centrums roll är att entusiasmera, samordna,
paketera, organisera, marknadsföra och etablera evenemanget till ytterligare en reseanledning
utanför högsäsong. (Se bilaga Njut av Gotland-Konceptpresentation)
En analys av struktur för långsiktighet vid projektet slut skall göras kontinuerligt under projekttiden;
finns tydlig organisation? är samverkan tydligt definierad, är finansiering säkrad, finns vilja - fråga
deltagare i projektet (näringsliv)
Uppföljning: (Hur ska process och resultat analyseras?)

Kvantitativ analys - gästnätter v 24 och under evenemang över året.
Enkät till besökare som svarar på hur Gotland som region nu är stärkt som reseanledning,
som kulinarisk ort värd att besöka, som region med god livsmedelsproduktion, som region väl
värt besök året runt osv
Enkät till näringen som svarar på vilka vinster evenemangskonceptet har genererat. Till
exempel högre omsättning utanför högsäsong, nya besökare, marknadsföring, etc.
Exponering i media lokalt och nationellt.
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Tid- och aktivitetsplan

Startdatum

Slutdatum

Samordning, planering, säkra långsiktig finansiering,
analys och utvärdering (Se bilaga 4 & 5 Njut av Gotland
ProiektorQanisation & Niut av Gotland Proiektplan)

2016-01-01

2019-01-31

Utvärdering och slutredovisning

2018-11-01

2019-01-31

Kostnad

"
In dOk
" ktes
t ma""tb ara resu Ita t (u ffial/et ska re d oVisas
"k tets s Iutrapport
I proJe
I at orer - proJe
Temaindikator

Vid projektstart

Vid projektets slut

Besökande, antal

(V24 2015) 12 500

\ (V24 2018) 17 500

25

35

Evenemang, antal (sep-maj/juni)
Exponeringstillfällen, antal
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10

Företag, antal deltagande

200

400

Förstudier, antal

2

Nätverk, antal nya
Produkter, antal nya

Totalt antal

Resultatindikator

varav kvinnor

varav män

Arbetstillfällen, antal nyskapade
Deltagare, antal
Företag, antal nya, ledda av
Projektledare

1
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Folkhälsa
Projektet kan bidra till ökad folkhälsa genom att marknadsföra, servera och sälja nyttiga, närproducerade
produkter. Genom at! erbjuda olika evenemang med fokus på god matlagning och bra råvaror kan projektet
bidra till at! fler lär sig och får del av den högkvalitativa gotländska livsmedelsproduktionen,
Vidare kommer projektet at! arbeta för folkhälsan ur et! bredare perspektiv och arbeta utefter de handlings
planer som Region Gotland tagit fram och vara en del av "God ordning på stan". Planering och avstämning
kommer at! göras kontinuerligt i samråd med Folkhälsostrategen.

Integration
Vi kommer jobba för at! motverka all form av segregering. Målsättningen är att projektet skall bidra till
integration där grupper och organisationen som vanligtvis inte träffas kan mötas. Det ökade antalet nya
människor med uppehållstillstånd kommer att kunna bidra till at! vissa delar får en internationell prägel och
det!a tillsammans med samarbete med Gotlands Internationella Företagarförening skapar en arena för
arbeten. Internationella influenser skapade tillsammans med gotländska råvaror.

Jämställdhet
De tilltänkta aktiviteterna breder .ut sig rejält gällande målgrupper sett till ålder och kön och alla aktiviteter
kommer vara öppna för alla.
Vidare kommer projektet at! arbeta för jämställdhet ur et! bredare perspektiv och arbeta utefter de handlings
planer som Region Gotland tagit fram. Planering och avstämning kommer at! göras kontinuerligt i samråd med
Jämställdhetsstrategen.

Miljö I ekologisk hållbarhet
Projektet bidrar till miljö- och ekologisk hållbarhet på så sät! at! det är gotländska råvaror och gotländSk
livsmedelsproduktion som marknadsförs och säljs under Njut av Gotland. Det är närproducerad mat som
serveras och förutom ökat antal gästnätter och utvecklad besöksnäring är målet också at! öppna marknaden
för gotländska råvaror och produkter.
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2016

2017

2018

2019

Egen personal

399969

453165

466760

42433

Extern personal/Köpta tjänster/
Konsulter *

100000

100000

100000

O

Aktiviteter/Marknadsföring"

200000

200000

200000

O

Investeringar / Avskrivningar

50000

O

O

O

Övriga kostnader

33000

33000

33000

1 bOD

Kostnader

Total
1 362327
300000
600000
50000
100000
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Summa bokförda kostnader

11

782969

786165

799760

43433

782969

786165

799760

43433

2412327

Direktfinansierade kostnader
Eget arbete
Ideellt arbete

Totalt för projektet

2412327

* Avser reklambyråarvode, benehmarking, kundundersökningar, programkoordinator
** Avser framtagande av profilmaterial, deltagande på mässor, marknader, annonsering

Offentlig kontant medfinansiering

2016

2017

2018

2019

391 485

343083

299880

21 717

Visby Centrum

391485

443083

499880

21 717

1 206165

Summa kontant medfinansiering

391 485

443083

499880

21717

1 206165

Totalt för projektet

782969

786165

799760

43433

2412327

Gotlands kommun, anslag 1: 1,
regional tillväx!

Total
1 056165

Privat kontant medfinansiering

" f ormatlonen I""h an dl ed nmg
" d eI av m
" tl"II anso""kan "
J ag bek ra"ftar att Jag tagit
Underskrift av behörig firmatecknare

Ort, datum
2016-03-01

Namnförtydligande

6(8)

12

Budgetspecifikation
Bokförda - faktiska kostnader
Egen personal - Projektanställdas löner och sociala avgifter
2016
Bruttolön per
månad
27000
Projektledare (Rekrytering påbörjas i mitten av feb)
Namn och arbetsuppgift

Soc. avg. per
månad
12997

Antal månader
10

Kostnad
399969

399969

Summa:
2017
Namn och arbetsuppgift
Projektledare

Bruttolön per
månad
27810

Soc. avg per
månad
13387

Antal månader
11

Kostnad
453165

453165

Summa:

2018 och 2019

Projektledare 2018

Bruttolön per
månad
28645

Soc. avg per
månad
13387

Projektledare 2019

28645

13788

Namn och arbetsuppgift

Antal månader

Kostnad

11

453165

1

42433

495598

Summa:

Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under faktiska
kostnader vid kostnadsslaget Egen personal

Extern personal I köpta tjänster I konsulter
2016

2017

2018

2019

Konsultkostnad'
(offertförfrågningar under våren 2016)

100000

100000

100000

O

Totalt
300000

Summa:

100000

100000

100000

O

300000

Typ av kostnad

... Avser reklambyråsIVode, benehmarking, kundundersökningar, programkoordinator

Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under
kostnadsslaget Extern personal t köpta tjänster t konsulter.
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Investeringar
20162019
Typ av investering/inventarier

Inköpspris

Livslängd i år

Inköp av evenemangstält Njut av Gotland

50000

3

Summa:

50000

Avskrivning

Totalt

50000
50000

Summan för respektive år förs in på sammanställnigen av total kostnadsbudget i ansökan under
kostnadsslaget Investeringar.

Övriga kostnader
Typ av kostnad

2016

2017

2018

2019

Kontorsmaterial, böcker, trycksaker o s v

1 000

1 000

1000

1000

Telefon-, internet, el- och portokostnader

12000

12000

12000

Resor/Logi

20000

20000

20000

Aktiviteter/Marknadsföring-/*'

200000

200000

200000

Summa:

233000

233000

233000

1000

* Avser framtagande av profilmaterial, deltagande på mEjssor, marknader, annonsering.
*jr Fördelningen avannonsering: 70% nationellt och 30% lokalt.

Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnads budget i ansökan under
kostnadsslaget Övriga kostnader.

Bilagor till ansökan

Bilaga nr

Bilagans namn

1

Njut av Gotland Festivalen (Uppläggsförslag)

2

Njut av Gotland ( Koncept presentation)

3

Slutrapport Magisk Vinter ver.2 dec 2015 (Slutversion lämnas in under februari 2016)

4

Njut av Gotland Projektorganisation

5

Njut av Gotland Projektplan 2016-2018

Skicka ansökan till Region Gotland, Ledningskontoret, Näringslivsenheten, 621 81 VISBY.
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Samråd - Förslag till inriktning för havsplaneringen med
avgränsning av miljöbedömningen
Förslag till beslut
• regionstyrelsen beslutar att till Havs- och vattenmyndigheten inlämna remissvar
enligt upprättat förslag.

Sammanfattning

Enligt havsplaneringsförordningen (2015:400) ska Havs- och vattenmyndigheten ta
fram förslag till havsplaner. För att stödja och vägleda detta arbete samt skapa
tydlighet och förankring för den fortsatta planeringsprocessen har Havs- och
vattenmyndigheten tagit fram ett förslag till inriktning för havsplaneringen med
avgränsrung av miljöbedömrlingen.
De statliga havsplanerna kommer geografiskt sträcka sig från en nautisk mil utanför
baslinjen ut till gränsen för Sveriges ekonomiska zon. Eftersom kommunerna enligt
plan- och bygglagen ska översiktsplanera det havsområde (inre vatten och
territorialhav) som finns inom kommunens gränser, dvs. ut till 12 nautiska mil
utanför baslinjen, har således kommunerna och staten ett överlappande
planeringsansvar för större delen av territorialhavet.
Ledningskontorets bedömer att inriktningsdokumentets tar upp de viktigaste
förutsättrlingarna för den kommande havsplaneringen. Det kommer alltid uppstå
frågor kring enskilda objekt eller företeelser, där dagens kunskap om havet inte är
tillräckligt. Havsplanerna kommer dock, i likhet med exempelvis vattenförvaltningen,
att revideras cykliskt. Planeringen kommer bidra till att kunskapsluckor identifieras
och förhopprungsvis kan fyllas allt eftersom tiden går.
Förslaget till remissvar tar upp kustregionetnas framtida dricksvattenförsörjrung och
det fakrum att det inom vissa delar av landet, bland annat på Gotland, inom en
relativt snar framtid kan bli aktuellt med storskalig avsaltning av havsvatten i
kommunal regi. Möjligheten att avsätta vattenskyddsområden i havet, med
tillhörande adekvata skyddsrestriktioner, borde alltså föras in som en ytterligare en
planeringsprincip.
1 (S)
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Region Gotland samtycker i förslaget också till att ett par havsområden nära Gotland
specialstuderas i samband med havsplanetingen. Det gäller sydvästta Gotlandshavet
inklusive Hobutgs bank och nordvästra Gotlandshavet inklusive Salvotev-Gotska
Sandön-Kopparstenarna. I båda områdena finns exempel på flera intressekonflikter.

Ärendebeskrivning

Den 1 september 2014 infördes en bestämmelse i miljöbalken om statlig
havsplanering i Sverige. Beslutet innebal' att Sverige ska ta fram tre statliga
havsplaner; en föl' Bottniska viken, en för Östersjön och en för Västerhavet. Planerna
ska omfatta territorialhavet och svensk ekonomisk zon, med undantag av områden
närmast kusten.
Syftet med havsplaneringen - som ytterst står uttryckt i EU:s ramdirektiv föl'
havsplaneting - är att planeringen ska stödja tillväxt och en hållbar utveckling föl'
havsbaserad energi, sjötransporter, fiske, vattenbruk samt bevarande, skydd och
förbättring av miljön. En ekosystemansats ska tillämpas i planeringen så atr de
maritima vetksamheternas belastning på miljön är förenlig med god miljöstatus enligt
EU:s havsmiljödirektiv. Genom bestämmelsen om havsplanering i miljöbalken och
tillhörande havsplaneringsförordning har Sverige införlivat direktivet i svensk
lagstiftning.
Enligt havsplaneringsförordningen (2015:400) är det Havs- och vattenmyndigheten
som ska ta fram förslag till havsplaner. För att stödja och vägleda arbetet med att
utveclda havsplaner samt skapa tydlighet och förankring för den fortsatta
planeringsprocessen har Havs- och vattenmyndigheten tagit fram ett förslag till
inriktningsdokument, "Förslag till inriktning för havsplaneringen med avgränsning av
miljöbedömningen" .
Dokumentet innehåller förslag till planeringsmål- och strategier, liksom väsentliga
frågor att hantera inom respektive planområde. Dokumentet redovisar även fortsatt
process för utarbetande av havsplaner inklusive arbetet med konsekvensbedömningar. Dokumentet avslutas med förslag till avgränsning av den
miljöbedömning som ska genomföras enligt miljöbalken.
Inriktningsdokument har genom remiss gått ut på ett brett samråd. Dokumentet
innehåller även tidsplan över processen fram till att regeringen fastställer
havsplanerna.

Ytterligan bakgrnnd
De statliga havsplanerna kommer geografiskt sträcka sig från en nautisk mil in
utanför baslinjen ut till gränsen för Sveriges ekonomiska zon. Eftersom kommunerna
enligt plan- och bygglagen ska översiktsplanera även det havsområde (inre vatten och
territorialhav) som finns inom kommunens gränser, dvs. ut till 12 nautiska mil
utanför baslinjen, har således kommunerna och staten ett överlappande
planeringsansvar för större delen av territorialhavet. Problematiken är väl känd och
ledningskontoret har i tidigare skrivelser uppmärksammat detta (KS 2010/536 och
RS 2013/685).
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Inriktningsdokumentet identifierar följade frågor som väsentliga:
•

Att skapa förutsättning för miljöanpassad, säker och utökad sjöfart med
bibehållen framkomlighet.

•

Utökande och fastställande av skyddade områden för att säkerställa
livsmiljöer och biologisk mångfald med beaktande av spridningskorridorer
och sammanlänkning av områden, särskilt i ekonomisk zon där det i dagsläget
finns få skyddade områden.

•

Försvarets möjlighet att utföra sitt uppdrag i ett försvarspolitiskt viktigt
område.

•

Nyttjande och bevarande av områdets många utsjöbankar. Här hancllar det
framförallt om en avvägning mellan vincllcraft/ sjöfart, och naturvärden samt
överenskommelser med grannländer.

•

Planer på utbyggnad av storskalig havsbaserad vincllcraft med anslutningar till
land, både i havsplaneområdet och i grannländernas zoner.

•

Regional utveckliog, bland annat genom utveckliog av de viktigaste hamnarna
inom pianområdet, liksom förbättrade förutsättningar för besöksnäring.

•

Utveckliog i Öresundsregionen med ett Öresund som redan är ett trångt
område med många intressen.

•

Fast infrastruktur, exempelvis kablar, rörledningar och tunnlar som planeras
eller diskuteras.

•

Internationell koordinering med sju grannländer och att få till stånd
gemensamma perspektiv på miljö, bevarande och utveckliog.

Den sista punkten är viktig. Samverkan och koordinering med grannländerna
kommer att vara viktigt under hela planeringsprocessen. Samtliga EU:s
mecllemsstater runt Östersjön förväntas utarbeta havsplaner till senast 2021. I det
sammanhanget har Havs- och vattenmyndigheten beaktat följande frågor som särskilt
viktiga:
•

Att Sverige salmar överenskommelse med Lettland om avgränsningslinje
mellan ländernas ekonomiska zoner.

•

Planeringen av Öresund, där Havs- och vattenmyndigheten kommer att
eftersträva samordning med sin danska motsvarighet.

•

Behov av att nyt~ande/bevarande av utsjöbankarna Södra Midsjöbanken,
som delas mellan Sverige och Polen, och I<:riegers Flak, där Tyskland,
Danmark och Sverige, har mötande zoner, bör planeras i nära samverkan
med berörda länder.

•

Behov av att hantering av linjära objekt, (fartygsrutter, kabeldragningar,
kabelanslutningar m.m.) koordineras mellan länderna
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•

Att sjöfartsrelaterade frågor i Södra kvarken behöver samordnas mellan
Bottniska viken- och Östersjöplanema

Slutligen har Havs- och vattenmyndigheten också identifierat ett antal
fördjupningsområden inom planprocessen för respektive havsplan. Inom dessa
geografiska områden kommer fördjupade analyser att göras. Som framgår av nedan
når ett par av dessa områden innanför 12 nm-gränsen för Gotland del.
• Öresundsområdet (högt exploateringstryck) inklusive I<riegers Flak
(vindkraftsplaner från Tyskland och Danmark)
• Sydvästta Gotlandshavet (bland annat naturskydd i konflikt med sjöfarten) med
Midsjöbankama (där det finns intresse för vindkraftsetablering både på Sveriges och
Polens del av den södra banken) och Hoburgs bank (naturskydd och sjöfart)
• Hanöbukten med Skånes östkust och Blekinges sydkust samt Bomholmsgattet
(sjöfart, försvar, yrkesfiske, friluftsliv)
• Nordvästra Gotlandshavet (friluftsliv, naturvård, vindkraft, försvar fiske och sjöfart,
inldusive området med inseglingen mot Norrköping och Stockholm (sjöfart, natur
och friluftsliv)
• Södra kvarken (sjöfart, kultur och naturvård), som även ingår Bottniska vikens
planområde
Havs- och vattenmyndigheten beräknar att förslaget till havsplaner inklusive
tillhörande tniljökonsekvensbeskrivning kommer finnas fårdigt för samråd 2017. De
slutgiltiga havsplaneförslagen kommer sedan att lämnas till regeringen för beslut
2018/19.
För att tidigt under förberedelsefasen fånga upp så många sektorers kunskap som
möjligt har Havs- och vattenmyndigheten satt samman en mängd arbetsgrupper med
representanter i huvudsak från nationella myndigheter och kustlänsstyrelser. Bland
annat har Länsstyrelsen på Gotland har varit representerad i arbetsgruppen för
kustlänsstyrelsema och i temagruppen för fiske, medan Region Gotland varit
representerad i arbetsgruppen för regional utveckling.
Inriktningsdokument har bland annat föregåtts av
•

Utredningen "Planering på djupet - fysisk planering av havet (SOU 2010:91),
se KS 2010/536

•

Promemorian "Hushållning med havsområden", se RS 2013/685

•

Nulägesbeskrivningen och kunskapsunderlaget "Havsplanering - Nuläge
2014", Havs- och vattenmyndigheten rapport 2015:2

Bedömning

Ledningskontorets bedömer att inriktningsdokumentets tar upp de viktigaste
förutsättningama för den kommande havsplaneringen. Det kommer alltid uppstå
frågor kring enskilda objekt eller företeelser, där dagens kunskap om havet inte är
tillräckligt. Havsplanema kommer dock, i likhet med exempelvis vattenförvaltningen
i övtigt, att revideras cykliskt. Planeringen kommer bidra till att kunskapsluckor
identifieras och förhoppningsvis kan fyllas allt eftersom åren går.
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Att hänsyn måste tas till den kommunala översiktsplaneringen är väl känt och en av
de grundförutsättningarna Havs- och vattenmyndigheten nämner. Liksom många
andra kommuner tog Region Gotland upp detta i remissvaret till utredningen
"Planering på djupet" (SOU 2010:91). När promemorian "Hushållning med
havsområden" sedan presenterades 2013 samtyckte Region Gotland i allt väsentligt
till promemorians förslag. De oklarheter som fanns i betänkandet kring hur
havsplanerna juridiskt sett kommer att förhålla sig till de kommunala
översiktsplanerna var väl beskrivet i promemorian. Region Gotland såg då inga
problem med förslaget och tillstyrkte därför regeringens förlag till upprättandet av
havsplaner.
Ett par enskilda frågor har lyfts fram i remissvaret.
Dels det faktum att havsplaneringen kan komma behöva ta hänsyn till en för Sverige
relativt ny företeelse. Avsaltning av havsvatten kan skapa behov av
vattenskyddsområden i havet i anslutning till de platser där havsvattnet tas in, med
speciella restril<tioner för till exempel fartygstrafik.
Ledningskontoret föreslår också att Region Gotland är positiv till att ett par
havsområden nära Gotland specialstuderas i havsplaneprocessen. Det gäller sydvästra
Gotlandshavet inklusive Hoburgs bank och nordvästra Gotlandshavet inklusive
Salvorev-Gotska Sandön-Kopparstenarna. Områdena, kanske speciellt Hoburgs
bank, är havsområden där många motstående intressen ska samsas i en känslig miljö.
Inril<tningsdokumentet i sig medför inga tydliga konsekvenser för Region Gotlands
styrkortsperspektiv eller barn/ genusperspektiv.
Beslutsunderlag

Förslag till inriktning för havsplaneringen med avgränsning av miljöbedömnillgen.
Havs- och vattenmyndighetens samrådshandling. Inkommen 2015-09-01.
Tjänsteskrivelse RS 2015/527. Förslag till inriktning för havsplaneringen med
avgränsning av miljöbedömnillgen. Upprättad 2016-02-03.
Region Gotlands remissvar. Förslag till inriktning för havsplaneringen med
avgränsning av miljöbedömnillgen. Fastställd 2015-02-16.
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Ärende RS 2015/527
16 februari 2016

Havs- och vatten myndigheten
Box 11930
40439 Göteborg

Ert diarienr 3779-14

Samråd - Förslag till inriktning för havsplaneringen med
avgränsning av miljöbedömningen

Region Gotland samtycker i allt väsentligt till inriktningsdokumentets innehåll
och tycker att de planeringsförutsättningar som presenteras inför den
kommande havsplaneringen känns strukturerade och genomarbetade.
Gränssnittet mot den kommunala översiktsplaneringen är ett område som
diskuterats tidigare, bland annat i promemorian "Hushållning med
havsområden". Det är en väl känd problematik att kommunerna saknar tillgång
till mycket grundfakta om havet. Inriktningsdokumentets konstaterar under
rubriken Samspel med alldra p/alter (s. 42) att underlag som tas fram under
planeringsprocessen och som kan underlätta kommunal översiktsplanering ska
tillgängligöras för den kommunala planeringen, vilket är bra.
Eftersom inriktningsdokumentet tar upp specifika mål, relevanta för
havsplaneringen, inom en rad politiska områden där det i samtliga fall också
finns kopplingar till Gotland, som exempelvis inom klimat och energi-,
transport-, fiskeri-, friluftslivs- och, säkerhets- och försvarspolitiken, utgår
Region Gotland för att dessa områden kommer bli väl belysta i havsplanerna.
En konkret sak Region Gotland uppmärksammat, som däremot inte finns med
i inriktnings dokumentet, är kustregionernas framtida dricksvattenförsörjning
och det faktum att det inom vissa delar av landet, bland annat på Gotland,
inom en relativt snar framtid kan bli aktuellt med storskalig avsaltning av
havsvatten i kommunal regi. Möjligheten att avsätta vattenskyddsområden i
havet, med tillhörande adekvata skyddsrestril<tioner, borde alltså föras in som
en ytterligare en planeringsprincip.
Inriktningsdokumentet identifierar också ett antal fördjupningsområden inom
planprocessen för respektive havsplan. Inom dessa geografiska områden
kommer fördjupade analyser att göras.
Region Gotland tycker det är bra att ett par havsområden nära Gotland
specialstuderas. Det gäller sydvästra Gotlandshavet inklusive Hoburgs bank
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och nordvästra Gotlandshavet inklusive Salvorev-Gotska Sand önKopparstenarna.
Hoburgs bank är ett tydligt exempel på ett havsområde med intressekonflikter.
Här fInns konflikt mellan inte bara naturskydd och sjöfart, utan stora delar av
det Natura 2000-skyddade Hoburgs bank är även ril<sintresse för yrkesfIske.
De grunda havs bankarna är givetvis också av intresse för energiutvinning, även
om det idag inte föreligger något omedelbart exploateringshot kring Hoburgs
bank. En detalj är att "naturvård" på sidan 41 under "tematisk fokusering" kan
tolkas som ett intresse bland många med ökade anspråk på havet. Region
Gotland menar att ekosystemansatsen (s. 15) omöjliggör ett sådant synsätt.
Naturvård är en grund för att kunna uppnå god miljöstatus och därmed nå de
av riksdagen antagna miljömålen för havet.
Salvorev-Gotska Sandön- Kopparstenarna har formellt sett ett starkare skydd
i och med att området är skyddad som riksintresse för naturvården i enlighet
med 3 kap. MB. Här kan en fördjupningsstudie analysera Sveriges beredskap
för ett framtida ökat nationellt och internationellt intresse för sandutvinning
utanför det skyddade området och hur detta problem i så fall ska hanteras.
Region Gotland noterar också slutligen att ytterligare en fråga som har med
utvinning och lagring av material att göra är belyst i inriktningsdokumentet,
vilket är bra. Det gäller koldioxidlagring i berggrunden under Östersjön, en
fråga som även den har relevans för Gotland.

Björn Jansson
ordförande

Peter Lindvall
Regiondirektör

Förslag till inriktning för havsplaneringen med avgränsning
av miljöbedömningen
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Samråd om havsplaneringens inriktning
och avgränsning av miljöbedömning
Den 1 september 2o14 infördes en bestämmelse i miljöbalken om statlig havsplanering i Sverige som innebär att det ska finnas tre statliga havsplaner; för
Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Planerna ska omfatta territorialhavet och svensk ekonomisk zon, med undantag av områden närmast kusten.
Enligt havsplaneringförordningen (2015:400) ska Havs- och vattenmyndigheten ta fram förslag tillhavsplaner.
För att stödja och vägleda arbetet med att utveckla havsplaner samt skapa
tydlighet och förankring för den fortsatta planeringsprocessen har Havs- och
vattenmyndigheten tagit fram ett förslag till inriktningsdokument Förslag till
inriktning för havsplaneringen med avgränsning av miljöbedömningen.
Dokumentet innehåller förslag till planeringsmål- och strategier, liksom
väsentliga frågor att hantera inom respektive planområde. Dokumentet redovisar även fortsatt process för utarbetande av havsplaner inklusive arbetet med
konsekvensbedömningar. Dokumentet avslutas med förslag till avgränsning av
den miljöbedömning som ska genomföras enligt miljöbalken.
Havs- och vattenmyndigheten vill bjuda in till samråd om förslagen.
Frågeställningar vi gärna ser belysta är:
1. Hur ser ni på föreslagna planeringsmål och -strategier som vägledning
för planeringsarbetet?
2. Vilka ytterligare väsentliga frågor finns att hantera inom havsplaneområdena (Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet)?
3. Hur ser ni på föreslagen innehållsmässig avgränsning som en lämplig utgångspunkt för bedömning av havsplanernas betydande miljöpåverkan?
Synpunkter på inriktningsdokumentet ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 1 mars 2016. Remissynpunkter skickas med e-post till
havochvatten@havochvatten.se. Ange diarienumret 3779-14 i e-postmeddelandets ärendemening. Skicka gärna texten i remissvaret även i wordformat.
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Eventuella frågor under remisstiden om Inriktningsdokumentet kan ställas till
Eva Rosenhall (eva.rosenhall@havochvatten.se) eller AnnaKarin Fridh
(annakarin.fridh@havochvatten.se), och om Avgränsning av miljöbedömningen till Jan Schmidtbauer Crona (jan.schmidtbauer.crona@havochvatten.se).
Med vänliga hälsningar,

Björn Sjöberg
Chef
Avdelningen för havs- och vattenförvaltning

Bilagor
Sändlista
Förslag till inriktning för havsplaneringen med avgränsning av
miljöbedömningen
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Sändlista
Centrala myndigheter

Länsstyrelser

Kommuner

Affärsverket svenska kraftnät

Samtliga länsstyrelser

Samtliga kommuner

Boverket
Energimarknadsinspektionen
Folkhälsomyndigheten
Fortifikationsverket
Försvarets radioanstalt
Försvarsmakten
Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen
Kustbevakningen
Lantmäteriet
Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap
Naturvårdsverket
Trafikverket
Post- och telestyrelsen
Riksantikvarieämbetet
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statens geotekniska institut
Statens maritima museer
Statistiska centralbyrån
Sjöfartsverket
Sveriges meterologiska och hydrologiska institut
Sveriges geologiska undersökning
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Förslag till inriktning för havsplaneringen med
avgränsning av miljöbedömningen
Havs- och vattenmyndighetens samrådshandling
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Förord
Havs- och vattenmyndigheten har haft regeringens uppdrag att förbereda genomförande av svensk statlig havsplanering. Den 1 september 2o14 infördes en bestämmelse i miljöbalken om statlig havsplanering i Sverige som innebär att det ska
finnas tre statliga havsplaner; för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Planerna ska omfatta större delen av territorialhavet och svensk ekonomisk zon. I
territorialhavet delar staten planeringsansvaret med kommunerna. Enligt havsplaneringsförordningen (2015:400) ska Havs- och vattenmyndigheten ta fram
förslag till havsplaner.
För att stödja och vägleda arbetet med att utveckla havsplaner samt skapa
tydlighet och förankring för den fortsatta planeringsprocessen, har Havs- och
vattenmyndigheten tagit fram detta förslag till inriktningsdokument.
I förslaget redovisas förutsättningarna för utarbetande av havsplaner samt
förslag till havsplaneringens inriktning. Förslagen omfattar planeringsmål- och
strategier och en redovisning av väsentliga frågor att hantera och ta hänsyn till i
planeringen av respektive havsplaneområde. Dokumentet innehåller även redovisning av fortsatt process för utarbetande av havsplaner inklusive arbetet med
konsekvensbedömningar. Dokumentet innehåller även förslag till avgränsning
av den miljöbedömning som ska genomföras. Föreliggande förslag till inriktning och avgränsning är på samråd till den 1 mars 2016.
Framtagande av förslag till inriktningsdokument har framförallt tagit sin utgångspunkt i den nulägesbeskrivning som togs fram under 2013–2014. Under
hösten 2014 hölls workshoppar med kustlänsstyrelser och centrala myndigheter med fokus på utveckling av planeringsmål och process för planeringsarbetet.

Björn Sjöberg,
Chef
Avdelningen för Havs- och vattenförvaltning
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Läsanvisning
Detta dokument utgör underlag för Havs- och vattenmyndighetens samråd om
havsplaneringens inriktning och avgränsning av den miljöbedömning som ska
göras enligt miljöbalken. De förslag Havs- och vattenmyndigheten samråder
om finns i avsnitten Inriktning och Avgränsning för miljöbedömningen.

Dokumentets disposition
I Inledningen förklaras vad som menas med havsplanering och havsplanerings
roll förvaltningen av havet. Vidare introduceras den nya svenska havsplaneringen med tillhörande lagstiftning; dess huvuduppgift och syfte, geografiska
omfattning och gränser, och ansvarsfördelning i genomförandet. Även förberedelsearbete för införande av ny svensk havsplanering redovisas.
I avsnittet Förutsättningar redovisas vad havsplaneringsarbetet har att förhålla sig till; ekosystemansatsen som en utgångspunkt för planeringen, kommunernas planering av havet enligt Plan- och bygglagen, grannländernas
planering, havsrätt och EU-lagstiftning, lagstiftning om riksintressen och,
samhällsmål och strategier. I avsnittet Planeringsbehov ges en sammanfattande bild av nuläge och förväntad utveckling i de maritima sektorerna samt
i fråga om försvar, natur- och kulturvård och klimat. I avsnittet Planeringsprocess redovisas tidplan, process och övergripande upplägg för havsplaneringens genomförande. Här beskrivs också ansvarsfördelning och olika aktörers deltagande i arbetet med att utarbeta förslag till havsplaner.
I avsnittet Inriktning redovisas själva förslagen till havsplaneringens inriktning. Här finns förslag till tio planeringsmål som ska vägleda planeringsarbetet. Vidare redovisas förslag till planeringsstrategier för hur bland annat
avvägning mellan intressen, samspel med andra planer (såväl kommunala som
i grannländer) liksom samspel mellan land och hav ska hanteras planeringen.
Det finns även förslag till vilka tidsperspektiv och geografiska skalor som är
aktuella för havsplanerna.
För respektive havsplanområde görs en genomgång av områdets geografiska,
miljömässiga och ekonomiska förutsättningar samt de viktigaste frågorna för
havsplaneringen att hantera.
Dokumentet avslutas med förslag till den avgränsning av den miljöbedömning som ska göras enligt miljöbalken.
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Inledning
Havsplanering i havsförvaltningen
Vi är på många sätt beroende av vår gemensamma resurs havet. Vi behöver
använda oss av havets tillgångar samtidigt som vi ser till att bevara dem för
framtiden. Havet förvaltas genom olika typer av regleringar och åtgärder där
havsplanerna kan ses som ett av flera verktyg. Andra verktyg är exempelvis
tillstånds- och licensgivning, miljöprövning, regler för hur verksamheter får
utföras, inrättande av olika typer av skydd och åtgärder för att nå god miljöstatus inom ramen för havsmiljöarbetet.
Havsplanering hanterar främst de rumsliga aspekterna i havsförvaltningen.
Det handlar om att i havsplaner utifrån ett helhetsperspektiv ge rumsliga förutsättningar för olika typer av verksamheter eller skydd i havet. Havsplaneringen
har flera rumsliga dimensioner; utrymmet i och på havsbotten, i vattenpelaren
samt på havsytan och utrymmet där ovanför.
Havsplaneringen kan kort beskrivas som en process för att analysera och organisera verksamheter i havsområdena för att uppnå miljömässiga, näringspolitiska och sociala mål. Det handlar om att i en öppen process och med inriktning mot framtiden skapa möjligheter för och göra avvägningar mellan
olika intressen för nyttjande, utveckling och bevarande. Processen leder fram
till havsplaner som på plankartor och i en planbeskrivning visar på lämplig
användning av havet.
Havsplanering handlar också om att skapa beredskap och att vara bättre
rustad för att möta framtiden. Planeringen utgår från ett omvärldsperspektiv
och drivkrafter för utveckling som är bredare än de frågor som är direkt knutna
till havsområdet.

Ny statlig havsplanering
Den 1 september 2014 infördes en ny bestämmelse i miljöbalken (4 kap. 10§)
om statlig havsplanering i Sverige. Havsplaneringsförordningen (2015:400)
reglerar genomförandet av havsplaneringen. Förordningen innehåller bestämmelser om geografisk avgränsning, havsplanernas innehåll, ansvar för
genomförande, samråd och samverkan i förslagsarbetet samt, uppföljning och
översyn. Enligt förordningen ska Havs- och vattenmyndigheten ta fram förslag
till havsplaner med hjälp av berörda länsstyrelser och med stöd från nationella
myndigheter som ska bistå med underlag för planeringen. De kommuner,
regionplaneorgan, kommunala samverkansorgan och landsting som kan
komma att beröras ska ges möjlighet att medverka i förslagsarbetet så att hänsyn kan tas till lokala och regionala förutsättningar och behov. Myndigheten
ska verka för samarbete med andra länder och för att de svenska havsplanerna
samordnas med andra länders havsplaner.
Det ska finnas havsplaner för vart och ett av områdena Bottniska viken,
Östersjön och Västerhavet (figur 1). Havsplanerna ska omfatta Sveriges ekonomiska zon och svenskt territorialhav från en nautisk mil (1 852 meter) utanför den svenska baslinjen med undantag av fastighetsindelat vatten.
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Kommungränsen mellan Östhammars och Norrtälje kommuner utgör avgränsning i havsområdet mellan Bottniska vikens och Östersjöns havsplaneområde.
Kommungränsen mellan Helsingborg och Höganäs kommuner utgör avgränsning mellan Östersjöns och Västerhavets havsplanområden.

Figur 1. Havsplaneområden.

Om det behövs för att uppnå syftet med en havsplan ska Havs- och
vattenmyndigheten ta fram förslag till föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för verksamheter eller åtgärder inom ett havsplanerat område.
Havsplanerna och eventuella föreskrifter beslutas av regeringen.
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Sedan tidigare ska kommunerna enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL,
ha en översiktsplan för hela kommunen, dvs. även omfattande det havsområde
(inre vatten och territorialhav) som finns inom kommunens gränser. Den nya
regleringen innebär att kommunerna och staten har överlappande planeringsansvar i större delen av territorialhavet (figur 2).

Figur 2. Planeringsansvar och miljölagstiftning för havet.

Huvudsyftet med planeringen är att tydliggöra hur olika havs- och kustområden
kan användas, vilket bland annat underlättar för de aktörer som bedriver eller
avser att bedriva verksamhet i dessa områden. Havsplanen ska ge vägledning till
myndigheter och kommuner vid planläggning och prövning av anspråk på användning av de områden som planerna omfattar. Havsplanen ska ge uttryck för
statens samlade syn på hur havsområdena ska förvaltas och planerna innebär
ställningstagande till hur olika allmänna intressen ska beaktas. Havsplanen ska
redovisa vilka områden som är av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken, dvs.
avvägda intressen, och andra allmänna intressen av väsentlig betydelse. Havsoch vattenmyndigheten ska tillämpa en ekosystemansats i sitt arbete.
Havsplaneringen är en tvärsektoriell rumslig planering där avvägningar görs
mellan olika intressen och områden för nyttjande utifrån politiska målsättningar och givna förutsättningar. Planerna blir ett viktigt instrument för utvecklingen av havsanknutna näringar inte minst genom att öka förutsägbarheten för aktörer som avser att bedriva verksamhet till havs. Havsplaneringen
förbättrar möjligheterna att ta hänsyn till ekosystemens förutsättningar och
trygga de värden som är grund för näringar som exempelvis turism.

EU:s ramdirektiv för havsplanering
I juli 2014 beslutade EU om ett ramdirektiv för havsplanering (2014/89/EU)

som ska införlivas i medlemsstaternas lagstiftning senast den 18 september
2016. Direktivet innebär att medlemstaterna senast den 31 mars 2021 ska ha
upprättat havsplaner. Direktivet är ett ramverk som innehåller minimikrav för
medlemsstaternas planering och rör bland annat samspelet mellan land och
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hav, gränsöverskridande samarbeten, organisering och utbyte av information
och allmänhetens deltagande i havsplaneringsprocessen.
Enligt direktivet ska havsplaneringen stödja tillväxt och en hållbar utveckling
för havsbaserad energi, sjötransporter, fiske, vattenbruk samt bevarande,
skydd och förbättring av miljön. En ekosystemansats ska tillämpas i planeringen så att de maritima verksamheternas belastning på miljön är förenlig med
god miljöstatus enligt EU:s havsmiljödirektiv. Genom bestämmelsen om havsplanering i miljöbalken och tillhörande havsplaneringsförordning har Sverige
införlivat direktivet i svensk lagstiftning.

