2016-04-21, Helena Wottle

Kallelse/underrättelse

Regionstyrelsen
Kallelse till sammanträde:

28 april 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: Leif Dahlby.
Justeringssammanträde: 4 maj kl 11.00, plats: Rådhuset rum 1316
(Helenas rum). Vid förhinder kontakta Rosita.

Arbetsutskottets protokoll 2016-04-05

2.

§ 80
Ä2

Avgift för kopia av allmän handling m.m.

3.

§ 81
Ä3

Enterprise Europe Network Gotland - Ansökan om medel för regionala
tillväxtåtgärder

4.

§ 83
Ä5

Motion. Närvarorätt i styrelse och nämnd för förtroendevald som inte är
ledamot eller ersättare

5.

§ 84
Ä6

Medborgarförslag. Inför skärpta regler för beredning och beslut av
medborgarförslag

6.

§ 85
Ä7

Medborgarförslag. Avskaffa delade turer m.m. inom Region Gotland

7.

§ 86
Ä8

Information. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens planering 2016

Arbetsutskottets protokoll 2016-04-19

8.

§ 92
Ä2

Styrkort

9.

§ 93
Ä3

Tilläggsanslag för kapitalkostnader 2016

10.

§ 94
Ä4

Bestämmelser för färdtjänst

11.

§ 95
Ä5

Bestämmelser för sjukresor
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12.

§ 96
Ä6

Taxa. Långtidsparkering vid hamnterminalen

13.

§ 98
Ä8

Översyn vårdprocess tillnyktring

14.

§ 99
Ä9

Bostadssituationen för nyanlända med förslag till åtgärder

15.

§ 100
Ä 10

Understödjande projekt till Crimetime Gotland 2016-2017 - ansökan om
medel för regionala tillväxtåtgärder

16.

§ 101
Ä 11

Birding Baltic - connecting and developing nature tourism. Ansökan om
medel för regionala tillväxtåtgärder

17.

§ 102
Ä 12

Ansökan om fortsatt stöd till Gotlands Föreningsråd

18.

§ 104
Ä 14

Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt inom kv Järnvägen Visby

19.

§ 105
Ä 15

Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt inom Norderstrand 1:21,
Norderstrand 1:23 och del av Gustavsvik 1:1

20.

§ 106
Ä 16

Biogasavtal – fortsatt arbete

21.

§ 107
Ä 17

Försäljning av del av Visby Löjtnanten 1

22.

§ 108
Ä 18

Ansökan om tilläggsanslag för investeringar i trafikmiljön

23.

§ 109
Ä 19

Ansökan om tilläggsanslag för investeringar i mark- och stadsmiljö

24.

§ 110
Ä 20

Motion. Normkritisk pedagogik

Övriga ärenden

25.

Remiss. Slutbetänkande av en Nationell samordnare för effektivare
resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården "Effektiv vård" (SOU 2016:2)

26.

Information. Regionalt näringslivspaket med statlig finansiering

27.

Information. Kryssningskaj

28.

Information. Sysselsättningseffekter vid vindkraftsutbyggnad

29.

Anmälningsärenden: Beslut fattade med delegation

Besluten förvaras i pärm som finns tillgänglig på sammanträdet

30.

Ordförandens ev. information

31.

Ev. övriga ärenden

Ordföranden
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Ledningskontoret

Tjänsteskrivelse

Patrik Petterson

Ärende KS 2009/474
29 februari 2016

Regionstyrelsen

Avgift för kopia av allmän handling m.m.
Förslag till beslut
• Regionstyrelsen föreslår regionfulhnäktige att anta följande .
Taxa för avgift för kopia av allmän handling m.m.

1 § I den mån inte något särskilt föreskrivits om avgift för kopia av allmän handling
skall nämnder och fulhnäktige i Region Gotland tillämpa vad som är föreskrivet
för en myndighet i 15-19 §§ avgifts förordningen (1992:191) eller senare
utfärdade motsvarande bestämmelser.
2 § För service genom utlämnande i annan form än som följer av
offentlighetsprincipen såsom i elektroniskt format har en nämnd rätt att
bestämma avgift med den begränsning som följer av självkostnadsprincipen på
området. I avvaktan på att sådana nämndregler antagits får en nämnd tillämpa
motsvarande avgifter för en framställd digital sida som för en utskrift enligt 1 §.
3 § Nämnder och fulhnäktige i Region Gotland är sinsemellan befriade från avgift
enligt dessa bestämmelser. Likaså är den befriad från avgift som enligt lag eller
annan författning har rätt till gratis information. Den som är part i ett ärende om
tillstånd, tillsyn eller liknande har utan tillkommande avgift rätt till en (1)
uppsättning av beslut och, i övriga ärenden än ärende om utlämnande av
handling, annan handling som måste kommuniceras i ärendet.
Denna taxa gäller från den dag då det tillkännages på regionens anslagstavla att
protokollet över beslutet att anta taxan justerats, varvid 1997, 1998 och 2008 års
taxeregler om avgift för kopia av allmän handling upphör att gälla.

Sammanfattning

Avgifterna för allmän handling behöver ses över. Det föreligger även ett initiativ om
detta från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ledningskontoret föreslår med revidering
av befintliga regler en ny taxa som på offentlighetsprincipens område avses följa vad
som gäller för statliga myndigheter. För service därutöver, t.ex. utlämnande i
elektroniskt format ave-post, fakturakopior m.m., bekräftas nämnderna möjlighet att
ta ut avgifter.
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Tjänsteskrivelse
Ärende KS 2009/474

Ledningskontoret
Region Gotland

Ärendebeskrivning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har genom beslut den 11 november 2009, § 113
framställt om taxa för avgift för kopia av allmän handling i enlighet med vad som
gäller för statliga myndigheter enligt 16 § avgiftsförordningen samt med vissa
undantag främst beroende på vem som efterfrågar kopian (se vidare beslutet).
Förslaget motsvarar i huvudsak vad som gäller för sjukvården sedan 1997, tekniska
nämnden sedan 1998 och styrelsen sedan 2008. Det kan även förekomma andra
taxor där kopieavgifter reglerats tillsammans med andra avgifter.
Kommuner och landsting får enligt 8 kap. 3 b § kommunallagen ta ut avgifter för
~änster och nyttigheter som de tillhandahåller.
För ~änster eller nyttigheter som kommuner eller landsting är skyldiga att
tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet
Av 2 kap. 13 § tryckfrihetsordningen framgår bl.a. att den som önskar ta del aven
allmän handling har även rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av
handlingen till den del den får lämnas ut. En myndighet är dock inte skyldig att i
större utsträckning än vad som följer av lag lämna ut en upptagning för
automatiserad behandling i annan form än utskrift.
I 7 § lagen om vidareutny~ande av handlingar från den offentliga förvaltningen
anges att om en myndighet får ta ut avgifter vid vidareutnyt~ande av handlingar, får
avgifterna inte överstiga kostnadema för att reproducera, tillhandahålla och sprida
handlingama, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.
Om en myndighet är skyldig att ta ut avgifter vid vidareutnyt~ande av handlingar
för att täcka en väsentlig del av kostnadema för en verksamhet, får de samlade
intäktema inte överstiga kostnadema för att samla in, framställa, reproducera och
sprida handlingama samt en rimlig avkastning på investeringar.
Sådana arkiv, bibliotek och museer som får ta ut avgifter vid vidareutnyt~ande av
handlingar, får tillämpa bestämmelsen i andra stycket oavsett krav på
kostnadstäckning.
Av 26 § personuppgiftslagen framgår att den personuppgiftsansvarige är skyldig att
till var och en som ansöker om det en gång per kalenderår gratis lämna besked om
personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej.
I avgiftsförordningen som gäller för statliga myndigheter föreskrivs bl.a. följande.
1S § En myndighet skall ta ut avgift enligt bestämmelsema i 16--22 §§ för att den
efter särskild begäran lämnar ut
1. kopia eller avskrift av allmän handling,
2. utskrift av upptagning för automatisk databehandling,
3. kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning,
eller
4. sådana bevis och registerutdrag som avses i 20 §.
Myndigheten skall, när avgift tas ut, samtidigt ta ut ersättning för portokostnad om
försändelsen väger mer än 20 gram samt för eventuell postförskottsavgift eller annan
särskild kostnad för att med post, bud eller Wmande förmedling sända den begärda
handlingen eller kopian till mottagaren.
16 § Om en beställning omfattar tio sidor eller mer, skall avgift tas ut för kopior av
allmänna handlingar och för utskrifter av upptagningar för automatisk
databehandling enligt 1S § 1 och 2.
Avgiften för en beställning av tio sidor är SO kronor. För varje sida därutöver är
avgiften 2 kronor.
Myndigheten får besluta om undantag från första och andra styckena om det flnns
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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende KS 2009/474