Förberedelser för havsplanering
Havs- och vattenmyndigheten och kustlänsstyrelserna har under 2012–2014
haft regeringsuppdrag att förbereda den statliga havsplaneringen. Länsstyrelserna i Västernorrlands, Kalmar och Västra Götalands län har genom uppdragen haft en samordnande funktion för länsstyrelserna inom respektive
havsplaneområde. Länsstyrelsen i Västra Götaland har även haft i uppdrag att
utveckla det gemensamma länsstyrelsearbetet med IT-system och datainsamling och bearbetning för havsplanering.
Som ett led i genomförande av regeringsuppdraget har Havs- och vattenmyndigheten utarbetat en nulägesbeskrivning (Rapporten Havsplanering –
Nuläge 2014) som ger en bild och analys av havens ekosystem och funktion,
och olika sektorers användning och anspråk på havet. Nulägesbeskrivningen
baseras på underlag från i första hand centrala myndigheter, länsstyrelser och
kommuner, men även intresseorganisationer och forskningsinstitutioner var
välkomna att bidra med underlag. På begäran fick Havs- och vattenmyndigheten in sektorrapporter från centrala myndigheter, liksom regionala rapporter
för respektive havsplaneområde från länsstyrelsen. För att inhämta synpunkter
och kvalitetssäkra nulägesbeskrivningen organiserade Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna ett stort antal möten och workshoppar runt
om i Sverige. Havs- och vattenmyndigheten erbjöd även möjlighet att lämna
synpunkter på den preliminära nulägesbeskrivningen via webben under en
period. Utifrån inkomna synpunkter reviderades och fastställdes den slutliga
rapporten i mars 2015. Parallellt har ett flertal stödjande underlag tagits fram,
som bland annat rör verktyg och metodik i havsplaneringen, erfarenheter från
internationella projekt, intressentanalys för havsplaneringen, samhällsekonomisk konsekvensanaslys, ekosystemansatsens tillämpning och förvaltning och
planering av havet ur ett historiskt perspektiv.
Havs- och vattenmyndigheten har utvecklat kontakter med Sveriges grannländer, genom såväl bilaterala möten som formella samarbeten och gemensamma projekt.
Som ytterligare ett led i förberedelsearbetet har detta förslag till inriktningsdokument tagits fram under 2014–15.
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Förutsättningar
Planering utifrån ekosystemansatsen
Ekosystemansatsen är en utgångspunkt i EU:s havsplaneringsdirektiv och den
svenska havsplaneringsförordningen (2015:400) anger att Havs- och vattenmyndigheten ska tillämpa en ekosystemansats i arbetet att utarbeta havsplaner. Även inom EU:s havsmiljöarbete och gemensamma fiskeripolitik tillämpas
en ekosystemansats.
Ekosystemansatsen är en internationell strategi för bevarande av naturvärden, hållbart nyttjande och rättvis fördelning av naturresurser. Målet är att
säkerställa att användningen av ekosystemen sker utan att äventyra deras långsiktiga fortlevnad avseende deras struktur, dynamik och funktion.
Tillämpning av ekosystemansatsen i Sveriges havsplanering innebär bland
annat att i planeringsprocessen löpande återkoppla till den miljömässiga målbilden för god miljöstatus som ges inom ramen för havsmiljöförordningen
(2010:1341). Havsplaneringen ska enligt havsplaneringsförordningen bidra till
att god miljöstatus nås och upprätthålls i Sveriges havsområden. Havsplaneringen behöver alltså ta hänsyn till aspekter som krävs för att miljökvalitetsnormerna kan följas. I havsplaneringsprocessen måste konkretiseras vad god
miljöstatus innebär i ett rumsligt perspektiv och analyseras hur olika verksamheter kan påverka havsmiljön. En huvuduppgift för den miljöbedömning som
ska göras i planeringen är att peka på möjligheter att bidra till god miljöstatus
samt att bedöma vilken betydande påverkan olika användning av havet kan
medföra. Miljöbedömningen leder fram till miljökonsekvensbeskrivningar av
förslagen till havsplaner. Ett tidigt skede i miljöbedömningen är avgränsningen
av dess innehåll och fokus. Se avsnitt Avgränsning av miljöbedömning med
förslag till avgränsning där också andra relevanta miljöaspekter och mål tas
upp som miljömässiga bedömningsgrunder.
En annan del i tillämpning av ekosystemansatsen är att genom samhällsekonomisk analys värdera de marina ekosystemtjänster vi får från havet. Analyserna utgör en viktig grund för de avvägningar som ska göras. I havsplaneringen
måste hänsyn tas till olika verksamheters beroende av och påverkan på ekosystemtjänster.
Utöver ett integrerat genomförande av miljöbedömning och samhällsekonomisk analys innebär tillämpning av ekosystemansatsen att följande perspektiv fångas upp i planeringsprocessen:
•

Helhetsperspektiv
Havsplaneringen ska eftersträva ett tvärsektoriellt systemperspektiv som
inkluderar direkta och indirekta, kumulativa (ackumulerande), kort- och
långsiktiga, positiva och negativa effekter inklusive kopplingarna mellan
land och hav.

•

Närhetsprincipen och samordning mellan planeringsnivåer
Planeringen ska vara decentraliserad till den lägsta tillämpbara nivån samtidigt som samordning mellan planeringsnivåer eftersträvas.
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•

Delaktighet och kommunikation
Havsplaneringen ska genomföras i en öppen och samrådsinriktad planeringsprocess med kopplingar mellan kommunala, regionala, nationella och
internationella perspektiv inklusive de regionala havskonventionerna
Helcom och Ospar.

•

Planeringsalternativ och omvärldsscenarier
Havsplaneringen ska redovisa rimliga alternativ som visar möjligheter och
vägval. Omvärldscenarier exempelvis klimatscenario och Business As
Usual-scenario (BAU/nollalternativ) eller framtidsscenarior för olika sektorer beskriver vad planeringen behöver förhålla sig till.

•

Bästa kunskap och teknik
Havsplaneringen ska utgå från bästa tillgängliga kunskap om verksamheter
och ekosystemen.

•

Skadebegränsning och återställning
Havsplaneringen ska identifiera möjligheter att undvika och begränsa
negativa miljöeffekter samt finna möjligheter att bidra till återställning av
marina ekosystem.

•

Försiktighetsprincipen
Havsplaneringen ska förutse och förebygga skador på ekosystemens struktur och funktion. Avvägningar mellan intressen som ingår i havsplanerna
ska baseras på tillräcklig relevant kunskap.

•

Flexibel och anpassningsbar förvaltning
Havsplaneringen ska behandla frågan om miljöövervakning och uppföljning för att möjliggöra anpassningsbar (adaptiv) förvaltning.

Havs- och vattenmyndighetens rapport Tillämpning av ekosystemansatsen i
havsplaneringen (2012:14) ger en bredare bild av hur myndigheten tolkar ekosystemansaten i förhållande till havsplaneringen och hur den kan komma till
uttryck i arbetet.

Kommunernas planering av havet
Kommunerna har enligt plan- och bygglagen, PBL, planeringsansvar för
Sveriges territorium, vilket även innefattar inre vatten och territorialhav. I 65
kommuner finns överlappande planeringsansvar mellan kommunen och staten
när det gäller territorialhavet. Ytterligare ett 20-tal kommuner har kust mot
havet, men inte havsområden som ingår i de statliga havsplaneområdena.
Få kommunala översiktplaner innehåller i dagsläget tydliga ställningstaganden i havsområdet. Områden nära land och i kustzonen behandlas oftare i plan
erna än områden längre ut i territorialhavet. Ställningstagande görs ibland
mellan intressen, men konsekvensutreds inte förrän projekt ska genomföras.
Några kommuner har gjort tematiska tillägg till sina översiktsplaner för havsbaserad vindkraft. I Norra Bohuslän pågår arbete med att ta fram en gemensam blå översiktsplan för fyra kommuner. I Stockholms län finns regionplanering enligt PBL med ställningstaganden som rör skärgårdsmiljöerna. Stockholms landsting har tagit fram regionplanen. Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett regionplaneorgan enligt PBL utsett av regeringen, har tagit
fram en förstudie om mellankommunal kustplanering.
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I översiktsplanerna redovisar kommunerna hur man vill främja en långsiktig
god utveckling när det gäller bebyggelse och mark- och vattenanvändning i
övrigt. Översiktsplanen är grunden för kommunernas rätt att själva besluta om
detaljplaner och att tolka innebörden i allmänna intressen. Översiktsplanen ska
både vara strategisk och vägledande för vardagsbesluten i plan- och byggärenden. Den fungerar därmed som kommunens verktyg i den interna handläggningen och samordningen samt i dialogen med andra aktörer i samhällsbyggandet. Översiktsplanen är också ett viktigt underlag vid överprövning och
för verksamhetsutövare som letar lämplig plats för sin verksamhet.

Grannländernas havsplanering
Sveriges grannländer har kommit olika långt när det gäller planering av havsområdena. Inom Helsingforskommissionen, Helcom, finns en överenskommelse om att det ska finnas samstämmig planering i Östersjön på plats senast
2020, medan havsplaneringsdirektivet anger mars 2021.
Sedan 2003 har det genomförts flera gränsöverskridande projekt för Bottenhavet, Norra Kvarken, Östersjön liksom Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt för
att förbereda införande av havsplanering. I Havs- och vattenmyndighetens
rapporter Erfarenheter från Plan Bothnia och BaltSeaPlan (2013:3) och Lärdomar av genomförda projekt med relevans för havsplanering (2014:24)
sammanfattas, analyseras och bedöms projekt med relevans för kommande
svenska statliga havsplanering.
I Polen och Lettland har planeringsprocesser påbörjats. I Estland pågår förberedelser. Danmark ska börja planera efter att EU:s havsplaneringsdirektiv
har införlivats i den nationella lagstiftningen. I Ryssland har gjorts vissa förberedelser för havsplaneringslagstiftning.
Norge har sedan 2013 förvaltningsplaner för alla sina havsområden. I förvaltningsplanerna ingår även miljöfrågor som i Sverige och EU ingår i havsmiljödirektivet. Tyskland har sedan 2009 havsplaner för alla havsområden och
ska göra en första översyn av havsplanerna. Finland har regional planering av
territorialhavet och förbereder ny lagstiftning utifrån kraven i EU:s havsplaneringsdirektiv. I Litauen har havsplaner nyligen antagits.
I avsnitten om respektive havsplaneområde redogörs för gränsöverskridande
frågor att hantera och ta hänsyn till i havsplaneringen.

Havsrätt och EU-lagstiftning
Vid planering av havsområdena måste Sverige förhålla sig till både folkrätten
och EU-rätten som ger möjligheter och begränsningar när det gäller Sveriges
planering av olika användningar av havet. En havsplan kan inte begränsa en
verksamhet eller ett intresse utöver vad som följer av havsrätten.
Förenta Nationernas havrättskonvention, UNCLOS (SÖ: 2000:1) reglerar avgränsningen mellan ländernas maritima zoner (inre vatten, territorialhav, angränsande zon och ekonomisk zon) och vilka rättigheter och skyldigheter länderna har i de olika zonerna. Territorialhavet sträcker sig maximalt 12 nautiska mil
från de s.k. baslinjerna och den ekonomiska zonen utgör området utanför, dock
maximalt 200 nautiska mil från baslinjerna. En nautisk mil motsvarar 1 852 me-
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ter. De svenska maritima områdena är dock mindre och har varierande utsträckning beroende på var de möter andra länders gränser eller zoner.
Det finns möjlighet att inrätta en angränsande zon som sträcker sig maximalt 24 nautiska mil från baslinjerna. Sverige har ännu inte inrättat en sådan
zon. Den statliga utredningen, havsgränsutredningen föreslog i februari 2015
att en angränsande zon ska inrättas. Utredningens förslag är under beredning i
regeringskansliet.
I territorialhavet har Sverige suveränitet, vilket innebär obegränsad rätt att
reglera olika verksamheter, med undantag av andra staters rätt till oskadlig
genomfart med fartyg. I ekonomisk zon har Sverige suverän rätt att utforska,
utnyttja och förvalta naturtillgångar i vattnet och på havsbotten och dess underlag. Sverige har även jurisdiktion när det gäller skyddet och bevarandet av
den marina miljön, uppförande och användning av konstgjorda öar och andra
anläggningar, samt naturvetenskaplig forskning. Genom Sveriges medlemskap
i EU har fiskeregleringen förts över till EU inom ramen för EU:s gemensamma
fiskeripolitik.
I svensk ekonomisk zon har andra stater frihet till sjöfart och överflygning,
och att lägga ut undervattenskablar och rörledningar. Om Sverige inrättar en
angränsande zon i den ekonomiska zonen har vi bland annat rätt att skydda
arkeologiska och historiska fynd.
Sverige har suverän rätt till kontinentalsockeln med avseende på naturresurser, dvs. rätt till utvinning av mineraler och icke-levande material.
Även EU-lagstiftning som rör miljö och olika sektorer påverkar havsplaneringen. När det gäller frågor som rör havet är utgångspunkten de rättigheter
och skyldigheter som följer av havsrätten. De EU-direktiv på miljöområdet som
har störst betydelse för havsplaneringen är havsmiljödirektivet, art- och habitatdirektivet, fågeldirektivet, vattendirektivet samt de båda direktiv som reglerar miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar. När det gäller de
havsrelaterade sektorerna är EU:s transport- och sjöfartspolitik, energipolitik
och den gemensamma fiskeripolitiken väsentliga. De olika EU-lagstiftningarna
är utgångspunkten för EU:s havsplaneringsdirektiv.

Allmänna intressen i havsplaneringen
Lagstiftningen (4 kap 10§ miljöbalken) anger att syftet med havsplanerna ska
vara att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Mark- och vattenområden
ska användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges
sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning ur
ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt. Enligt förarbetena till havsplaneringslagstiftningen är vägning av allmänna intressen
havsplaneringens främsta uppgift.
I plan- och bygglagen beskrivs vad som räknas som allmänna intressen i
kommunal planering. Allmänna intressen i kommunal planering är bland
annat natur- och kulturaspekter, hänsyn till omgivningen samt vissa bestämmelser i miljöbalken.
En del av de allmänna intressena är också riksintressen enligt miljöbalken.
Riksintresse kan gälla för såväl områden som är skyddsvärda på grund av sina
speciella natur- och kulturvärden, som för områden och anläggningar som är
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av betydelse för ett speciellt nyttjande, exempelvis områden för sjöfart, energi,
yrkesfiske, försvar och kommunikation. Även allmänna intressen som inte kan
utgöra riksintressen, exempelvis områden för vattenbruk, kan vara viktiga i
havsplaneringen.

Riksintressen
Vilka områden/anläggningar som kan omfattas av riksintresseanspråk eller är
av riksintresse framgår av 3 och 4 kapitlen i miljöbalken. Ett riksintresse väger
tyngre än andra allmänna intressen vid en avvägning i den fysiska planeringen
och riksintressets värde eller betydelse inte påtagligt får skadas.
I 3 kap. miljöbalken regleras de verksamhetsanknutna hushållningsbestämmelserna. Flera myndigheter har enligt förordningen (1998:896) om
hushållning med mark- och vattenområden ansvar att peka ut områden som de
bedömer vara av riksintresse. I dagsläget finns det riksintresseanspråk i havet
utpekade för yrkesfiske, kommunikation (sjöfart), totalförsvarets anläggningar,
energi samt naturvård och friluftsliv. I många områden finns överlappande
anspråk på riksintressen och olika användning kan vara i konflikt med varandra. Vid havsplanering ska en noggrann avvägning göras av vad områdena är
mest lämpade för och en bedömning behöver göras i varje enskilt fall. Ett riksintresseanspråk innebär inte alltid ett förbud mot andra åtgärder i eller i närheten av området, men däremot att dess värden ska skyddas i planeringen. Om
det finns motstridiga riksintresseanspråk ska havsplanen innehålla en avvägning och en prioritering av den användning som bäst främjar en långsiktig
hushållning med havet. Totalförsvarets riksintressen väger enligt miljöbalken
alltid tyngre än andra riksintressen.
Havsplanerna ska enligt havsplaneringsförordningen (2015:400) redovisa de
områden inom havsområdet som är av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken,
dvs. de avvägda riksintressena, liksom andra allmänna intressen av väsentlig
betydelse. Redovisningen kan komma att avvika från de anspråk på riksintressen som meddelats av myndigheterna. Se även avsnittet om Avvägning
mellan intressen. De statliga myndigheter som ska peka ut områden som bedöms vara av riksintressen har var och en inom sitt verksamhetsområde uppsikt över hushållningen med mark och vattenområdena. Länsstyrelsen har
uppsikt inom länet över hushållningen med mark- och vattenområden.
I 4 kap. miljöbalken finns de geografiskt anknutna hushållningsbestämmelserna. Områden som har särskilt stora värden när det gäller natur- och kulturvård, turism och friluftsliv anges direkt i 4 kap. och dessa områden är i sin helhet av riksintresse.
Det gäller bland annat större kust- och skärgårdsområden som inte får utsättas för exploatering som påtagligt skadar deras värden. Samtidigt hindrar
bestämmelserna inte uppförande av anläggningar för totalförvaret och utveckling av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet i de här områdena, om
andra lämpliga alternativ saknas. Det kan också vara möjligt att utvinna fyndigheter av ämnen eller material.
Boverket har uppsikt över de områden som omfattas av 4 kap. 1–7 §§ miljöbalken.
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Mål och strategier
Havsplanerna ska bidra till en hållbar utveckling. Planeringen ska utgå från mål
och strategier på lokal, regional, nationell och internationell nivå, inklusive EU.
Regeringen beslutade i augusti 2015 om en svensk nationell maritim strategi.
Strategin innehåller regeringens vision för utveckling av de maritima näringarna: Konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan
bidra till ökad sysselssättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö. Visionen vilar på tre likställda perspektiv: Hav i balans, Konkurrenskraftiga maritima näringar och Attraktiva kustområden. De kommande
havsplanerna lyfts fram som ett viktigt instrument för att styra utvecklingen i
de svenska yttre havsområdena. Strategin omfattar och integrerar många politikområden; exempelvis näringspolitik, politik för regional tillväxt, sektorpolitik som rör havet och dess användning liksom miljöpolitik. Strategin utgör därigenom ett instrument för att genomföra en svensk integrerad havspolitik.
Det övergripande målet för den svenska näringspolitiken är att stärka Sveriges konkurrenskraft och skapa förutsättningar för ökat antal jobb i fler och
växande företag. Politiken ska bidra till att uppnå EU:s strategi för tillväxt och
sysselsättning, EU2020.
I det svenska regionala tillväxtarbetet ingår att ta fram och genomföra en
regional utvecklingsstrategi (RUS), som innehåller visioner, mål och långsiktiga prioriteringar för utvecklingen i respektive län. Utvecklingsstrategierna tas
fram av regionalt utvecklingsansvariga aktörer som, beroende på län, utgörs av
länsstyrelser, landsting(region), kommun eller samverkansorgan. Inom klimat
och energi-, transport-, fiskeri-, friluftslivs- och, säkerhets- och försvarspolitiken finns specifika mål relevanta för havsplaneringen.
På EU-nivå har kommissionen har tagit fram en strategi för blå tillväxt med
syfte att stärka tillväxten inom de sektorer som på olika sätt nyttjar havets resurser. Strategin fokuserar särskilt på utveckling av vattenbruk, förnybar havsbaserad energi, turism, marin bioteknik och utvinning av mineraler.
Av de 16 svenska miljökvalitetsmålen är det främst Hav i Balans samt levande kust- och skärgård, Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ingen
övergödning och Ett rikt växt- och djurliv som är centrala för havsplaneringen.
Målet Hav i balans, samt levande kust och skärgård innebär att Västerhavet
och Östersjön (inklusive Bottniska viken) ska ha en långsiktig hållbar produktionsförmåga och att den biologiska mångfalden bevaras. Kust och skärgård ska
ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav kust och skärgård
ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden
ska skyddas mot ingrepp och andra störningar. Centralt för miljökvalitetsmålet
är att åstadkomma ett hållbart nyttjande av havsmiljön och dess resurser.
Miljökvalitetsmålen beskrivs av ett antal preciseringar. Några preciseringar
är särskilt relevanta för havsplaneringen. Det gäller exempelvis bevarade ekosystemtjänster, gynnsam bevarandestatus, hotade arter, fungerande grön infrastruktur, värnande av friluftslivet och bevarade kultur- och naturvärden, men
även preciseringar om god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen
(2010:1341) och god kemisk- och ekologisk status enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660).
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Havsmiljöförordningen syftar till att uppnå god miljöstatus i EU:s havsområden senast 2020. För Sveriges havsområden har Havs- och vattenmyndigheten
i föreskrift (HVMFS 2012:18) beslutat om vad som kännetecknar god miljöstatus och fastställt miljökvalitetsnormer med indikatorer. Myndigheten har även
fastställt ett miljöövervakningsprogram. Ett åtgärdsprogram för att nå god miljöstatus ska beslutas under 2015, för att börja genomföras under 2016.
Havsplaneringen är ett verktyg för att anpassa användningen av havet så att
utvecklingsbehov tillgodoses samtidigt som miljömålen, inklusive god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen nås och upprätthålls. Havsplaneringen ska
stödja genomförande av havsmiljöförvaltningen genom att hänsyn tas till målen
om god miljöstatus och genom rumslig planering som gynnar god miljöstatus
(figur 3). I det föreslagna åtgärdsprogrammet finns åtgärder där havsplaneringen
har en betydelsefull roll, som exempelvis åtgärder för att öka områdesskyddet,
bidra till gynnsam bevarandestatus för arter och habitat och framtagande av vägledningar för havsmiljörelaterade miljökonsekvensbeskrivningar.
Inom ramen för vattenförvaltningsförordningen finns det på motsvarande
sätt mål i sötvatten och kustområdet. Sveriges fem vattenmyndigheter ska besluta om nya förvaltningsplaner, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram
under 2015.
Internationella miljömål som berör havsplaneringen är bland annat de som
överenskommits genom regionala havskonventioner, exempelvis Helcom
Aktionsplan för Östersjön samt mål framtagna inom Ospar för Nordostatlanten. EU:s Österssjöstrategi har som övergripande mål Rädda havsmiljön,
Länka samman regionen och Öka välståndet som på olika sätt relaterar till
havsplane-ring. Till stöd för målen finns en särskild handlingsplan som stödjer
genom-förande av ett beslut inom Helcom om att det ska finnas havsplaner på
plats i Östersjöområdet senast 2020.

Figur 3. Hur havsmiljöförvaltning och havsplanering hänger i ihop.
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Planeringsbehov
Anspråken på användning av våra havsområden ökar och förväntas öka ytterligare i framtiden. Samtidigt har vi flera miljöutmaningar i havet såsom hantering av övergödning, effekter av miljöskadliga och farliga ämnen och en förändrad biologisk mångfald.
Den förväntade utvecklingen inom olika sektorer leder till ökat tryck på såväl
havet som resurs som dess tillgänglighet. Detta i sin tur ökar risken för intressekonflikter. Sektorintressena måste ses i ett helhetsperspektiv och de kumulativa
(ackumulerade) effekterna och konsekvenserna av utveckling i såväl Sverige som
i våra grannländer måste beaktas och ses i ett långsiktigt perspektiv.
Havsplanering är ett viktigt verktyg för att illustrera förväntad och planerad
utveckling ur ett helhetsperspektiv och visa på möjliga konsekvenser för havet.
Genom arbetet med att ta fram de första havsplanerna påbörjas ett tvärsektoriellt kunskapsuppbyggande samtidigt som det skapas en ökad förståelse för
förutsättningar och konsekvenser för nyttjandet av havet.
För att ge en närmare bild av vad som ska hanteras i havsplaneringen sammanfattas här planeringsbehov utifrån nuläget och förväntad utveckling i de
maritima sektorerna samt i fråga om försvar, natur- och kulturvård och klimat.
För mer detaljerad beskrivning och analys hänvisas till Havsplanering –
Nuläge 2014.

Sjöfart
Sverige är beroende av sjöfart som svarar för den dominerande delen av transporterna i den svenska utrikeshandeln – cirka 90 procent mätt i volym eller
cirka 180 miljoner ton per år transporteras någon gång i transportkedjan med
fartyg. Utöver det transporteras cirka 30 miljoner passagerare per år med färja
till och från Sveriges grannländer. Näringslivet är beroende av ett välfungerande transportsystem där olika transportsslag (sjöfart, väg och järnväg) samverkar. Som ett led i arbete med att uppnå klimatmålen kan långväga godstranporter alltmer komma att flyttas från väg till vatten.
Fartygen är viktigaste komponenten i själva sjötransportsystemet. Trafiken
är dynamisk och styrs framförallt av marknadsförutsättningar. Hamnarna är
viktiga som omlastningspunkter. Till sjöfartens infrastruktur hör också farleder
och fartygsstråk, där farlederna oftast går inomskärs till och från en hamn och
fartygsstråken går utomskärs där det inte finns någon avgränsning i sidled. De
riksintressen Trafikverket har meddelat avser både strategiska hamnar, farleder och viktigare fartygsstråk.
Fram till 2050 förväntas sjötransporterna till havs mätt i tonkilometer mer
än fördubblas. För svenska sjötransporter inom svenskt territorialvatten spås
en motsvarande ökning om nästan 80 procent. Samtidigt har storleken på de
fartyg som anlöper svenska hamnar ökat kontinuerligt under en lång följd av
år. Ökningen av sjöstransporterna kan öka riskerna för olyckor och oönskade
utsläpp i havet. Även om också djupgåendet har ökat så är det framför allt
längden och bredden på fartygen som har ökat snabbast. Större fartyg leder
tillsammans med höga säkerhetskrav till större krav på farlederna. Fartygen
närmar sig, eller har nått, de storlekar som farlederna kan klara utan breddning
och fördjupning.
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Infrastruktur
Det kan i framtiden bli aktuellt med nya fasta förbindelser som passerar havet.
Vissa inledande utredningar och undersökningar har gjorts för förbindelser i
Öresund (tunnelbana Malmö–Köpenhamn och tåg- och vägtunnel Helsingborg–Helsingör), liksom i Norra Kvarken (bro Umeå–Vasa). Det har även diskuterats en fast förbindelse mellan Sverige–Åland–Finlands fastland.
Det finns fiberoptiska kablar för elektronisk kommunikation utlagda på
havsbotten, som förbinder Sverige med våra grannländer. Även radiolänkar
ingår i kommunikationsstrukturen, exempelvis mellan Sverige och Danmark
över Öresund samt mellan det svenska fastlandet och Gotland. Radiolänkar
behöver en fri-sikt korridor mellan sändare och mottagare.
Nord Stream är en naturgasledning (två parallella rör) mellan Ryssland och
Tyskland som passerar Sveriges ekonomiska zon. Det finns planer på ytterligare
ledningar. Det finns även en naturgasledning mellan Danmark och Sverige.

Energi
Samhällsutvecklingen innebär ett beroende av el, vilket förutsätter ett robust
och driftsäkert överföringsnät och en alltmer integrerad europeisk elmarknad.
Behov av god tillgång till energi är av central betydelse för näringslivet, i
synnerhet för den energiintensiva basindustrin. Elberoendet innebär att långvariga elavbrott inte accepteras.
I Sverige utgörs den havsbaserade elproduktionen av ett fåtal vindkraftsanläggningar placerade utmed kusten. Produktionen utgör i nuläget bara en
mindre del av den svenska elproduktionen och uppgick 2013 till cirka 0,6
TWh, vilket var ca 0,4 procent av den totala produktionen. Det finns dock
flera tillstånd för installation av havsbaserad vindkraft som ännu inte nyttjats
på grund av otillräckliga marknadsförutsättningar. Dessa tillstånd motsvarar
en sammanlagd årlig elproduktion på cirka 8,8 TWh, vilket ska ställas mot en
av riksdagen beslutad planeringsram om 10 TWh 2020. Därtill finns pågående tillståndsärenden motsvarande flera TWh installerad effekt. När det
gäller vindkraftsteknik är trenden allt större turbiner, högre torn och större
vingbredd. Det utvecklas också teknik för lokalisering på större djup än vad
som idag är möjligt. Flytande vindkraftverk kan komma att finnas tillgängligt
inom ett tiotal år. Energimyndigheten har meddelat riksintressen för havsbaserad vindkraft utifrån kriterier såsom årsmedelvind, djup och områdesstorlek. Dessa riksintressen motsvarar i stor utsträckning befintliga och
planerade vindkraftsprojekt.
En större försöksanläggning för vågkraft är under uppbyggnad på västkusten. Anläggningen som byggs stegvis förväntas stå färdig år 2020. För vågkraft har ingen samlad kartering av lämpliga områden gjorts och det är osäkert
om vågkraft kommer att växa i svenska vatten. Tekniken förväntas i första hand
kommersialiseras utomlands.
En utvecklad havsbaserad elproduktion kan komma att bli en viktig faktor
för att möjligheten att uppnå såväl EU:s som Sveriges klimatmål. EU har beslutat att andelen förnybar energi ska öka till år 2030. Målet kan innebära ökade
anspråk på havsområdet för förnybar energi, vilket avspeglas i att regeringen
2014 gav Energimyndigheten i uppdrag att utreda förbättrade stödmekanismer
för havsbaserad vindkraft.
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Det finns också en strävan att öka den europeiska integrationen av elnäten.
Sådan energiöverföring omfattar installation, drift och underhåll av sjökabelförbindelser. Det finns elförbindelse i form av sjökabel med Finland, Danmark,
Tyskland och Polen. Vidare anläggs för närvarande en ny förbindelse med
Litauen, liksom planeras ytterligare en med Tyskland.
I energisammanhanget kan också nämnas att de svenska kärnkraftverken
använder havsvatten för kylning, men detta sker i direkt anslutning till kusten
och inte i havsplaneområdena.

Utvinning och lagring av material
Sveriges geologiska undersökning, SGU, har tagit fram underlag om förekomster av mineral, olja, naturgas och skiffergas, liksom områden med sand
och grus på den svenska kontinentalsockeln. Det förekommer idag dock mycket
begränsad utvinning på den svenska kontinentalsockeln och det finns inte
heller riksintressen meddelade för områden med fyndigheter av ämnen eller
material i havet.
För närvarande finns ett tillstånd för marin sand- grus och stentäkt. Det är
vid Sandhammarbank söder om Ystad. Sanden används för att motverka pågående stranderosion i närområdet. Marin sand och grus kan vara ett alternativ
till naturgrus på land och det finns näringsintresse för ökat sand- och grusuttag. En åtgärd inom den svenska maritima strategin är att se över om och under vilka förutsättningar utvinning av marin sand och grus kan ske på svensk
kontinentalsockel i syfte att bidra till en hållbar materialförsörjning.
I fråga om prospektering av olja avslog regeringen 2009 en begäran om
förlängning av ett undersökningstillstånd i sydöstra Östersjön. Sverige har
heller inte i svensk lagstiftning införlivat de delar av EU:s offshoredirektiv
(2013/30/EU) som krävs för att tillåta gas- och oljeutvinning i svenskt sjöterritorium eller ekonomisk zon. I närområdet förekommer dock utvinning av
olja på polsk och rysk kontinentalsockel, liksom undersökningar på den
lettiska sockeln. Det förekommer skiffergas i Östersjön, men bedömningen är
att det under överskådlig tid inte är aktuellt med utvinning på den svenska
kontinentalsockeln.
Geologisk lagring av koldioxid får endast ske i Sveriges ekonomiska zon och
de områden som inte ingår i fastigheter i svenskt territorialhav från en nautisk
mil utanför baslinjen, dvs. motsvarande havsplaneområdet. Sveriges geologiska
undersökning har identifierat två områden i Östersjön och ett i Kattegatt där
det finns geologiska förutsättningar för potentiell koldioxidlagring. Det pågår
gränsöverskridande projekt om att ta fram en lagringsatlas och se över lagringspotentialen i Östersjön.

Yrkesfiske
Yrkesfiske är viktigt regionalt och lokalt och bidrar till kustsamhällens identitet
och livskraft. Fisket bedrivs mer eller mindre intensivt i alla Sveriges havsområden, men det finns en dynamik i fisket som gör fisketrycket varierar geografiskt och över tid. Småskaligt fiske sker normalt inom begränsade områden
och i bland stationärt, medan annat fiske sker flexibelt och över stora områden.
Var fiske bedrivs varierar mellan säsong, men också hur fiskemöjligheterna,
dvs. fiskbestånden och regleringen av dessa, utvecklas.
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En grundförutsättning för yrkesfisket är tillgång till goda fiskbestånd, som i sin
tur är beroende av olika livsmiljöer under sina livsstadier. Särskilt kustområdena utgör lek- och uppväxtområden för många marina organismer, även
om det finns lekområden även längre ut från kusten. Det finns behov av att
skydda miljöerna som utsätts för hårt tryck. Riksintresset för yrkesfiske omfattar framförallt fångstområden, men även hamnar, vandringsområde och ett
fåtal lek- och rekryteringsområden.
Det pågår en kontinuerlig utveckling av fiskförvaltningen. Det pågår förhandlingar om en långsiktig förvaltningsplan för flera arter inom EU. Planen
omfattar sill, skarpsill och torsk i Östersjön. Det pågår även en utveckling av
mer selektiva redskap för att minska mängden oönskad bifångst. Som ett led i
en reformerad gemensam fiskeripolitik inom EU beslutad 2013 kommer fler
beslut i förvaltningen att fattas på regional nivå för Östersjön och Nordsjön
Samtidigt pågår sedan en längre period en rationalisering i den svenska
fiskerinäringen som innebär färre yrkesfiskare och fiskefartyg.

Vattenbruk och blå bioteknik
Vattenbruk bedrivs nästan uteslutande nära kusten och inte inom havsplaneområdet. Det finns ingen samlad kartläggning av utvecklingsområden för
vattenbruksverksamhet i havsplaneområdena. Inom havs- och fiskeprogrammet kan dock stöd komma att ges till kommuner för att i kommunala
översiktsplaner inkludera vattenbrukets placering.
I en framtid kan det bli aktuellt med odlingar i utsjön. Det pågår forskning
och teknikutveckling både vad gäller arter och odlingsmetoder. Det pågår bland
annat försök med odling av makroalger och andra marina organismer i Västerhavet. Olika alger kan bl.a. användas i livsmedelsproduktion eller för framställning av biobränsle. Genom ökad kunskap och utveckling av blå bioteknik kan
det i en framtid bli aktuellt med utvinning av genetiska resurser även för andra
användningar industriellt eller som läkemedel.

Försvar
Försvarsmaktens uppgift är att upprätthålla och utveckla ett militärt försvar
med förmåga till väpnad strid. För att uppnå och behålla förmågan till väpnad
strid på och under vattnet finns marina övnings- och skjutfält inrättande runt
Sveriges kust. Försvarets radioanstalt bedriver signalspaning som är störningskänslig och har behov av skydd för att motverka störningar från andra verksamheter i närområdet, och i vissa fall även på långa avstånd.
Försvarsmakten har pekat ut riksintressen (3 kap. 9 § andra stycket miljöbalken) och deras influensområden, samt andra områden av betydelse för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ första stycket miljöbalken). Riksintressena
avser skjut-, spräng-, hamn- och flygverksamhet, radar, sensorer, kommunikationsanläggningar med mera.

Friluftsliv (inkl. fritidsfiske) och besöksnäring
Friluftsliv och besöksnäring/turism spänner över många aktiviteter och politikområden. Det marina friluftslivet innebär många skilda aktiviteter som båtliv,
kajakpaddling, skridskoåkning, bad, dykning, fågelskådning och andra
naturupplevelser. Bland annat finns det ca 800 000 fritidsbåtar i Sverige. Det
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finns också goda förutsättningar för fritidsfiske i Sverige och det uppskattas att
ca 800 000 människor boende vid kusten bedrev fritidsfiske 2013.
Närheten till havet gör kustlandskapet attraktivt för boende, rekreation och
turism. Den kustnära besöksnäringen, som är betydande och växande, kan ses som
en basnäring i många kommuner och är viktig för regional och lokal utveckling.
Friluftsliv och turism kan både vara i konflikt och samverka med varandra.
Exempelvis kan exploatering av natursköna platser för turismaktiviteter och
båtliv vara i konflikt med friluftslivet.
Friluftsliv och turistverksamhet sker framförallt nära kusten och i mindre utsträckning i havsplanområdena. Utpekade riksintressen för naturvård och friluftsliv (inklusive fritidsfiske) enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, liksom de områden
som anges i 4 kap 2 § i samma lag, där turismens och friluftslivets, främst det
rörliga friluftslivets, intressen ska beaktas, sträcker sig ut i havsplaneområdena.

Kulturmiljö
Sverige har viktiga kulturmiljöer i kust- och skärgårdslandskapet, bland annat
fiskelägen, badorter, hamnar, befästningar, fyr- och lotsplatser samt kustanknuten industri. Dessa platser ligger inte geografiskt inom det statliga havsplaneområdet, men havsplaneringen kan ha indirekt påverkan på miljöerna,
exempelvis genom påverkan på landskapsbilden eller att förutsättningarna för
yrkesfisket ändras. Mer direkt berörs havsplanerna av det omfattande kulturarv som finns under vatten och som främst består av fartygslämningar och
submarina landskap, sjunkna boplatser och rester från olika tidsåldrar. Det
saknas dock kunskap såväl vad gäller detaljer, som översikter och sammanställningar om kulturvärdena i havet.
Riksantikvarieämbetet har påbörjat ett arbete med att ta fram urvalskriterier
för att identifiera områden av riksintressen för kulturmiljövården till havs. Arbetet kommer att genomföras i dialog med bland annat länsstyrelsen och
Statens maritima museer. Ett planeringsunderlag i form av beskrivning av
värden som utgör riksintressen till havs kan utgöra grunden till ett förslag om
skyddade områden för havsplaneringen att ta hänsyn till. Kulturmiljöerna och
kulturarvet bidrar också till en kulturturism som bedöms ha potential att öka.

Naturskydd
Befintliga naturreservat, Natura 2000-områden och nationalpark i havet omfattar ca 9 900 km2 eller 6,3 procent av svenskt inre vatten, territorialhav och
ekonomisk zon. Sverige har som ett etappmål inom miljömålen att öka andelen
till minst 10 procent till 2020. Samtidigt ska de skyddade områdena vara geografiskt representativa och ekologiskt sammanhängande, vilket de inte är i
dagsläget. Fågel- och sälskyddsområden, Natura 2000-områden enligt EU:s
fågeldirektiv och ytterligare några kategorier områden ingår inte i andelsmålet,
men är viktiga i havsplaneringen. Några av områdena är också s.k. Helcom
eller Ospar MPA-områden. MPA står för ”marine protected area” som betyder
marint skyddat område på svenska.
De marina områden som är skyddade utgör en del av den gröna infrastrukturen i havsområdena. Havets gröna infrastruktur, som bara delvis är skyddad,
utgörs av livsmiljöer för olika arter, spridningsvägar och flytt- och vandringsstråk för fågel, fisk och andra djurarter. Det saknas ännu en enhetlig och sam-
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lad kunskap om den gröna infrastrukturen i havsområdet, det vill säga om hur
viktiga marina livsmiljöer och processer hänger samman i tid och rum.
Det pågår övervakning och undersökningar i havsområdet, såväl vad gäller
oceanografiska förhållanden som maringeologi, djup och biologisk mångfald
inklusive fiskbestånd. Det finns särskilda områden och lokaler i havsplaneområdet för övervakning av sediment ifråga om metaller och organiska miljögifter för havsplaneringen att ta hänsyn till.

Säkerhet och risker
Östersjön är ett hårt trafikerat hav och står för ca 15 procent av världens sjötransporter. Idag beräknas ca 2000 fartyg förflytta sig på Östersjön vid varje
givet tillfälle, vilket ger 3500 – 5000 fartyg per månad. Ökade sjötransporter
leder till ökad risk för sjöolyckor, framförallt grundstötning och kollision.
Redan i dag beräknas en större olycka (300–500 ton) inträffa vart fjärde år i
Östersjön eller Västerhavet, även om risken varierar mellan områden. Störst
risk för en stor oljeolycka är i Öresund och Kattegatt. Riktigt stora olyckor
(5000–150 000 ton) beräknas inträffa med 26 års intervall i samma områden.
Olyckor kan medföra utsläpp i havet av olja, kemikalier eller andra ämnen
vilka medför negativa konsekvenser för människor och miljö. Även kärnkraft
och petrokemisk industri kan påverkas om utsläpp av olja eller andra skadliga
ämnen sker i närheten av kylvattenintag. Stopp i produktionen kan få stora
ekonomiska konsekvenser. Kärnkraften är också i sig en verksamhet omgärdad
av hårda säkerhetskrav och det sker sjötransporter av kärnavfall.
Förutom sjöfart kan även andra verksamheter i havet, t.ex. vindkraft medföra olyckor.
Det finns också risker med läckage från vrak och utsläpp från materiel som
dumpats eller deponerats i havet, t.ex. från ammunition, kemiska stridsmedel
och/eller sedimentbankar med ansamlingar av miljöskadliga ämnen.
Störningar som uppstår till följd av olyckor till havs kan påverka möjligheterna att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Havsplaneringen har att ta
hänsyn till risker, men kan även vara ett verktyg för att minska dessa, exempelvis genom att bidra till utveckling av trafikreglering till havs i tid och rum.