särskilda skäl.
Första -- tredje stycket gäller även när en handling sänds till beställaren via telefax.
17 § Avgiften för avskrift av alltnän handling enligt 15 § 1 eller för utskrift av
ljudbandsupptagning enligt 15 § 3 är 125 ktonor per påbörjad fjärdedels arbetstimme.
Avgiften för kopia av videobandsupptagning enligt 15 § 3 är 600 lu:onor per band.
Avgiften för kopia av ljudbandsupptagning enligt 15 § 3 är 120 ktonor per band.
18 § Om en myndighet enligt en särskild föreskrift skall framställa bestyrkta avslu:ifter
eller kopior av handlingar som getts in, skall avgift tas ut med 125 ktonor per
påbörjad fjärdedels arbetstimme för framställningen av avskrift och med 2 ktonor för
varje framställd kopia, dock lägst 50 ktonor.
19 § Vid beställning av kopia bestäms avgiften efter det antal sidor som fordras för
att utföra beställningen med den utrustningen som myndigheten normalt använder
för sådant ändamål.
Bedömning

Nämnderna och regionfullmäktige, som i sammanhanget jämställs med myndighet,
bör ha tillgång till enhetliga bestämmelser för avgift för kopia av eller för utsktift av
alltnän handling, avskrifter av ljudupptagning eller kopia av ljud- eller
videoupptagning. Det är laglig skyldighet att ti1lhandhålla dessa och enligt
tryckfrihetsförordningen får avgift tas ut. Det ankommer på fullmäktige att fastställa
sådana avgifter. Det sker lämpligen genom hänvisning till avgifts förordningen eller
senare regler. På så sätt kan reglerna även antas hållas aktualiserade över tid.
Trots att alltmer elektroniskt material tillgängliggörs via hemsidor eller motsvarande,
kommer fortfal'llnde en hel del upptagningar, databaser och dylikt, inte att kunna
tillgängliggöras fullt ut. Dit hör t.ex. anställdas och förtroendevalda e-post. Det kan
också gälla fakturor. För att undvika personuppgiftslagens tillämpning på ett
utlämnande rekommenderas idag som huvudregel utskrift och inte utlämnande i
elektronisk form. I vissa fall kan dock utlämnande i elektronisk form vara praktiskt
för samtliga parter. Det är dock fråga om en längre gående service än vad
offentlighetsprincipen föreslu:iver. Avgiften för dessa är därmed en serviceavgift, för
vilken antagligen en nämnd själv kan bestämma avgiften med de begränsningar som
kan följa av självkostnadsprincipen i kommunallagen och lagen om vidareutnyttjande
av handlingar från den offentliga förvaltningen. Det utesluter inte att fullmäktige för
nämnderna bektäftar den rätten i anslutning till vad som gäller för
offentlighetsprincipen.
Undantag från tillämpning av avgifterna bör i normalfallet inte utgå från vem man är,
eftersom det lätt blir en fråga om diskriminering. Det är även pat'lldoxalt när den som
enligt offentlighetsprincipen har rätt att vara anonym i fråga om själva utlämnandet
behöver tillfrågas vem han eller hon är för att avgöra frågan om vilken avgift som
skall betalas för kopian. Däremot bör inte regionens ohl,a myndigheter debitera
varandra. Inte heller bör den som är part i ett ärende om t.ex. tillstånd eller tillsyn
behöva betala avgift för en kopia av beslut och andra handlingar som kommuniceras
i det ärendet. Ofta medför ändå sidantalet i dessa fall att ingen avgift skall tas ut.
Vidare är naturligtvis avgift undantagen om det i lag eller annan författning såsom i
personuppgiftslagen anges att ett uppgiftslämnade skall vara gratis.
På anförda skäl bifalls miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag och regionens
tidigare gällande avgiftsregler från 1997, 1998 och 2008 revideras på sätt som framgår
av beslutsförslaget på sidan 1.
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Tjänsteskrivelse
Ärende KS 2009/474

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut den 11 november 2009, § 113
Regionens taxebeslut 1997, 1998 och 2008 om avgifter för kopia, b'tpllW\~"gQdand"I48865

Ledningskontoret

Skickas till

Regionfulimäktige
Författningssamlingen
Nämnderna
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Ärendenr KS 2009/474

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Helena Wottle

Datum 20 april 2016

Regionstyrelsen

Avgift för kopia av allmän handling m.m. - komplettering
Ledningskontoret föreslår att avgifter för kopia av allmän handling ska följa de som
gäller för statliga myndigheter (se avgiftsförordningen (1992:191)). Nämnderna
föreslås ta beslut själva angående det som inte nämns i denna förordning.
Enligt förordningen föreslås följande avgifter.
Kopior:
50 kronor
2 kronor

10 sidor
varje ytterligare sida

Avskrifter och utskrifter av ljudbandsupptagning:
125 kronor för arbetstid per påbörjad 15 minutersperiod
600 kronor kopia av videoband
120 kronor kopia av ljudbandsupptagning
Bestyrkta avskrifter eller kopior av handlingar som getts in
125 kronor för arbetstid per påbörjad 15 minutersperiod för framställningen av
avskrift
2 kronor
för varje kopia, dock lägst 50 kronor
För beslutsförslag, gällande lagrum inklusive särskilda regler och ledningskontorets
bedömning se tjänsteskrivelse i ärendet.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Miljö och hälsoskyddsnämnden

2009-11-11
Dnr: 06-4430

MHN § 113

Avgift fOr utlämnande av allmän handling
Miljö och hälsoskyddsnämndens beslut
(i enlighet med arbetsutskottets förslag)
l) Miljö och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunstyrelsen, för slutligt beslut i
kommunfullmäktige, att fastställa nedanstående förslag till miljö och hälsoskyddsnämndens taxa för utlämnande av allmän handling.
"I enlighet med 16 § avgiftsförordningen (1992: 191) ska avgift tas ut för kopia av
miljö och hälsoskyddsnämndens allmänna handlingar och för utskrift av upptagningar för automatisk databehandling, om beställningen omfattar tio sidor eller mer.
Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor per sida. Avgift enligt ovan tas ut även när handlingar sänds till beställare via telefax.
Miljö och hälsoskyddschefen får om särskilda skäl föreligger besluta om undantag
från ovanstående.
Avgift ska inte tas ut om beställningen görs av kommunal nämnd eller förvaltning,
landsting, politiskt parti, förtroendevald, personalorganisation, massmedia eller statlig myndighet. Avgift får inte heller tas ut för utdrag av personuppgifter enligt bestämmelser i 26 § personuppgiftslagen.
Om någon anser att debiterad avgift är oriktig får han, inom trettio dagar efter den
dag avgiften betalades begära ett särskilt skriftligt beslut om avgiften. Ett särskilt
beslut får överklagas hos Skatteverket."

Ärendebeskrivning
Det händer allt oftare att allmänheten begär kopior av allmänna handlingar som förvaras på miljö och hälsoskyddskontoret. Ibland rör det sig om avsevärt stora mängder handlingar. Att kopiera dessa kan ta flera dagar.
Offentlighetsprincipen reglerar allmänhetens rätt att få ta del av allmän handling i
myndigheters lokaler utan avgift. Den som så önskar har även rätt att på begäran få
en kopia, utskrift eller avskrift av allmän handling. Enligt avgiftsförordningen finns
möjlighet att ta ut avgift för kopior, bevis och registerutdrag m.m. som någon begär
att få ta med sig eller få skickade till sig. För att kunna göra detta måste det finns en
kopieringstaxa som kommunfullmäktige fastställer. Idag har miljö och hälsoskyddsnämnden inte någon sådan taxa.
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Miljö och hälsoskyddsnämnden

2009-11-11
Dnr: 06-4430

MHN § 113, forts

Beredande organ
Miljö och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott hade behandlat ärendet vid sammanträde den 27 oktober 2009, au § 45, och lämnat förslag till beslut.
Miljö och hälsoskyddskontoret hade yttrat sig i ärendet den 15 oktober 2009.