Klimat
Havsplaneringsdirektivet pekar på vikten av att ta vederbörlig hänsyn till
effekterna av klimatförändringar när havsplaner utarbetas. Medlemsstaterna
bör säkerställa att planeringsprocesserna leder till en övergripande planering
där man anger de olika användningarna av haven och tar hänsyn till långsiktiga
förändringar till följd av klimatförändringen.
Klimatförändringar kommer att påverka haven och människans möjlighet att
nyttja havets som resurs på många olika sätt vilket havsplanerna måste förhålla
sig till. Klimatförändringar kommer med stor sannolikhet att förändra ekosystemen, isläggningsmönster, strömmar och syresättning, vind- och vågmönster. Människans utsläpp av koldioxid innebär även en ökad försurning av
haven med potentiellt långtgående konsekvenser för organismer och ekosystem. De klimatologiska förutsättningarna och deras förväntade ändring i tid,
både avseende medelvärden och variabilitet, är således viktiga parametrar för
planeringsprocessen. Planeringen behöver därför utgå från den bästa aktuella
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kunskapen om det befintliga och förväntade klimatet i havsplaneområden samt
regelbundet ta in ny kunskap om klimatförändringen i uppdateringscyklerna.
Klimatet har även en rad mer indirekta kopplingar till havsplaneringen. Havsplaneringsdirektivet påpekar t.ex. att sunda marina ekosystem och deras olika
tjänster, om de integreras i planeringsbesluten, ger betydande fördelar i fråga om
livsmedelsproduktion, rekreation och turism, begränsning av och anpassning till
klimatförändringar, kontroll av kustförändringar och förebyggande av katastrofer.
Klimatfrågan kopplar även till själva anspråken på nyttjandet av havet. Med
tanke på det överhängande behovet att minska utsläppen av växthusgas inom
förhållandevis kort tid, kommer sannolikt anspråken att nyttja havsområden
för produktion av olika former av fossilfri energi att öka, t.ex. havsbaserad
vind- eller vågkraft. Begränsning av klimatförändringen kan även innebära
förändrade transportmönster, t.ex. överflyttning från väg till sjöfart, förutsatt
att sjöfarten kan använda sig av fossilfria bränslen eller effektiv utsläppssnål
framfart. Havsplaneringen behöver därför ses i ljuset av befintlig nationell och
internationell klimatpolitik och dess sannolika förändringar, t.ex. skärpningar
av utsläppsmålen eller mer konkreta utsläppsbanor som sannolikt behövs om
världen ska nå målet att begränsa den globala uppvärmningen till två grader.
Även utifrån ett klimatanpassningsperspektiv kan det finnas anspråk som
havsplaneringen behöver ta hänsyn till. Som anpassning mot kusterosion, t.ex.
i svenska kustkommuner, används redan idag metoder såsom sandfodring. En
ökad användning av sandfordring innebär ett ökat behov av sand och troligvis
ökade anspråk på sandsugning från havets botten.
Klimatet kopplar alltså till havsplaneringen genom direkta effekter på vissa
former av nyttjanden, genom påverkan av ekosystemens status och tjänster för
begränsning av och anpassning till klimatförändringen, men även genom påverkan av själva anspråken på hur havet bör nyttjas. Hur klimatet kan hanteras
inom havsplaneringen är således en mycket komplex fråga varför nationsövergripande samarbete är nödvändigt.
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Planeringsprocess
Planering i cykler
Havsplanering är en process som genomförs över flera år. Planeringen kan
beskrivas i cykler, där man går från inhämtning av information och analys av
nuläget till planering där havsplanerna blir resultaten av planeringsprocesserna. Därefter tillämpas planerna och en uppföljning görs löpande. Enligt havsplaneringsförordningen ska nya förslag till havsplaner tas fram vid behov eller
minst vart åttonde år.

Figur 4. Planeringscykel.

Havsplanering är en lärandeprocess där kunskap, nya planeringsanspråk
och intressen tas tillvara och används i kommande cykler.

Deltagande och dialog
För att säkerställa helhetsperspektivet i respektive havsplan och därmed skapa
möjlighet för välgrundade avvägningar behöver berörda ges möjlighet att på
olika sätt delta och bidra i arbetet. Ambitionen är att ett brett deltagande ska ge
deltagarna nytta också för egen del av att delta i arbetet med planerna och i
nästa steg dela ansvaret för tillämpning av planerna.
Havsplaneringen ska vara en öppen process och ge möjlighet till medverkan
för de som berörs på nationell, regional och kommunal nivå, men även
bransch- och intresseorganisationer, liksom forskningsinstitutioner ska beredas möjlighet att på olika sätt medverka. Arbetet kommer också att innebära
samverkan med grannländer och internationella organisationer. Formen för
deltagande i processen kommer att se olika ut för olika deltagare, såväl över tid
i processen som på vilket sätt. Formella samråd kommer att genomföras för
inriktningsdokumentet, miljöbedömningsarbetet och förslag till respektive
havsplan. Utöver de formella samråden arbetar Havs- och vattenmyndigheten
med ett kontinuerligt dialog- och samverkansarbete under hela havsplaneringsprocessen.

29

Havs- och vattenmyndighetens samrådshandling

Deltagande och dialog ska bidra till att
•

havsplanerna uppfattas som gemensamma och av stort värde för utvecklingen av nyttjande och bevarande av de svenska haven,

•

förståelse och acceptans uppnås så att föreslagna planer kan beslutas av
regeringen och verka som riktningsgivare för nyttjande och bevarande,

•

havsplanerna fokuserar på de mest relevanta frågorna och bygger långsiktig
kunskap och förståelse kring nyttandet av havet och

•

skapa förutsägbarhet för aktörer, inklusive näringsidkare.

Tidsplan och process för utarbetande av
havsplaner
Havs- och vattenmyndigheten har målsättningen att förslag till havsplaner ska
överlämnas till regeringen 2018/19. Den exakta tidpunkten för överlämnande av
förslag till regeringen är beroende av de synpunkter som lämnas i de samråd som
ska genomföras av planförslagen. Den förhållandevis snäva tidsplanen motiveras
av att det kan vara en fördel att få fram första planeringscykelns havsplaner relativt snart, så att de kan stödja och underlätta det kommunala planarbetet, att
processen i sig kommer att påskynda arbetet med att ta fram bättre planeringsunderlag för framtida planeringscykler och att möjligheten ökar att påverka och
bidra till samordning med våra grannländers havsplanering.

Figur 5. Tidsplan.

Utvecklingen av Sveriges havsplaner föreslås ske i en stegvis planeringsprocess
som presenteras närmare nedan. Detta förslag till inriktningsdokument med
avgränsning av miljöbedömning utgör en del i det första steget.

Steg 1. Bedömning av nuläge och fastställande av inriktning
2013–2016 (pågående steg)
Första steget i planeringsprocessen utgörs av förberedelser för planering där en
nulägesbeskrivning tas fram och där havsplaneringens inriktning fastställs i ett
inriktningsdokument. En avgränsning görs för de kommande miljökonsekvensbeskrivningarna.
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Nulägesbeskrivningen ger en överskådlig bild av förutsättningar för att nyttja
havsområdenas resurser och de intressen och anspråk som finns i dagsläget, samt
den förväntade utvecklingen. Rapporten har tagits fram i dialog där berörda har
deltagit i möten och haft möjligheter att lämna synpunkter på innehållet.
Inriktningsdokumentet anger havsplaneringens inriktning och ska stödja
och vägleda arbetet med att utveckla havsplaner, men också skapa tydlighet för
berörda kring den fortsatta planeringsprocessen. För att få bred förankring för
havsplaneringens inriktning genomförs ett samråd av dokumentet. Efter samrådet fastställer Havs- och vattenmyndigheten dokumentet, som blir vägledande för den fortsatta processen.
Avgränsningsdokumentet beskriver avgränsning av det fortsatta miljöbedömningsarbetet och presenterar vad miljökonsekvensbeskrivningarna ska
fokusera på och hur arbetet ska bedrivas. Havs- och vattenmyndigheten har
valt att låta avgränsningsdokumentet ingå som en del i inriktningsdokumentet.
Sverige kommer i samband med det nationella samrådet om inriktningsdokumentet underrätta våra grannländer i enlighet med Esbokonventions krav
på underrättelse. Underrättelsen ombesörjs av Naturvårdsverket.

Steg 2. Utarbetande av förslag till havsplaner och ev. föreskrifter, 2015/17
I andra steget sker själva planeringsbetet, dvs. förslag till havsplaner och eventuellt föreskrifter utarbetas. Preliminära konsekvensbedömningar tas också
fram. Arbetet genomförs med det organisatoriska upplägg som beskrivs översiktligt nedan och sker i samverkan och dialog med berörda. Under hösten
2015 påbörjas en tematisk fördjupning. Därefter följer arbetet med att ta fram
utkast till planförslag och föreskrifter som i olika omgångar diskuteras med
berörda i tvärsektoriella möten och i en hearing. Förslag till havsplaner går
sedan ut på samråd i enlighet med steg 3 nedan.

Steg 3. Samråd om förslag till havsplaner, ev. föreskrifter och
konsekvensbeskrivningar, 2017/18
Förslag till havsplaner som består av plandokument med plankartor och planbeskrivningar, samt ev. förslag till föreskrifter går ut på samråd. Till förslagen
bifogas redogörelser för de överväganden inklusive avvägningar mellan intressen som ligger till grund för förslagen, liksom preliminära miljökonsekvensbeskrivningar och samhällsekonomiska bedömningar.

Steg 4. Förslag till havsplaner och ev. föreskrifter färdigställs
och överlämnas till regeringen, 2018/19
Havs- och vattenmyndigheten bearbetar inkomna synpunkter, för att därefter
bearbeta och färdigställa slutliga förslag till havsplaner och ev. föreskrifter.
Planerna överlämnas till regeringen tillsammans med en redogörelse för inkomna synpunkter och det övriga underlag som har betydelse för bedömningen av förslaget och som krävs enligt havsplaneringsförordningen. Till förslagen
bifogas slutliga miljökonsekvensbeskrivningsdokument som redogör för miljökonsekvenserna av respektive planförslag samt vilka bakomliggande miljöaspekter som har hanterats.
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Övergripande upplägg för arbetet
Havs- och vattenmyndigheten har ansvaret att leda och samordna planeringen
samt utarbeta förslag till havsplaner. Myndigheten ansvarar också för att strategisk
miljöbedömning och samhällsekonomiska konsekvensbedömningar genomförs.
I arbetet med havsplanering har Havs- och vattenmyndigheten en sektorsövergripande roll. Vid myndigheten finns en planeringsfunktion som är navet
för arbetet med att utarbeta havsplanerna. Uppgiften är att se till att planeringsmål och -strategier får genomslag i planeringen och att olika sakområden
ses i en helhet där såväl synergier som konflikter beaktas. Planeringsfunktionen ansvarar också för att samordna, driva och kommunicera den övergripande
processen så att de tre havsplanerna tas fram med ett nationellt perspektiv och
koordineras såväl nationellt som internationellt.
Till stöd för arbetet inrättar och leder Havs- och vattenmyndigheten olika
arbetsgrupper. Nedan föreslås övergripande upplägg för arbetet och vilka
grupper som kan komma att formas.

Figur 6. Övergripande upplägg.

Planeringsgrupp
En planeringsgrupp med bred kompetens på Havs- och vattenmyndigheten
samordnar och leder planeringsprocessen, samt leder arbetet med att utarbeta
planförslag. I arbetet ingår att beställa och inhämta de underlag och synpunkter ifrån arbetsgrupper på nationell och regional nivå, som behövs för att
utarbeta planförslagen.
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Nationell och tematisk samverkan
Tvärsektoriell myndighetschefsgrupp
Gruppen har deltagande av myndighetschefer från de nationella myndigheter
som är berörda av havsplaneringsarbetet samt myndighetschefer från samordnande länsstyrelser. Kommunerna representeras av Sveriges kommuner och
landsting, SKL. Syftet med chefsgruppen är att bekräfta koordineringen mellan
myndigheterna genom hela planeringsprocessen och diskutera övergripande
strategiska planeringsfrågor. Havs- och vattenmyndigheten kommer att använda sig av befintliga samordningsformer såsom Samordningsgruppen för
havs- och vattenmiljöfrågor, SamHav, för att uppfylla syftet med gruppen.

Tvärsektoriell referensgrupp
Havs- och vattenmyndigheten leder referensgruppen som är sammansatt av
representanter på chefsnivå från i första hand centrala myndigheter och samordnande länsstyrelser. Kommunerna representeras i arbetsgruppen av
Sveriges kommuner och landsting, SKL. Referensgruppen kommer att ha en
viktig funktion för avstämning av helhetsperspektiv, konsekvensbedömningar,
förankring och acceptans genom hela planeringsprocessen.

Tematiska arbetsgrupper
Tematiska arbetsgrupper upprättas för att samlat kunna diskutera och utarbeta
sektorunderlag och sektorperspektiv som bidrag till utarbetandet av planerna.
De tematiska grupperna leds av Havs- och vattenmyndigheten och består
främst av representanter från centrala myndigheter och kustlänsstyrelser. De
tematiska grupperna har ett nationellt perspektiv, men ska vid behov fokusera
på respektive plans specifika förutsättningar. Tematiska grupper inrättas för
sjöfart, energi, fiske, regional tillväxt, naturvård och försvar och säkerhet.

Bransch- och intresseorganisationer
Planeringsarbetet kräver kunskap och synpunkter från bransch- och intresseorganisationer. Förslagen till havsplaner behöver också förankras hos berörda
intressenter. Organisationerna kommer att bjudas in till gemensamma möten
med de tematiska arbetsgrupperna och den tvärsektoriella referensgruppen.
Härutöver förutses löpande tematiska diskussioner med berörda bransch- och
intresseorganisationer kring olika problemställningar, förslag till planeringslösningar osv. Innan planförslagen färdigställs för formellt samråd kommer
även en hearing att hållas.

Samordning mellan havsplaneområden
Utarbetande av havsplaner kräver samordning mellan planområdena. Havsoch vattenmyndigheten leder samordningen med stöd av samordnande länsstyrelser. Samordning kommer att ske på både chefs- och handläggarnivå.

Regionalt arbete och samverkan med kommunerna
Havsplaneringen är komplex och förutsättningarna skiljer sig åt mellan de olika
planområdena, dels de naturgivna förutsättningarna och planeringsbehoven,
men också antal berörda att involvera och samarbeta med inom respektive område. Hur arbetet organiseras inom respektive havsplaneområde kan därför
skilja sig åt. Nedan beskrivs huvudsakligt upplägg av det regionala arbetet.
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Samordnande länsstyrelser
Samordnande länsstyrelser i Kalmar, Västernorrlands och Västra Götalands län
ansvarar för regionala samverkansprocesser inom respektive planområde och
samordnar arbetet för berörda kustlänsstyrelser. Länsstyrelsen i Västra Götaland har även ansvar för att utveckla det länsstyrelsegemensamma arbetet med
it-system, datainsamling och bearbetning av underlag för havsplanering. De
samordnande länsstyrelserna deltar i tvärsektoriell referensgrupp och i tematiska arbetsgrupper.

Kustlänsstyrelser
Länsstyrelserna har en viktig roll i samordningen mellan statlig och kommunal
planering, liksom när det gäller kopplingen mellan land och hav. De 14 kustlänsstyrelserna deltar aktivt i Havs- och vattenmyndighetens arbete för
kommunal medverkan och i annat stödjande arbete gentemot kommunerna.
Länsstyrelserna tar också vid behov fram kompletterande regionalt planeringsunderlag, exempelvis från kommuner och utvecklingsansvariga aktörer eller internt från länsstyrelsen i frågor som faller inom länsstyrelsens normala ansvarsområden. Representanter från kustlänsstyrelserna deltar i tematiska arbetsgrupper. Kustlänsstyrelsen erhåller sedan 2012 finansiering för havsplaneringen.

Samverkan med regionala organ
Aktörer med regionalt utvecklingsansvar i respektive län leder och utvecklar
det regionala tillväxtarbetet. Det regionala utvecklingsansvaret innehas, beroende på län, av landsting/kommun, ett samverkansorgan eller en länsstyrelse.
Det finns också ett regionplaneorgan för Göteborgsregionen och regionplanering som genomförs av Stockholms läns landsting som behöver samordnas med
den statliga havsplaneringen.
De regionala aktörerna ska ges möjlighet att medverka i planförslagsarbetet.
Kustlänsstyrelserna kommer att stödja Havs- och vattenmyndigheten i arbetet
med samverkan med de regionala aktörerna.

Samverkan med kommuner
Berörda kommuner ska ges möjlighet att medverka i planförslagsarbetet.
Kommunerna har en viktig roll för havsplaneringen eftersom den statliga och
kommunala planeringen överlappar i större delen av territorialhavet. Kommunerna ansvarar också för planeringen av havsområdet närmast kusten och på land
vilket påverkar den statliga havsplaneringen. För att koordinera lokala förutsättningar och det nationella perspektivet är det nödvändigt med samverkan mellan
staten och kommunerna.
Förutom att kommunerna förväntas bidra med underlag och synpunkter vid
utarbetande av havsplanerna, syftar samverkan till att skapa beredskap för
kommande samråd av planförslagen.
Kustlänsstyrelserna deltar aktivt i Havs- och vattenmyndighetens arbete för
kommunal medverkan och i annat stödjande och samordnande arbete gentemot kommuner.
Representanter för kommuner och regioner som representerar olika förutsättningar och landsdelar bjuds in till arbetsgruppen för regional tillväxt. På nationell
nivå kommer Sveriges kommuner och landsting, SKL, att ges möjlighet att delta i
den tvärsektoriella referensgruppen. Samverkan i övrigt kommer att ske inom
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såväl befintliga samarbetsforum (exempelsvis planeringsträffar inom länen) som
genom riktade workshoppar och möten där havsplaneringen är i fokus.

Internationell förankring
Internationell förankring och koordinering kommer framförallt att ske genom
befintliga organisationer och samarbetsformer. Förankring och koordinering
sker löpande genom kontakter med grannländer, samarbete inom HelcomVASAB:s gemensamma arbetsgrupp för havsplanering (i fråga om strategiska
frågor) och genom gränsöverskridande projekt. Havs- och vattenmyndigheten
leder projektet Baltic SCOPE som fokuserar på planering i Östersjöns havsplaneområde. Projektet genomförs med sju grannländer. Esbo-underrättelse
och samråd kommer också att bidra till internationell förankring och en möjlighet för grannländer att lämna synpunkter på planförslag och miljökonsekvensbeskrivningar. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för den internationella
koordineringen, men nationella myndigheter förväntas bistå Havs- och vattenmyndigheten med expertkunskap i det internationella arbetet. Naturvårdsverket ombesörjer samråd enligt Esbo-konventionen.

Vetenskaplig kunskap och forskning
Havs- och vattenmyndigheten kommer att på olika sätt utveckla samarbetet
med universitet och högskolor både direkt och genom forskningsrelaterade
havsplaneringsprojekt. Havsplaneringen har behov av fördjupad och aktuell
kunskap och att ta del av nya forskningsrön inom många områden. Forskningen kan även erbjuda metoder och bidra till kvalitetssäkring i havsplaneringen.
Förutom samverkan kring specifika frågor bjuds forskningsinstitutioner in i
den dialogprocess som sker fortlöpande när förslag till havsplaner tas fram.

Konsekvensbedömningar
Konsekvensbedömningsarbetet kommer att integreras i planeringsprocessen.
Varje havsplan ska miljöbedömas och samhällsekonomiska analyser ska genomföras. Arbetet med miljöbedömning leds och genomförs av Havs- och
vattenmyndigheten, men avstämningar kommer att göras med den regionala
nivån och med andra centrala myndigheter som berörs. Arbetet med samhällsekonomisk analys kommer bland annat inkludera en ekosystemtjänstanalys
som är en länk mot miljöbedömningen.
Arbetet med konsekvensbedömning pågår genom hela planeringsprocessen,
men kan förväntas öka i intensitet i samband med framtagandet av utkast och
förslag till havsplaner.
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Inriktning
Planeringsmål
Enligt havsplaneringsförordningen ska näringspolitiska, sociala och miljömässiga mål integreras i havsplanerna. Planeringens huvudinriktning är att
havets resurser ska användas så att havsanknutna näringar kan utvecklas och
växa samtidigt som ekosystem bevaras och restaureras. Havsplanerna ska bidra
till att god havsmiljö nås och upprätthålls. Enligt miljöbalken ska havsplanerna
bidra till långsiktigt hållbar utveckling.
Utifrån befintlig lagstiftning, samhällsmål och underlag som redovisats i
samband med nulägesbeskrivningen föreslås planeringsmål (figur 7). I tidigare
avsnitt Förutsättningar redogörs översiktligt för de huvudsakliga lagkrav och
samhällsmål som ligger till grund för planeringsmålen.

Figur 7. Samhällsmål och föreslagna planeringsmål för havsplaneringen.

Havsplaneringen ska eftersträva att uppfylla planeringsmålen som är både
övergripande och mer specifika, relaterade till olika typer av användning, behov av skydd i havet eller andra frågeställningar. De är konkretiseringar av
havsplaneringens syfte och ger en samlad vägledning som ska bidra till att det
nationella perspektivet säkerställs i arbetet med framtagandet av de områdevisa havsplanerna.
Planeringsmål föreslås bli gemensamma för de tre planerna, men då förutsättningarna skiljer sig åt, kan olika mål få olika betydelse för planering av respektive planområde. I avsnitten för respektive havsplaneområde identifieras
väsentliga frågor på havsplaneområdesnivå som relaterar till planeringsmålen.
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Planeringsmålen anger inriktning för planeringen, men även andra frågor som
bedöms som relevanta kan komma att omfattas av planerna. Relevanta samhällsmål och befintlig lagstiftning ska alltid beaktas i planeringen.
Här redovisas förslag till planeringsmål:
Övergripande mål: Skapa förutsättningar för god havsmiljö och hållbar tillväxt

Havsplanerna ska övergripande ge rumsliga förutsättningar så att utvecklingsbehov och mål om hållbar tillväxt tillgodoses samtidigt som havsplanerna bidrar till att god havsmiljö nås och upprätthålls.
God havsmiljö beskrivs framförallt i miljökvalitetsmålet Hav i balans, samt
levande kust och skärgård och dess preciseringar, även om också andra miljökvalitetsmål är relevanta, exempelvis Ingen Övergödning, Giftfri miljö och
Biologisk mångfald. God miljöstatus i enlighet med havsmiljöförordningen
utgör en av preciseringarna.
Hållbar tillväxt relaterar bland annat till EU2020 och inbegriper både det
som kallas blå tillväxt, dvs. tillväxt relaterad till maritima verksamheter, och
ekonomisk tillväxt i bred bemärkelse. Tillväxten är hållbar när vi ekonomiskt,
miljömässigt och socialt kan tillfredsställa våra behov idag, samtidigt som vi
ger förutsättningar för kommande generationer att tillgodose sina behov.
En viktig utgångspunkt för havsplaneringen är att hållbar tillväxt förutsätter
väl fungerande ekosystem.
Mål: Skapa förutsättningar för regional utveckling

Havsplanerna ska ge rumsliga förutsättningar för hållbar utveckling, god livskvalitet och attraktiva miljöer regionalt och lokalt.
Havsplaneringen ska bidra till att bevara viktiga natur- och kulturvärden, ta
hänsyn till landskapsbilden och stödja möjligheter till friluftsliv. Kulturvärden är
viktiga för upplevelsen i landskapet, människors identitet och för att skapa
attraktiva miljöer att leva och bo i. Rekreation och friluftsliv inklusive fritidsfiske
har stor betydelse för människors livskvalitet och hälsa. Natur- och kulturvärden
vid kusten och i utsjön utgör också bas för utveckling av besöksnäring i kustsamhällen. Även andra havsrelaterade verksamheter som bidrar till utveckling och
blå tillväxt i kustområdet ska ges förutsättningar i havsplaneringen.
Mål: Skapa förutsättningar för marin grön infrastruktur och främjande
av ekosystemtjänster

Grön infrastruktur är naturområden, biotoper, strukturer och element i landskapet (inklusive hav och kust) som skapar ett ekologiskt sammanhang i landskapet och som utgör förutsättningen för att bevara landskapets biologiska
mångfald och därmed främja ekosystemtjänster.
Ekosystemtjänster är sådant som ekosystemet förser oss med, i form av produkter och tjänster som bidrar till vårt välbefinnande. Tjänsterna är även viktiga för att begränsa klimatförändringarna och för att anpassa samhället för att
stå emot dess verkningar.
Genom en kombination av skydd, återställande och hållbart nyttjande ska en
grön infrastruktur upprätthållas i och runt havet som innebär att fragmente-
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ring av populationer och livsmiljöer inte sker och att den biologiska mångfalden i och runt havet bevaras och utvecklas.
Havsplanerna ska bidra till att:
•

Stödja inrättande av nya marina skyddade områden så att minst tio procent
av Sveriges havsområden har formellt skydd senast 2020 och skapa beredskap för ytterligare områden att skydda därefter. Geografiskt utökat skydd
kan bli aktuellt för att säkerställa att det marina områdesskyddet är representativt och bidrar till att bevara och stärka viktiga ekologiska samband,
strukturer och funktioner i ekosystemen. Representativitet handlar om att
de skyddade områdena tillsammans ska fånga upp alla typer av livsmiljöer
och arter. Havsplaneringen ska även bidra till att gynnsam bevarandestatus
upprätthålls för de arter och livsmiljöer skyddet omfattar.

•

Tillräckligt säkra biologiskt värdefulla livsmiljöer (oavsett om det finns
formellt marint områdesskydd), exempelvis lek- och uppväxtområden för
fisk, områden med marina däggdjur och viktiga häcknings-, födosöks- rastoch övervintringsområden för fåglar.

•

Tillräckligt säkra flyttstråk och vandringsvägar för t.ex. fisk, fågel och
fladdermöss.

•

Ge förutsättningar för vetenskapliga undersökningar och långsiktig övervakning av havsmiljön. Det kan handla om enskilda mätpunkter eller referensområden. Sådana områden kan innebära ett behov av att förebygga
framtida störningar i vissa ostörda områden.
Mål: Skapa förutsättningar för hållbar sjöfart

Havsplanerna ska ge förutsättningar för ekologiskt, socialt och ekonomiskt
hållbar sjöfart. Sjöfarten ges tillräckligt utrymme för att kunna växa, samtidigt
som havsplanerna bidrar till ökad sjösäkerhet som medför färre olyckor och att
riskerna för utsläpp av olja eller andra ämnen, liksom andra störningar minimeras. Havsplanerna ska ge förutsättningar för effektiva transportvägar med
låg bränsleförbrukning och att sjöfartens miljöeffekter särskilt minimeras i
ekologiskt känsliga områden. Hänsyn ska tas till att Östersjön är utpekat som
ett PSSA (Particularly Sensitive Sea Area) av den mellanstatliga sjöfartsorganisationen IMO (International Maritime Organization).
Mål: Skapa förutsättningar för god tillgänglighet

Förutsättningar ska ges så att det råder god tillgänglighet i transportsystemet
till sjöss, att transportinfrastrukturen hållas samman och utvecklas och att
överföring av godstransporter mellan väg och hav underlättas. Beredskap ska
finnas för fysisk infrastruktur, exempelvis framtida tunnlar eller broar.
Rumsliga förutsättningar ska ges för användning av havet för infrastruktur
för elektronisk kommunikation i form av sjökablar och radiosystem ska ges.
Förutsättningar ska även skapas för människors tillgänglighet till havet för
friluftsliv och rekreation.
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Mål: Skapa förutsättningar för utvecklad energiöverföring och förnybar
elproduktion i havet

Havsplanerna ska stödja arbetet med integrering och anslutning till det europeiska elnätet och ge förutsättningar för de sjökablar för energiöverföring som
redan finns, planeras, eller kan komma att bli aktuella, inom Sverige eller
mellan Sverige och andra länder, liksom för kablar som rör energiöverföring
från havsbaserad elproduktion.
Havsplanerna ska bidra till att skapa förutsättningar för Sveriges framtida
behov av utvinning av förnybar energi. I detta ska planeringen stödja Sveriges
nationella mål om förnybar energi och stödja den nationella planeringsramen
för havsbaserad vindkraft som uppgår till en möjlig årlig produktion om 10
TWh el från havsbaserad vindkraft 2020, samt skapa beredskap för ytterligare
utveckling därefter mot 2030 som är EU:s nya målår för energiomställning
Beredskap ska finnas för annan havsbaserad elproduktion från förnybara
källor och havsplanerna ska ge förutsättningar för test av ny teknik på området.
Mål: Skapa förutsättningar för ett yrkesfiske som är hållbart

Havsplanerna ska ge förutsättningar för ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske inom ramen
för en ekosystembaserad förvaltning som inkluderar hänsyn både till viktiga
livsmiljöer för fisk och för andra arter.
Särskild viktigt är integrering med planeringen av kustområdena, där det
finns många viktiga livsmiljöer för fisk (lek- och uppväxtområden).
Mål: Skapa förutsättningar för försvar och säkerhet

Totalförsvarets militära del ges förutsättningar för att bedriva sin verksamhet,
bland annat genomföra militära övningar under olika förhållanden och bedriva
signalspaning.
Havsplanerna ska även ta hänsyn till behovet av strategisk försörjning av
Sverige vid trängt läge inklusive säkerställande av transporters handlingsfrihet
under krisberedskap.
Mål: Skapa beredskap för eventuell framtida utvinning av mineraler samt för
koldioxidlagring

Hänsyn ska tas till att det i framtiden kan vara aktuellt med ökad utvinning av
sand och grus, utvinning av mineraler samt koldioxidlagring. Utvinning av olja
och gas i Sveriges sjöterritorium eller ekonomisk zon bedöms dock inte vara
aktuell under överskådlig tid.
Mål: Skapa beredskap för framtida etablering av hållbart vattenbruk med
minimerad negativ miljöpåverkan

Hänsyn ska tas till att vattenbruk kan bli aktuellt i havsplaneområdena i framtiden. För närvarande finns vattenbruk nästan uteslutande utanför planområdet
nära kusten. I en framtid kan det bli aktuellt med vattenbruk längre ut i havet.
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Planeringsstrategier
Rättsliga utgångspunkter
Havsplaneringen tar sin utgångspunkt i den internationella och nationella rätt som
reglerar användningen av havet. Internationella konventioner och regelverk, som
havsrättskonventionen (UNCLOS), ska följas, liksom EU-lagstiftning och relaterad
svensk lagstiftning som rör havet. Den svenska havsplaneringen ska även följa det
ramverk som EU:s havsplaneringsdirektiv bildar för medlemsstaterna.
Hur havsplaneringen i Sverige ska utföras regleras i havsplaneringsförordningen. Ett förslag till havsplan som upprättas av Havs- och vattenmyndigheten ska bestå av en karta och en planbeskrivning.
Kartan ska redovisa
•

grunddragen för användningen av havsområdet,

•

de områden som är av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken och andra allmänna intressen av väsentlig betydelse

Planbeskrivningen ska
•

ange inriktningen för användningen av havsområdet

•

ange och beskriva vilka områden som är av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken

•

redogöra för andra allmänna intressen av väsentlig betydelse, den
nuvarande användningen av havsområdet, och de planeringsförutsättningar i övrigt som planen tar hänsyn till

•

redovisa de övervägande som legat till grund för planen

•

ange hur frågor om oförenliga ändamål bör lösas

•

tydligt redovisa innebörden och konsekvenserna av användningen av havsområdet enligt planen

Föreskrifter om förbud eller begränsningar för verksamheter och åtgärder kan
utarbetas om det behövs för att uppnå syftet med planen.

Planeringsprinciper
De principer som formuleras i det här avsnittet relaterar till hur Havs- och
vattenmyndigheten avser att genomföra havsplaneringen.
Följande principer ska tillämpas:
•

Havsplaner kommer att utarbetas på bästa möjliga tillgängliga kunskapsunderlag, med vetskap om att det råder brister i underlagen. Tillämpning
av försiktighetsprincipen ställer krav på planeringsunderlag och kan innebära särskilda krav för övervakning och uppföljning.

•

Havsplaneringen ska ta hänsyn till lokala och regionala förutsättningar och
behov, samt vara ett stöd för kommunal och regional fysisk planering.

•

God samordning med våra grannländers havsplanering ska uppnås.

•

Havsplaneringen ska beakta effekterna av olika verksamheters samlade
påverkan.
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•

Olika verksamheters samexistens i ett område ska främjas vid förslag på
användning av havet. Synergier mellan olika verksamheter ska sökas.

•

Hänsyn ska tas till befintliga verksamheter och erhållna tillstånd.

•

Avvägning mellan riksintressen utgår från miljöbalkens bestämmelser, t.ex.
att försvarsintresset ska ges företräde om ett område eller del av område
behövs för en anläggning för totalförsvaret och att stora vattenområden
som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag
eller andra ingrepp i miljön så långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt påverka områdenas karaktär

•

Sjöfarten ska kunna bedrivas i enlighet med havsrättens regelverk

Tematisk fokusering
I denna första planeringscykel kommer havsplaneringen särskilt fokusera på
planeringsfrågor relaterade till naturskydd (inklusive skydd av livsmiljöer för
fisk), energi, sjöfart och yrkesfiske. Enligt EU:s havsplaneringsdirektiv ska
medlemstaterna sträva efter att bidra till hållbar utveckling för dessa sektorer
(samt vattenbruk) samt bevarande och skydd för förbättring av miljön. Naturvård, energi och sjöfart representerar också ökande anspråk på havet.

Avvägning mellan intressen
Intressen och verksamheter som rör havet är av olika karaktär, vissa relaterar
till exploatering och andra till bevarande och skydd. Havsplanerna ska tas fram
utifrån en helhetssyn på havet och visa på den mest lämpade användningen i
ett nationellt perspektiv utifrån läge, beskaffenhet och behov. Vid intressekonflikter ges ett intresse företräde framför ett annat, eller anvisas ett lämpligt
sätt att hantera intressekonflikten.
Avvägning och prioritering mellan intressen kommer att utgå ifrån de platsspecifika intressen som är aktuella för det aktuella området, men också ifrån
den samlade bilden av nyttjande och behov i hela havsområdet, både i närtid
och för framtiden. Prioriteringsordningen vid avvägning mellan intressen
kommer därför att variera från fall till fall.
Förslagen till havsplaner kommer att innebära ställningstaganden till hur olika
allmänna intressen (inklusive riksintressen) ska vägas mot varandra. Havsplanen
ska ge uttryck för statens samlade syn på hur havsområdena ska förvaltas och
förslagen kan därför komma att avvika från de anspråk och de underlag som de
olika nationella myndigheterna har redovisat i form av anspråk på riksintressen
eller andra allmänna intressen. Se mer i avsnittet om riksintressen.

Fördjupningsområden
De geografiska områden som bedöms ha störst nytta och behov av planering
kallas fördjupningsområden. Det gäller områden som är eller förväntas bli högt
nyttjade och områden med stor sårbarhet eller hög riskfaktor eller där det finns
befintliga eller potentiella intressekonflikter.
Framtagande av planeringsunderlag kan behöva prioriteras när det gäller
fördjupningsområdena och de kan även behöva planeras med större detaljeringsgrad än övriga delar av havet. Områden som i första hand bedöms ha stor
nytta av att planeras är de 13 områden som presenteras i Havsplanering –
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Nuläge 2014. I avsnitten om respektive havsplanområde redovisas fördjupningsområdena kortfattat.
Den fortsatta planeringsprocessen får visa vilka av de föreslagna fördjupningsområdena som kommer att kräva en mer detaljerad planering.

Planalternativ
I miljöbalkens reglering av miljöbedömning ställs krav på redovisning av rimliga planalternativ. Sådana kan bidra till att visa på olika möjligheter när det
gäller användningen av havsområden och därför vara viktiga att utveckla och
lyfta fram i planeringsprocessen. Det är viktigt att i processen dokumentera
vilka alternativ som har hanterats och motivera val och avvägningar mellan
dem, till exempel genom redovisning av konsekvensbedömningar.
Om planeringsprocessen visar att det är relevant med alternativa planförslag, i planens helhet eller i avgränsade områden, kan sådana komma att
utarbetas som ett led i framtagande av Havs- och vattenmyndighetens slutliga
förslag till havsplaner. Det kan till exempel bli aktuellt för den planering som
sker inom fördjupningsområden.

Samspel med andra planer
Havsplaneringen ska samspela med såväl det internationella planeringsperspektivet som det regionala och kommunala, varför havsplanerna måste relatera till
såväl en större geografi som en mindre. Planernas utredningsområden blir därför
större, både inåt och utåt, än planområdena. Planeringen av Västerhavet, Östersjön respektive Bottniska viken behöver också samordnas med varandra.

Internationellt
I det internationella perspektivet ska gemensamma lösningar sökas med grannländerna, samt eftersträvas samordnade redovisningsformer för havsplanerna.
Eftersträvansvärt är också att alla grannländer har en gemensam syn på nuläget
och delar framtidsvision som utgångspunkt för planeringen. På utsjöbankarna
Södra Midsjöbanken och Kriegers flak ska vi eftersträva samordning med Polen
respektive Tyskland och Danmark. I Öresund och Kattegatt är målsättningen att
samordna med Danmark och i Bottniska viken med Finland och Åland.

Kommunalt
Havsplaneringen ska, så länge syftet med havsplaneringen uppfylls, ta hänsyn till
de befintliga kommunala översiktsplanerna där de redovisar planeringsfrågor
och utvecklingsintentioner inom det statliga havsplaneringsområdet. Förutom i
planeringen av överlappsområdet mellan den kommunala och statliga planeringen, är det viktigt att den kommunala planeringen vid kusten och i kustvattnet
beaktas i den statliga havsplaneringen, även om området formellt inte utgör del
av de statliga havsplanerna. Nära kusten sker många aktiviteter samtidigt som
det finns värdefulla livsmiljöer som kan påverkas av planering längre ut.
Underlag som tas fram under planeringsprocessen och som kan underlätta
kommunal översiktsplanering ska tillgängligöras för den kommunala
planeringen. När de tre nationella havsplanerna är beslutade ska de stödja
kommunal havsplanering.
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Havsplaner emellan
De tre havsplanerna ska ha ett sammanhängande nationellt perspektiv som gör
det möjligt att bedöma de samlade konsekvenserna av de enskilda planerna.
Redovisningssättet i planerna ska vara likartat.

Samspel mellan land och hav
Utvecklingen i havet är beroende och styrd av aktiviteter på land och havsplanerna måste därför sättas in i detta sammanhang. Befolkning och näringsliv
vid kusten, transportsystem och hamnar med mera utgör viktiga referenspunkter för havsplaneringen. Det gör även stads- och landsbygdsutveckling samt
regionala utvecklingsstrategier kopplade till land. Även utsläppskällor på land
påverkar i hög grad havet, vilket havsplaneringen behöver förhålla sig till.
Kommunerna ansvarar för kustzonsförvaltningen och har liksom staten planeringsansvar i territorialhavet. En god samverkan mellan staten, regioner och
kommunerär nödvändig för att koordinera lokala och regionala förutsättningar
och perspektiv med de nationella frågorna i den statliga planeringen.

Planeringens tidsperspektiv
Att skapa förutsättningar för utveckling kräver långsiktighet. Förändringar i
ekosystem är storskaliga processer som kräver långsiktighet i inriktningar och
åtgärder. En havsplan är framtidsinriktad och bör ha en långsiktig planeringshorisont. För att underlätta förståelsen för planeringens långsiktighet och inriktning mot framtiden föreslås 2050 som horisontår och 2035 som referensår.