Bedömning
Myndighetens rättigheter att ta ut avgift för utlämnande av allmänna handlingar regleras i avgiftsförordningen. Enligt 15 § förordningen ska en myndighet ta ut avgift
för att den efter särskild begäran lämnar bland annat ut "kopia eller avskrift av allmän handling". I förordningens 16 § anges avgiftens storlek för kopior. Här sägs att
avgiftens storlek för en beställning av tio sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften två kronor.
De avgifter som föreskrivs i förordningen är beräknade med utgångspunkt i en genomsnittlig timkostnad i statsförvaltningen och förväntad tidsåtgång för framställning och distribution. Kostnader för kopiering, material och expediering ska täckas.
En avgift bör införas om någon vill ha kopia aven allmän handling. Det kan tyckas
naturligt att det är den som vill ha informationen som betalar och inte skattekollektivet. Att ta ut en avgift kan också förhindra "okynnesbeställningar".
Vissa undantag bör dock göras från att ta ut kopieringsavgift. Avgiftsskyldigheten
bör inte gälla kommunal nämnd/förvaltning, landsting, politiskt parti, förtroendevalda, personalorganisationer, massmedia eller statlig myndighet. Avgift bör heller
inte tas ut för utdrag av personuppgifter enligt bestämmelser i 26 § personuppgiftslagen.
Ekonomistyrningsverket har gett ut en handledning om kopior av allmänna handlingar som begärts med stöd av offentlighetsprincipen (ESV 2005:27). Föreslagen
taxa följer denna handledning.
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Författningssamling fOr Gotlands kommun

AVGIFT FÖR ALLMÄN HANDLING

Avgift fOr allmän handling (journalkopia)
Antagen av kommunfullmäktige 1997-11-24.
Avgift för kopia av journalhandling inom länssjukvården och primärvården tas ut enligt
16 § avgiftsförordningen (1992: 191) fr.o.m. l januari 1998, innebärande att avgift uttas
om beställningen omfattar tio sidor eller mer. Avgiften är 50 kr för en beställning om tio
sidor och 2 kronor för varje sida därutöver. Undantag för särskilda fall får beslutas av
respektive vårdnämnd t.ex. för omfattande journaler.
Avgift fOr allmän handling - Tekniska nämnden)
Antagen av kommunfullmäktige 1998-11-30.
Avgift för kopia av handling inom tekniska nämnden tas ut enligt 16 § avgiftsförordningen
(1992: 191) fr.o.m. l januari 1999, innebärande att avgift uttas om beställningen omfattar
tio sidor eller mer. Nuvarande avgift är 50 kr för en beställning om tio sidor och 2 kr för
varje sida därutöver. Undantag för särskilda fall får beslutas av tekniska nämnden.
Avgift allmän handling - Kommunstyrelsens servicefOrvaltning
Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24.
Fr.o.m. 2009-0 l-O l ska följande avgift gälla för allmänna handlingar hos
kommunstyrelsens serviceförvaltning.
I enlighet med 16 § avgiftsförordningen (1992: 191) ska en avgift tas ut för kopia av
allmänna handlingar och för utskrift av upptagningar för automatisk databehandling om
beställningen omfattar tio sidor eller mer. Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kr.
För varje sida därutöver är avgiften 2 kr. Avgift enligt ovan uttas även när handlingar sänds
till beställare via telefax. Undantag får i särskilda fall beslutas av nämnden.
Övrigt
Avgifter ska inte tas ut om beställningen görs av kommunal nämnd/förvaltning,
landsting, politiskt parti, förtroendevalda, personalorganisation, massmedia eller statlig
myndighet. Avgift får inte heller tas ut för utdrag av personuppgifter enligt
bestämmelserna i 26 § personuppgiftslagen.
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Ledningskontoret
Peter Bloom

Tjänsteskrivelse
RS 2016/137

18 mars 2016

Regionstyrelsen

Enterprise Europe Network Gotland - Ansökan om medel för
regionala tillväxtätgärder
Förslag till beslut
• Region Gotland beviljar finansiellt stöd till projektet med 50 % av projektets
faktiska kostnader, sammanlagt dock högst 825 000 kronor ur anslag 1:1
regionala tillväxtåtgärder.