Planeringsmålen
Planeringsmål anger vad havsplaneringen kommer att inriktas mot. Målkonflikter kan uppstå i olika områden där flera intressen överlappar. De integrerade konsekvensbedömningarna kommer att vara en hjälp för att i planeringsprocessen identifiera, dokumentera och om möjligt lösa sådana målkonflikter.

Geografiska skalor
En havsplan ska kunna förstås och användas av många 0lika personer, både
professionella och privatpersoner. Det är viktigt att planen är begriplig och
överskådlig och att det går att skilja på vad som är ställningstagande och vad
som är underlag. Sverige har ett relativt stort havsområde att redovisa i planerna vilket innebär en utmaning i att hitta rätt förhållande mellan hanterbar
skala och tillräcklig tydlighet.
För den övergripande nivån lämpar sig en redovisning inom skalintervallet
1:800 000–1:600 000, baserat på täckningsgrad, detaljeringsnivå mellan kartskikt, geografi samt gränser för planområden och fördjupningsområden. Skalintervallet ger 10–12 kartblad.
Redovisning inom skalintervallet 1:400 000–1:100 000 föreslås för fördjupningsområden.

Planeringsunderlag
Planeringen kommer att baseras på olika typer av underlag, som riksintresseanspråk, Havs- och vattenmyndighetens nulägesbeskrivning, myndigheternas
sektorrapporter, regionala rapporter från länsstyrelserna, regionala utveck-
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lingsstrategier (RUS), kommunala översiksplaner, regionplaner samt rapporter
och undersökningar inom olika ämnesområden. Även det som tas fram inom
miljöbedömningen och arbetet med samhällsekonomiska konsekvensanalyser
utgör en del i underlaget.
Kompletterande och fördjupade underlag kommer att behöva tas fram, bland
annat för naturvärdesbedömning, områden viktiga för fiskreproduktion, framtidsbilder för utveckling inom olika sektorer och för klimatfrågor. Även utpekade riksintresseområden i havet har olika aktualitet och underlag, varför
kompletterande underlag kommer att behövas i havsplaneringen. Behovet av
planeringsunderlag ses över med hjälp av tematiska arbetsgrupper.

Bottniska viken
Särdrag
Bottniska vikens planområde omfattar Uppsalas, Gävleborgs, Västernorrlands,
Västerbottens och Norrbottens län. I området finns 20 kustkommuner med
totalt 780 000 invånare. Havsplaneområdet gränsar mot Finland i öster.
Gränsen går från Haparanda i norr till Södra Kvarken vid Åland i söder.
Kommuner i Bottniska vikens planområde

Gävle

Robertsfors

Haparanda

Skellefteå

Hudiksvall

Sundsvall

Härnösand

Söderhamn

Kalix

Tierp

Kramfors

Timrå

Luleå

Umeå

Nordanstig

Älvkarleby

Nordmaling

Örnsköldsvik

Piteå

Östhammar
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Figur 8. Bottniska vikens planområde.

Bottniska viken är avdelad vid två grunda trösklar, Södra och Norra Kvarken,
vilket innebär att det tar lång tid för vattnet att omsättas, uppskattningsvis
cirka 30 år. Det instängda läget gör att vattenkvaliteten här nästan helt präglas
av vatten från älvar och sötvattendrag, vilket gör salthalten låg i området. Detta
påverkar Bottniska vikens ekosystem och vilka arter som återfinns här. I de
sydligaste, mest salta, delarna förekommer marina arter i större utsträckning
än i de nordligare delarna. Antalet marina arter minskar ju längre norrut man
kommer. Olika sötvattenarter, t.ex. gömfröiga kärlväxter, samt mossor och
ormbunksväxter, bildar artrika miljöer i norra delen av området.
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Under en normal vinter når den maximala utbredningen av is hela Bottniska
viken och de norra delarna av Östersjön. I Bottniska vikens kustnära områden
ligger istäcket längst, mellan 100–190 dagar om året. Istäcket påverkar bland
annat vattnets omsättning, och fasta konstruktioner kan utsättas för mycket
svår påfrestning av havsis, vilket påverkar t.ex. vindkraftsparker och andra
konstruktioner. Vågkraft är inte aktuellt på grund av isen och sjöfarten påverkas eftersom fartygen måste följa isbrytarnas vägar. Inom havsplaneringen blir
det viktigt att beakta att sommar- och vinterförhållanden kan innebära två helt
olika miljöer och förutsättningar. Isläggningen skapar även möjligheter ur flera
avseenden, exempelvis genom isvägar i Norrbottens skärgård och vinterturism
som t.ex. jakt och långfärdsskridskoåkning.
Landhöjningen är störst i Västerbotten (cirka en cm per år) men påverkar
hela Bottniska viken. Den har inneburit att Bottniska viken saknar kulturmiljöer under vatten, vilket finns längs andra kuster i Sverige. Tidigare kustbosättningar kan istället hittas längre in på land. Däremot finns liksom i övriga havsområden fartygslämningar av kulturhistoriskt värde. Muddring av farleder är
en förutsättning som blir en nödvändighet med tiden i detta redan grunda hav.
Landhöjningen i sig bidrar till en mångfald av biotoper och arter i havsmiljön.
Bottniska viken är ett område med höga naturvärden. Miljöer med särskilt
höga värden är till exempel områden med ängar av kransalger och kärlväxter,
små öar och skär, utsjögrund samt områden med stor förekomst av blåstång/smaltång. Det förekommer ett antal olika hotade arter. Det finns även ett antal
arter som endast förekommer här, samt några arter som har sina utbredningsgränser inom området. Bottniska vikens natur och de höga naturvärdena utgör
en källa till en rad möjligheter, inte minst för besöksnäringen och friluftslivet.
Bottenvikens skärgård, Höga kusten och Roslagen utgör riksintresse för det
rörliga friluftslivet (4 kap. 2§ miljöbalken). Höga kusten är riksintresse för
obruten kust (4 kap. 3§ miljöbalken).
Två nationalparker, ca sju marina naturreservat och drygt 100 Natura 2000områden finns i Bottniska viken. Finngrundets bankar utgör Natura 2000områden och ligger mestadels i ekonomisk zon. Det finns även två Helcom
MPA-områden, Höga kusten och Haparanda skärgård, inom planområdet som
inte utgörs av naturreservat eller Natura 2000. Höga kusten är ett världsarv
utsett av UNESCO som ett område med en unik kultur- och naturhistorisk
miljö som vittnar om människans och jordens historia. Det finns ett antal fredningsområden för fisk i planområdet.
Bottniska vikens långa tradition av industrier har resulterat i många förorenade områden med höga halter av miljögifter längs kusten. Pågående och
historiska utsläpp från industri, avlopp och areella näringar påverkar havsmiljön och illustrerar kopplingen mellan land och hav.
Inom Bottniska viken finns hamnar av betydelse för transport av bland annat
skogsprodukter, petroleum, drivmedel, järnmalm och stål som är betydelsefulla
för att långsiktigt säkerställa industrins behov av kostnadseffektiva transportlösningar. Basnäringar som gruv- och skogsindustrin är idag beroende av en
fungerande sjöfart.
Turbåtstrafik innanför baslinjen med nytta för turism och lokalboende på
öar finns i kommuner med skärgård, exempelvis Östhammar, Luleå och Haparanda. Passagerartrafik utanför baslinjen finns i Umeå, över Norra Kvarken
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mellan Umeå och Vasa i Finland. Umeå kommuns översiktsplan har även en
vision om en framtida fast förbindelse över Norra Kvarken.
Bottniska viken erbjuder ett varierat kustlandskap. Det finns allt från flack
skärgård till Höga kustens unika natur som skapar goda möjligheter för besöksnäring och rekreation. En stor potential finns i att utveckla besöksnäringen
då områdets attraktiva naturmiljöer kan locka såväl besökare som nya företag.
Det finns kommunalt intresse för havsbaserad vindkraft i Bottniska viken,
vilket återspeglas i flera kustkommuners översiktsplaner. Vid Storgrunden utanför Gävleborg finns t.ex. tillstånd för en större havsbaserad vindkraftspark.
Yrkesfisket inom Bottniska viken är småskaligt. Siklöjefisket har störst ekonomisk betydelse i Bottenviken och strömmingsfisket dominerar i Bottenhavet.
Laxfiske bedrivs i hela området. Efterfrågan på lokalt fångad fisk och förädlad
fisk är god. Det finns stora möjligheter finns att utveckla verksamheten. Utsjöfisket bedrivs i hög grad av finsk fiskeflotta.
Sjötransporterna ökar vilket leder till större risk för olyckor till sjöss som kan
få negativa effekter för havsmiljön.
I Östhammars kommun, i planområdets allra sydligaste del, ligger Forsmarks kärnkraftverk.
I Bottniska viken finns viktiga områden för totalförsvaret. Det finns ett sjöövningsområde lokaliserat längs kusten i Västernorrland och ett antal områden
på land inkluderar också riskområden över vatten.

Väsentliga frågor
De planeringsmål som formuleras i ett tidigare avsnitt i inriktningsdokumentet
relaterar till alla tre planområden och utgör övergripande mål även för havsplan Bottniska viken. Här redovisas de frågor som bedöms särskilt viktiga att
hantera för Bottniska viken:
•

Att skapa förutsättning för miljöanpassad, säker och utökad sjöfart med
bibehållen framkomlighet

•

Utökande och fastställande av skyddade områden för att säkerställa biologisk mångfald med beaktande av livsmiljöer, spridningskorridorer och
sammanlänkning av områden, särskilt i ekonomisk zon där det i dagsläget
finns få skyddade områden

•

Regional utveckling, bland annat genom utveckling av de viktigaste hamnarna inom planområdet, liksom förbättrade förutsättningar för turism

•

Utveckling av infrastruktur mellan Umeå–Vasa

•

Isbildningens konsekvenser; med möjligheter och utmaningar för t.ex. sjöfart, havsbaserad energi, friluftsliv med mera

•

Landhöjningens konsekvenser; med möjligheter och utmaningar för t.ex.
kulturmiljö och sjöfart

•

Den långsamma vattenomsättningens konsekvenser; med möjligheter och
utmaningar för t.ex. miljögifter och vattenbruk

•

Den låga salthaltens konsekvenser; med möjligheter och utmaningar för
t.ex. naturvärden
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Samarbetet med grannländer
Samverkan och koordinering med grannländerna kommer att vara viktig under
hela planeringsprocessen. Vad gäller processen ligger Sverige före Finland. I
Finland pågår arbete pågår med att ta fram ett regelverk för att införliva EU:s
havsplaneringsdirektiv.
Särskilda frågor att beakta är behov av:
•

att Sverige och Finland, inklusive Åland, samordnar sin havsplanering så
långt som möjligt

•

att planering av linjära objekt (fartygsstråk/leder, kabeldragningar, kabelanslutningar med mera) koordineras mellan länderna

•

att fiskförvaltningen utgår från samförstånd och samsyn mellan Sverige och
Finland

•

att sjöfartsrelaterade frågor i Södra kvarken behöver samordnas med
Östersjöplanen.

Fördjupningsområden
Inom Bottniska vikens havsplanområde finns fem potentiella fördjupningsområden:
•

Södra kvarken. Området är en viktig passage för all sjöfart norr om Åland,
och är också av vikt för friluftslivet och turismens sjöfart. Övriga intressen i
området är kulturmiljö, försvar, energi och naturskydd.

•

Finngrundet och Storgrundet. Här finns viktiga naturvärden och intresse
för havsbaserad vindkraft. Övriga intressen är yrkesfiske, kulturmiljö samt
utvinning av material.

•

Höga kusten och Vänta litets grund. Här är kulturmiljö, friluftsliv och
turism av stor vikt, tillsammans med yrkesfiske, sjöfart och försvar. Samtidigt finns riskområde med miljöfarliga objekt.

•

Norra kvarken och Rata storgrund. Här är sjöfarten av stor vikt samtidigt
som friluftsliv och turism, yrkesfiske, kulturmiljö, vindkraft, infrastruktur
och naturskydd också har stora värden.

•

Bottenvikens skärgård. Här är sjöfarten av vikt samtidigt som hänsyn ska
tas till kulturmiljö, friluftsliv och turism, försvar, havsbaserad vindkraft,
utvinning av material och naturskydd.
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Östersjön
Särdrag
Östersjöns havsplaneområde är det största av de tre planområdena och sträcker sig från Ålands hav, runt Skånes kust och upp genom Öresund till kommungränsen mellan Helsingborg och Höganäs. Det omfattar storstadsregionerna,
Stockholm och Malmö, Sveriges största öar Gotland och Öland, unika skärgårdmiljöer och områden av stor betydelse för fritidsboende och friluftsliv.
Området är administrativt komplext och planeringsförutsättningarna ser olika
ut inom olika delar av planområdet. Exempelvis skiljer sig behov och förutsättningar för planering avsevärt åt mellan Öresund och det öppna havet utanför
Gotland. Området är också geopolitiskt betydelsefullt och försvaret är en viktig
aktör inom planområdet.
Kommuner i Östersjöns planområde

Borgholm

Oskarshamn

Haninge

Oxelösund

Helsingborg

Gotland

Karlshamn

Ronneby

Karlskrona

Simrishamn

Kristianstad

Skurup

Kävlinge

Söderköping

Landskrona

Sölvesborg

Lomma

Trelleborg

Malmö

Trosa

Mörbylånga

Valdemarsvik

Norrköping

Vellinge

Norrtälje

Värmdö

Nyköping

Västervik

Nynäshamn

Ystad
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Figur 9. Östersjöns planområde.

Östersjöns planområde har sju grannstaters planeringsambitioner att förhålla
sig till. Den internationella och gränsöverskridande aspekten kommer därför
att få stor betydelse i planeringen. Inte minst är behovet av samsyn på nuläget,
ekosystemen och utvecklingspotentialen samt en koordinering av redovisning
på plankartor länderna emellan av stor betydelse för att man ska få en helhetsbild av läget och planerad utveckling i Östersjön. Inom planområdet finns sju
länsstyrelser och 30 kommuner med överlappande planeringsansvar som delas
mellan stat och kommun samt ett antal regionala organ och utvecklingsansvariga aktörer att samarbeta och kommunicera med. Komplexiteten ställer
krav på en väl koordinerad havsplaneringsprocess.
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Östersjön är idag ett hårt nyttjat innanhav med många intressenter, såväl
nationellt som internationellt. Kusten runt Östersjön har ett högt exploateringstryck. Den förväntade utvecklingen kommer att öka nyttjandegraden
ytterligare inom såväl befintliga verksamhets- och intresseområden som inom
nya. Sjöfarten är intensiv och förväntas öka kraftigt, intresset för utvinning av
olika slags havsbaserad energi, särskilt havsbaserad vindkraft växer med den
tekniska utvecklingen, förändrade energipriser och anpassning till klimatförändringen. Ökad sjöfart innebär att den redan stora olycksrisken kommer
att öka med risk negativa effekter för miljön. I Östersjöområdet finns idag ett
antal kärnkraftreaktorer och det förekommer transporter av radioaktivt
material. Utvinning av naturresurser som olja, gas och sand pågår och planeras
i närheten av det svenska havsplaneområdet. Området är viktigt för Sveriges
totalförsvar, och det bedrivs yrkesfiske i stora delar av området.
Inom planområdet finns idag fysisk infrastruktur som i flera fall sammanbinder Sverige med enskilda grannländer, exempelvis kablar, rörledningar och
Öresundsbron. Den fasta infrastrukturen förväntas öka inom planeringshorisontens tidsram. Östersjöns unika förmåga att konservera fartygslämningar och att havsnivån har stigit gör att det finns en unik kulturskatt att utforska
och bevara. Inom planområdet finns många unika miljöer och naturvärlden
som ger goda möjligheter att bedriva ett aktivt friluftsliv och som bör bevaras
och utvecklas. Turistnäringen är redan idag en viktig näring i de kommuner
som omfattas av planområdet och förväntas växa ytterligare. Möjlighet till friluftsliv och tillgång till attraktiva naturmiljöer är viktiga förutsättningar för
utvecklingen av det lokala näringslivet.
Ekosystemen inom planområdet är hårt ansträngda och måste hanteras genom gemensamma åtaganden på mellanstatlig nivå inom avrinningsområdet.
Ansvaret för Sveriges åtagande för att förbättra Östersjöns miljö, bland annat
genom handlingsplanen för Östersjön (Baltic Sea Action Plan) är i åtgärdsprogrammet för havsmiljön fördelat på en rad aktörer såväl nationellt som
inom havsplaneområdet, däribland kommuner och verksamhetsutövare.
Kunskapen om ekosystemen och den gröna infrastrukturen är bristfällig. Det
finns en rad skyddade områden enligt miljöbalken, till exempel Natura 2000områden, men också skyddsområden i form av Helcom och Ospar MPAområden och olika typer av tidsbegränsade skydd för naturvård och fiske. Omfattningen av skyddade områden är dock otillräcklig, särskilt i utsjödelen av
planområdet. De marina skyddade områdena är inte heller ekologiskt sammanhängande och representativa.

Väsentliga frågor
De planeringsmål mål som formuleras i ett tidigare avsnitt i inriktningsdokumentet relaterar till alla tre planområden och utgör övergripande mål även för
havsplan Östersjön. Här redovisas de frågor som bedöms särskilt viktiga att
hantera för Östersjön i den första planeringscykeln:
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•

Att skapa förutsättning för miljöanpassad, säker och utökad sjöfart med
bibehållen framkomlighet.

•

Utökande och fastställande av skyddade områden för att säkerställa livsmiljöer och biologisk mångfald med beaktande av spridningskooridorer och
sammanlänkning av områden, särskilt i ekonomisk zon där det i dagsläget
finns få skyddade områden

•

Försvarets möjlighet att utföra sitt uppdrag i ett försvarspolitiskt viktigt
område

•

Nyttjande och bevarande av områdets många utsjöbankar. Här handlar det
framförallt om en avvägning mellan vindkraft/sjöfart, och naturvärden
samt överenskommelser med grannländer

•

Planer på utbyggnad av storskalig havsbaserad vindkraft med anslutningar
till land, både i havsplaneområdet och i grannländernas zoner

•

Regional utveckling, bland annat genom utveckling av de viktigaste hamnarna inom planområdet, liksom förbättrade förutsättningar för besöksnäring

•

Utveckling i Öresundsregionen med ett Öresund som redan är ett trångt
område med många intressen

•

Fast infrastruktur, exempelvis kablar, rörledningar och tunnlar som planeras eller diskuteras.

•

Internationell koordinering med sju grannländer och att få till stånd gemensamma perspektiv på miljö, bevarande och utveckling

Samarbetet med grannländer
Samverkan och koordinering med grannländerna kommer att vara viktigt under hela planeringsprocessen. Samtliga EU:s medlemsstater runt Östersjön
förväntas utarbeta havsplaner till senast 2021. I dagsläget finns första generationens havsplaner i Tyskland och i Litauen. Övriga länder har påbörjat eller
kommer inom kort påbörja sina planeringsprocesser. Den svenska processen
ligger i fas med Polens och Lettlands planering, medan övriga länder förväntas
påbörja sina planprocesser något senare.
Särskilda frågor att beakta är:
•

Att Sverige saknar överenskommelse med Lettland om avgränsningslinje
mellan ländernas ekonomiska zoner

•

Planeringen av Öresund, där vi kommer att eftersträva samordning med
Danmark

•

Behov av att nyttjande/bevarande av utsjöbankarna Södra Midsjöbanken,
som delas mellan Sverige och Polen, och Kriegers Flak, där Tyskland,
Danmark och Sverige, har mötande zoner, bör planeras i nära samverkan
med berörda länder.

•

Behov av att hantering av linjära objekt, (fartygsrutter, kabeldragningar,
kabelanslutningar m.m.) koordineras mellan länderna

•

Att sjöfartsrelaterade frågor i Södra kvarken behöver samordnas mellan
Bottniska viken- och Östersjöplanerna
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•

Att planeringen bör utgå från samförstånd mellan grannländer kring nuläget och framtiden för Östersjön inklusive tolkningen av ekosystemansatsen och behovet av ett förbättrat miljötillstånd

Fördjupningsområden
Inom planområdet finns flera fördjupningsområden. Den fortsatta planeringsprocessen och en fördjupad analys av de identifierade områdena får visa vilka
av dessa områden som kommer att prioriteras:
•

Öresundsområdet (högt exploateringstryck) inklusive Kriegers Flak (vindkraftsplaner från Tyskland och Danmark)

•

Sydvästra Gotlandshavet (bland annat naturskydd i konflikt med sjöfarten)
med Midsjöbankarna (där det finns intresse för vindkraftsetablering både
på Sveriges och Polens del av den södra banken) och Hoburgs bank (naturskydd och sjöfart)

•

Hanöbukten med Skånes östkust och Blekinges sydkust samt Bornholmsgattet (sjöfart, försvar, yrkesfiske, friluftsliv)

•

Nordvästra Gotlandshavet (friluftsliv, naturvård, vindkraft, försvar fiske
och sjöfart, inklusive området med inseglingen mot Norrköping och Stockholm (sjöfart, natur och friluftsliv)

•

Södra kvarken (sjöfart, kultur och naturvård), som även ingår Bottniska
vikens planområde

Västerhavet
Särdrag
Västerhavets planområde omfattar Kattegatt och Skagerrak, från Kullen i söder
till gränsen mot Norge, och det gränsar till Danmark och Norge. Landområdet
innanför Västerhavet består av Västra Götalands län, Hallands län och en
mindre del av Skåne län. Planområdet omfattar 15 kustkommuner.
Kommuner i Västerhavets planområde

Båstad

Orust

Falkenberg

Sotenäs

Göteborg

Strömstad

Halmstad

Tanum

Höganäs

Tjörn

Kungsbacka

Varberg

Kungälv

Öckerö

Lysekil
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Figur 10. Västerhavets planområde.

Totalt bor 1,1 miljon människor i kustkommunerna längs Västerhavet och här
finns expansiva områden med hög tillväxt av befolkning och fritidsboende. För
befolkningen längs Västerhavet och i synnerhet i Bohuslän har havet alltid varit
en viktig resurs. Havet har gett arbete genom fiske, sjöfart och förädlingsindustri. Idag har betydelsen av de traditionella havsanknutna näringarna
minskat och ersätts av bland annat friluftsliv och turism som framtida näring.
Turismen ökar och exploateringstrycket är högt i kustzonen. Norra Bohuslän
(förutom Strömstad) har befolkningsminskning, men samtidigt ett högt exploateringstryck för fritidsbebyggelse. Bohusläns, i ett internationellt perspektiv,
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unika natur- och kulturmiljökvaliteter bidrar till att turism och rekreation är en
ökande näring som sysselsätter många personer.
Specifikt för västkusten och Västerhavet är: de nästan oceaniska förhållanden som ger stor artrikedom, särskilt i Skagerrak; det höga trycket på friluftsliv
och turism; att regionen har nästan hälften av Sveriges maritimt anställda;
koncentrationen av stora beredningsföretag och en omfattande handel med fisk
och skaldjur; den intensiva sjöfarten som förväntas öka kraftigt; att Sveriges
två största hamnar finns här; de stora riskerna för oljeutsläpp som snabbt når
land; samt problemet med marint skräp på grund av vindar och strömmar.
Förhållandena i Västerhavet passar för att testa nya tekniker för utvinning av
havsenergi. Kattegatt och Skagerrak har sinsemellan olika förhållanden beträffande ekosystem, miljöproblem, väderlek, fiske och sjöfart.
Det finns en rik och varierande artförekomst i hela Västerhavet med en stor
del av Sveriges marina flora och fauna. Drygt tio procent av havsmiljön omfattas av marint områdesskydd. Representativiteten av olika marina livsmiljöer
är dock svag. Särskilt viktiga naturvärden i Västerhavet är utsjöområdet
Bratten, Kosterhavet med Säcken/Singlefjorden och de djupa delarna av
Kosterrännan samt Gullmarsfjorden. Andra skyddsvärda områden med en stor
artrikedom är utsjögrunden: Grisbådarna, Persgrunden och Svabergsgrunden i
Skagerrak samt Fladen, Stora respektive Lilla Middelgrund, Röde bank, Morups bank och Vanguards grund i Kattegatt. Försvarsmakten har sjöövningsområden i Bohuslän och vid Göteborg, samt ett skjutfält vid Halmstad med
omgivningspåverkan inom havsområdet.
Sjöfarten är en viktig komponent i Västerhavet med Göteborgs hamn som
Skandinaviens största transport- och logistiknod. I planeringen behöver andra
intressens rumsliga anspråk koordineras med sjöfartens.
Den intensiva sjöfarten innebär en risk för kollisioner och generellt är Kattegatt ett högriskområde. I synnerhet utgör transporterna av olja en risk i Västerhavet. Omfattande oljetransporter sker till de stora svenska hamnarna men
kanske främst via oljetankers som passerar på väg ut till Nordsjön från framför
allt Ryssland. Här går även många lastfartyg med stora volymer drivmedel i
form av bunkerolja. Överföring av bunkerolja från ett fartyg till ett annat, läktring, förekommer vid Skagen. Farledernas närhet till land, den förhärskande
vindriktningen och havsströmmarnas riktning gör att ett oljeutsläpp når land
mycket snabbt på Västkusten. Mycket farligt gods till hamnarna och transporterna som sker i nära anslutning till kusten längs Västerhavet innebär stora
risker. I Halland finns kärnkraftverket Ringhals och även transporter av radioaktivt material förekommer i Västerhavet.

Väsentliga frågor
Regionerna och länsstyrelserna längs Västerhavet har tagit fram regionala mål
och strategier/program som delvis relaterar till havsplaneringen. Energiförsörjningen och omställningen till ett fossilbränslefritt samhälle är en viktig
fråga i de regionala tillväxt- och utvecklingsstrategierna samt i preciseringar till
miljömålen, med fokus att minska användningen av fossil energi och att satsa
på utveckling av förnybar energiutvinning. En annan angelägen fråga är att
marina områden med höga biologiska värden ska skyddas. Det omfattar bland
annat utveckling av nätverk med god representativitet och att upprätthålla
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produktiviteten och funktionen hos grunda marina ekosystem. Att stärka besöksnäringen ingår i de regionala strategierna för att bidra till regional tillväxt,
med havet som nyckelfaktor.
Vikten av den kommunala översiktsplaneringen betonas för att åstadkomma
ett långsiktigt och hållbart nyttjande av kust och hav. Klimatanpassning och
klimatsäkring i kustmiljön är främst frågor för kustzonsplaneringen, men kan
även beröra havsplaneringen i form av påverkan på hamnverksamhet och i
fråga om lämpliga områden för sandtäkt i havet.
De planeringsmål som formuleras i ett tidigare avsnitt i inriktningsdokumentet relaterar till alla tre planområden och utgör även övergripande mål för
havsplan Västerhavet. Här redovisas frågor som bedöms särskilt viktiga att
hantera för Västerhavet i den första planeringscykeln:
•

Att skapa förutsättningar för miljöanpassad, säker och utökad sjöfart med
bibehållen framkomlighet. En ökande sjöfart kommer att påverka annan
användning i Västerhavets relativt trånga havsområde.

•

Det är väsentligt att utveckla områdesskyddet så att det bildar ett representativt nätverk av skyddade områden. Särskilt viktigt är behovet av att bevara den unika biologiska mångfalden på utsjöbankarna i Västerhavet.

•

I planeringen behöver intressekonflikten mellan energiutvinning och de
höga biologiska värdena på utsjöbankarna hanteras. Även testbäddar för
utvinning av havsenergi behöver utrymme.

•

Friluftslivets behov och utvecklingen av turismnäringen längs Västerhavet
är en väsentlig fråga i ett regionalt och lokalt perspektiv.

•

Fiskets behov av såväl livsmiljöer för fisk och skaldjur som utrymme för
fiske, liksom dess påverkan.

•

Kommande utrymmes- och lokaliseringsbehov för växande maritima näringar såsom vattenbruk.

Samarbetet med grannländer
Norge har sedan 2013 övergripande förvaltningsplaner för alla sina havsområden, där den senast antagna omfattar Nordsjön och Skagerrak. I förvaltningsplanerna ingår miljöfrågor som i Sverige och andra EU-länder hanteras
inom ramen för havsmiljödirektivet. De norska havsområdena används intensivt för landets viktiga industrier fiske, sjöfart, vattenbruk och olja. De stora
norska havsområdena har sinsemellan olika förutsättningar.
Danmark nyttjar havet mest intensivt av länderna i Östersjöområdet och de
huvudsakliga användningsområdena är sjöfart, fiske och energiutvinning.
Landet arbetar för närvarande med att införa EU-direktivet om havsplanering i
den danska lagstiftningen. Havsplaneringen kommer att leda till en övergripande havsplan som ska reglera statliga myndigheters administration och tillståndsgivning. Fokus i den första planeringsomgången kommer att vara de
nuvarande sektorplanerna.
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Särskilda frågor att beakta är:
•

Sjöfart, områdesskydd samt fiske bedöms vara de frågor som i första hand
behöver samordnas med Norge och Danmark.

•

Linjära objekt, (fartygsstråk, kabeldragningar, kabelanslutningar) behöver
koordineras mellan länderna.

•

För Kattegatt kan intresse från Danmark att utvinna sand/grus behöva
hanteras inom havsplaneringen.

•

Mellan havsplanerna Västerhavet och Östersjön behöver sjöfartsrelaterade
frågor i Öresund samordnas, samt fiske i gränszonen.

Fördjupningsområden
Tre områden har identifierats som troliga fördjupningsområden i Västerhavet;
•

Svabergsgrunden som har en stor variation av olika bottentyper på olika
djup och hyser en mycket hög biodiversitet, men grunden är även
intressanta för utbyggnad av både våg- och vindkraft.

•

Göteborgsområdet, där farvattnet vid Göteborg är intensivt trafikerat i
kombination med ett intensivt nyttjat kustvatten. En framtida ökande sjöfart kan öka intressekonflikter i området.

•

Utsjöbankarna Lilla Middelgrund, Fladen och Stora Middelgrund som har
höga naturvärden, men även är intressanta för vindkraftetablering.
Danmark har intresse av att utvinna grus. Yrkesfisket och friluftslivet har
intressen vid bankarna och det finns fartygstrafik på ömse sidor om dem.
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Avgränsning av miljöbedömningen
Sammanhang
I detta avsnitt beskrivs avgränsning av miljöbedömning och behovsbedömning
enligt 6 kap. 11-18§§ miljöbalken. Genomförandet av miljöbedömningen är en
del i att tillämpa ekosystemansatsen. Avgränsningen är samtidigt bredare då
miljöbedömningen även ska fånga upp potentiell betydande negativ miljöpåverkan från aktiviteter och verksamheter.
Miljöbedömningsarbetet bidrar till kunskap i arbetet med att ta fram förslag
till havsplaner och kan också bidra till att lösa vissa målkonflikter på strategisk
nivå. En annan aspekt är havsplaneringens koppling till kommunal fysisk planering. Även i kommunal planering görs miljöbedömningar. Överlappet mellan
statlig och kommunal fysisk planering i territorialhavet innebär att det tas fram
miljöbedömningar med olika detaljeringsgrad för statlig respektive kommunal
havsplanering.
Terminologi
Miljöbedömning av planer och program är den process som innehåller vissa moment
som myndigheter och kommuner ska genomföra när de upprättar eller ändrar vissa
planer eller program vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan
(6 kap. miljöbalken).
Behovsbedömning: Den process vid vilken det avgörs om en miljöbedömning krävs.
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB): Den skriftliga redogörelse där bl.a. den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan
antas medföra ska identifieras, beskrivas och bedömas.
Källa: Naturvårdsverket Handbok

Behovsbedömning
Enligt havsplaneringsförordningen antas förslag till havsplaner medföra en sådan
betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11§ miljöbalken. Det föreligger därför
krav på genomförande av miljöbedömning enligt 6 kap. 11–18 och 22 §§ miljöbalken. Arbetet med miljöbedömning kommer att dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i form av ett MKB-dokument för respektive havsplan.
Miljöbedömningen utgör även den strategisk miljöbedömning som krävs i gränsöverskridande sammanhang inom ramen för Esbo-konventionen.

Avgränsning av miljöbedömning
Avgränsning av miljöbedömningen ska ske i ett tidigt skede i planeringsprocessen.
Syftet med avgränsningen är bland annat att fokusera miljöbedömningen på
de miljöfrågor som har störst relevans för planen i fråga. Fokus ligger på den
positiva och negativa betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen
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kan antas medföra. Det saknas en definition för vad ”betydande” miljöpåverkan
innebär, men i Naturvårdsverkets allmänna råd för miljöbedömning av planer
och program kan man utläsa att bedömning av betydande miljöpåverkan är
plats- och situationsspecifik. Det innebär att bedömningen av betydande miljöpåverkan bland annat beror på vilka naturvärden som påverkas och graden av
påverkan. Samråd om avgränsning sker utifrån miljöbalkens krav.

Samråd vid avgränsning av
miljökonsekvensbeskrivningen
Nationellt
Den myndighet som upprättar eller ändrar en plan ska samråda om miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad (6 kap. 13 § andra
stycket miljöbalken). Havsplanerna är planer på nationell nivå eftersom de
tillsammans omfattar huvuddelen av Sveriges hav. Den formella samrådskretsen enligt miljöbalken är då Naturvårdsverket och andra berörda statliga
centrala myndigheter.
Århuskonventionen (artikel 6) stadgar att i beslutsprocesser om miljön ska
parterna sörja för att allmänhetens deltagande sker på ett tidigt stadium, när
alla alternativ är möjliga och allmänheten kan delta på ett meningsfullt sätt.
SEA-protokollet anger i artikel 6 att varje part i lämplig utsträckning ska sträva
efter att ge den berörda allmänheten tillfälle att delta i samrådet. Protokollets
krav anses vara uppfyllt inom ramen för 6 kap. 13 § miljöbalken. Det står myndigheter och kommuner fritt att i lämplig utsträckning samråda med den berörda allmänheten i dessa frågor (prop. 2003/04:116 s. 52).
Havs- och vattenmyndigheten bedömer att kommunerna är en viktig samrådspart i miljöbedömningen. Kustlänsstyrelserna har en viktig roll i att nå ut
till kommunerna med information om förslaget till inriktningsdokument inklusive avgränsning av miljöbedömning under samrådet. Havs- och vattenmyndigheten ser även ett allmänt behov av att genomföra ett brett samråd som syftar
till att ge alla intresserade, inklusive bransch- och intresseorganisationer en
möjlighet att ta del av underlag och lämna synpunkter.

Vid betydande miljöpåverkan i annat land
Både Esbo-konventionen med tillhörande SEA-protokoll samt SEA-direktivet
(2001/42/EG) reglerar samråd vid gränsöverskridande betydande miljöpåverkan. Dessa har genomförts i svensk rätt genom införlivande i 6 kapitlet miljöbalken och MKB-förordningen (1998:905). De generella kraven är att underrätta berörda länder om aktuell planering och genomföra samråd när planförslag och MKB-dokument finns framtagna.
Ansvar för samråd gentemot annat land ligger i dag enligt MKB-förordningen på Naturvårdsverket. Havs- och vattenmyndigeten har därför informerat Naturvårdsverket om att havsplaneringen bedömts kunna ge upphov
till betydande gränsöverskridande påverkan. Havs- och vattenmyndigheten
kommer också bifoga underlag på engelska om inriktningsdokumentet och
avgränsningen av miljöbedömning vid underrättelsen. Det är inte ett formellt
krav att bjuda in berörda länder att lämna synpunkter på avgränsningen. Havsoch vattenmyndigheten avser dock att erbjuda den möjligheten.
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Havsplaneringens mandat
och antaganden om innehåll
För att avgöra avgränsningen av miljöbedömingen krävs en översikt av vilken
typ av verksamheter som havsplaneringen kan komma att påverka och på vilket
sätt. Grundläggande är att havsplanering ska avväga mellan intressen och ange
lämplig användning av havsområdet för olika ändamål. Bredden i intressen
återspeglas i föreslagna planeringsmål. I miljöbedömningen ska den betydande
miljöpåverkan som planen kan ge upphov till bedömas utifrån den användning
som anges som lämplig i olika områden. Den direkta, indirekta, kumulativa,
kortsiktiga och långsiktiga samlade påverkan ska beskrivas.

Havsplaneringens detaljeringsnivå och
kunskapsläge kopplat till miljöbedömningen
En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt 6 kap. 13§ miljöbalken innehålla de
uppgifter som är rimliga med hänsyn till:
1.

Bedömningsmetoder och aktuell kunskap
Kommentar för havsplaneringen: I första hand kommer befintlig kunskap
användas, men kompletterande undersökningar kan behövas. Det är nödvändigt med en bred kunskapsutveckling för att bidra till bättre planeringsunderlag. Här finns kopplingar till kunskapsinriktade åtgärder inom åtgärdsprogrammet enligt havsmiljöförordningen. De metoder som tillämpas
vid miljöbedömningen kommer att beskrivas och de kriterier och antaganden som används ska redovisas.

2. Planens innehåll och detaljeringsgrad
Kommentar för havsplaneringen: I MKB på övergripande nivå behandlas
ofta effekterna på större strukturer och system, dvs. bedömningar görs med
en lägre detaljeringsgrad än vad som är brukligt i en MKB för projekt. Miljöbedömningen för en havsplan inriktas på samlade och övergripande följder.
3. Var i beslutsprocessen planen befinner sig
Kommentar för havsplaneringen: Havsplanerna är på strategisk nivå och är
vägledande för kommuner och myndigheter. Havsplaneringen sker tidigt i
en process med beslut på olika nivåer som sträcker sig från beslut i den
övergripande samhällsplaneringen till beslut om enskilda projekt.
4. Att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av
andra planer och program eller i tillståndsprövningen av verksamheter
eller åtgärder
Kommentar för havsplaneringen: Det är särskilt viktigt att lyfta fram den
statliga havsplaneringens relation till kommunal översikts- och detaljplanering utifrån plan- och bygglagen som löper parallellt med havsplaneringsprocessen. Det är viktigt att avgränsningen för den nationella nivån tillämpas så att inte väsentliga frågor skjuts vidare till tillståndsprövning på projektnivå och endast behandlas på en detaljerad nivå där de övergripande
strukturer som orsakar miljöproblemen inte kan ändras.
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5. Allmänhetens intresse
Kommentar för havsplaneringen: Under samrådsperioden är det öppet för
inlämnande av synpunkter från alla intressenter. Synpunkter och graden av
visat intresse från allmänheten kan påverka innehåll och upplägget av den
fortsatta planeringsprocessen.

Geografisk avgränsning
Det geografiska område som havsplanerna omfattar redovisas i figur 1. Miljöbedömningen ska beskriva den betydande miljöpåverkan som kan uppkomma
till följd av havsplanerna, både inom och utanför havsplaneområdena. Kopplingen mellan havsområdena och kustzonen är betydelsefull ur ett miljöperspektiv. Därtill kommer gränsöverskridande miljöpåverkan i relation till
våra grannländer särskilt att utredas.

Avgränsning i tid
I miljöbedömningen ska den långsiktiga hållbarheten och miljöpåverkan vara
huvudfokus. Kortvarig miljöpåverkan inkluderas om den bedöms ge betydande
konsekvenser i ett större sammanhang.

Metodmässig avgränsning
Miljöbedömningen kommer i största utsträckning grunda sig på befintlig kunskap och genomföras på en övergripande nivå eftersom stora havsområden
berörs. Samtidigt är den rumsliga kopplingen och påverkan i ett lokalt/regionalt sammanhang viktig att behandla. Havs- och vattenmyndighete kommer att arbeta med en metod för att analysera olika sektorers påverkan på olika
havsområden och bedöma den utifrån de miljömässiga värdena i områdena.
Analysen lägger en grund för framtidsperspektivet om var olika verksamheter
är mest lämpade.

Innehållsmässig avgränsning
I miljöbalkens 6 kap. 12§ punkt 6 finns en uppräkning av olika miljöaspekter mot
vilka planens betydande negativa respektive positiva miljöpåverkan ska bedömas.
Havsplaneringen bedöms framförallt kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan som rör följande miljöaspekter:
•

biologisk mångfald, djurliv, växtliv

•

människors hälsa

•

vatten

•

luft

•

mark

•

klimatfaktorer

•

materiella tillgångar (koppling till samhällsekonomisk analys)

•

landskap

•

forn- och kulturlämningar och annat kulturarv
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Havs- och vattenmyndigheten bedömer att det inte är troligt att betydande
påverkan uppstår i relation till befolkning och bebyggelse.
I miljöbedömningen ska det inbördes förhållandet mellan miljöaspekterna
beskrivas liksom indirekta och kumulativa effekter, samt huruvida dessa är
permanenta eller tillfälliga. Med kumulativa effekter avses additiva, synergistiska och antagonistiska effekter av samverkande störningar.
Beskrivningen av betydande miljöpåverkan för dessa miljöaspekter kommer
att grupperas under de rubriker som anges i följande tabell.
Redovisning i miljökonsekvensbeskrivning
(MKB)

Miljöaspekter enligt
6 kap. 12§ miljöbalken

Marin ekologi

Biologisk mångfald, djurliv, växtliv

Vatten, luft och klimat

Vatten, luft och klimat

Geologi

Mark/havsbotten

Kulturmiljö

Forn- och kulturlämningar och annat kulturarv,
landskap

Människors välbefinnande
(med ekosystemtjänstperspektiv)

Människors hälsa, landskap

Övrig resurshushållning

Materiella tillgångar

Utifrån föreslagna planeringsmål bedömer Havs- och vattenmyndigheten att
miljöbedömningen i första hand bör fokusera på miljöpåverkan som följer av
sjöfart, fasta installationer (t.ex. havsbaserad vindkraft, kablar och ledningar),
yrkesfiske, sand-/grusutvinning och militär verksamhet. Även andra verksamheters påverkan kan dock komma att behandlas om de senare bedöms ha
betydande påverkan på miljön. Se tabellen i bilagan.

Miljökvalitetsmål
Följande miljökvalitetsmål bedöms mest relevanta för havsplaneringen:
•

Hav i balans samt levande kust och skärgård; utgör det centrala tematiska
målet för hav och kustzon, innehåller preciseringar.

•

Ett rikt växt- och djurliv; berör marint växt- och djurliv inklusive fåglar och
fladdermöss

•

Giftfri miljö; berör utsläpp och spridning av förorenande ämnen.

•

Begränsad klimatpåverkan; berör utsläpp av växthusgaser från t.ex. sjöfart
samt omställningen till användning av förnybara energikällor.

•

Ingen övergödning; berör utsläpp till luft och vatten av kväveföreningar och
fosforföreningar.

Regeringen har fastställt tio etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Särskilt relevant är målet att utöka områdesskyddet så att minst 10
procent av Sveriges inre vatten, territorialhav och ekonomiska zon senast år
2020 har ett formellt skydd. Bevarandet ska ske med ekologiskt representativa
och väl sammanlänkade system där reservat, andra effektiva områdesbaserade
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skyddsåtgärder eller miljöanpassat brukande ingår. En utökning av nuvarande
områdesskydd med minst 570 000 hektar krävs för att uppfylla etappmålet.
Målet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” är utvecklat i elva preciseringar varav följande anses relevanta för havsplaneringen:
•

Precisering 1 – God miljöstatus
Kust- och havsvatten har god miljöstatus med avseende på fysikaliska,
kemiska och biologiska förhållanden i enlighet med havsmiljöförordningen
(2010:1341).

•

Precisering 2 – God ekologisk och kemisk status
Kustvatten har minst god ekologisk status eller potential och god kemisk
status i enlighet med förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten
på vattenmiljön.

•

Precisering 3 – Ekosystemtjänster
Kusternas och havens viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna.

•

Precisering 4 – Grunda kustnära miljöer
Grunda kustnära miljöer präglas av en rik biologisk mångfald och av en naturlig rekrytering av fisk samt erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar för
växt- och djurarter som en del i en grön infrastruktur.

•

Precisering 5 – Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till kust och hav har
gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och
mellan populationer samt att naturligt förekommande fiskarter och andra
havslevande arter fortlever i livskraftiga bestånd.

•

Precisering 6 – Hotade arter och återställda livsmiljöer
Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla
kust- och havsvatten.

•

Precisering 9 – Bevarade natur- och kulturmiljövärden
Havs-, kust- och skärgårdslandskapens natur- och kulturvärden är bevarade
och förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena.

•

Precisering 10 – Kulturlämningar under vatten
Tillståndet är oförändrat för kulturhistoriska lämningar under vattnet.

•

Precisering 11 – Friluftsliv och buller
Havs-, kust- och skärgårdslandskapens värden för fritidsfiske, badliv, båtliv
och annat friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är
minimerad.

Följande precisering bedöms ha mindre relevans för havsplaneringen:
•

Precisering 7 – Främmade arter och genotyper
Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden och
kulturarvet.

•

Precisering 8 – Genetiskt modifierade organismer
Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte introducerade. Motivering: Havsplaneringen bedöms ha begränsade möjligheter att påverka introduktion av genetiskt modifierade
organismer.
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Målet Ett rikt växt- och djurliv är utvecklat i preciseringar varav vissa sammanfaller med ovan nämnda. Däremot finns en precisering om grön infrastruktur
som inte ingår i preciseringen av Hav i balans och levande kust och skärgård:
•

Precisering Grön infrastruktur
Det finns en fungerande grön infrastruktur, som upprätthålls genom en
kombination av skydd, återställande och hållbart nyttjande inom sektorer,
så att fragmentering av populationer och livsmiljöer inte sker och den biologiska mångfalden i landskapet bevaras.

Havsmiljöförordningen/havsmiljödirektivet
God miljöstatus enligt havsmiljöförordningen definieras i HaV:s föreskrift
HVMFS 2012:18 enligt elva områden (kallade deskriptorer i havsmiljödirektivet).
Betydande miljöpåverkan bedöms främst kunna uppkomma i relation till följande områden:
•

1 Biologisk mångfald bevaras.

•

3 Kommersiellt nyttjande tillåter att bestånd av fisk och skaldjur befinner
sig inom säkra biologiska gränser.

•

4 Alla delar av de marina näringsvävarna förekommer i normal omfattning
och deras reproduktiva kapacitet är intakt.

•

6 Havsbottnens egenskaper påverkas inte negativt.

•

7 Mänskliga förändringar av de hydrografiska villkoren påverkar inte ekosystemen negativt.

•

11 Tillförsel av energi inklusive buller ligger på nivåer som inte påverkar
den marina miljön negativt.

Viss miljöpåverkan bedöms kunna uppkomma i relation till följande områden:
•

2 Främmande arter förändrar inte ekosystemen negativt

•

5 Eutrofieringens negativa effekter är reducerade till ett minimum.

•

8 Koncentrationerna av främmande ämnen håller sig på nivåer som inte
ger upphov till föroreningseffekter.

•

9 Främmande ämnen i fisk och skaldjur avsedda som livsmedel överskrider
inte fastställda nivåer.

Följande områden bedöms inte kunna påverkas betydande genom havsplanering:
•

10 Marint skräp orsakar inga skador på den marina miljön.
Motivering: Marint skräp är ett växande miljöproblem som kräver samordnade insatser. Åtgärdsprogrammet för havsmiljöförordningen kommer
rikta flera åtgärder mot marint skräp. Havsplanering bedöms dock ha begränsade möjligheter att förhindra spridning av och negativ påverkan av
marint skräp.
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Miljökvalitetsnormer
I Sverige tillämpas ett system med juridiskt bindande miljökvalitetsnormer
(MKN) för att uppnå god miljöstatus (GES) i svenska hav. Myndigheter och
kommuner ska enligt miljöbalken ansvara för att miljökvalitetsnormer följs. Att
upprätthålla eller nå god miljöstatus utgör i sig en miljökvalitetsnorm enligt 17 §
havsmiljöförordningen. Havs- och vattenmyndigheten har med stöd av 18 §
havsmiljöförordningen genom föreskrifter (HVMFS 2012:18) fastslagit vad som
kännetecknar god miljöstatus. Vidare har Havs- och vattenmyndigheten med
stöd av 19 § tagit fram ytterligare miljökvalitetsnormer med indikatorer. I tabellen nedan bedöms relevansen av respektive miljökvalitetsnorm för havsplaneringen i en tregradig skala: låg, medel, hög. Relevans har bedömts utifrån havsplaneringens möjligheter att i vägledande rumsliga planer ha en påverkan på
möjligheter att följa miljökvalitetsnormerna (både negativ och positiv påverkan).
Miljökvalitetsnormer
havsmiljöförordningen

Miljökvalitetsnormer havsmiljöförordningen

Relevans havsplanering

Koppling MKNDeskriptorer

MKN-beskrivningar

A. Tillförsel av näringsämnen
och organiskt material
Medverkar till GES för:
D5. övergödning
D1. biodiversitet
D4. marina födovävar
D6. havsbottnens integritet

A1. MKN. Koncentrationer av
kväve och fosfor i havsmiljön till
följd av tillförsel av näringsämnen
från mänsklig verksamhet orsakar
inte negativa effekter på biologisk
mångfald och ekosystem.

Medelrelevans eftersom belastningar för
tillförsel av närsalter ofta är knuten till verksamheter på land. Havsbaserat vattenbruk
bidrar dock i vissa områden till betydande
utsläpp, därför ska potentiell belastning i
havsplaneområdet hanteras i havsplaneringen och fångas upp i miljöbedömningen.
Kväve släpps också ut i vattnet från passerande fartyg.

B. Tillförsel av farliga ämnen
Medverkar till GES för:
D8. förorenande ämnen
D1. biodiversitet
D4. marina födovävar
D6. havsbottnens integritet

B.1 MKN. Koncentrationer av
farliga ämnen i havsmiljön får inte
överskrida de värden som anges i
direktiv 2008/105/EG om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område.

Medelrelevans eftersom belastning av
farliga ämnen främst är knuten till verksamheter på land. Frågor om utsläpp och risk för
utsläpp i havsplaneområdet ska dock hanteras i havsplaneringen och fångas upp i
miljöbedömningen.

B.2 MKN. Farliga ämnen i havsmiljön som tillförs genom mänsklig
verksamhet får inte orsaka negativa effekter på biologisk mångfald
och ekosystem.
C. Biologisk störning
Medverkar till GES för:
D2. främmande arter
D1. biodiversitet

C.1 MKN. Havsmiljön ska vara fri
från nyutsatta eller flyttade främmande arter och stammar, genetiskt modifierade organismer
(GMO) eller organismer vars
genetiska egenskaper förändrats
på annat sätt, som riskerar att
allvarligt hota den genetiska eller
biologiska mångfalden eller ekosystemets funktion.
C.2 MKN. Havsmiljön ska så långt
som möjligt vara fri från nytillkomna främmande arter spridda
genom sjöfart.
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Medelrelevans eftersom havsplanering kan
skapa förutsättningar för förändringar av
bottensubstrat (fasta installationer) vilket kan
påverka spridning av främmande arter. På
sikt kan vattenbruk i utsjön komma att få
betydelse. Samtidigt finns etablerade internationella samarbeten när det gäller hantering av barlastvatten för att minimera risk för
spridning av främmande arter. Internationella
samarbeten för att implementera Barlastvattenkonventionen har utvecklats. Arbete
sker gemensamt mellan Helcom och Ospar
och havsplaneringen har inte bedömts vara
det lämpligaste verktyget för att ta fram
regleringar om främmande arter. Däremot
kan sådana regleringar behöva tas hänsyn
till i havsplaneringen.
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Miljökvalitetsnormer
havsmiljöförordningen

Miljökvalitetsnormer havsmiljöförordningen

Koppling MKNDeskriptorer

MKN-beskrivningar
C.3 MKN. Populationerna av alla
naturligt förekommande fiskarter
och skaldjur som påverkas av
fiske har en ålders- och storleksstruktur samt beståndsstorlek som
garanterar deras långsiktiga hållbarhet.

Relevans havsplanering

Medelrelevans eftersom havsplaneringen
som rumsligt tvärsektoriellt styrmedel har
potential att inkludera fiskets påverkan samtidigt som kopplingen till existerande fiskeriförvaltning måste tydliggöras.

C4. MKN. Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället ska möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls. (HVMFS
2012:29).
D. Fysisk störning
Medverkar till GES för:
D6. havsbottnarnas integritet
D1. biodiversitet

D1. MKN. Den av mänskliga
verksamheter opåverkade havsbottenarealen ska, per substrattyp, ge förutsättningar att
upprätthålla bottnarnas struktur
och funktion i Nordsjön och Östersjön.

Hög relevans eftersom havsplanering ska
vägleda kring lokalisering av aktiviteter och
därför exempelvis kan styra bort aktiviteter
med potentiell negativ påverkan från känsliga marina bottenhabitat.

D2. MKN. Arealen av biogena
substrat ska bibehållas eller öka.
D3. MKN. Permanenta förändringar av hydrografiska förhållanden som beror på storskaliga
verksamheter, enskilda eller
samverkande, får inte påverka
biologisk mångfald och ekosystem
negativt.

Hög relevans eftersom havsplanering ska
vägleda kring lokalisering av aktiviteter och
därför exempelvis kan styra bort aktiviteter
med potentiell negativ påverkan på hydrografiska förhållanden i fall då sådan påverkan kan vara negativ för biologisk mångfald
och ekosystem.

D4. MKN. Havsmiljön ska så långt
som möjligt vara fri från avfall.

Låg relevans eftersom havsplaneringen inte
i betydande utsträckning bedöms kunna
påverka källorna till marint skräp. Dessa
finns ofta på land, men även havsrelaterade
verksamheter som fiske ger upphov till bl.a.
spökgarn och förlust av annan utrustning.

Ekosystemtjänster
Havs- och vattenmyndigeten kommer att använda ekosystemtjänstanalyser,
inklusive beskrivning och bedömning av påverkan på ekosystemtjänster, både i
miljöbedömningen i de samhällsekonomiska konsekvensanalyserna. I miljöbedömningen kommer ett ekosystemtjänstperspektiv också finnas med i bedömningen av påverkan på människors välbefinnande.
Alla ekosystemtjänster har relevans för havsplaneringen. Nedan markerade ekosystemtjänster bedöms dock vara särskilt relevanta ur ett havsplaneringsperspektiv:
•

Stödjande: biogeokemiska kretslopp, primärproduktion, näringsvävsdynamik, biologisk mångfald, livsmiljö och resiliens.

•

Reglerande: klimatreglering, sedimentbevarande, minskad övergödning, biologisk rening och reglering av föroreningar.

•

Försörjande: livsmedel, råvaror, genetiska resurser, kemikalier, utsmyckningar och energi.

•

Kulturella: rekreation, estetiska värden, vetenskap och utbildning, kulturarv, inspiration och naturarv.
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Alternativavgränsning
Enligt 6 kap. 12 § första stycket miljöbalken ska rimliga alternativ med hänsyn
till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas i MKB:n. Efter att planen eller programmet har antagits,
ska skälen till att planen eller programmet har antagits i stället för de alternativ
som varit föremål för överväganden redovisas (6 kap. 12 § och 16 § miljöbalken)
redovisas i en särskild sammanställning.
Med ”rimliga alternativ” menas olika alternativa sätt att uppnå målen med
planen eller programmet (prop. 2003/04:116). I havsplaneringens inledande
fas kommer olika sektorsperspektiv beskrivas som rumsliga anspråk/alternativ.
I samordningen av dessa anspråk kan det uppkomma behov av att redovisa
ytterligare alternativ. I havsplaneringen ska också de huvudsakliga vägvalen
dokumenteras för att bidra till öppenhet i planeringsprocessen. Analysmetoden
som tillämpas i miljöbedömningen kommer också att bidra till öppenhet och
att avvägningar mellan miljö- och sektorsintressen motiveras.

Nollalternativ
Förutom minst ett utredningsalternativ ska också ett s.k. nollalternativ redovisas. Nollalternativet ska beskriva miljöförhållandena och miljöns sannolika
utveckling om planen, programmet eller ändringen inte genomförs (6 kap. 12 §
andra stycket miljöbalken). I havsplaneringen kommer år 2050 utgöra ett
horisontår för planeringen. I ett kortsiktigare perspektiv kommer också havsplaneringen förhålla sig till år 2035 som referensår. Även år 2020 är relevant
för havsplaneringen eftersom bland annat miljökvalitetsmålen relateras till det
året. Nollalternativet beskrivs för horisontåret 2050 och har tagits fram samordnat med arbetet för åtgärdsprogrammen enligt havsmiljöförordningen.
Scenarier för olika sektorers utveckling till 2050 har tagits fram och en bedömning genomförts av deras belastning gentemot miljökvalitetsnormerna.
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Bilaga
Maritima aktiviteters miljöpåverkan

Förnybar

Vindkraft

energi

Vågkraft

Täkt-

Sand, grus , skal

D1, D6,

HBLK,

störning, undervattensbul- D11

BK,

ler

RVD

Fysisk förlust, fysisk

D1, D6,

HBLK,

störning, undervattensbul- D7, D11

BK,

ler

RVD

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D1, D6,

HBLK,

störning

D7

RVD

Bentisk trålning

Selektivt uttag av arter,

D1, D3,

HBLK,

(bottentrålning)

fysiska skador (havs-

D4, D6

RVD

D1, D3,

HBLK,

D4

RVD

D1, D3,
D4, D10

HBLK,
RVD

X

Maritima transporter Undervattensbuller, tillför- D1, D2,
sel av förorenande ämnen D5, D8,
samt organiskt material,
D11
införande och omflyttning
av främmande arter

HBLK,
RVD,
BNF,
BK, IÖ,
GM

X

X

Muddring

Fysiska skador

D1, D6,
D7

HBLK,
RVD

X

X

X

X

Deponering av
muddermassor

Fysiska skador

D1, D6,
D7

HBLK,
RVD

X

X

X

X

D6, D11

HBLK,
RVD

X

X

X

X

Materiella tillgångar

Människors hälsa, landskap

annat kulturarv, landskap

Forn- och kulturlämningar och

Mark/havsbotten

Vatten, luft och klimat

växtliv

Biologisk mångfald, djurliv,

Miljökvalitetsmå**

enligt havsmiljödirektivet *

Temaområden /deskriptorer

kan/belastning

Fysisk förlust, biologisk

Fysisk förlust, fysisk

verksamhet
Fiske

Typ av potentiell påver-

Aktivitet

Sektor/aktivitetstema

Tabell som beskriver en bedömning av olika sektorers och aktiviteters potentiella påverkan/belastning gentemot relevanta miljöaspekter. Ett x markerar var
det bedöms finnas en potentiell påverkan (ex. fysisk förlust) på miljöaspekten
(ex. biologisk mångfald). Den faktiska påverkan är beroende av det lokala
sammanhanget och förekomst av marina miljövärden påverkar i de flesta fall
hur betydande en påverkan/belastning är.

X

X

X

botten)
Pelagisk trålning

Selektivt uttag av arter

(trålning i den fria

X

vattenmassan)
Övrigt fiske

Sjöfart

Linjär infrastruktur

Selektivt uttag av arter,
marint skräp (spökgarn)

Rörledningar/Kablar Fysiska skador (havsbotten), elektromagne-
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X

X

X

Havs- och vattenmyndighetens samrådshandling

Rörledningar/kablar
Rekreation

tiska fält
Fritidsfiske

och turism

Selektivt uttag av arter,

D1, D10

marint skräp
Kryssningstrafik

HBLK,

X

RVD

Luftutsläpp tillförsel av

D1, D2,

HBLK,

försurande ämnen, till-

D5, D8,

RVD,

försel av näringsämnen,

D11

BNF,

undervattensbuller, tillför-

BK, IÖ,

sel av förorenande äm-

GM

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

nen, införande och omflyttning av
främmande arter
Färjetrafik

Luftutsläpp försurande

D1, D2,

HBLK,

ämnen, undervattens-

D5, D8,

RVD,

buller, tillförsel av föro-

D11

BNF,

renande ämnen

BK, GM

Försvars-

Skjutfält/-

Undervattensbuller och

D1, D8,

verksamhet

övningsområden

påverkan på vattenmiljöer D10, D11

HBLK,
RVD
GM

Dumpad ammuni-

Tillförsel av farliga

tion (befintlig)

ämnen,

D1, D8

GM
HBLK,
RVD

*Temaområden/deskriptorer enligt havsmiljödirektivet:
D1. Biologisk mångfald
D2. Främmande arter
D3. Fisk och skaldjur
D4. Marina näringsvävar
D5. Eutrofiering
D6. Havsbottnens integritet
D7. Hydrografiska villkor
D8. Främmande ämnen
D9. Främmande ämnen i fisk och skaldjur
D10. Marint avfall
D11. Tillförsel av energi
**Miljökvalitetsmålens förkortningar:
HBLK- Hav i balans samt levande kust- och skärgård
BK- Begränsad klimatpåverkan
BNF- Bara naturlig försurning
RDV- Ett rikt växt- och djurliv
IÖ- Ingen övergödning
GM- Giftfri miljö
I tabellen har utgångspunkten varit de föreslagna mål där havsplaneringen syftar
att ”Skapa förutsättningar för” utvecklingen och inte den lägre prioriteringsnivån
”Skapa beredskap för”. Det innebär till exempel att vattenbruk inte tas upp i tabellen. I händelse av att vattenbruk i utsjön aktualiseras under planeringsprocessen så kommer miljöbedömningen även behandla dess miljöpåverkan.
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Förslag till inriktning för havsplaneringen
med avgränsning av miljöbedömningen
Enligt havsplaneringsförordningen (2015:400) ska Havs- och vattenmyndigheten ta fram förslag till havsplaner. För att stödja och vägleda
arbetet med att utveckla havsplanerna samt skapa tydlighet och för
ankring för planeringsprocessen har Havs- och vattenmyndigheten tagit
fram detta förslag till inriktningsdokument.
Dokumentet innehåller förslag till planeringsmål- och strategier, liksom
väsentliga frågor att hantera inom respektive planområde. Dokumentet
redovisar även fortsatt process för utarbetande av havsplaner inklusive
arbetet med konsekvensbedömningar. Dokumentet avslutas med förslag till avgränsning av den miljöbedömning som ska genomföras enligt
miljöbalken.
Den 1 september 2014 infördes en bestämmelse i miljöbalken om
statlig havsplanering i Sverige som innebär att det ska finnas tre statliga
havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Planerna
ska omfatta territorialhavet och svensk ekonomisk zon, med undantag
av områden närmast kusten.

Havs- och vattenmyndighetens samrådshandling
Dnr 3779-14

Havs- och vattenmyndigheten
Postadress: Box 11 930, 404 39 Göteborg
Besök: Gullbergs Strandgata 15, 411 04 Göteborg
Tel: 010-698 60 00
www.havochvatten.se
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Regionstyrelsen

Förslag till ny taxa för kollektivtrafik inklusive färdtjänst och
sjukresor
Förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till ny taxa avseende kollektivtrafik inldusive
och sjukresor antas. Förändring av taxa gäller from 2016-05-01

fard~änst

Sammanfattning

En översyn av taxan är förslagen som en del av besparingsåtgärderna.
Den större förändringen är att det föreslås bli dyrare att köpa biljett i bussen än att
förköp via Web eller App. Föreslaget innebär dels att intäkterna förväntas öka samt
att kontantbanteringen i bussarna kommer att minska.
Även för egenavgifterna avseende färd~änst och sjukresor föreslås en höjning med ca
5 procent
Ärendebeskrivning

I översynen av taxan föreslås följande ändringar:
•

Priserna på enkelbiljetter höjs och en prisskillnad införs mellan förköp och
köp direkt i bussen.

•

Klippkort tas bort istället rekommenderas reskassa, prisskillnaden är
försumbar.

•

Priserna på förköp av periodkort hålls oförändrade, vid direkt köp i bussen
höjs priserna. Alla periodkort får priser för våra olika ålderskategorier.

•

Periodkort föreslås att de inte ska vara personliga, förutom Bussiga kortet Så
har många av övriga län.

•

En hanclläggningsavgift införs när borttappade busskort ska ersättas.

a

Kategorierna barn och ungdom görs om liknande andra län. Skolungdomar
7-19 år föreslås bli en ny benämning, mot tidigare barn upp till 16 år. Barn är
nu åldersgruppen upp till 7 år.
1 (2)
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•

Förslaget innehåller också att kollektivtrafikresor ska vara avgiftsfria för alla
personer som fyllt 80 år. Närtrafikresor föreslås inte bli avgiftsfria.

•

Resenär med rollator, rullstol eller barnvagn föreslås resa avgiftsfritt.

•

En ny taxa för att utnyt~a cykelgaraget som uppförs vid Visby busstation
finns också med.

•

Avgift för affischering i väderskydd.

e

Egenavgiften för fård~änst och sjukresor höjs med 5 procent. Samt
kompletteras med egenavgift vid utomlänsvård.

•

Högkostnadsskyddet för sjukresor höjs från 1800 kronor till 1900 kronor.

e

Resegaranti på max 500 kronor för alla restyper i kollektivtrafik.

En jämförelse med några andra län:
Priset på en enkelbiljett inom tätorterna i Västmanland är 25 kronor för en vuxen
och 11 kronor för skolungdom, ett 30 dagars länskort kostar 1275 kronor.
I Kalmar stad kostar en enkelbiljett inom en zon för vuxen 26 kronor vid förköp och
36 kronor vid direkdcöp i bussen. För ungdomar och seniorer är kostnaden 16
respektive 26 kronor. 3D-dagars kort inom Kalmar kommun kostar 710 kronor och
för hela Kalmar län 1480 kronor.

Ekonomisk analys
Höjning av egenavgiften för fård~änst och sjukresa beräknas ge ca 160 000 kronor
per år.
Hanclläggning av borttappade kort, avgift för hyra plats i cykelgarage samt
taxehöjning vid köp av periocllwrt i bussen kommer också att ge en inkomst.
Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker den föreslagna revideringen av taxa för kollektivtrafiken
inklusive fård~änst och sjukresor enligt nämndens förslag. Förändring av taxa gäller
from 2016-05-01

2 (2)

117

~Region

~Gotland
Tekniska nämnden 2016-01-20

TN §

12

Protokoll

Taxeöversyn kollektivtrafik inklusive färdtjänst och
sjukresor
TN 2016/51

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige besluta om förändringar i Taxor för resor
i all kollekrivtrafik inklusive fårdtjänst och sjukresor enligt bilaga 1.

En översyn av taxan är förslagen som en del av besparingsåtgärderna.
Den större förändringen är att det föreslås bli dyrare att köpa biljett i bussen än att förköpa
på webben eller i appen. Föreslaget innebär dels att intäkterna förväntas öka samt att
kontanthanteringen i bussarna kommer att minska.
Egenavgifterna för fårdtjänst och sjukresor föreslås också höjas med ca 5 procent.
I översynen av taxan föreslås följande ändringar i bilaga 1:
Priserna på enkelbiljetter höjs och en prisskillnad införs mellan förköp och köp
direkt i bussen.
Klippkort tas bort istället rekommenderas reskassa, prisskillnaden är försumbar.
Priserna på förköp av periodkort hålls oförändrade, vid direkt köp i bussen höjs
priserna. Alla periodkort får priser för våra olika ålderskategorier.
Periodkort föreslås att de inte ska vara personliga, förutom Bussiga kortet. Så har
många av övriga län.
En handläggningsavgift införs när borttappade buss kort ska ersättas.
Kategorierna barn och ungdom görs om liknande andra län. Skolungdomar 7-19 år
föreslås bli en ny benämning, mot tidigare barn upp till 16 år. Barn är nu
åldersgruppen upp till 7 år.
Förslaget innehåller också att kollektivtrafikresor ska vara avgiftsfria för alla
personer som fyllt 80 år. Närtrafikresor föreslås inte bli avgiftsfria.
Resenär med rollator, rullstol eller barnvagn föreslås resa avgiftsfritt.
En ny taxa för att utnyttja cykelgaraget som uppförs vid Visby busstation finns
också med.
Avgift för affischering i väderskydd.
Egenavgiften för färdtjänst och sjukresor höjs med 5 procent. Samt kompletteras
med egenavgift vid utomlänsvård.
I-Iögkostnadsskyddet för sjukresor höjs från 1800 kronor till 1900 kronor.
Resegaranti på max 500 kronor för alla restyper i kollektivtrafik.
.
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Gotland
Tekniska nämnden 2016-01-20

Protokoll

Forts § 12
En jämförelse med några andra län:
Priset på en enkelbiljett inom tätorterna i Västmanland är 25 kronor för en vuxen och
11 kronor för skolungdom, ett 30 dagars läns kort kostar 1275 kronor. I Kalmar stad kostar
en enkelbiljett inom en zon för vuxen 26 kronor vid förköp och 36 kronor vid direktköp i
bussen. För ungdomar och seniorer är kostnaden 16 respektive 26 kronor. 3D-dagars kort
inom Kalmar kommun kostar 710 kronor och för hela Kalmar län 1480 kronor.
Ekonomisk analys
Höjning av priset på enkelbiljetter beräknas ge en intäktsökning på ca 660 000 kronor per
år.
Höjning av egenavgiften för fardtjänst och sjukresa beräknas ge ca 160 000 kronor per år.
Handläggning av borttappade kort, avgift för hyra plats i cykelgarage samt taxehöjning vid
köp av periodkort i bussen kommer också att ge en inkomst.

Protokollsutdrag
RS+ Bilaga

- --- -- -- - -1 -

Justerare:

I

Utdragsbestyrka nde:

BILAGA 1
Författningssamling för Region Gotland

TAXOR FÖR RESOR I ALL KOLLEKTIVTRAFIK
INKL. FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR
Antagen av regionfullmäktige (kommunfullmäktige) 2001-11-26. Ändrad 2003-11-24,
2007-03-19, 2007-06-18, 2009-03-23, 2010-02-22, 2010-03-29, 2011-11-28,
2012-04-23, 2012-10-15 och 2014-03-31 § 39.
Befintlig taxa i blå text, förändringar i svart text.
Gäller fr.o.m. 1 maj 2016

Avsnitt A
Avgifter för landsbygdstrafiken
Avstånd, Km

Vuxen; Kr

Betalning i
buss

Förköp

0-4
5-15
16-23
24-31
32-43
44 km och längre

15
25
40
50
60
75

25
35
50
60
70
80

20
30
45
55
65
75

Avstånd, Km

Betalning i
buss

Förköp

0-4
5-15
16-23
24-31
32-43
44 km och längre

Pensionär och
ungdom, Kr
13
20
30
40
45
60

23
30
40
50
55
65

18
25
35
45
50
60

Avstånd, Km

Barn, Kr

Betalning i
buss

Förköp

0-4
5-15
16-23
24-31
32-43
44 km och längre

8
12
20
25
30
40

18
22
30
35
40
45

13
17
25
30
35
40

Avgifter för Visby-området
Betalning i
buss
Vuxen
Pensionär
Ungdom
Barn
Klippkort (gäller för 12 resor) 8 gånger priset för enkelresa
- Vuxen
- Pensionär
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15 kr
13 kr
13 kr
8 kr
120 kr
104 kr

Förköp
25
23
23
18

20
18
18
13

BILAGA 1.
Författningssamling för Region Gotland
Taxor för resor i all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor
- Ungdom
- Barn

104 kr
64 kr

Länskort 740 kronor Vuxen och 650 kronor Ungdom/Pensionär.
Kortet gäller för obegränsat antal resor på länets busslinjer - således även tätortstrafiken
i Visby - under 30 dagar. Kortet är inte personligt.
Förortskort 495 kronor Vuxen och 435 kronor Ungdom/Pensionär.
Kortet gäller för obegränsat antal resor inom en radie på ca 25 km under 30 dagar från
närmaste nedanstående tätort. Avståndet räknas enligt linjebussens kortaste färdväg och
beräknas utifrån de inlagda hållplatsavstånden i biljettsystemet. Tätorterna är Visby,
Fårösund, Slite, Klintehamn, Hemse och Roma. Kortet är inte personligt.
Visbykort 370 kronor Vuxen, 300 kronor Ungdom/Pensionär och 200 kronor Barn
Kortet gäller för obegränsat antal resor på busslinjer inom Visby-tätortsområde under 30
dagar. Resenärsgrupperna Ungdom och Barn definieras enligt bestämmelserna nedan
under Ungdomsrabatt respektive Barnbiljett. Kortet är inte personligt.
Klippkort
Kortet gäller 12 enkla resor i stadstrafiken mot en avgift motsvarande priset av 8
enkelresor. Kortet medger övergång inom 30 minuter till annan linje i stadstrafiken.
Kortet är inte personligt.
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BILAGA 1.
Författningssamling för Region Gotland
Taxor för resor i all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor

Bussiga kortet
Gäller för barn och ungdomar folkbokförda på Gotland till och med vårterminens slut
30 juni (grundskola/gymnasieskolans terminsslut) det år man fyller 20 år.
Bussiga kortet gäller för barn och ungdomar folkbokförda på Gotland. Kortet gäller till
och med 30 juni året personen fyller 20 år. Kortet berättigar till avgiftsfria resor i
landsbygdstrafiken på Gotland året runt, dock inte för resor i Närtrafiken. Kortet är en
värdehandling, kortinnehavarens namn ska vara textat på baksidan av kortet.
Ungdomar under 20 år som har bussiga kortet och färdtjänsttillstånd med rätt till
ledsagare betalar ingen avgift för ledsagaren.
Terminskort 1 000 kronor för Ungdom/Pensionär, 700 Barn och Vuxen 2000
kronor.
Kortet gäller för obegränsat antal resor på busslinjer inom Visby tätortsområde under ett
kalenderhalvår, 1/1--30/6 respektive 1/7--31/12. Kortet är inte personligt.
Reskassa
Saknar tidsbegränsning och kan laddas med 200-1 000 kronor. Reskassa används vid
inköp av enkelbiljetter och ger 30 procent rabatt.
24-timmarskort
Kortet gäller för obegränsat antal resor inom 24 timmar.
Avgift förköp vuxen 150 kronor, pensionär/ungdom 120 kronor och barn 80 kronor.
Betalning i buss, vuxen 160 kronor, pensionär/ungdom 130 kronor och barn 90 kronor.
72-timmarskort
Kortet gäller för obegränsat antal resor inom 72 timmar.
Avgift förköp vuxen 300 kronor, pensionär/ungdom 240 kronor och barn 160 kronor.
Betalning i buss, vuxen 320 kronor, pensionär/ungdom 260 kronor och barn 180 kronor
Tur och retur Visby-Tofta samma dygn
Avgift för vuxen 80 kronor, pensionär och ungdom 60 kronor och barn 40 kronor.
Busskort
Avgift 20 kronor. Avgiften återbetalas inte. Handläggningsavgift vid nyskapande av
borttappat kort 80 kronor. Vid nyskapande av borttappat kort tas även avgiften för
busskort 20 kronor ut.
Avgifterna gäller även de som tappat bort sitt bussiga kort och får ett nytt kort
hemskickat.
Barnbiljett gäller från och med 1 juli det år man fyller 7 år tom den 30 juni det år man
fyller7 år 16 år. Barn under 7 år åker gratis i vuxens sällskap, dock högst 4 barn/vuxen.
Gäller endast vid resa med enkelbiljetter, klippkort, Visbykort och Terminskort.
Skolungdom 7-19 år Ungdomsrabatt gäller för samtliga ungdomar från den 1 juli det
år man fyller 7 år 16 år fram till den 30 juni det år man fyller 20 år. Godkänd
legitimationshandling skall uppvisas.
Pensionärsbiljett gäller för personer som har allmän ålderspension och är över 65 år
och för personer som har sjuk- eller aktivitetsersättning (tidigare sjukpension).
Resenärer fyllda 80 år reser avgiftsfritt i landsbygdstrafiken och stadstrafiken
Visby. Gäller inte närtrafiken.
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BILAGA 1.
Författningssamling för Region Gotland
Taxor för resor i all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor

Närtrafiken trafikerar hela Gotland. Resor kan göras från bostaden till närmaste tätort
Visby, Hemse, Klintehamn, Roma, Slite eller Fårösund. Närtrafiken är öppen för alla
och körs två dagar i veckan. Avgiften för resan är densamma som för busstrafikens
enkelbiljett för motsvarande sträcka. Resor med närtrafiken måste förbeställas senast kl.
16.00 dagen innan resdagen. Länskort, förortskort, klippkort och skolkort/bussiga kortet
gäller inte i plustrafiken. Ingen typ av periodkort gäller i närtrafiken.
Servicelinjen trafikerar Visby tätort och är till för alla men speciellt anpassad för äldre
och personer med funktionsnedsättning. Taxan är densamma som för övrig busstrafik i
Visbyområdet.
Övergång enkelbiljett
Övergång mellan en linje till en annan linje inom landsbygdstrafiken får göras inom 1,5
timme efter ankomsten till omstigningsorten och räknas då som en resa.
Övergång mellan en landsbygdslinje och en linje inom tätortstrafiken eller mellan linjer
i tätortstrafiken får göras inom 30 minuter.
Övergångar gäller inte för återresa.
Biljetten från den första delen av resan visar resenären upp vid omstigningen. Avgift för
fortsatt resa är priset för den totala reslängden minus erlagd avgift för första ressträckan.
Sammanlagt uppgår avgiften således till högst 75 kr/vuxen, 59 kr/pensionär,
59 kr/ungdom och 39 kr/barn.
Bytestid
Om bytestiden är mindre än fem minuter vid byten mellan busslinjer kan byte inte alltid
garanteras förutom för de linjer där byte särskilt angetts i tidtabellen.
Mot avgift får i mån av utrymme medföras:
- Cykel (inte tandem) (gäller enbart landsbygdstrafiken) avgift 20 kr
- Större hund, avgift 10 kr (gäller inte ledarhund som medföljer synskadad).
Ingen avgift för barnvagn.
Resenär med, rollator, rullstol eller barnvagn åker utan avgift.
Avgift för hyra av plats i cykelgarage 50 kronor/24 timmar och 300 kronor/månad
Avgift affischplats i väderskydd 700 kronor/m2/år
Färdtjänstberättigad
Färdtjänstberättigad erlägger avgift med undantag enligt bestämmelserna om Bussiga
kortet. Ledsagare/och eller en medresenär får utan kostnad medfölja färdtjänstberättigad
mot uppvisande av giltigt färdtjänsttillstånd.
Biljetter/kort återlöses inte
Förlorade och förstörda kort ersätts mot en avgift för nytt busskort samt
handläggningsavgift för nyskapande av nytt kort om resenären registrerat sina uppgifter
på www.gotland.se/kollektivtrafiken
Moms
Avgifterna inkluderar moms.
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Författningssamling för Region Gotland
Taxor för resor i all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor

Avsnitt B
Egenavgifter vid färdtjänstresor
Senast ändrat genom indexuppräkning av tekniska nämnden 2012-11-28, § 277,
att gälla fr.o.m. 1 januari 2013.
Avstånd km
0-4
5-7
8-11
12-15
16-19
20-23
25-27
28-31
32-35
36-39
40-43
44-47
48-51
Över 51 km

Dagtid mellan
kl. 05 – 23
42 kr
47 kr
47 kr
52 kr
62 kr
68kr
73 kr
78 kr
83 kr
83 kr
88 kr
94 kr
99 kr
99 kr

Nattid mellan
kl. 23 – 05
52 kr
57 kr
57 kr
62 kr
73 kr
78 kr
83 kr
88 kr
94 kr
94 kr
99 kr
104 kr
109 kr
109 kr

Dagtid mellan
kl. 05 – 23
44 kr
49 kr
49 kr
55 kr
65 kr
71 kr
77 kr
82 kr
87 kr
87 kr
92 kr
99 kr
104 kr
104 kr

Nattid mellan
kl. 23 – 05
55 kr
60 kr
60 kr
65 kr
77 kr
82 kr
87 kr
92 kr
99 kr
99 kr
104 kr
109 kr
114 kr
114 kr

För de som har beviljats tillstånd för arbets- och utbildningsresor kan en tur och
returresa per dag göras mellan bostaden och arbetsplatsen respektive
utbildningslokalerna till en avgift som är lika som för periodkort (30-dagarskort) i
kollektivtrafiken.
Barn och ungdomar upp till 20 år som är folkbokförda på Gotland har obegränsat antal
avgiftsfria färdtjänstresor i landsbygdstrafiken under skolans läsår, dvs. från
höstterminens början till vårterminens slut.
För resor i annan kommun är egenavgiften för resan 20 % av fordonets
taxameterbelopp, dock högst 90 kr per enkelresa.
I Region Gotlands (kommunens) färdtjänstbestämmelser finns ytterligare regler om
färdtjänstverksamheten samt avgifter för de som får resa tillsammans med den
färdtjänstberättigade.
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BILAGA 1.
Författningssamling för Region Gotland
Taxor för resor i all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor

Avsnitt C
Ersättningar och egenavgifter vid sjukresor
Lagstiftningen för sjukresor är en rätt att få ersättning för reskostnader i vissa fall. Från
ersättningen räknas en egenavgift.
Typ av resa

Ersättning

Egenavgift

Busslinje och sjukreseturer

Kostnaden för
bussresa

Ingen egenavgift

Buss med anslutningstaxi

Kostnaden för
bussresa och
anslutningstaxi

Ingen egenavgift för buss, egenavgift
för taxi 15 kr

Bussresa på minst 12 km
exklusive anslutning med privat
bil

Kostnaden för
bussresa och fast
belopp med 50 kr
för privatbilresan

Ingen egenavgift

Privat bil

1,50 kr/km för resa
som överstiger
40 km

48 kr

Taxi/bårtaxi eller specialfordon

Reskostnaden

Egenavgift efter reslängdsintervall
0- 7 km = 100 kr
8-15 km = 105 kr
16-27 km = 125 kr
över 27km = 145 kr

Högkostnadsskydd: Högsta kostnad för egenavgifter under en 12 månadersperiod,
räknat från första resan, är 1 800 kronor. 1 900 kronor
I Region Gotlands (kommunens) sjukresebestämmelser finns ytterligare bestämmelser
om sjukreseverksamheten och resor som görs i samband med riks- och regionvård.
Egenavgift sjukresa utomlänsvård 304 kronor/enkel resa och ingår i samma
högkostnadsskydd som sjukresor på Gotland.