Bakgrund

Enterprise Europe N etwork (EEN) är ett europeiskt nätverk som startades 2008 av
Europeiska kommissionen med syfte att ge stöd till små och medelstora företag för
att öka deras konkurrenskraft på den internationella marknaden. Det långsiktiga
målet med nätverket är att skapa ökad sysselsättning och underlätta transnationella
samarbeten mellan företag. EEN fInns representerat över hela Europa med över 600
regionala kontor och över 3 000 anställda. Förankringen är som starkast inom
Europa, men nätverket har även kontor och personal i länder utanför Europa som av
EU anses vara strategiskt viktiga handelspartners.
I Sverige är Tillväxtverket nationell koordinator för alla 15 svenska EEN kontor. De
svenska EEN kontoren är regionalt indelade där varje kontor servar små och
medelstora företag inom sin region. Jönköpings och Gotlands län utgör ett av de 15
EEN kontor som fInns i Sverige och Almi Företagspartner i Jönköping är värd
organisation för kontoret. EU-kommissionen och Tillväxtverket bidrar med
grund finansiering till verksamheten.
Under 2015 beviljades medel från Region Jönköpings län, Alrni Företagspartner i
Jönköping och Region Gotland till ett pilotprojekt för att intensifIera och fördjupa
arbetet i Jönköpings och Gotlands län. Pilotprojektet blev lyckat och påvisade ett
ökat intresse för internationalisering hos de gotländska företagen.
Internationaliseringsprocessen är ett långsilctigt projekt där företaget behöver stöd
och rådgivning över en längre tid. För att bidra till att fler gotländska företag får ökat
intresse för internationalisering och för att ha möjlighet att stödja fler företag i
1 (3)

Region Gotland

Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (O}498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-G21 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/137

internationaliseringaarbetet ansöker EEN medel för ett nytt projekt under perioden
2016-01-01 till 2018-12-31.

Syfte

Syftet är att projektet ska förstärka, fördjupa och komplettera de ordinarie ~änster
som EEN erbjuder företag på Gotland. Projektet vänder sig till små och medelstora
företag på Gotland som vill arbeta internationellt och öka sin konkurrenskraft genom
att etablera sig och sina produkter/ ~änster på nya marknader.

Mål

Det övergripande målet är att fler gotländska företag kommer ut på den
internationella marknaden.
Projektets mer specifika målsättning är att:
Inspirera fler företag på Gotland att våga tänka internationellt och öka
internationaliseringsgraden hos gotländska företag.
Öka antalet företag som hittar nya affårspartners utomlands, avseende både
export och itnport.
Stärka samarbetet med övriga företagsfrätnjande organisationer på Gotland
som Almi, Science Park Gotland, Business Sweden och andra
företagarorganisationer.

Hållbart företagande

EEN arbetar kontinuerligt på att bli bättte att hitta och inspirera företag ledda av
kvinnor som vill arbeta internationellt. Nätverket arbetar efter Tillväxtverkets
målsättning att minst 20 % av de företag som får support via nätverket skall ledas av
kvinnor. Projektets målsättning är högre, i projektetfliväntas att JO % av de deltagandeföretagen
är /edda av km/mor.

Genomförande

De aktiviteter som kommer att genomföras under projekttiden för att nå uppsatta mål
är bland annat:
Arrangera 15 event/ seminarier med internationellt tema och 150 deltagare.
Ge rådgivning/ support till 60 företag.
Stödja 20 företag med partnersökningar och affårsförfrågningar.
Stödja 8 företag med att ta fram affårsavtal med utländska partners.
Delta i det gotländska partnerskapsarbetet för Tillväxtverkets projekt
"affårsutvecklingscheckar för internationalisering".

2 (3)
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/137

Kostnads- och finansieringsbudget

Kostnader
Egen personal/löner
Köpta ljänster
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader
Finansiering
Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
Tillväxtverket, EU-kommissionen
Summa finansiering

2016

2017

2018

350000
100000
10000
90000

350000
100000
10000
90000

350000
100000
10000
90000

Totalt
1050000
300000
30000
270000

550000

550000

550000

1650000

275000
275000

275000
275000

275000
275000

825000
825000

550000

550000

550000

1650000

Bedömning

För att öka tillväxten och skapa fler arbetstillfallen på Gotland är det viktigt att fler
gotländska företag hittar ut på den intemationella marknaden.
Intemationaliseringsprocessen är ofta lång för ett enskilt företag och det är viktigt att
det finns kontinuerlig kunskap om intemationalisering i det företags främjande
systemet. EEN har kunskap och erfarenhet av att hjälpa företag att etablera sig
intemationellt både avseende export och import.
Ledningskontoret bedömer att EEN är ett bra komplement till övriga aktörer i det
företagsfrämjande systemet på Gotland som arbetar med att öka tillväxten på
Gotland. Vidare skapas förutsättningar för att nå målet i Hållbar tillväxtplan Gotland
2016-2020 "Värdet på den gotländska exporten ökar med 20 procent tlnderprogramperioden. "
Med anledning av ovanstående föreslår ledningskontoret att regionstyrelsen beviljar
medel till projektet.