Indexuppräkning
Tekniska nämnden medges rätt att besluta om indexuppräkning av taxorna i enlighet
med konsumentprisindex (KPI).
Resegaranti : Kollektivtrafik, färdtjänst, sjukresa, närtrafik max 500 kronor.
Faktura avgift för egenavgiften i färdtjänst och sjukresa
50 kronor per faktura per månad.
En avgift per månad tas ut även om resenären åkt både färdtjänst och sjukresa.
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Förslag ny taxa

105 kr
110 kr
131 kr
152 kr
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Ledningskontoret

Tjänsteskrivelse
RS 2015/228
9 februari 2016

Jan Olsson

Regionstyrelsen

Motion. Införa särskilt yttrande för inte tjänstgörande
ersättare i nämnder och styrelser
Förslag till beslut
• Motionen bifalls och regel gällande särskilt ytttande samt rätt att få anteckning i
protokoll för icke ~änstgörande ersättare i nämnd eller styrelse införs successivt i
nämndernas reglementen.

Sammanfattning

I en partimotion föreslår Mats-Ola Röden m.fl (L) att en ersättare i nämnd som inte
~änstgör ska ha rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till
protokollet.
RegionfuI1mäktige har i beslut 2015-11-23, § 284, antagit ny lydelse av
regionstyrelsens reglemente där dess paragraf 20 innehåller just den formuleringen
som motionären föreslår. Den aktuella bestämmelsen i detta reglemente är tänkt av
vara förebild för övriga nämnders reglemente vilka alla ska genomgå en översyn och
revidering. Motionärens förslag bör därför bifallas.
Beslutsunderlag

Motion 2015-03-30
Tjänsteskrivelse 2016-02-09

Skickas till

Motionären
LK Kanslienheten
Författningssamlingen

l (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

;t
Gotland
Region
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Folkpartiet Liberalerna

Motion till Gotlands Regionfullmäktige
Inför särskilt yttrande för ej tjänstgörande ersättare i
nämnder och styrelser.
I flera regioner, landsting och kommuner som exempelvis Region Uppsala,
Västra Götalands Region, Stockholms läns landsting, Boden, Eslöv,
Haninge, Karlskoga Nynäshamn, Orust, Sundbyberg, Värmdö och Östersund
så tillämpas så kallat ersättaryttrande. I korthet innebär det att ersättare som
inte tjänstgör kan få sin mening antecknat till protokollet. Detta kan vara ett
instämmande i beslut eller en annan mening - uppfattning. Ersättaryttrandet
ökar delaktigheten, intresset och är positivt för demokratin.
Ersättaryttrandet skall lämnas skriftligt vid sammanträdet och läggs, efter
notering i paragraf, som bilaga till protokollet.
Vi yrkar att Regionfullmäktige beslutar att Region Gotland inför
ersättaryttrande i samtliga nämnder och styrelser.

Visby 2015-03-30

Folkpartiet Liberalerna Gotland

Mats-Ola Röden

Johan Thomasson

Amy Öberg

UlfKlasson

Lena Grund

Frans Brozen
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Ledningskontoret

Tjänsteskrivelse

Äsa Högberg

RS 2015/741
2 februari 2016

Regionstyrelsen

Motion. Placeringspolicy för Region Gotlands pensionsmedel
Förslag till beslut
Motionen bifalls enligt nedanstående bedömning

Bakgrund

Eva Nypelius (C) med flera yrkar i sin motion att Region Gotland ska revidera
placeringspolicyn för pensionsmedel utifrån begränsningar kring placeringar i företag
som har spel eller utvinning och försäljning av fossila bränslen som huvudsaklig
verksamhet.
Bedömning

Regionfullmäktige antog 2012-06-18 §66 Placeringspolicy gällande förvaltning av
pensionsmedel för Region Gotland. I policyn finns ett avsnitt som hanterar
ansvarsfulla placeringar vid aktieförvaltning. I det står bland annat "Regionen ska ta
etisk hänsyn i sin placeringsverksamhet i syfte att bidra till en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling."
Under hösten 2015 gjorde Sveriges Radio en genomlysning av placeringar inom
kommuner och landsting. Där framgick det bland annat att en del fonder som
regionen placerat medel i innehåller företag som arbetar med fossila bränslen. Detta
bryter i dagsläget inte mot regionens policy där den skarpaste skrivningen säger att
regionen inte får placera i företag som systematiskt bryter mot lagar, förordningar
eller konventioner inom miljöområdet i de länder där de är verksamma. Det står
också att miljöaspekter, sociala och samhällsrelaterade frågor ska vägas mot
finansiella risker och förväntad avkastning.
I policyn finns förbud mot att placera i företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs
av tillverkning eller försäljning av vapen eller annat krigsmateriel, produktion av
pornografi, tobaksprodukter eller alkoholhaltiga drycker.
Ledningskontoret föreslår att placeringspolicyns avsnitt om ansvarsfulla placeringar
ses över hösten 2016 utifrån möjligheten att göra större begränsningar i möjliga
placeringar.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Qrg nr 212000·0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

~Region

/D
~ Gotland
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2015/741

Beslutsunderlag

Marlon 2015-11-23, Placeringspolicy för Regionens pensionsmedel.
Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Region Gotland, 2012-0618
Tjänsteskrivelse RS 2015/741

Regiondirektör

2 (2)
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MOTION
CENTERPARTIET
Till fullmäktige i Region Gotland

Placeringspolicy för Regionens pensionsmedel
I juni 2012 antog Regionfullmäktige den nu gällande placeringspolicyn för förvaltning av
Regionens pensionsmedeI. I policyns avsnitt 2.10 finns riktlinjer för ansvarsfulla
investeringar. Där beskrivs hur regionen skall ta etiska hänsyn i placeringsverksamheten för
att bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Den senaste veckan har media rapporterat om kommuner och regioners placeringar där bl a
lämpligheten av placeringar i spel bolag och oljebolag diskuterats. I dagsläget är detta möjligt
med de skrivningar som finns i regionens policy varför vi anser att det nu kan vara lämpligt
att se över bl a skrivningarna om ansvarsfulla placeringar.
I nu gällande policy står bl a "Regionen skall inte placera i värdepapper utgivna av företag

vars huvudsakliga verksamhet utgörs av tillverkning eller försäljning av vapen eller annat
krigsmaterial. Praduktion av pornografi, tabaksprodukter eller alkaholhaltiga drycker".
För att tydligare jobba mot långsiktigt hållbara företagsinvesteringar bör begränsningar även
göras för spel och företag som har som sin huvudsakliga verksamhet att utvinna och försälja
fossila bränslen. på så sätt är regionen med och påverkar företag i en långsiktigt hållbar
riktning för såväl människor som miljö i enlighet med Regionens miljömål.
Aktivt hållbarhetsarbete inom företag med miljöhänsyn, socialt ansvar och god etik kommer
framöver att mer och mer vara avgörande också för god lönsamhet i företag och därmed god
avkastning på placerade pensionsmedel.
Vi yrkar att Region Gotland:
•

Reviderar regionens placeringspolicy i enlighet med ovanstående.

Visby 2015-11-23
För Centerpartiets fullmäktigegrupp

Eva Nypelius, gruppledare

Placeringspolicy gällande förvaltning av
pensionsmedel för Region Gotland
Maj 2012
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ÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSSTRATEGI GÄLLANDE PENSIONSMEDEL

Förvaltningen av pensionsmedel ska ske enligt nedanstående placeringsregler. Dessa innebär att en
relativt stor del av pensionsfondens tillgångar kommer att placeras i en matchande förvaltning.
1.1 BAKGRUND
Region Gotland (”Regionen”) har avsatt kapital för att minska likviditetsmässiga påfrestningar som
kommer av framtida åtaganden vad gäller pensionsförpliktelser.
1.2 DET ÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSMÅLET
Målet med de avsatta medlen är att möta pensionsutbetalningarna hänförliga till ansvarsförbindelsen
(PA-KL). Regionens mål är att trygga de utbetalningar som överstiger 101 Mkr from 2017. Detta
definieras som det övergripande förvaltningsmålet (se graf 1-1 nedan). Detta är framtaget utifrån
skulddata från regionens skuldadministratör (KPA) per 2009-12-31 beräknat med den statliga
realräntekurvan per 2011-12-31. Hänsyn är vidare taget till värdet på pensionsfonden per 2011-12-31
vilket uppgick till ca 123 Mkr och som således motsvarar det ljusblå fältet i grafen.
1.2.1 Riskbegränsning
Den övergripande risken är att de förvaltade medlen inte ska räcka till för att uppnå
förvaltningsmålet. Vid en helt riskfri förvaltning placeras alla medel i tillgångar som perfekt matchar
de pensionsutbetalningar som pensionsåtagandet omfattar. Genom att hålla en variabel andel
riskfyllda tillgångar, exempelvis aktier, kan däremot den förväntade avkastningen ökas betydligt. Det
riskmått regionens portfölj främst ska mäta sig mot är att en given procentandel av det övergripande
förvaltningsmålet alltid ska kunna garanteras, vilket kan karakteriseras som regionens säkerhetsgolv.
Detta säkerhetsgolv kan justeras uppåt över tiden, men är initialt satt till 90%.
Diagram 1-1: Förvaltningsmål (utifrån förutsättningarna 2011-12-31)
(mkr)

140
120
100
80
60
40
20
0

Täcks av regionen
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1.3

UTGÅNGSPUNKTER FÖR PLACERINGSREGLER

Förvaltningen av pensionsfonden ska baseras på en strategi där en riskbuffert används och därför är
placeringsreglerna indelade i två huvuddelar – övergripande placeringsregler och aktuella limiter. De
övergripande placeringsreglerna anger den yttre ramen för hur kapitalet kan placeras, d v s den
absoluta övre respektive undre gränsen för andelen ränteplaceringar, aktier m m. De övergripande
placeringsreglerna fastställer vidare vilka tillgångsslag och finansiella instrument som det är tillåtet att
investera i. För varje tillgångsslag fastställs sedan limiter för minimal och maximal andel av
pensionsfondens.
De aktuella placeringslimiterna ska fastställas med beaktande av aktuella marknadsvärden för
pensionsfondens, pensionsåtagandet, riskbufferten samt marknadens risknivå. Här anges hur stor
andel som får investeras i olika tillgångsslag vid var gällande tidpunkt.
Diagram 1-2 Exempel på förändring av aktuella placeringslimiter inom de övergripande placeringsreglerna allteftersom
marknadsvärdet på avsedd del av pensionsåtagandet respektive marknadsvärdet på pensionsfonden förändras över tiden.
Den kontinuerliga förändringen av de aktuella limiterna syftar till att tillse att förvaltningsmålet aldrig riskeras.
Tidpunkt 1

Tidpunkt 2

Tidpunkt 3
Räntor
Aktier

2

ÖVERGRIPANDE PLACERINGSREGLER

2.1 TILLÅTNA TILLGÅNGSSLAG
Portföljens medel får placeras i följande tillgångsslag. En detaljerad beskrivning över tillåtna
tillgångsslag återfinns längre fram i policyn:





Svenska räntebärande värdepapper
Svenska aktier, aktiefonder och aktierelaterade instrument
Utländska aktiefonder och aktierelaterade instrument
Likvida medel i svenska kronor
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Alternativa tillgångar

Med aktierelaterade instrument avses aktieindexobligationer och andra typer av instrument för att nå
aktieindexexponering som inte står i strid med övriga begränsningar i denna instruktion.
2.2 ÖVERGRIPANDE PLACERINGSLIMITER
Procenttalen i följande tabell anger lägsta och högsta andel som respektive tillgångsslag vid varje
tidpunkt ska få utgöra av portföljens totala marknadsvärde.
Tabell 2-1 Övergripande limiter för tillgångsslagen
Tillgångsslag

Min

Max

1. Likvida medel
2. Nominella räntepapper
Duration
3. Realränteobligationer
Duration

0%
0%
0 år
30 %
3 år

10 %
60 %
5 år
80 %
20 år

4. Aktier

10 %
3%
7%
0%

50 %
20 %
30 %
10 %

5.Varav svenska aktier
6. Varav utländska aktier
5. Alternativa tillgångar

2.3 AKTUELLA PLACERINGSLIMITER
Fördelningen mellan tillgångsslag kommer att variera över tiden i enlighet med resonemanget i punkt
1.3. I vissa lägen måste andelen aktier vara låg för att inte förvaltningsmålet ska äventyras. Om det
exempelvis finns risk för att den på förhand definierade procentandelen av respektive
pensionsutbetalning vid ett givet tillfälle inte kan täckas, ska en förändring ske av de aktuella
placeringslimiterna och pensionsfondens sammansättning av olika tillgångsslag.
De aktuella placeringslimiterna måste alltid ligga inom ramen för de övergripande placeringslimiterna.
Detta trots att det i vissa situationer kan vara möjligt att, utan att riskera förvaltningsmålet, acceptera
en vidare gräns än vad som tillåts i de övergripande limiterna.
2.4 RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER
Portföljens medel, vad det gäller räntebärande papper, får placeras i:
 Värdepappersfonder registrerade hos Finansinspektionen eller motsvarande organ
inom EU bestående av räntebärande papper med god kreditvärdighet och
riskspridning. Fondens värde ska kunna gå att följa kontinuerligt samt realiseras med
kort varsel den genomsnittliga kreditvärdigheten ska vara tillfredsställande.
 Direkt i svenska räntebärande värdepapper som är offentligt utbjudna.
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Vid placering i direkt räntebärande värdepapper gäller nedanstående limiter. Procenttalen i tabellen
nedan avser andelar av portföljens marknadsvärde samt maxandel per emittentkategori. Mängden
kreditrisk som får tas beror på hur lång löptid underliggande instrument har samt hur stor del
instrumentet utgör av portföljen. Summan av exponeringen i emittentkategorierna får aldrig överstiga
limiten för den högsta emittentkategorin i summeringen. Som exempel får summan av exponeringen
i kategori C till E aldrig överstiga 40% inom durationsintervallet 3-7 år. Samma sak gäller för
respektive durationskategori.
Tabell 2-2 Kreditlimiter
Emittent/värdepapper
Duration

A. Stater, kommuner och
landsting eller dess
motsvarighet inom Euroområdet, med rating om lägst
AAA/Aaa eller av
motsvarande stater,
kommuner, landsting
garanterat värdepapper

Emittentkategori

Emittentkategori

Emittentkategori

Emittentkategori

Max andel
per emittent

K. 0 - 1 år

L. 1 - 3 år

M. 3-7 år

N. >7 år

(dur. 0-1 år)

∑ K till N

∑ L till N

∑ M till N

N

100%

100%

100%

100%

100%

B. Värdepapper 1 med rating om
AAA /Aaa

∑ B till E

100%

85%

70%

60%

15% (25%)

C. Värdepapper med rating om
AA- /Aa3

∑ C till E

80%

60%

40%

25%

10% (20%)

D. Värdepapper med rating om
A- /A3

∑ D till E

50%

30%

20%

10%

5% (15%)

E. Värdepapper med rating om
BBB-/Baa3

E

20%

10%

5%

0%

5% (10%)

Om durationen på ett instrument är kortare än 1 år får kortfristig rating användas. Kort rating
översätts till lägsta motsvarande långa rating i tabellen ovan. Översättningstabell återfinns under
avsnittet definitioner.
Räntebärande värdepapper utan rating, men med statliga garantier faller under kategori C.
Kommuner och landsting utan rating hamnar också i denna kategori. Ovanstående gäller rating enligt
Standard & Poor’s eller Moody’s. Om låntagaren har rating från både Standard & Poor’s och
Moody’s, krävs att minst en av dem ligger på angiven nivå.
Placering i värdepapper emitterade av Region Gotland eller närstående bolag är inte tillåtet.
1

Omfattar banker, bostadsinstitut, företag, kommuner och landsting eller motsvarande.
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2.5 AKTIER OCH AKTIERELATERADE INSTRUMENT
Pensionsfondens aktieplaceringar ska ske i börsnoterade aktier. Aktier hänförliga till ett enskilt
bolag, eller bolag inom samma koncern, får utgöra maximalt 10 procent av aktieportföljens
marknadsvärde. Undantaget från denna regel är aktier som utgör mer än 10 procent av
jämförelseindex som anges i Tabell 3-. För dessa får maximalt belopp som investeras motsvara den
andel som innehavet utgör av underliggande index.
2.6 STRUKTURERADE PRODUKTER
Med strukturerade produkter avses derivat kombinerade med räntebärande värdepapper i ett och
samma strukturerade värdepapper. Gemensamt för placeringar i strukturerade produkter är att en
kapitalgaranti på 100 % av det nominella beloppet är ett krav samtidigt som överkursen aldrig får
vara större än 10%. Aktierelaterade instrument ska som huvudregel betraktas som en aktieplacering
mot den marknad som instrumentet skapar exponering gentemot. Placering får inte ske i
aktierelaterade instrument vars konstruktion innebär en kreditrisk som är högre än de limiter som
avser kreditrisk i Tabell 2-2. Väl diversifierade strukturerade produkter kan i vissa fall vara
konstruerade med andra aktieindex än vad som anges i denna instruktion. Jämförelseindex för dessa
produkter kan i sådana fall anpassas efter den specifika produkten.
2.7 BELÅNING SAMT ÅTERINVESTERING AV KUPONGER OCH UTDELNINGAR
Tillgångarna i pensionsfonden får inte belånas. Räntor och utdelningar eller motsvarande avkastning
på fondens tillgångar ska återinvesteras. Detta gäller dock inte efter 2017 då de ska möta
pensionsutbetalningar.
2.8 ALTERNATIVA TILLGÅNGAR
Genom att investera i tillgångar som uppvisar låg korrelation med den befintliga portföljen kan den
totala portföljrisken reduceras och avkastningen höjas. Exempel på sådana tillgångar kan vara
valutor, råvaror, realtillgångar (ex skog, mark, produktionsanläggningar) och hedgefonder.
Investeringar klassas som alternativa efter exponering snarare än den juridiska form som
investeringen görs i. Mot bakgrund av detta är investeringar i de nämnda tillgångarna tillåtna. Syftet
med en investering i dessa tillgångar får dock endast vara att minska den totala portföljrisken. Om
korrelationen mellan tillgången och den övriga portföljen skulle förändras på ett sådant sätt att
tillgången ökar portföljens totala risk ska tillgången säljas så snart det är praktiskt genomförbart.
Dessa investeringar bör vidare ske i former med en kontinuerlig värdering samt betryggande
likviditet.
2.9 REBALANSERING VID ÖVERTRÄDELSE AV ÖVERGRIPANDE LIMIT
Vid beräkning av pensionsfondens värde och övergripande limit ska dess tillgångar värderas med
ledning av gällande marknadsvärde. Om en övergripande limit överskrids ska tillgångar avyttras i
motsvarande mån så snart det lämpligen kan ske, varvid skälig hänsyn ska tas till den risk som
överskridandet innebär för pensionsfonden som helhet. Motsvarande gäller om övergripande limit
underskrids, varvid tillgångar anskaffas så snart det lämpligen kan ske.
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2.10 ANSVARSFULLA PLACERINGAR VID AKTIEFÖRVALTNING
Regionen ska ta etisk hänsyn i sin placeringsverksamhet i syfte att bidra till en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling. Detta innebär att väga in miljöaspekter, sociala och samhällsrelaterade frågor. I
detta hänsynstagande ska även en placerings finansiella risk och förväntade avkastning vägas in.
Regionen ska undvika att placera i företag som systematiskt bryter mot internationella normer vilka
finns formulerade i FN-konventioner gällande exempelvis mänskliga rättigheter och demokratiska
principer. Detsamma gäller företag som systematiskt bryter mot lagar, förordningar eller
konventioner inom miljöområdet i de länder där de är verksamma, eller som är vedertagna inom
Sverige.
Regionen ska inte placera i värdepapper utgivna av företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av
tillverkning eller försäljning av vapen eller annat krigsmateriel, produktion av pornografi,
tobaksprodukter eller alkoholhaltiga drycker.

3
3.1

FÖRVALTNING AV KAPITALET
UPPFÖLJNING

Det övergripande syftet med uppföljningen är att kontrollera pensionsfondens värdeutveckling så att
den leder till att den stipulerade procentandelen av respektive pensionsutbetalning vid varje given
tidpunkt kan täckas, mätt i fasta priser. Detta sker genom att regionens pensionsåtagande ska
värderas löpande och jämföras med aktuella uppgifter för pensionsfondens inklusive avkastning.
Aktuell data om pensionsåtagandet ska inhämtas från regionens skuldadministratör vid behov, dock
med beaktande av de eventuella kostnader detta kan innebära.
3.1.1 Utvärdering mot index
Pensionsfondens primära jämförelseindex är utvecklingen av den del av pensionsåtagandet som ska
mötas. Förvaltningsresultatet ska även utvärderas mot relevanta index som mäter utvecklingen på de
olika marknader på vilka placeringarna görs. För att utvärdera förvaltare ska den vikt i respektive
index som det tilldelade förvaltningsmandatet omfattar ligga till grund för utvärderingen.
Tabell 3-1 Jämförelseindex vid förvaltningsutvärdering
Tillgångsslag
Svenska nominella räntebärande värdepapper

Index
OMRX Bond eller motsvarande
OMRX Real eller motsvarande och pensionsåtagandet
SIX Portfolio Return eller motsvarande
MSCI AC (total return i SEK) eller motsvarande
OMRX T-Bill +2%

Svenska reala räntebärande värdepapper
Svenska aktier
Utländska aktier
Alternativa tillgångar

Om något av ovan nämnda index upphör att vara relevant för jämförelse av förvaltningen eller
upphör att noteras ska annat index utses. Utbyte av index tillsammans med motivering ska meddelas
till regionstyrelsen i den rapport som följer närmast i tiden.
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3.1.2 Extern förvaltares behörighet
Förvaltaren ska:
 vara ett värdepappersinstitut som har finansinspektionens tillstånd för förvaltning av någon
annans finansiella instrument, 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller
utländsk institution som har tillstånd liknande det som anges ovan och som står under tillsyn
av myndighet eller annat behörigt organ.
Vid beslut av att anlita extern förvaltare av hela eller delar av portföljens tillgångar ska sådant
uppdrag grundas på skriftligt avtal.
3.1.3 Urvalskriterier för externa förvaltare
Vid val av förvaltare kommer en samlad bedömning av olika kriterier att ligga till grund för beslut.
Historiska resultat, organisation, arbetssätt och pris är exempel på kriterier som kommer att beaktas.
3.1.4 Externa förvaltarens åtaganden
Förvaltaren ska åta sig att följa denna policy.
3.1.5 Avveckling av förvaltare och fonder
En övergripande samlad bedömning görs om huruvida förvaltare eller fond ska avvecklas. I en sådan
bedömning beaktas historisk prestation samtidigt som framtida prestation och övriga relevanta
faktorer uppskattas.

4

RAPPORTERING

4.1
RAPPORTERINGENS SYFTE
Syftet är att informera om portföljens resultat och portföljens exponering i relation till fastställda
limiter.
4.2
ANSVAR
Samtliga personer och parter delaktiga i arbetet med portföljen ska omedelbart rapportera om
händelser som inte kan betraktas som normala i placeringsverksamheten.
4.3
MÅNADSRAPPORT
Ledningskontoret ska månadsvis kontrollera att limiterna enligt dessa riktlinjer följs. Vidare ska
följande kontrolleras:

 Pensionsfondens totala avkastning under månaden och under året, aktuell risk i


Pensionsfonden samt sannolikhet för att förvaltningsmålet enligt avsnitt ett (1) kan uppnås.
På begäran ska även procentuell fördelningen på olika tillgångsslag och förvaltarnas
prestation mot jämförelseindex rapporteras.
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4.4
ÅRSRAPPORT
Ledningskontoret sammanställer en årsrapport vilket innebär en skriftlig redogörelse över det gångna
årets placeringsverksamhet samt en bedömning av det kommande årets utveckling.

5
5.1

FÖRDELNING AV ANSVAR OCH BEFOGENHETER
REGIONFULLMÄKTIGES ANSVAR

•

Tillse att förvaltningen sker i överensstämmelse med Kommunallagen 8 kap 2 – 3a §§.

•

Fastställa placeringspolicyn.

5.2

REGIONSSTYRELSENS ANSVAR

•

Vid behov uppdatera placeringspolicyn

•

Följa pensionsfondens utveckling via rapporteringen.

•

Besluta om en förändring av säkerhetsgolvet

•

Tillse att förvaltningen följer reglerna i denna placeringspolicy

5.3

LEDNINGSKONTORETS ANSVAR

•

Tillsätta extern förvaltare samt besluta om avveckling av förvaltare som inte upppfyller kraven.

•

Vid varje tillfälle vara beredd att rapportera om förvaltningens utveckling.

•

Månadsvis kontrollera att den totala portföljen följer angivna gränser för respektive tillgångsslag
samt avseende emittenter

•

Rebalansera den totala portföljen i de fall gränsvärdena för respektive tillgångsslag under- eller
överskrids

•

Svara för redovisningen av transaktioner i pensionsmedelsförvaltningen samt framtagande av
underlag för rapportering.

•

Följa regionens regler för attest och intern kontroll samt delegationsbeslut.
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DEFINITIONER AV VANLIGT FÖREKOMMANDE TERMER

Aktieindexobligation

Obligationslån där avkastningen är knuten till ett eller flera aktieindex
eller i kombination av ränteplacering.
Aktieportfölj
En förmögenhet som är placerad i aktier.
Aktuell placeringslimit
Den limit som fastställs med syftet att säkerställa att tillåten
tillgångsallokering aldrig riskerar uppsatta förvaltningsmål.
Allokering
Fördelning av tillgångsslag i portföljen
Ansvarsförbindelse
Del av pensionsskuld som redovisas inom linjen, dvs inte i
balansräkningen
Avsättning
Del av pensionsskuld som redovisas i balansräkningen
Benchmark
Jämförelseindex
Derivatinstrument
Riskhanteringsinstrument som kan härledas till ett underliggande
värdepapper, t ex köp- och säljoptioner i aktier, ränteterminer m fl.
Diskontera
Nuvärdesberäkna exempelvis framtida pensionsåtaganden.
Diskonteringsränta
Den ränta som används för att nuvärdesberäkna exempelvis framtida
åtaganden
Diversifiering
Fördelning av en portföljs placeringar inom och mellan olika tillgångsslag/marknader i syfte att minska risken och/eller höja avkastningen i
en portfölj.
Duration
Kan beskrivas som den räntebärande portföljens vägda genomsnittliga
återstående löptid. Durationen bestäms av obligationernas och
kupongernas återstående löptid, kupongernas storlek samt räntenivån.
Ju högre värde desto mer känslig är portföljen för förändringar i
marknadsräntan. Durationen för en s.k. nollkupongsobligation är lika
med dess löptid och för en kupongobligation lägre än dess löptid.
Emittent
Utgivare och garant av finansiella instrument.
Exponering
Det värde, uttryckt i kronor eller i procent av den totala portföljen, som
förändras pga förändringar i kursen/räntan på ett värdepapper.
Index
Mått på en marknads eller delmarknads värde och utveckling.
Kassaflöde
Ström av kapital, som exempelvis pensionsutbetalningar
Kreditrisk
Risk för att utställaren av ett finansiellt instrument, tex obligation, inte
kan infria löftet om återbetalning av lånet.
Likvida medel
Medel på bankräkning o dyl som kan omsättas med kort varsel.
Likviditet
Mått på omfattningen av handeln, eller omsättningen, i ett instrument
eller på en marknad. Även benämning för kassamedel.
Limit
Risknivå som begränsar innehav av finansiella instrument.
Löptid
Den tid som återstår till ett värdepapper förfaller till betalning.
Marknadsränta
Marknadspriset på kapital som sätts av marknadens aktörer
Marknadsvärde
Värdet av en tillgång (eller en hel portfölj) till kapitalmarknadens
rådande prisnivå.
Marknadsvärderad skuld Pensionsåtagande värderat med marknadsränta istället för med fastställd
bokföringsränta.
Matchning
Exempelvis att kassaflöden från ett räntebärande papper infaller vid
samma tidpunkt och med samma storlek som en pensionsutbetalning
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MSCI AC-index
Obligation
OMRX Bond-index
OMRX REAL-index
Option

Placeringshorisont
Rating
Ratingkategorier

Morgan Stanleys bredare världsindex (All Countries) för globala aktier
Skuldebrev med löptid (ursprungligen) över ett år.
OMX-gruppens värdeviktade index bestående av nominella
benchmarkobligationer emitterade av staten samt bostadsinstituten
OMX-gruppens värdeviktade index bestående av samtliga statliga
realränteobligationer
Finansiellt instrument som ger innehavaren rätten, men inte
skyldigheten, att köpa (köpoption) eller att sälja (säljoption) en viss
egendom till ett förutbestämt pris inom en viss tidsperiod. Optionen ger
utfärdaren motsvarande skyldighet att sälja eller att köpa egendomen
ifråga.
Den tidsperiod under vilken de förvaltade medlen ska vara investerade.
Av kreditvärderingsinstitut gjord bedömning av sannolikheten för att en
skuld kommer att regleras på överenskommen tidpunkt.
Ratinginstituten Standard & Poor´s (S & P´s) och Moody´s Investors
Service Inc (Moody´s) klassificering av kort- och långfristig upplåning
kan illustreras enligt följande:
Översättningstabell för rating
Standard & Poor's
Nationell
kortfristig Kortfristig Långfristig
rating
rating
rating
AAA
AA+
AA
A-1+
AAA+
A-1
A
AK-1
A-2
BBB+
K-2
BBB
K-3
A-3
BBBBB+
BB
B
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
C
C
K-4
D
D
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Moody's
Kortfristig
rating

P-1
P-2
P-3

Not

Långfristig
rating
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3
Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3
Ca
prime C

PLACERINGSPOLICY REGION GOTLAND

Realobligation

Realränta
Rebalansering

Riskkontroll
Riskfri ränta
Riskmått
Ränteportfölj
SIX PRX-index
Specialistuppdrag
Strukturerad produkt
Säkerhetsgolv
Tillgångsslag
Valutarisk

2012-06-18

Obligation som ger en inflationsskyddad avkastning då den räknas upp
med inflationen i form av konsumentprisindex (KPI). Det innebär att
framtida kassaflöden behåller sin reala köpkraft. Även kallat
realränteobligation.
Nominell ränta minus inflation, vilket ger en ränta med hänsyn tagen till
inflationen.
I det fall portföljens tillgångar utvecklas på ett sådant sätt så att de
övergripande limiterna överträds krävs en rebalansering för att åter vara
inom stipulerade limiter. Innebär alltså att portföljen viktas om för att
återigen vara i balans med limiterna.
Bevakning och uppdatering av aktuell placeringslimit.
Den ränta, till vilken stad kan sätta av medel, som inte innebär någon
risk.
Mått för att mäta risk. I vårt fall används sannolikheten för att gå under
säkerhetsgolvet som mått på risken.
En förmögenhet som är placerad i räntebärande värdepapper.
SIX PRX är ett aktieindex som ska spegla marknadsutvecklingen av
bolag på Stockholmsbörsen. Indexet tar även hänsyn till utdelningar.
En kapitalförvaltare som endast förvaltar ett tillgångsslag. Till skillnad
mot blanduppdrag där varje förvaltare förvaltar två eller flera
tillgångsslag.
Derivat kombinerade med räntebärande värdepapper i ett och samma
strukturerade värdepapper.
Den på förhand definierade lägsta nivå som portföljens tillgångar får
falla till i relation till målet.
Räntebärande värdepapper och aktier är två exempel på tillgångsslag.
Risken att utländska tillgångar faller i värde mätt i egen valuta pga att
den egna valutan stiger / utländska valuta faller.
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Tjänsteskrivelse
RS 2015/617
9 februari 2016

Bo Magnusson

Regionstyrelsen

Motion. Dra tillbaka överklagan av miljöprövningen av Tofta
skjutfält
Förslag till beslut

•

Motionen anses besvarad med hänvisning till Regionstyrelsens beslut

§ 19/2016 att återta överklagan gällande miljötillstånd för Tofta skjutfalt.

Bakgrund

Motionären Robin Storm (M) yrkar att Region Gotland omedelbart återtar
överklagan gällande miljötillstånd för Tofta skjutfalt. Regionstyrelsen har i ärende
"Atertagande av överklagan gällande miljötillstånd för Tofta skjutfalt" §19
2016-02-04 beslutat återta överklagan. Därmed är beslut enligt motionens innebörd
fattat.
Ärendebeskrivning

Robin Storm (m) yrkar i en motion
- att Region Gotland med omedelbar verkan drar tillbaka sin överklagan från
Region Gotland hos regeringen angående miljöprövningen av Tofta skjutfalt
- att motionen behandlas skyndsamt
Regionstyrelsen har 2016-02-05 § 19 beslutat i ärende "Atertagande av överklagan
gällande miljötillstånd för Tofta skjutfalt". Av regionstyrelsen ärendeberedoing
framgår:
"Miljöprövningsdelegationen (MPD) ger 2010-06-24 Försvarsmakten miljötillstånd
för Tofta skjutfalt enligt ansökan och föreskriver villkor som i stort sammanfaller
med de som Försvarsmakten angett i ansökan".
Region Gotland överklagar 2010-07-23 tillståndet till Mark- och miljödomstolen.
Regionen yrkar i första hand att MPD:s beslut upphävs i dess helhet då
1 (2)

Region Gotland

Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

I
(
Gotland
Region

145

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2015/617

Försvarsmakten inte klarar av att planera sin verksamhet utan att undvika
bullerstörningar utanför militärområdet. I andra hand yrkar Regionen att tillståndet
ändras så att uppförandet aven ny skjutbana endast medges enligt Försvarsmaktens
sekundära lösning samt att det med stöd av 11 kap. 15 § plan- och bygglagen
fastställs att gällande detaljplaner som berörs av tillståndet inte behöver upphävas
eller ändras på grund av buller från verksamheten.
Mark- och miljödomstolen beslutar 2012-06-15 att lämna ärendet till regeringen för
avgörande enligt 21 kap. 7 § 2 st miljöbalken med anledning av regionens yrkande att
det med stöd av 11 kap. 15 § plan- och bygglagen ska fastställas av regeringen att
gällande detaljplaner som berörs av tillståndet inte behöver upphävas eller ändras på
grund av buller från verksamheten. I det yttrande som mark- och miljödomstolen,
enligt miljöbalkens regler i 21 kap. 7 § 2 st, avger till regeringen anser domstolen att
regionens yrkande över skjutfåltsverksamheten ska avslås.
Regeringen har ännu inte fattat något beslut varför ärendet om miljötillståndet för
Tofta Skjutfålt ännu inte är avgjord.
I kontakter med Region Gotland har Försvarsmakten framfört starka önskemål att
Region Gotland ska dta tillbaka sin överklagan i ärendet. Dessutom ger den tidsplan
som följer regeringsbeslutet om försvarets etablering på Gotland ytterligare skäl för
Region Gotland att återta överklagan.
Ledningskontorets bedömning är att Region Gotland kan dra tillbaka sitt
överklagande med följande motivering:
Med beaktande av regeringens bedömningar av det förändrade säkerhetsläget i vår
omvärld är det ytterst angeläget för Region Gotland att inte fördröja eller hindra den
nu pågående militära etablerings- och utvecklingsprocessen som äger rum på Tofta
skjutfalt. Region Gotland kommer dock även i en ny tillståndsprövning fortsätta att
driva de intressen och de ståndpunkter som Region Gotland hittills har drivit i det nu
överklagade tillståndsärendet
Bedömning

Ledningskontoret anser att motionen är besvarad i och med att Regionstyrelsen
redan beslutat enligt motionens yrkande.
Beslutsunderlag

Motion inkommen 2015-10-12
Tjänsteskrivelse från Ledningskontoret

P er Lindvall
egiondirektör
Skickas till
Delges motionären Robin Storm
2 (2)
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Visby 2015-10-12

MOTION:

Dra tillbaka överklaga n om Tofta skjutfält

TILL:

Regionfullmäktige Gotland

Med anledning av det förändrade omvärldsläget har Försvarsmakten blivit ålagd
att basera ett mekaniskt skyttekompani och ett stridsvagnskompani på Gotland
under 2017 och 2018. Etableringen hotas att stjälpas av Region Gotland.

Just nu ligger en överklaga n hos regeringen från Region Gotland angående
miUöprövningen av Tofta skjutfält. Denna process stoppar även regionens egna
planer angående Visborgsområdet eftersom där ännu ligger en skjutbana som ska
avvecklas efter avgörande. Överklagan gäller ett tillstånd som lämnades in för
ungefär tio år sedan och utgår utifrån dåtidens behov när hemvärnet hade en
dygnsövning och varje soldat förband sig att delta 20-40 timmar om året. Detta
ska jämföras med dagens 4-8 dygn (96-188 timmar) om året. Lägg där till
nyetableringen av ett heltidsanställt och ett deltidsanställt kompani och man
förstår att denna utdragna process behöver avslutas så fort som möjligt så att en
begäran om en ny miUöprövning som täcker dagens behov kan lämnas in.

Med anledning av ovanstående yrkar jag:
- att Region Gotland drar tillbaka sin överklagan med omedelbar verkan
- att motionen behandlas skyndsamt

Robin Storm (M)
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Regionstyrelsen

Motion. Återkalla överklagandet avseende miljötillståndet för
Tofta skjutfält
Förslag till beslut
• Motionen anses besvarad med hänvisning till Regionstyrelsens beslut § 19/2016

att återta överklagan gällande miljötillstånd för Tofta skjutfalt.

Bakgrund

Motionären yrkar att Region Gotland omedelbart återtar överldagan gällande
miljötillstånd för Tofta skjutfalt. Regionstyrelsen har i ärende"Återtagande av
överklagan gällande miljötillstånd för Tofta skjutfalt" §19 2016-02-04 beslutat återta
överklagan. Därmed är beslut enligt motionens yrkande fattat.
Ärendebeskrivning

Follcpartiet på Gotland yrkar i en motion att regionstyrelsen återkallar överklagandet
avseende miljötillståndet för Tofta skjutfalt.
Regionstyrelsen har 2016-02-05 § 19 beslutat i ärende"Återtagande av överklagan
gällande miljötillstånd för Tofta skjutfalt". Av regionstyrelsen ärendeberedning
framgår: "Miljöprövningsdelegationen (MPD) ger 2010-06-24 Försvarsmakten
miljötillstånd för Tofta skjutfalt enligt ansökan och föreskriver villkor som i stort
sammanfaller med de som Försvarsmakten angett i ansökan".
Region Gotland överklagar 2010-07-23 tillståndet till Mark- och miljödomstolen.
Regionen yrkar i första hand att MPD:s beslut upphävs i dess helhet då
Försvarsmakten inte Idarar av att planera sin verksamhet utan att undvika
bullerstörningar utanför militärområdet. I andra hand yrkar Regionen att tillståndet
ändras så att uppförandet aven ny skjutbana endast medges enligt Försvarsmaktens
sekundära lösning samt att det med stöd av 11 kap. 15 § plan- och bygglagen
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fastställs att gällande detaljplaner som berörs av tillståndet inte behöver upphävas
eller ändras på grund av buller från verksamheten.
Mark- och miljödomstolen beslutar 2012-06-15 att lämna ärendet till regeringen för
avgörande enligt 21 kap. 7 § 2 st miljöbalken med anledning av regionens yrkande att
det med stöd av 11 kap. 15 § plan- och bygglagen ska fastställas av regeringen att
gällande detaljplaner som berörs av tillståndet inte behöver upphävas eller ändras på
grund av buller från verksamheten. I det yttrande som mark- och miljödomstolen,
enligt miljöbalkens regler i 21 kap. 7 § 2 st, avger till regeringen anser domstolen att
regionens yrkande över skjutfåltsverksamheten ska avslås.
Regeringen har ännu inte fattat något beslut varför ärendet om miljötillståndet för
Tofta Skjutfålt ännu inte är avgjord.
I kontakter med Region Gotland har Försvarsmakten framfört starka önskemål att
Region Gotland ska dra tillbaka sin överklagan i ärendet. Dessutom ger den tidsplan
som följer regeringsbeslutet om försvarets etablering på Gotland ytterligare skäl för
Region Gotland att återta överklagan.
Ledningskontorets bedömning är att Region Gotland kan dra tillbaka sitt
överklagande med följande motivering:
Med beaktande av regeringens bedömningar av det förändrade säkerhetsläget i vår
omvärld är det ytterst angeläget för Region Gotland att inte fördröja eller hindra den
nu pågående militära etablerings- och utvecklingsprocessen som äger rum på Tofta
skjutfålt. Region Gotland kommer dock även i en ny tillståndsprövning fortsätta att
driva de intressen och de ståndpunkter som Region Gotland hittills har drivit i det nu
överklagade tillståndsärendet
Bedömning

Ledningskontoret anser att motionen är besvarad i och med att Regionstyrelsen
beslutat redan enligt motionens yrkande
Beslutsunderlag

Motion inkommen 2015-10-12
Tjänsteskrivelse från Ledningskontoret

R giondirektör
Skickas till

Motionärer
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Folkpartiet på Gotland kräver att regionstyrelsen återkallar överklagandet
avseende miljötillståndet får Tofta skjutfält.
Även om det kan finnas andra överklaganden är det viktigt att politiken på
Gotland nu står upp får de fårsvarssatsningar som görs på ön. Det
stridsvagnskompani som Folkpartiet framtvingade i fårsvarsbeslutet 2009 får
snart sällskap av ett mekaniserat kompani. Folkpartiet på riksnivå går nu vidare
med fårs lag om att även kustartilleri och tung kustrobot grupperas på ön.
I ljuset av detta måste Gotland göra det man kan får att tillstånden på Tofta nu
kommer på plats
Det svenska fårsvarets återkomst på Gotland är det enskilt viktigaste steget får
ökad nationell säkerhet. Det stabiliserar även säkerhetsläget runt övriga
Östersjön.
Folkpartiet yrkar att regionstyrelsen återkallar överklagandet avseendet
miljötillstånd får Tofta skjutfält.
Visby 2015-10-09

Johan Thomasson

Amy Öberg

Ulf Klasson

Lena Grund

Ärendenr RS 2016/42

Regionstyrelsen

Yttrande
Datum 9 mars 2016

Länsstyrelsen Gotlands län
621 85 Visby
Dnr 511-1375-15

Remiss - Förslag på nya och utvidgade Natura 2000områden i riksintresseområdet för naturvård Filehajdar,
Hejnum hällar och Kallgatburg- ARBETSHANDLING
-

yttrande Lst tillhanda senast 16 mars

Regionstyrelsen har tagit del av länsstyrelsens förslag till nya Natura 2000områden och lämnar följande synpunkter.
Processen

Vi noterar att länsstyrelsen denna gång lyckats med att genomföra mer omfattande och tidigare markägarkontakter genom direkta besök, en samrådsgrupp
och genom allmänna informationsmöten, vilket vi efterlyste i processen för ett år
sedan.
Områdena

Inom nordvästra delen av cementindustrins marker på Filehajdar, vilka också är
utpekade som riksintresse för mineral, påverkar ett utökat Natura 2000-område
industrins framtida förhandlingsutrymme för utökad täktverksamhet. Regionstyrelsen noterar att markägaren här gör en helt annan bedömning än länsstyrelsen,
ifråga om klassning av områdets naturvärden och nödvändigheten av att dessa
införlivas i Natura 2000. De olika slutsatserna väcker frågor som remissunderlaget inte är tillräckligt detaljerat för att ge tydliga svar på 1.
För övriga områden uppfattar vi att det finns pågående markägarkontakter och
förväntningar; dels på innehållet i områdenas bevarandeplaner, dels på olika
former av ekonomisk ersättning genom formellt skydd eller skötselersättningar.

1 Vi anser det tveksamt om stenindustrins bortre horisont bör fastställas genom ett Natura
2000-förfarande istället för i bredare miljöprövningar där grundvatten, vattenförsörjning, klimatanpassning och naturvärden vägs gentemot råvaruförsörjningen.? Fundera! Är det RS åsikt?/H

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

1 (2)

Ärendenr RS 2016/45
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ARBETSHANDLING

Region Gotland

Förra året påpekade vi att finansieringen för arbetet med områdenas skydd och
utveckling var en stor utmaning för nationella och regionala myndigheter. I år
noterar vi, efter kontakter med länsstyrelsen och företrädare för berörda markägare, att det nu finns ökade nationella anslag som kan komplettera Natura
2000-arbetet. Det tas emot positivt av del av de berörda markägarna.
Vi ser samtidigt att det finns behov både av nya former för ersättning och högre
ersättningsnivåer. För att naturvärden inte ska gå förlorade genom naturlig igenväxning, måste det finnas ersättningar för skötseln. Dessa måste vara tillräckliga
för att skötseln ska bli av. För en positiv inställning till Natura 2000, ska markägare inte riskera ekonomisk förlust för skötseln eller vid eventuell inlösen.
För en positiv markägarförankring skulle vi helst sett att processen för Natura
2000 också medgav tid för en dialog om innehållet i bevarandeplaner. De bör i
möjligaste mån följa markägarens framtida planer för området.
Konsekvenser

Vi är väl medvetna om de stora naturvärden som finns på norra Gotland och de
starka engagemang från olika håll som finns för att bevara och utveckla dessa. Vi
inser också naturområdenas stora betydelse för tillgången till vatten på ön. Samtidigt är det centralt att bevara verksamheter som ger sysselsättning och utkomst
på ön. Dessa i sin tur får inte undergräva möjligheterna varken till enskild eller
till kommunal vattenförsörjning. Naturvärden, vatten och arbetstillfällen måste
därför ses i ett sammanhang.
Vi ser med stor oro på de begränsningar som förslaget kan innebära för framtida
utveckling i den enda större industrianläggning som finns kvar på Gotland. Regeringen får här ta ansvaret för avvägningen i ett nationellt och europeiskt perspektiv mellan mineralförsörjning och naturvärden.
Vi uppfattar att det finns stor osäkerhet om hur närhet till Natura 2000-område,
kan styra villkoren för framtida miljötillstånd. Otydlighet om vad som kan godtas inom eller nära ett Natura 2000-område uppfattar vi som en brist i förutsättningarna för en rättsäker prövning.
Visby, dag som ovan
Regionstyrelsen

Björn Jansson
ordförande

Peter Lindvall
regiondirektör
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Karin Farinder

Regionstyrelsen

Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
(anslag 1:1) för projekt Gotland Art Week 2016-17

Förslag till beslut
• Finansiellt stöd ur anslag 1:1, medel för regionala tillväxtåtgärder, beviljas
föreningen Gotland Art Week för projektet Got/and Art Week 2016-17 med 48,9%
av projektets faktiska kostnader, sammanlagt dock högst 900 000 kr.
•

Beslutet avser perioden 2016-01-01 till201?-12-31. Skriftlig slutrapport ska ha
inkommit senast 2018-01-31.

Sammanfattning
Temaveckan Gotland Art Week genomfördes första gången 2015 av den ideella
föreningen Gotland Art Week. Gotland Art Week syftar till att som
paraplyorganisation arrangera och genomföra en långsiktigt hållbar konst- och
kulturvecka med aktiviteter spridda över Gotland. Veckans placeting utanför den
absoluta högsäsongen syftar till att förlänga den gotländska besökssäsongen. Nu år
det upp till bevis genom att intressenter bekänner färg och visar på hur mycket man
menar att evenemanget kan betyda för sin egen verksamhets utveckling och/ eller
tillväxt och, följaktligen hur intresserad man år att bidra till evenemangets fortsatta
utveckling.
Föreningen ansöker nu om ett tvåårigt projekt för att fortsätta arbetet med att
etablera evenemanget som en hållbar och långsiktig aktivitet. I ansökan beskrivs
projektets finansiering så att bedömningen blir att risker finns både för det
omedelbara och långsiktiga genomförandet. En anledning är att medfinansierande
aktörer endast i liten utsträckning kommer bidra med kontanta medel.
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Evenemanget bedöms ha potential för att förlänga turistsäsongen så att kulturella
och kreativa näringar, besöksnäringen och handeln kan dra fördela av det. För att
evenemanget ska bli långsiktigt hållbart behöver en modell byggas upp och
intressenter inse sina respektive roller i denna process. En rekommendation är att
projektet tar stöd vad gäller att skapa modellen och kommunikationen för att säkra
den långsiktiga genomförbarheten.

Ärendebeskrivning
Under 2015 genomfördes en förstudie för ett evenemang på eftersäsong med namnet
Gotland Art Week. Efter utvärdering stod det klart att förstudieprojektet varit
lyckosamt utifrån målsättningen att utöka den gotländska besökssäsongen. Den
sökande ideella föreningen Gotland Art Week ansöker nu om ett tvåårigt projekt för
att fortsätta arbetet med att etablera evenemanget som en hållbar och långsiktig
aktivitet vecka 34.
Projektet ska under perioden, förutom att säkra genomförande och utveckling därav,
även etablera en modell för långsiktig finansiering baserat på intresse från
näringslivets aktörer såväl som andra organisationer och föreningar, etableras och
genomföras.
Projektet Gotland Art Week 2016-17 utgör den administrativa delen av evenemangets
genomförande, med ansvar för projektledning och redovisning. Rent praktiskt står de
medverkande aktörerna för planering och genomförande av sina egna arrangemang.
Projekt Gotland Art Week 2016-17 har till uppgift att:
1) Marknadsföra veckan.
2) Koordinera de ingående eventen i ett kalendarium. Undvika onödiga krockar och
dubbelbokningar.
3) Hålla kontakten med arrangörer, samarbetspartners och sponsorer.
4) Samordna invignings- och avslutningsarrangemang.
5) Undersöka finansieringsmöjligheter och redovisa utfallet.
6) Utvärdera möjligheter av veckan att finna egenfinansierande verksamheter.
7) Säkra långsiktig hållbarhet genom att skapa förutsättningar för fortsatt finansiering
och långsiktigt genomförande utan offentliga stöd.

Projektorganisation
Projektorganisation bygger på en projektledare, som har stöd i föreningen Gotland
Art Weeks styrelse. Projektledaren tar även stöd i en referensgrupp bestående av
bland andra Visby Centrum, Gotland Media, Gotlands Förenade Besöksnäring och
Sveriges Radio. I övrigt anges att projektledning även har stöd från reklambyrån
Kusinerna, Näsman Kommunikation, IT-företaget ImCode, Destination Gotland
och Kulinariska Gotland, där flera av dem även står som medfinansiärer genom
främst varor och ~änster.

Horisontella perspektiv
Temaveckan med fokus på konst och kultur är i sig ett evenemang som har
förutsättningar att locka och engagera en mångfald av besökare - barn/unga/äldre,
bofasta/ tillresta, kvinnor/män, svenskar/ nysvenskar/ asylsökande, funktionshindrade
osv. Det är själva kulturens roll och möjlighet - om man väljer att ge den denna roll.
Mångfald är ett av nyckelorden för veckan. GAW har bland annat kontaktat företag
för att tillsammans skapa en återkommande integrations fest under veckans paraply.
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Andra nyckelord är gränsöverskridande, jämställd och neutral, vilka ska vara centrala
och alltid aktuella mål i det som Gotland Art Week genomför. I relation till miljö och
ekologi kommer GAW bland annat att ta ansvar för att trycksaker och annat
marknadsföringsmaterial kommer från certifierade miljömärkta leverantörer. Flera av
de aktörer som medverkar under veckan jobbar aktivt med miljö- och
hållbarhetsfrågor.

Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2016-01-01-2017-12-31
Kostnader
Köpta tjänster
Egen personal
Lokalkostnader

Summa kostnader
Finansiering
Regionala tillväxtåtgärder (anslag 1:1)
Offentlig kontant medfinansiering
Privat kontant medfinansiering*

Summa finansiering
*varav ca 83% i form av varor och tjänster

Totalt

2016

2017

334150
529200
51 950

671 900
337750
529200 1058400
58350
110300

915300
2016

925300 1840600
Totalt
2017

450000
20000

450000
30000

900000
50000

445300

445300

890600

915300

925300 1840600

Bedömning

Förstudieprojektet visar att evenemanget Gotland Art Week med placering vecka 34,
d v s traditionellt eftersäsong i Sverige, bidrar till en utökad säsong. Förstudien visar
att såväl kulturutövare och kulturella och kreativa näringar, som besöksnäring och
handel har något att vinna på att vidareutveckla den nyligen testade temaveckan med
fokus på konst och kultur. Denna nya arena testades 2015 av drygt 100 aktörer som
arrangerade olika former av evenemang över hela ön under veckan.
Nu är det dock upp till bevis genom att intressenter bekänner farg och visar på hur
mycket man menar att evenemanget kan betyda för sin egen verksamhets utveckling
och/ eller tillväxt och, följaktligen hur intresserad man är att bidra till evenemangets
fortsatta utveckling. Därför är den delen av projektet mycket viktig för det framtida
genomförandet.
Ledningskontoret har lagt ner mycket tid på att få ansökan att på ett tillfredsställande
sätt redogöra för syfte, mål och målgtupper och genomförande, samt visa på den
ekonomiska bärigheten och långsiktigheten, eller hur denna bärighet ska byggas upp.
Ledningskontoret kan vittna om ett lite bakvänt förhållningssätt från både sökande
organisation och intresserade aktörer genom att fokusera och utgå ifrån de offentliga
medlen istället för den för långsiktigheten viktiga "medfinansieringen".
Resultatet vad gäller finansieringen av projektet är inte helt tillfredsställande, utan för
med sig risker både för det omedelbara och långsiktiga genomförandet. Intresserade
aktörer kommer endast i liten utsträckning bidra med kontanta medel, vilket ska vara
utgångspunkten i denna typ av beredning. Endast ca 17% av den privata
medfinansieringen utgörs av kontanta medel, och resten är bidrag i form av varor
och ~änster. Det bedömer ledningskontoret utgör en risk för genomförandet och
den sökande organisationen.
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Bedömningen är dock att evenemanget är så pass intressant både ur kulturella och
kreativa näringar såväl som besöksnäringsidkares perspektiv, liksom atr
genomförandet under projektets gång bör visa sig lika intressant för handeln, att
ledningskontorets rekommendation blir ett förslag till bifall. Vad gäller finansiering
går det delvis att titta på förstudiens genomförande där en del finansiering löste sig
först under genomförandeveckan. Detta förfarande är naturligtvis inte möjligt om
evenemanget ska bli långsiktigt hållbart och bärkraftigt. Utan offentligt stöd kommer
det inte vara möjligt för intressenter att bekänna fårg så sent i processen.
En rekommendation är att projektet tar stöd vad gäller att skapa modellen och
kommunikationen för att säkra den långsiktiga genomförbarheten.
Beslutsunderlag
Projektansökan slutligen fastställd 2016-02-18
Tjänsteskrivelse med förslag till beslut 2016-02-18

Ledningskontoret

Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
I Projektets namn
Gotland Art Week - 2016-17
Uppgifter om sökanden
Arbetsställenummer (C FAR)

Sökande
Gotland Art Week Ideell förening

Organisationsnummer
802492-3297

Söderväg 3A

62158 VISBY

Församling/socken
Visby

0706-644131

e-post
info@gotlandartweek.se

Plusgiro / bankgiro / bankkonto
627-4427

Är sökanden skyldig att redovisa moms för den verksamhet
som bedrivs i projektet?

OJa

Observera att intyget från Skattemyndigheten ska avse
Qrojektets verksamhet.

X Nej, bifogar intyg från Skattemyndigheten

Sökt belopp från Gotlands kommun i kronor:

Kommer ansökan om EUmedel att lämnas för projektet?

900000

OJa
I8lNej

Projektorganisation
Kontaktperson i frågor som rör projektets ekonomi

Projektledare
Bjöm Petersson

Anna-Lena Engström

Telefon och telefax
0706-644131

Telefon och telefax
0736-630363

e-post

e-post
annalena@engek.se

bjorn@gotlandartweek.se

Sökandens bank
Bankens namn
SwedBank

Kontaktperson
Oscar Lindehejd

Postadress
Box 1134

62122 Visby

Telefon
0498-404400

Postnummer och ortnamn
Telefax

e-post
Oscar.Lindehejd@swedbank.se

Sökandens revisor
Företagets namn
Engström Ekonomi AB

Kontaktperson
Stefan Engström

Postadress
Söderväg 2 A, 2 tr

Postnummer och ortnamn
621 58 Visby

Telefon
0498- 212130

Telefax
070-3852130

e-post
stetan@engek.se
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Bifoga utförlig projektbeskrivning i bilaga till ansökan
Bakgrundsbeskrivning:
2015 var pilotåret för Gotland Art Week - Gotlands nya temavecka med fokus på konst och kultur. En ide om att skapa en
årligen återkommande konst- och kulturvecka på Gotland skulle testas. En gemensam arena för den kreativa näringen på ön
att sälja och visa upp sig på och ett försök att använda näringen för att locka till sig nya tillresta. Resultatet av testet kan
kortfattat sammanfattas i ett ord - Succe! Alla uppsatta mål överträffades upp till tio gånger om.
Gotland är sedan gammalt ett starkt fäste för konst och kultur. Det finns ett stort antal utövare och företagare i den kreativa
näringen på ön. Många av landets främsta konstnärer har ateljeer och sommarstudios på ön. Gotlands geografiska position
mitt i Östersjön är en idealisk och naturlig kopplingspunkt för internationella kontakter.
Iden till Gotland Ar! Week föddes baserad på denna bakgrundsbild. Sedan dess, sent hösten 2014, har iden förankrats bland
politiker, företagare och kulturarrangörer. Under våren 2015 hanterades finansiering. infrastruktur, organisation,
marknadsföring och innehåll för pilotåret 2015. Då de allra flesta såg mycket positivt på iden växte veckans omfattning och
antalet deltagare successivt.
När det den 16 augusti var dags för invigning av Gotland Art Week hade detta första pilotår locka till sig en stor mängd av öns
konstnärer och kulturutövare. Drygt 100 aktörer arrangerade olika former av evenemang under veckan. Därtill öppnade 50 av
öns konstnärer sina ateljeer under veckans sista helg.
Det var evenemang runt hela ön. Från Fårö i norr till Sundre i söder, Visby i Väst och Katthammarsvik i öst. Musik,
pertormance, dans, poesi, teater, Street-art, graffiti, måleri, skulptur, grafik, film och mycket mer visades upp. Det
genomfördes flera gUidade rundvandringar, buss-safaris, vernissager, gatumålningar, pröva-på event, festivaler etc. Stora
delar av ön involverades och konsten och kulturen fick gott om utrymme i såVäl allmänhetens vardag som i tidningar och

sociala medier.
När Almi företagspartner presenterade resultatet från den enkät de ställt till veckans arrangörer kunde man läsa att drygt 80%
av dessa svarar att de "definitivt" eller "troligen" kommer medverka i kommande års Gotland Art Week. Utfallet från
arrangörshåll är med andra ord positivt.
Även besöksnäringen har en positiv inställning till en fortsättning av Gotland Art Week. Hotellbranschen kunde efter
säsongen konstatera att deras beläggning ökat med 15 % under Gotland Art Week. Destination Gotland kunde samtidigt
presentera en ökning i resandet med 9,9 % under perioden vecka 33-35. Gotland Art Week anges som en av flera
anledningar till ökningarna. Aven handlarna i Visby Centrum vittnar om ökad försäljning under veckan.
En av reflektionerna från Gotland Art Weeks pilotår var att det går att rucka på den gamla "sanningen" att Gotland stänger
ner efter medeltidsveckan. Drygt 70 % av Gotland Art Weeks aktörer angav att de normalt skulle haft stängt vecka 34 men
tack vare Gotland Ar! Week istället hållit öppet. Detta skapar i sin tur förutsättningar för ett förlängt öppethållande även för
handeln, hotellen, restaurangerna och andra näringar. Ett öppet Gotland skulle välkomnas av många inte minst den växande
grupp resenärer från utlandet som tidigare möts av stängda butiker och anläggningar. Semesterperioden i södra Europa
infaller som bekant senare där än den gör i Sverige. Kunde Gotland Art Week växa sig till en attraktion som lockar till sig nya
besökare så skulle underlaget finnas för ökad tillväxt på ön.
En annan positiv aspekt aven konst- och kulturvecka är att Gotland inom kor! kommer göra flera större tillväxtinvesteringar
och därtill stå värd för flertalet internationella even!. 2017 är det Island Games, 2018 skall kryssningskajen stå klar och 2025
kommer Hansedagama att locka till sig många utländska besökare. För detta behöver ön mobilisera nya intressanta
attraktioner där konst- och kulturturism kommer spela en viktig roll. Region Gotland har dessutom tagit beslut om att
kandidera till Arets Tillväxtregion 2018. En del i att nå det målet är att även den kreativa näringen på ön växer.
Projektets syfte: (Vad syftar projektet till?)
Projektets syfte är att som projektledning och projektadministration för GAW 2016 och 2017 driva arbetet framåt mot och

genom genomförande och samtidigt skapa de förutsättningar som krävs för att evenemanget ska bli egenfinansierat och
återkommande.
" Evenemanget ska bli en årligen återkommande konst och kulturvecka på ön. En händelse som skall omfatta hela Gotland
och vara kulturellt brett och inkluderande.
"Veckan skall vara ett internationellt forum för kreativt utbyte, handel, innovation och inspiration.
" Gotland skall lyftas fram som den givna mötesplatsen för konst och kultur kring Östersjön, i samklang med Vision Gotland
2025.
" Öka samarbetet med övriga länder i Öslersjöregionen.
" Veckan skall förlänga sommarsäsongen och därmed skapa sysselsättning för såväl den kreativa näringen som för övrig
näring på ön. Tillväxt är ett av de centrala benen veckan bygger på. Gotland Art Week skall medverka till att Gotland når
målet att bli "Arets tillväxtregion 2018".
Mål: (Vad skall projektet uppnå för resultat?)
Mål för detta genomförandeprojekt, vilket är en del av helheten för GAW, är att skapa förutsättningar för att genomföra GAW
16-17 inom angivna tids- och budgetramar.
Det övergripande målet är alt Gotland Art Week ska bli en attraktiv, egenfinansierad och återkommande konst- och
kulturvecka på Gotland för både bofasta och tillresta besökare.
Målgrupp: (Vem / vilka vänder sig projektet till?)
Projektets målgrupper är aktörerna som ska skapa och genomföra evenemangen/aktiviteterna som ska rymmas under GAW
"\/0\
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2016 och 2017.
• Den viktigaste målgruppen för veckan är gotlänningen. De är veckans ambassadörer och budbringare.
• Konst och kulturarbetare på och kring ön är helt väsentliga för veckans innehåll. Det är deras arbetes som är grunden för

veckan.
• Då ell av målen med veckan är all förlänga sommarsäsongen är tillresta fastlänningar en central målgrupp.
• Utlandsresenärer- inte minst från Östersjöregionen, är i ell längre perspektiven prioriterad målgrupp.
• Gotlands unga imyms i veckan då perioden Inträffar i samband med skolornas hösllermin start.
Projektorganisation / deltagare: (Vilka medverkar?)
PROJEKTLEDARE - Björn Pettersson samt externa projektanställda.
REFERENSGRUPP - En grupp av referenspersoner från bland annat Visby Centrum, Gotland Media, Gotlands förenade
besöksnäring, Sveriges Radio OCh andra berörda organisationer och aktörer.
STYRELSE - Inger Harlevi (Hansan), Christer Pettersson (Wisby Centrum/Galleri Ridelius), Uno von Corswant (Bild och
Reklam fastigheter), Ylva Liljeholm (Film på Gotland/Kulturföreningen Roxy) samt Helen Beltrame Linne (Bergman center).
PROJEKTGRUPPER - Här finns alla de aktörer och arrangörer som genomför de faktiska evenemangen. Av de som
medverkade under Gotland Art Week 2015 har över 70 % svarat all de ser positiv! på all medverka även kommande år.
Genomförande: (Vad ska göras i projektet för att uppnå syfte och mål?)
Ansökan avser genomförande av Gotland Art Week 2016 och 2017. Den omfattar infrastrukturen i projektet - den
administrativa delen av projektet. Förutom prOjektledare för veckan så kommer det behövas ytterligare hjälptunktioner för all
genomföra programmet. Bidrag skall sökas, samarbetspartners kontaktas, sponsorer kontrakteras och inte minst så skall alla
aktörer hållas informerade och entusiasmerade. Under pilotåret 2015 var det 109 aktörer som var aktiva deltagare. Därtill ett
trelliotal samarbetspartners och bidragsgivare. För de kommande åren räknar projektet med spridning av aktörer utanför
Gotland och på lite sikt även internationella aktörer. För all della behövs stabilitet och långsiktighet. En central projektgrupp
behövs för att hålla samman helheten.
Under 2015 höll GAW själva i ell stort antal evenemang och arrangemang. GAW stod även för flera bidragsansökningar för
andra organisationer och aktörer. Erfarenheten från pilotåret är att GAW bör fokusera på helheten och sprida ansvaret för
arrangemangen och delmomenten under veckan till andra partners. Flera är redan kontaktade och har sall igång sitt arbete.
Rent praktiskt står de ingående aktörerna för sina egna arrangemang. Gotland Art Weeks personal har till uppgift att:
t) Marknadsföra veckan.
2) Koordinera de ingående eventen i ett kalendarium. Undvika onödiga krockar och dubbelbokningar.
3) Hålla kontakten med arrangörer, samarbetspartners och sponsorer.
4) Se till att invigning och avslutning genomförs.
5) Söka bidrag och redovisa utfallet.
6) Utvärdera möjligheter av veckan all finna egenfinansierande verksamheter.
7) Projektet ska säkra långsiktig hållbarhet genom all skapa förutsättningar för fortsatt finansiering utan offentliga stöd
alternativt bygga en modell som säkrar genomförandet rent finansiellt på ell hållbart säll.
Till sin hjälp har projektledarna Visby Centrum, reklambyrån Kusinerna, Näsman kommunikation, IT leverantören imCode,
mediaföretaget Gotland Media, Destination Gotland, Kulinariska Gotland för all nämna några. Utvärdering av veckan kommer
skötas av ALMI företagspartner.
Uppföljning: (Hur ska process och resultat analyseras?)
Intervjuer med och enkäter till de deltagande aktörerna och i görligaste mån även besökare.
Jämförelse med tidigare års besökssiffror.
Uppföljning genomförs av exlern part. ALMI företagspartner tar hand om genomförandet och presentationen av utfallet.
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Ange detalier I bilaga til ansökan
Tid- och aktivitets plan

Startdatum

Slutdatum

Ansökan till Region Gotland

16-01-01

16-02-19

Sponsorer och samarbetspartners - kontrakt

16-01-01

16-06-16

Kontakt Östersjöregionen - 2016

16-01-01

16-06-20

Skapa förutsättningar för långsiktig ekonomisk bärighet för
lånosiktiot hållbart ~enomförande efter 2017
Fastställande av invignings- och avslutningsarrangör

16-03-01

17-06-30

16-01-10

16-03-15

Fastställande Art Baren 2016

16-01-10

16-03-15

Art Torg 2016

16-01-10

16-03-15

Grundläggande uppbyggnadsfas av program och struktur för
2016
Digital infrastruktur - webbsystem, app-utveckling,
evenemangskalender, anmälnings§y§tem, biljettsystem
Arets affisch offentliggörs

16-01-10

16-02-28

16-02-05

16-04-15

16-03-01

16-03-01

Införsäljning annonser och evenemangssidor - programkatalog
(analog såväl som digital)
Pre Party

16-03-15

16-05-15

16-03-20

16-04-20

Framställning programkatalog

16-05-01

16-06-10

Produktion programkatalog

16-06-10

16-06-25

Tillstånd

16-06-20

16-08-01

Distribution och lansenng program katalog - inför 2016

16-06-30

16-07-30

Skyltar inför veckan. Banners etc

16-06-01

16-07-30

Förberedande fas inför 2016 års genomförande

16-06-30

16-08-21

Genomförande fas - Gotland Art Week 2016

16-08-21

16-08-28

Uppföljande fas - dokumentation och enkäter

16-08-21

16-10-01

Utvärdering och redovisning

16-10-01

16-10-31

Redovisning av 2016 och uppföljning mot aktörer och
samarbetspartners
Sponsorer och samarbetspartners - kontrakt

16-10-01

16-12-31

16-11-01

17-06-15

Fastställande av invignings- och avslutningsarrangör

17-01-10

17-03-15

Art Baren 2017

17-01-10

17-03-15

Art Torg 2017

17-01-10

17-03-15

Grundläggande uppbyggnadsfas av program och struktur för
2017
Digital infrastruktur - webbsystem, app-utveckling,
evenemangskalender anmälninossvstem, biljettsvstem
Arets affisch offentliggörs

17-01-10

17-02-28

17-02-05

17-04-15

17-03-01

17-03-01

I"försärjning annonser och evenemangssidor

programkatalog

17-03-15

17-05-15

(analog såväl som digital)
Framställning programkatalog

17-05-01

17-06-10

Produktion programkatalog

17-06-10

17-06-25

Tillstånd

17-06-20

17-08-01

17-06-30

17-07-30

Skyltar inför veckan. Banners etc

17-06-01

17-07-30

Förberedande fas inför 2017 genomförande

17-06-30

17-08-20

Genomförande fas - Gotland Art Week 2017

17-08-20

17-08-27

Uppföljande fas

17-08-21

17-10-01

Utvärdering, redovisning

17-10-01

17-10-31

Redovisning av 2017 och uppföljning mot aktörer och
samarbetspartners
Avslutning av projektet för 2016-2017 ekonomi och
slutrapportering för hela projektet

17-10-01

17-12-31

17-11-01

17-12-31

Distribution och lansering programkatalog

inför 2017

dokumentation och enkäter

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

Vid projektstart

Vid projektets slut
2016/2017

Besökande, antal

11000

12 000114 000

Evenemang, antal

161"

801100

Exponeringstillfällen, antal

O

Företag , antal deltagande

253

Förstudier, antal

O

Nätverk, antal nya

O

Produkter, antal nya

O

3001350

"Väldigt många mindre och spridda event 2015 - kommande år fokus på något större och sammanslagna event.

Totalt antal

varav kvinnor

varav män

100

50

50

Företag, antal nya, ledda av

2

1

1

Projektledare

2

1

1

Resultatindikator
Deltagare, antal

('
Horisontella mal- beskriv proiektets paverkan inom fÖljande
omraden:
Folkhälsa
Att aktiveras och mötas i sociala och kulturella sammanhang är positivt för alla människors välmående. Under Gotland Art
Week 2015 genomfördes några evenemang som krävde aktiv fysisk medverkan av besökarna. Det var exempelvis ArtSafaris, rundvandringar, guidningar och utomhus pertormance.
Inför de kommande åren har diskussioner inletts för att involvera idrottsrörelsen i projektet. Syttet är att bredda
konstbegreppet till att även omfatta idrottens aktörer. Genom deras försorg kan programmet även omfamna folkhälsan.
Vidare så har några av de medverkande aktörerna utvecklat sina ideer avseende safaris, guidade turer, tipspromenader

och motsvarande event.
Integration
Konst och kultur bygger på mångfald. Gotland Art Week kommer innehålla utställningar och utställare från flera olika hörn
av Sverige, Östersjöregionen, övriga Europa samt resten av världen. I debatten om ökad flyktingmottagande och ett ökat
inflyttande av utlandsfödda till ön söker Gotland Art Week vägar att koppla dessa gruppers ertarenheter att återspeglas i
utbudet under veckan. Gotland Art Week erbjuder flera olika kulturyttringar. Etablerade konstutryck blandas med
modernare och udda former. Mångfald är ett av nyckelorden för veckan. GAW har bland annat kontaktat företag för att
tillsammans skapa en återkommande integrationsfest under veckans paraply.

Jämställdhet
Konsten och kulturen skall vara gränsöverskridande. Den skall vara jämställd och neutral. Detta är centrala och alltid

aktuella mål i det som Gotland Art Week genomför. Gotland Art Week 2015 visade på en relativt jämn fördelning mellan
könen. De yngre hade flera aktiviteter som lockade och var väl besökta. De allra flesta av evenemangen var kostnadsfria.
Gotland Art Week kommer genom den gemensamma marknadsföringen säkerställa att de ingående aktörerna beaktar
jämställdhetsperspektivet i de projekt som involveras i veckans program.

Miljö/ekologisk hållbarhet
De trycksaker och andra marknadsförings material som tas fram kommer från certifierade miljömärkta leverantörer. De allra
flesta produkter som Gotland Art Week tar fram tillverkas lokalt och flera av de aktörerna som medverkar under veckan
jobbar aktivt med miljö och hållbarhets frågor. Några av de aktörer som redan nu anmält intresse för att delta 2016 jobbar
med när- och ekologiskt producerade varor. Andra jobbar med framställning av förnyelsebar energi.
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H"amta summorna fran b u d1getslpeCI'fik
oljan d e SI'd or
I atlonen
pa'f'T
2016

2017

Eaen eersonal

529200

529200

1 058400

Extern eersonal/Köpta liänster/Konsulter

334 150

337750

671 900

Lokalkostnader

51950

58350

110300

Invesleringar/Avskrtvningar

O

O

O

Övriga kostnader

O

O

O

915300

925300

1840600

2016

2017

Kostnader

Summa bokförda kostnader

Direktfl'i\ånslerade kostnader

Tofult

,

,,;;;;;

,

:"" Tolålt

Eget arbete

O

IdeelII arbete

O
O

Tolalt för projektet

O

'6w.~tilifkdnlant,;;;.öitn~I\Slerlna

2016;.;\., '

O

O

O
• ";Viotilf,

2017

450000

450000

900000

O

30000

30000

Arbetsförmedlingen

20000

O

20000

Summa offentlig medfinansjering

470000

480000

950000

2016

2017

Destination Gotland (17% kontant)

145300

145300

290600

Visby Centrum

50000

50000

100000

GaGatiand (varorllj:!!nster)

150000

150000

300000

im Code (varorllj:!!nster)

50000

50000

100000

Kusinerna (varorlliaRster)

50000

50000

100000

445300

445300

2016

2017

Offentlig finansiering (se ovan)

470000

480000

O

950000

Medfinansiering (se ovan)

445300

445300

O

890600

Region Gotland (1/1 medel)
Ulnsslvrelsen

Privat kontallt· ritedflnansiering

Summa kontant medfinansiering

.

O

-,..,

",,,,,,.

tOTALT FOkfJROJEKTET

::rotalt

890600
,-

,

..

-'iL;.

:':""-"

Totalt

'

O
Totalt för projektet

Ja

bekräftar att 'a

915300

ta

it del av informationen i "handlednin

Un erskrift av behörig firmatecknare

.,-/_~-~.~.~"-~
Inger Harievi (ordförande)

samt

925300

O

1840600

till ansökan",

Ort, datum
2016-01-29

Uno von Corswant (Jedamat)

t:IO,
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Budgetspecifikation
Bokförda - faktiska kostnader

Egen personal - Projektanställdas löner och sociala avgifter
2016

N~mn<ich arb8tsupp9lft

Bi'UH<lIöi! per

mA'nad

Sac. avg. per
.....
månad (12% + .
3124%i
Antal månader

"

,Kojthåd

Projektledning - Björn Pettersson

30000

1,47

12

529200

Summa:

30000

147

12

529200

2017
.
.~

~.~ ;;

"

Namn och al'li8tauPPRlft

BruI!9.!ön per
månall

,~,

Sac. avg. per
månad (12% +
31,24%\

Antal månader

..

."KoStnad

Proiektlednina - Biörn Pettersson

30000

1,47

12

529200

Summa:

30000

1,47

12

529200

Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under faktiska
kostnader vid kostnadsslaget Egen personal

Extern personal I köpta tjänster I konsulter
,

kcl~tnad'

2016

2017

';·1:o'isii;·

Assisterande oroiektledare 2016+2017

290400

294000

584400

Redovisning 2016+2107

43750

43750

87500

Summa:

334150

337750

.TYIl av

O
671900

O

Summan för respektive år förs in på sammanställningen av tolal kostnadsbudget i ansökan under
kostnadsslaget Extern personal I köpta tjänster I konsulter.

Lokalkostnader
-',-.,.

,

Ang.Wpavhyra

2016

2017

Lokalhyra

48950

50300

Lagerlokal

3000

8050

.'. Totalt"
99250
11050

O
Summa

51950

58350

O

110299

Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget I ansökan under
kostnadsslaget Lokalkostnader,

"'7/0\
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Investeringar

2016

Typ av Inv<>åte'Hng/lnv,,6Iiirler
Dator

Inköpspris

Livslängd I år

Avski'ivnlng

",',TO!8lf

Inköpspris

Livslängd I år

Avskrivning

~6~lt

Kontorsmöbler
Summa:

2017
Typa\! Inv~terlngnnyentarler
Dator
Kontorsmöbler
Summa:

Summan för respektive år förs In på sammanställningen av total kostnadsbudget I ansökan under
kostnadsslaget Investeringar,

Övriga kostnader
(yp a~-ko.tnad '

.2016

o

Summa:

2017

o

o
o

o

Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under
kostnadsslaget Övriga kostnader.

Bilagor till ansökan
Följande bilagor är obligatoriska att bifoga ansökan:
Bilagan,r

Bilagai1~namn

';,

"

,<.• '

Dokument som styrker firmatecknarens behörighet
Intyg från Skattemyndigheten i det fall projektet inte är redovisningsskyldigt för moms
Anställningsavtal eller lönespecifikation (avser kostnader för "egen personal" och "eget arbete")

Skicka ansökan till Region Gotland, Ledningskontoret, Näringslivsenheten, 621 81 VISBY.

0(0\
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Ledningskontoret

Tjänsteskrivelse
RS 2015/447
29 februari 2016

Regionstyrelsen

Försäljning av byggnaden på fastigheten Gotland Visby
Östermur 26, Gamla brandstationen
Förslag till beslut

•

Gamla brandstationen vid Klinttorget i Visby ska säljas enligt gällande riktlinjer,
alltså genom en öppen försäljning i full konkw:rens.

•

Riktlinjernas möjlighet att i vissa fall överväga en direkt försäljning kommer inte
att utnyt~as.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen beslutade (RS § 287, 2012-11-01) inom ramen för uppdraget om
lokaleffektivisera för Region Gotland att fastigheten Gotland Visby Östermw: 26 ska
säljas enligt gällande riktlinjer, d.v.s. på den öppna marknaden.
I beslut (RS § 152, 2014-05-26) beslutades att försäljningen av nämnda fastighet
skulle avvakta för att undersöka möjligheterna för en direktförsäljning till VSB.
Byggnaden på berörd fastighet hyrs enligt internhyresavtal av Räddnings~änsten.
VSB disponerar byggnaden hyresfritt enligt bifogad överenskommelse mellan VSB
och räddnings~änsten. VSB sköter lokalen. Material bekostas av räddnings~änsten.
VSB har enligt sitt uppdrag skött lokalen men även gjort viss invändig ombyggnad
och renovering.
Efter ovan nämnda beslut i regionstyrelsen att fastigheten skulle säljas på den öppna
marknaden överlämnades den till upphandlad mäklare för försäljning. Mäklaren
värderade (ortsprisvärdering) fastigheten till 1,8 miljoner kronor med utgångspunkt
från att byggnaden bedömdes kunna användas för bostadsändamål.
En ny värdering gjordes därefter som inte innefattade bostadsändamål. En
avkastningsvärdering (garage o dyl) fastställde värdet till 800 000 kronor.
Regionens riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och fastigheter
(antagen av fullmäktige 2012-02-20) säger, i 3.6 Särskilda regler vid försäljning av
bebyggd fastighet, att huvudregeln är att försäljning av bebyggda fastigheter ska ske
som en öppen försäljning i full konkw:rens. Riktlinjerna ger möjlighet att i vissa fall,
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2015/447

till exempel när byggnad inom fastighet ägs av hyresgäst, arrendator eller annan samt
när fastighet under lång tid förhyrts och disponerats av annan, överväga en direkt
försäljning till hyresgäst.
Regionstyrelsen beslutade i § 318, 2015-10-29, att Gamla brandstationen vid
Klinttorget i Visby ska säljas enligt gällande riktlinjer.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att regionstyrelsens beslut § 318/2015 bör förtydligas för
att underlätta den fortsatta handläggningen.
Beslutsunderlag

Riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och fastigheter
Regionstyrelsens beslut § 318 2015-10-29
Tekniska nämndens beslut § 163 2015-06-24

Ledningskontoret

Skickas till

Tekniska nämnden
Visby Stads Brandk§rs Kamratförening

2 (2)
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Författningssamling för Region Gotland

RIKTLINJER FÖR MARKEXPLOATERING OCH FÖRSÄUNING AV
MARK OCH FASTIGHETER
Antagen av regionfullmäktige 2012-02-20. Ändrad 2014-03-31 § 37.

1. Syfte
Region Gotland har flera roller när det gäller samhällsplanering och byggande. Dessa riktlinjer
behandlar i huvudsak regionens roll som markinnehavare och fastighetsägare. En
grundläggande princip är att alla intressenter ska bli bedömda och behandlade utifrån samma
grunder. Dessa riktlinjer beskriver tillvägagångssätt vid markexploatering samt vilka
fördelningsgrunder och riktlinjer som tillämpas vid fördelning av mark till olika intressenter
och ändamål.

2. Grundläggande definitioner
Ett exploateringsområde är ett avgränsat område som är eller kommer att bli detaljplanelagt.
Ett exploateringsprojekt kan startas innan detaljplan är antagen. Avsikten med en exploatering
är att förädla marken för olika ändamål och att sälja de fastigheter som kan bildas inom ett
exploateringsområde. Exploatering av ett område eller en etapp inom ett större
exploateringsområde sker efter beslut i regionstyrelsen och ska ingå i den av regionfullmäktige
beslutade exploateringsbudgeten.
Planering för nya bostäder eller annan bebyggelse kan ske dels på privatägd mark och dels på
mark som ägs av Region Gotland. För privatägd mark är regionen delaktig och påverkar
genom bl. a. detaljplaneläggning och tecknande av exploateringsavtal. När regionen är
markägare överlåts marken genom köpeavtal med ev. tillhörande exploateringsavtal till utsedd
byggherre i ett skede som vanligen sammanfaller med antagandet av ny detaljplan.
•

Obebyggd fastighet

Mark med egen fastighetsbeteckning

•

Bebyggd fastighet

Mark med egen fastighetsbeteckning, med
byggnader/anläggningar

•

Markområde

Obebyggd mark utan egen fastighetsbeteckning, del av fastighet.

•

Markanvisning

Avtal som ger aktör rätt att under begränsad tid arbeta med att
utveckla byggprojekt inom ett avgränsat markområde.

•

Exploatering

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa,
bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder,
affarer, kontor, industrier och verksamhetslokaler. I
markexploateringsverksamheten ingår därmed också att bygga
kompletterande gemensamma anordningar som gator,
grönområden, VA-system, värmeanläggningar, el och telesystem
m.m.

•

Markanvisningsavtal

Ett markanvisningsavtal är en option att under viss tid och på vissa
villkor ensam få förhandla med regionen om förutsättningarna för
genomförande av ny bostadsbebyggelse eller annan exploatering
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inom visst markområde som regionen äger. Ett undertecknat
markanvisningsavtal är en bekräftelse dels på regionstyrelsens
beslut, dels på att byggherren accepterar de villkor som gäller för
markanvisningen. Avtalet ger byggherren rätt att under en
begränsad tid om maximalt 2 år ensam förhandla med regionen
om förutsättningarna för genomförande av sitt projekt. Avtalet ger
byggherren en trygghet i satsandet av resurser inom ramen för
projektering och detaljplanering.
•

Exploateringsavtal

Ett exploateringsavtal upprättas för att bl.a. reglera parternas
åtaganden, ansvarsfördelning, exploateringsområdets avgränsning,
eventuell etappindelning, fördelning av utgifter och inkomster för
exploateringens genomförande, fördelning av kostnader för
exploateringsområdets framtida underhåll, exploateringens
utbyggnadstakt och tidpunkt för färdigställande, påföljdsklausuler
gentemot exploatör om avtalet inte följs samt ekonomisk
garanti/ säkerhet för avtalets fullföljande.

3. Regler vid markanvisning och försäljning av fastigheter
3.1.

Gemensamma regler

Som huvudregel gäller att all försäljning av regionens fastigheter, såväl bebyggda som
obebyggda, ska ske i konkurrens för att generera högsta möjliga köpeskilling.
För att kunna uppfylla målen i bostadsförsörjningsplanen behöver vi kunna värdera andra
kriterier än pris såsom byggandet av andel hyresrätter, prisnivåer på hyran eller miljöprestanda.
Detta ska tydligt anges innan försäljningen.
Regionen tillämpar en prisnivå som lägst ger täckning för fastighetens bokförda värde och för
regionens kostnader för att iordningställa marken inklusive infrastrukturkostnader.
Försäljning inom område där planläggning pågår, ska som princip avvakta den färdiga planen
innan värdering och försäljning genomförs. Om försäljning ändå ska ske innan planläggning
genomförts, ska hänsyn tas till planens inriktning.
Tomträtt
När mark eller fastighet ska avyttras kan tomträtt under vissa särskilda betingelser vara lämplig
som upplåtelseform. Där behov finns ger tomträttsinstitutet ett visst kommunalt inflytande
över markanvändningen. Tomträtt kan vara ändamålsenlig i områden där slutlig
markanvändning inte är klarlagd och där en framtida ändring av gällande planförhållanden kan
komma att innebära en omprövning av markvärdet. Tomträtt kan också vara lämplig för mark
som ska upplåtas för icke kommersiella ändamål, såsom kultur- och idrottsverksamhet.
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Gemensamma villkor för markanvisning
a) Huvudregeln vid markanvisning som avser bostäder ska vara försäljning av marken. I
undantagsfall kan tomträttsupplåtelse vara aktuell.
b) Markanvisningarna tidsbegränsas till högst två år från beslutet i regionstyrelsen.
c) Om inte ett bindande köp eller tomträttsavtal har träffats under avtalad tid för
markanvisningen, kan regionstyrelsen göra en ny markanvisning till annan. Förlängning
kan medges av regionstyrelsen om särskilda skäl föreligger.
d) Regionen ska även ha rätt att återta en markanvisning under den tidsbegränsade perioden,
om byggherren uppenbarligen inte avser eller förmår att genomföra projektet i den takt
eller på det sätt som avsågs vid markanvisningen eller om regionen och byggherren inte
kan komma överens om priset. Återtagen markanvisning ger inte byggherren rätt till
ersättning.
e) Detaljplanearbetet ska ske i nära samverkan mellan regionen och byggherren där
utgångspunkten är de regionala planintentionerna. All projektering som sker under
detaljplanearbetet ska ske i samråd med regionen.
f) Om fler markanvisningar sker inom ett planområde ska byggherrarna samverka i
planprocessen.
g) Projekt som avbryts till följd av beslut under detaljplaneprocessen ger inte byggherren rätt
till ny markanvisning som kompensation.
h) Markanvisning får inte i något avseende överlåtas till någon annan utan regionens
skriftliga godkännande.
i) Markanvisning sker i första hand utifrån ett anbudsförfarande, för att i likhet med
huvudregeln uppnå högsta möjliga pris. I undantagsfall kan direktanvisning bli aktuell.
Regionstyrelsen fattar beslut om hur markanvisning ska ske.
I bostadsförsörjningsplanen för Godand har ett antal bostadspolitiska mål inom bland annat
jämställdhet, barnperspektiv och hållbarhet formulerats. Målen utgör en grund för arbetet med
markanvisning och exploatering. Region Godand är sedan 1992 en ekokommun, med målet
att samhällsutvecklingen ska vara långsiktigt hållbar ur såväl ett socialt, ekologiskt som ett
ekonomiskt perspektiv. Planeringen för och byggandet av bostäder är härvidlag ett centralt
område. Bostäder har lång livslängd, både bostädernas miljöprestanda och den fysiska miljö de
utgör tillsammans med sin omgivning blir rådande under lång tid. Hur den fysiska miljön
utformas påverkar i sin tur med åren ofta den sociala hållbarheten.
Vid val av byggherre ska regionen sträva efter att fördela mark för byggande på olika
byggherrar för att uppnå konkurrens och få fler aktörer på marknaden. Vid urvalet bör vidare
ges viss viktning för tidigare genomförda goda projekt liksom för nytänkande, låga
boendekostnader, energisnåla byggnader och hållbarhetsperspekriv. En långsiktig miljö- och
kvalitetsprofil hos byggherren är en förutsättning för sunda och bra bostäder. Aven
kostnadsfaktorn är viktig, invånarna är beroende av att det produceras bostäder som alla har
råd att efterfråga. I den utsträckning markanvisningen kan användas för att pressa kostnaderna
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och gynna byggherrar som är villiga att producera bostäder av god kvalitet till rimliga priser, är
det positivt.
Markanvisning genom anbudsförfarande
Markanvisning för flerfamiljsbostäder sker vanligen efter anbudsförfarande eller i speciella fall
efter markanvisningstävling. Infordrande av anbud från byggherrar avser i normalfallet pris,
men kan också avse ideer om utformning och användning av marken. Tävlingsförfarandet
används i de speciella fall när platsen eller ändamålet så kräver. Det kan t ex vara att utveckla
ett projekt där arkitektur och innehåll tillsammans med ekonomin är viktiga parametrar.
Markanvisning genom direktanvisning
Direktanvisning kan bli aktuell när det har konstaterats att konkurrens för det aktuella
markområdet saknas eller när ambitionerna med ett visst samhällsbyggnadsprojekt inte kan
nås genom ett konkurrensutsatt förfarande. Markpriset ska dock alltid baseras på en
marknadsmässig värdering.

3.2.

Sm§hustomter

Region Gotland iordningställer småhus tomter för egnahemsbyggande inom bland annat de
utpekade serviceorterna på ön. Försäljning av tomter sker via fastighetsmäklare.

3.3.

Mark för flerfamiljshus

Region Gotland ska ta fram mark för byggande av flerbostadshus i lägen där marknaden
efterfrågsr samt ha en beredskap för att iordningställa och planläggs mark inom de utpekade
serviceorterna. Marken fördelas till byggherrar genom ett markanvisningsförfarande.

3.4.

Mark för industri, handel, kontor

Region Gotland iordningställer mark lämpad för etablering av industri, handel och kontor.
Planlagd mark fardig för försäljning ska finnas i Visby samt inom de orter där efterfrågan kan
bedömas uppstå. Marken planläggs och förbereds för utbyggnad av infrastruktur i form av
gstor, vatten och avlopp mm.

3.5.

Mark för idrottsverksamhet m.m.

Mark som lämpar sig för idrotts- och rekreations ändamål definieras vanligen inom ramen för
den översiktliga planeringen. Det kan t ex gälla mark för fotbollsplaner, ridbanor, löparbanor,
skidspår eller andra icke kommersiella ändamål.

3.6.

Särskilda regler vid försäljning av bebyggd fastighet

Huvudregeln är att försäljning av bebyggda fastigheter, exempelvis gamla skolor eller andra
verksamhetslokaler som inte längre behövs inom regionens verksamhet, alltid ska ske som en
öppen försäljning i full konkurrens. Genomförande av försäljningen ska skötas av
fastighetsmäklare med vilken regionen har tecknat avtal. Mäklaren ska svara för samtliga
försäljningsaktiviteter såsom annonsering, visning, värdering, förhandling och avtalsskrivning.
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I vissa fall, till exempel när byggnad inom fastighet ägs av hyresgäst, arrendator eller annan,
samt när fastighet under lång tid förhyrts och disponerats av annan, kan direkt försäljning
övervägas. Försäljningspriset ska dock alltid baseras på en marknadsmässig värdering.

4. Priser och avgälder
Grundregel:
Marknadsvärde ska användas vid beräkning av försäljningspris och tomträttsavgäld. För
småhustomter gäller särskilda regler enligt nedan.

4.1.

Smähustomter

De tomter som regionen fardigställer för byggnation av enskilda småhus ska säljas till
marknadspris genom anlitad fastighetsmäklare. Tomträtt tillämpas inte vid avyttring av nya
tomter.
För småhustomt upplåten med tomträtt beräknas tomträttsavgälden enligt följande:
Marktaxeringsvärdet minskas med kostnadema för markanläggningar och anslutningsavgifter
för VA och el. Utifrån detta värde beräknas ett marknadsvärde för en råtomt. Den årliga
tomträttsavgälden ska utgöra 3,25 procent av råtomtens marknadsvärde.
Tomrättsinnehavare får efter ansökan och regionens medgivande friköpa tomträtten till ett
pris motsvarande 60 procent av råtomtens marknadsvärde enligt ovan.
För att säkerställa genomförandet kan köpeavtal för småhustomt innehålla villkor om att
tomten inom två år vid vite ska bebyggas med bostadsbyggnad till ett värde av minst 400
kr/kvm tomtyta. Vite för nybyggnadsskyldighetens fullgörande ska utgå med 100 kr/kvm
tomtyta.

4.2.

Mark för flerfamiljshus

Mark för hyresrättslägenheter kan via markanvisning säljas eller upplåtas med tomträtt.
Gällande mark för bostadsrättslägenheter och andra upplåtelseformer är huvudregeln att
marken via markanvisning ska säljas, men i undantagsfall kan upplåtelse med tomträtt
tillämpas. Vid värderingen ska hänsyn tas till upplåtelseformen.
För mark upplåten med tomträtt beräknas årlig tomträttsavgäld med hjälp av marknadsvärdet
för aktuellt markområde och avgäldsräntan 3,25 procent.
Tomrättsinnehavare får efter ansökan och regionens medgivande friköpa tomträtten till ett
pris motsvarande marknadsvärdet.

5 (7)

35

Författningssamling för Region Gotland

Riktliner för markexploatering och försäljning av mark och fastigheter

4.3.

Mark för industri, handel och kontor

Mark för industri, handel och kontor ska som huvudregel säljas, men i undantagsfall kan
upplåtelse med tomträtt tillämpas. Vid försäljning av mark planerad för industri, handel och
kontor ska priset avspegla markens marknadsvärde. Om ett marknadsvärde inte kan fastställas
kan i förväg fastställda riktpriser istället användas. Riktpriserna för olika ändamål och områden
anges nedan. Riktpriset kan justeras beroende på om aktuell tomt avviker från områdets
normala förhållanden när det gäller följande:
- tomtens läge inom värdeområdet,
- tomtens lämplighet samt byggrätt,
- efterfrågan på mark
Observera! Regionen tillämpar en prisnivå som lägst ger täckning för bokfört värde för
fastigheten och regionens kostnader för att iordningställa marken inklusive
infrastrukturkostnader. Riktpriserna nedan är därför att betrakta som en utgångspunkt för
fastställande av ett värde.
Värdeområde

Riktpris (2014 års nivå)*

Visby - mark fOr industri/kontor

17 5 kr/kvm tomtyta

Visby - mark fOr handel

350 kr/kvm tomtyta

Gotland utom Visby mark fOr industri/handel/kontor

100 kr/kvm tomtyta

*Regionstyrelsen får revidera riktpriserna när behov föreligger.
För att säkerställa genomförandet kan köpeavtalj exploateringsavtal innehålla villkor om att
tomten inom två år vid vite ska bebyggas med byggnad/anläggning till ett värde av minst 400
kr/kvm tomtyta. Vite för nybyggnadsskyldighetens fullgörande ska utgå med 100 kr/kvm
tomtyta.
För mark upplåten med tomträtt beräknas årlig tomträttsavgäld med hjälp av marknadsvärdet
för aktuellt markområde och avgäldsräntan 3,25 procent.
Tomrättsinnehavare får efter ansökan och regionens medgivande friköpa tomträtten till ett
pris motsvarande marknadsvärdet.

4.4.

Mark för idrottsverksamhet mm

När mark säljs eller upplåts för icke kommersiella ändamål, t ex idrottsanläggningar, kan det
vara svårt att fastställa ett marknadsmässigt värde för marken. Mark som är belägen inom
idrotts- och rekreationsområden har dessutom ofta begränsad möjlighet till användning. Om
befintlig plan medger en mer flexibel användning (kontor, bostäder etc.) ska detta avspegla sig
i värderingen och i den köpeskilling eller tomträttsavgäld som tillämpas. Grundregeln är
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strävan efter att uppnå en prisnivå som ger täckning för fastighetens bokförda värde och för
de kostnader som regionen haft för att iordningställa marken. Följande riktpriser gäller:
Råmark för idrottsändamål
Köp: 15 kr/kvm
Arrende/tomträtt: 0,5 kr/kvm och år
Råmark för idrottsändamål med byggrätt för lokal
Köp 30 kr/kvm
Arrende/tomträtt: 1 kr/kvm och år
Lokaler Ibjeggnader
Köp: Marknadsmässig värdering. Försäljning via mäklare.
Hyra: Regionens kostnader för kapital, försäkring, administration, ev. VA etc. omsätts i hyra.
Resterande kostnader hänförliga till förhyrningen belastar hyresgästen.

5. Övriga bestämmelser
5.1.

Dokumentation

Vid fastighets försäljning eller upplåtelse med tomträtt sker dokumentation i form av diarium
och protokoll från nämnd- och fullmäktigebeslut samt skriftliga underlag till beslut. För
fastighetsförsäljningar som sker via fastighetsmäklare finns krav på dokumentation i enlighet
med de regler som gäller för mäklartjänstens utförande och som regleras i
fastighetsmäklarlagen. Samtliga handlingar från dessa försäljningar ska diarieföras i nämnda
ärende- och dokumenthanteringssystem.

5.2.

Betalning vid fastighetsförsäljninga'r

Vid försäljning av fastighet ska köpekontraktet innehålla bestämmelser kring köpeskillingen
och dess erläggande. Grundläggande bestämmelser kring köpeskilling vid fastighets försäljning
finns i Jordabalken. Huvudregeln som ska tillämpas inom Region Godand är att köpeskilling
ska erläggas innan regionen till köparen överlämnar ett undertecknat köpebrev. Köpebrevet är
normalt ett villkor för köpets fullgörande och köparens möjlighet att söka lagfart. Olika typer
av fastighetsaffårer kan emellertid innehålla olika ingredienser när det gäller köpeskilling. Det
kan ibland vara ändamålsenligt med villkor kring köparens erläggande av handpenning, ibland
kopplade till kontraktets undertecknande, antagen detaljplan eller beviljat bygglov.

5.3.

Ekonomisk säkerhet vid exploatering

I exploateringsavtal kan regleras att exploatören ställer säkerhet för fullgörandet av
skyldigheter som avtal medför. Säkerheten ska uppgå till ett belopp som innebär att
exploatören står risken för den planerade exploateringen. Säkerheten ska överlämnas till
regionen innan exploateringsavtalets tecknande.
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~Region

~Gotland
Regionstyrelsen 2015-10-29

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-10-06

Rs § 318
Au § 305

Uthyrning alternativt försäljning av byggnaden p§ fastigheten
Gotland Visby Östermur 26, Gamla brandstationen
RS 2015/447
- Ledning,kontoret 2015-09-29

Regionstyrelsens beslut
•

Gamla brandstationen vid Klinttorget i Visby ska säljas enligt gällande riktlinjer.

Ledningskontoret delar tekniska nämndens beslut från 2015-06-24, § 163, utifrån
tekniska förvaltningens bedömning.
Regionstyrelsen beslutade 2012-11-01, § 287, inom ramen för uppdraget om lokaleffektivisera för Region Gotland att fastigheten Gotland Visby Östermur 26 ska säljas
enligt gällande riktlinjer för fastigheter och mark.
I beslut 2014-05-26, § 152, beslutades att försäljningen av nämnda fastighet skulle
avvakta för att undersöka möjligheterna för en direktförsäljning till Visby Stads
Brandkårs kamratförening (VSB).
Byggnaden på berörd fastighet hyrs enligt internhyresavtal av Räddningstjänsten. VSB
disponerar byggnaden hyresfritt enligt bifogad överenskommelse mellan VSB och
räddnings~änsten. VSB sköter lokalen. Material bekostas av räddnings~änsten. VSB har
enligt sitt uppdrag skött lokalen men även gjort viss invändig ombyggnad och
renovermg.
Efter ovan nämnda beslut i regionstyrelsen att fastigheten skulle säljas på den öppna
marknaden överlämnades den till upphandlad mäklare för försäljning. Mäklaren
värderade (ortsprisvärdering) fastigheten till 1,8 miljoner kronor med utgångspunkt från
att byggnaden bedömdes kunna användas för bostadsändamål. En ny värdering gjordes
därefter som inte innefattade bostadsändamål. En avkastningsvärdering (garage m.m.)
fastställde värdet till 800 000 kronor.

forts

lusterande:

Utdragsbestyrkande:

I
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~Region

~Gotland
Regionstyrelsen 2015-10-29

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-10-06

Rs § 318 forts
Au § 305

Ledningskontoret bedömer att en förhyrning till VSB på marknadsmässiga villkor
(1 000 kr/kvm exklusive värme, VA, el, sophämtning m.m. samt inre underhåll) kan
vara ett alternativ till en försäljning och generera i princip samma årliga netto som en
försäljning till ett pris om 800 000 kronor skulle ge. Skillnaden blir istället att den
likviditet som blir följden aven försäljning uteblir.
Arbetsutskottet föreslog, efter yrkande från Simon Härenstam (M), att fastigheten ska
säljas enligt gällande riktlinjer.

Yrkande
Simon Härenstam (lvI) yrkar att arbetsutskottets förslag till beslut fastställs och fastigheten
säljs enligt gällande riktlinjer. Eva Nypelius (C) instämmer i yrkandet.
Björn Jansson (S) yrkar att fastigheten hyrs ut till föreningen Visby Stads Brandkårs
kamratförening (VSB) på marknadsmässiga villkor istället för att fastigheten säljs.
Ordförande ställer proposition på de två yrkandena och finner att eget yrkande vunnit
bifall. Omröstning begärs. Ja-röst för Björn Janssons yrkande och nej-röst för Simon
Härenstams yrkande. Sex ledamöter röstade ja: Hanna Lenholm (S), Leif Dahlby (S),
Tommy Gardell (S), Maria Björkman (S), Saga Carlgren (V) och Björn Jansson (S). Nio
ledamöter röstade nej: Eva Nypelius (C), Stefan De Maecker (MP), Isabel Enström
(MP), Lars Thomsson (C), Stefan Nypelius (C), Simon Härenstam (M), Anna Hrdlicka
(M), Rune Fröling (M) och Johan Thomasson (FP). Regionstyrelsen bifaller alltså Simon
Härenstams yrkande.
Expedieras:
Tekniska nämnden

Ledningskontoret - samhällsbyggnadsenheten

Utdragsbestyrkande:

Justerande:

I
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/447

1 (2)

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Datum 29 september 2015

Regionstyrelsen

Uthyrning av byggnaden på fastigheten Gotland Visby Östermur
26, Gamla brandstationen
Förslag till beslut
Gamla brandstationen vid Klinttorget i Visby hyrs ut till föreningen Visby Stads
Brandkårs kamratförening (VSB) på marknadsmässiga villkor istället för att fastigheten
säljs.

Sammanfattning
Ledningskontoret delar tekniska nämndens beslut från 2015-06-24 (I'N§163) utifrån
tekniska förvaltningens bedömning.
Regionstyrelsen beslutade (RS § 287, 2012-11-01) inom ramen för uppdraget om
lokaleffektivisera för Region Gotland att fastigheten Gotland Visby Östermur 26 ska
säljas enligt gällande riktlinjer, dvs på den öppna marknaden.
I beslut (RS § 152,2014-05-26) beslutades att försäljningen av nämnda fastighet
skulle avvakta för att undersöka möjligheterna för en direktförsäljning till VSB.
Byggnaden på berörd fastighet hyrs enligt internhyresavtal av Räddnings~änsten.
VSB disponerar byggnaden hyresfritt enligt bifogad överenskommelse mellan VSB
och räddnings~änsten. VSB sköter lokalen. Material bekostas av räddningstjänsten.
VSB har enligt sitt uppdrag skött lokalen men även gjort viss invändig ombyggnad
och renovering.
Efter ovan nämnda beslut i regionstyrelsen att fastigheten skulle säljas på den öppna
marknaden överlämnades den till upphandlad mäklare för försäljning. Mäklaren
värderade (ortsprisvärdering) fastigheten till 1,8 miljoner kronor med utgångspunkt
från att byggnaden bedömdes kunna användas för bostadsändamål.
En ny värdering gjordes därefter som inte innefattade bostadsändamål. En
avkastningsvärdering (garage o dyl) fastställde värdet till 800 000 kronor.

Region Gotland

Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Qrg nr 212000-0803

Postadress SE-62I 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

~Region

mGotland

40
Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2015/447

Bedömning
En förhyrning till VSB på marknadsmässiga villkor (1 000 kr/kvm exklusive värme,
VA, el, sophämtning m m samt inre underhåll) kan vara ett alternativ till en
försäljning och generera i princip samma årliga netto som en försäljning till ett pris
om 800 000 kronor skulle ge. Skillnaden blir istället att den likviditet som blir
följden aven försäljning uteblir.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
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Protokoll

Tekniska nämnden 2015-06-24

TN §

163

Uthyrning av byggnaden p§ fastigheten Gotland Visby
Östermur 26, Gamla brandstationen

AU §
94
TN 2015/1254

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden godkänner att gamla brandstationen, fastigheten Östermur 26, vid
Klinttorget i Visby, hyrs ut till föreningen Visby Stads Brandkårs kamratförening (VSB)
på marknadsmässiga villkor istället för att fastigheten säljs och tekniska nämnden
föreslår regionstyrelsen att besluta detsamma.

En reviderad skrivelse finns till nämndens beslut.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Ärendet hänskjuts till tekniska nämnden

Till nämnden revideras förvaltningens skrivelse gällande exploateringsrådet.
Förvaltningens förslag till beslut:
Tekniska nämnden godkänner att gamla brandstationen vid Klinttorget i Visby hyrs ut till
föreningen Visby Stads Brandkårs kamratförening (VSB) på marknadsmässiga villkor
istället för att fastigheten säljs och tekniska nämnden föreslår regionstyrelsen att besluta
detsamma.
Regionstyrelsen beslutade (RS § 287, 2012-11-01) inom ramen för uppdraget om
lokaleffektivisera för Region Gotland att fastigheten Gotland Visby Östermur 26 ska säljas
enligt gällande riktlinjer, dvs på den öppna marknaden.
Regionstyrelsen beslutade (RS § 136) Försäljning av fastigheter i enlighet med den av
ledningskontoret upprättade listan, maj 2013, med tillägg att Visby Östermur 26 åter läggs
in på försäljningslistan, godkänns. Detta beslut ersätter tidigare fattat beslut.
Försäljningslistan bifogas.
Tekniska nämnden ges i fortsatt uppdrag att försälja fastigheter i enlighet med beslutad
lista, maj 2013.
Ledningskontoret ges i uppdrag att, i samråd med berörda förvaltningar, föreslå en samlad
lösning för försäljning av fastigheterna iFårösund.
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Protokoll

Tekniska nämnden 2015-06-24

Forts § 163

I beslut (RS § 152, 2014-05-26) beslutades att försäljningen av nämnda fastighet skulle
avvaktas för att undersöka möjligheterna för en direktförsäljning till Visby Stads Brandkårs
kamratförening (VSB).
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Ledningskontoret

Tjänsteskrivelse

Helena Wottle

RS 2015/833

1 mars 2016

Regionstyrelsen

Avgifter för intyg - komplettering inför beslut i fullmäktige
Förslag till beslut
1. Endast sådana intyg som enligt statlig författning eller förordning alternativt
särskilt beslutade av Regionfullmäktige skall vara avgiftsfria, är avgiftsfria.

2. Intyg som ges för att skydda patienters hälsa erbjuds till subventionerad taxa
enligt beslut om patientavgifter. Avgiften är inte grund för
högkostnadsskydd.
3. För övriga intyg som inte utgör sjukvård sätts avgiften till självkostnadspris.
Om möjligt sätts självkostnadspriset till ett fast beräknat belopp. Annars
tillämpas timdebitering med 250 plus moms kronor för varje påbörjad 15
minuters period.
4. Taxorna gäller from 2016-03-01

Sammanfattning

Vid regionstyrelsens sammanträde 2016-02-04 beslutades i § 8 att
Avgifter i grupperna avgiftsfria intyg, subventionerade intyg och intyg till självkostnadspris
fastställs.
Avgiftsfrihet för intyg fastställs enligt förslag.
Pris för subventionerade intyg fastställs enligt förslag i lista till r§dande patientavgift.
Avgift för övriga intyg fastställs enligt förslag i lista som inte utgör sjukv§rd till
självkostnadspris. Om möjligt sätts självkostnadspriset till ett fast beräknat belopp, annars
tillämpas timdebitering med 250 kr för varje p§börjad iS-minuters period.
Förändringen träder i kraft 2016-03-01.
Ärendet ska kompletteras med ytterligare information, om konsekvenser av förslaget för
vissa grupper och om konsekvenser för en alternativavgiftsstruktur, inför
regionfullmäktige. Om detta inte är möjligt av tidsskäl ska ärendet fiyttas fram till
kommande sammanträde i fullmäktige.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har kompletterat underlaget och dessutom
förtydligat beslutspunkterna.
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Tjänsteskrivelse
RS 2015/833

Komplettering
Förtydligande gällande körkortsintyg

Läkarintyg för körkort kan utges både från primärvård och från specialistvård
Inklusive! exklusive moms

För intyg som ges av annat skäl än att skydda patientens hälsa, utgår mervärdesskatt
enligt Lagen om mervärdeskatt. För åtgärder som inte utgör hälso- och sjukvård
utgår normalt också mervärdeskatt.
Vid beräkning av avgift för patienten anges avgiften inkl moms. Vid beräkning av
intäktsförändring anges avgiften exkl moms.
Exempel:
15 minuters tidsätgäng:
30 minuters tidsätgäng:
45 minuters tidsätgäng:
60 minuters tidsätgäng:

exkl
exkl
exkl
exkl

moms 250 kr, inkl moms 312 kr.
moms 500 kr, inkl moms 650 kr.
moms 750 kr, inkl moms 938 kr.
moms 1000 kr, inkl moms 1250 kr.

Bedömd intäktsförändring.

Den bedömda intäkts förändring som redovisas är en uppskattad bedömning. Den
ger enbart en fingervisning om hur intäkterna till hälso- och sjukvården förändras
med nya avgifter för intyg.
Föreslagen förändring har inte för avsikt att vare sig öka eller minska intäkten för
hälso- och sjukvården. Avsikten är att för intyg som inte utgör sjukvård ska en
självkostnad baserad på ungefärlig tidsåtgång vara grunden för avgiften.
I dagsläget är avgiften för intyg densamma om intyget tar 15 eUer 60 minuter att
utfärda, vilket innebär att avgiften för intyg både kan vara omotiverat låga och
omotiverat höga.
De flesta intyg kommer även fortsättningsvis ha en beräknad avgift som standard
beroende på normal tidsåtgång.
Körkortsintyg - avseende körkortsansökan/förlängning av körkort, utfärdat i
primärvård

Exempel på läkarintyg för körkort utfårdat av primärvård är hälsointyg för körkort i
tyngre körkortsklasser, läkarutlåtande om olika typer av medicinska tillstånd som kan
påverka förmågan att köra bil och därmed möjligheten till körkort. Idag är avgiften
för ett sådant intyg 500 kronor inkl moms, 400 exkl moms. I förslaget blir avgiften i
de allra flesta faU312 kronor inkl moms, alternativt 650 kr inklusive moms, beroende
på tidsåtgång 15 alternativt 30 minuter. Antalet intyg som utfärdas i primärvården är
ca 150 stycken per år.
Skulle intyget istäUet subventioneras skulle avgiften bli 200 kronor exkl moms, dvs
250 kr inkl moms, avgift för läkarbesök i primärvård.
Intäkt för läkarintyg inom primärvården blir således:
För närvarande 400 kr exkl moms*150=60 000
Nytt förslag medelvärde 400(250-500) *150=60 000

Till subventionerad avgift 200*150 =30 000
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'Körkortsintyg, utfärdat av specialist.

Körkortsintyg utfardat av specialist finns framförallt inom ögonsjukvården,
diabetessjukvården och psykiatrin. Antalet utfårdade körkortsintyg inom
specialistvården var under 2015 ca 200, varav 50 på ögonmottagningen, 60 på
diabetesmottagningen och 80 inom psykiatrin.
Inom b'gonsjukvården är det främst personer med diabetes som fått synförändringar
eller personer som pga skada eller sjukdom på något sätt fått en försämrad
synförmåga. Idag är avgiften för ett sådant intyg 500 kronor inklusive moms. Om
intyget inkluderar undersökning av synförmåga är avgiften 750 kr inkl. moms. Enligt
nya förslaget kommer avgiften att bli 312 kr inkl moms för de intyg sqm är enkla och
där undersökningar osv redan är gjorda och som max 1250 kr inklusive moms där
mer omfattande synundersökningar behöver utföras i samband med att läkarintyget
ska utfardas.
Skulle intyget istället subventioneras skulle avgiften bli 300 kr exkl moms avgiften för
läkarbesök i specialistvård., 375 kr inkl moms,
Arlig intäkt för läkarintyg inom ögonsjukvården blir således:
För närvarande 500 kr (400-600) exkl moms*50=25 000 kronor.
Nytt förslag medelvärde 500(250-1000) kr exkl moms*50=25 000 kronor.
Till subventionerad avgift 300 kr exkl moms*50= 15 000 kronor.
Intäktsförändring om intyget subventioneras blir ca 10 000 kronor per år.
Inom psykiatrin är det främst personer med en neuropsykiattisk diagnos som kan
behöva körkortsintyg. Inom psykiatrin skrevs under 2015 ca 80 intyg. Idag är
avgiften 500 kr inkl moms, 400 exkl moms. Om patienten är tidigare känd inom
psykiatrin, skrivs intyget på redan kända fakta och tidsåtgången blir ca15- 30 minuter
(312-650 kr inkl moms) detta gäller för de flesta patienter som söker för att få
läkarintyg för körkort pga neuropsykiattisk diagnos. För patienter som inte är tidigare
kända kan intygsutfårdandet totalt sett ta ca 60 minuter, 1250 kr inkl moms.
Intäkt för läkarintyg inom psykiatrin blir således:
För närvarande 400 kr exkl moms*80=32 000
Nytt förslag medelvärde 400 (312-650) exkl moms*80 =32000
Till subventionerad avgift 300*80 =24000
Intäktsförändring om intyget subventioneras blir ca 8000 i minskad intäkt per år.
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Bedömning

Lednillgskontoret har inga invändnillgar mot hälso- och sjukvårdsnämndens
kompletteringar och förslag.
Beslutsunderlag

Handlingar i kallelse till regionstyrelsens sammanträde 2016-02-04, ärende 9 (HSN
§ 148 ink! bilagor och lednillgskontorets skrivelse 2016-01-08)
Regionstyrelsen § 8, 2016-02-04
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INFORMATION OM VISSA INKOMNA HANDLINGAR
Regionstyrelsen 7 mars 2016,
Månadsrapport för pensionsportföljen
december 2015
Inledning
Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika mycket som
avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta
innebär att tillgångarna i relation till avsedd del av
skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100 %. Den
övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 90,0% av avsedda pensionsutbetalningar
alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå
betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig ska
äventyras.
Aktuellt läge
Pensionsportföljen lever upp till den övergripande
risklimiten. Risken att pensionsportföljen skulle falla
under säkerhetsgolvet inom ett år är låg med dagens
portfölj. Aktuell konsolidering, dvs. tillgångarna som
andel av den marknadsvärderade pensionsskulden, är
118,6% för närvarande.

Återrapport till Folkhälsomyndigheten om
statsmedel för 2015 för hiv/STI-prevention
Redovisning av beviljade statsmedel för hiv- och STIprevention (sexuellt överförbara sjukdomar) 2015 är
rapporterad till Folkhälsomyndigheten. De beviljade 135
000 kronorna har använts för kompetensutveckling på
STI-mottagningen, kartläggning kring personer som
injicerar droger samt kampanj för ökad kondomanvändning och testning för klamydia. Detaljerad
redovisning finns i excelfil registrerad på ärende
Ledningskontoret RS2014/398

GotlandsHems protokoll sammanträde 1/16

Handlingarna finns samlade i en pärm vid sammanträdet