Beslutsunderlag

Ansökan 2016-02-24.

Ledningskon

et

kickas till
Sökande, näringslivsenheten

3 (3)

Ledningskontoret

Ärende RS 2016/137
8 april 2016

Regionstyrelsen

Enterprise Europe Network Gotland - Ansökan om medel
för regionala tillväxtåtgärder
Regionstyrelsens önskade vid möte 2016-04-05 kompletterande underlag som
förtydligar ansökningsförfarandet i ärendet.
Redogörelse

Enterprise Europé Network Gotland ansökte och blev beviljade medel för ett
pilotprojekt under 2015, beslutet fattades på delegation av Näringslivschefen.
Näringslivsenheten har haft kvartalsvisa avstämningsmöten med EEN och
Almi för att följa projektets genomförande och se hur insatsen passar in i det
företagsfrämjande systemet på Gotland. Vid dessa möten har även frågan om
fortsatt finansiering av verksamheten efter pilotprojektets avslutning
diskuterats.
Både företag som fått hjälp av EEN och ALMI uttrycker ett behov att fortsatt
verksamhet för att öka internationaliseringsgraden hos de gotländska företagen.
Näringslivsenheten rekommenderade EEN att ansöka om regionala
tillväxtmedel för fortsatt verksamhet baserat på den tidigare ansökan om
pilotprojektet.
Ansökan kan därför sägas ha processats fram i dialogform under hela 2015 och
ansökan beskriver väl de insatser EEN erbjuder de företag på Gotland som har
internationaliseringsplaner.

Peter Bloom
Näringslivsstrateg

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland
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Gotland

REGION GOTLAND

Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
Projektets namn
Enterprise Europe Network Gotland

Uppgifter om sökande
Sökande
Ahni Företagspartner Jönköping AB

Organisationsnummer

556488-1281

KIubbhusgatan 13

Postnummer och ortnamn
553 03 Jönköping

Försaniling/socken
Jönköpings län

Telefon
036-306500

e-post
malin. jonsson@ahni.se

hemsida
www.ahni.se/jonkoping

Postadress

Kontaktpersoner
Kontaktperson

Kontaktperson i frågor som rör projektets ekonomi

Malin Jönsson

Malin Jönsson

Telefon
036-306509

Telefon
036-306509

e-post
malin.ionsson(aJahni.se

e-post
malin.ionsson(aJahni.se

1. Allmänna uppgifter
Datum för projektstart
2016-01-01

Datum för projektslut
2018-12-31

Sökt belopp

Momsskyldighet
Är sökande momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?
D Ja
X Nej (bifoga intyg från skatteverket)
Betalningssätt
U tbetalning skall ske till (ange endast ett alternativ)
D Plusgiro nr:
X Bankgiro nr: 545-3295
Andra offentliga medel
Har andra offentliga medel sökts för projektet?
XJa, från vem har medel sökts? Tillväxtverket, EU-kommissionen
Upphandling
Omfattas sökande av Lagen om offentlig upphandling (LOU)?
XJa
D Nej

D

Bank-konto nr:

D Nej

D Ej aktuellt

1(8)
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Tid- och aktivitetsplan

Startdatum

Slutdatum

Kostnad

Even t! seminarier

2016-01-01

2018-12-31

40000

Företagsrådgivning

2016-01-01

2018-12-31

50000

Marknadsföring

2016-01-01

2018-12-31

40000

Partnersökningar

2016-01-01

2018-12-31

50000

Utvärdering och slutredovisning

2016-01-01

2018-12-31

20000

Projektledning

2016-01-01

2018-12-31

30000

2.Indikatorer - projektets mätbara resultat (utfallet ska redovisas i ~rojektets slutrapport)
Temaindikatorer

Vid projektstart

Vid projektets slut

Antal event! seminarier

O

15

Antal supportade företag

O

60

Antal nyhetsbrev

O

12

Partnersökningar! affarsförfrågningar

O

20

Antal affårsavtal

O

8

Resultatindikatorer

Totalt antal

varav kvinnor

varav män

Deltagare seminarier! event

150

45

105

Partnersökningar! affarsförfrågningar

20

6

14

Rådgivningar

60

18

42

3. Kostnadsbudl1:et (fyll ifrån sid. 4)
Faktiska kostnade~ ...
Egen personal
Externa tjänster

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Investeringar
Summa kostnader

2016

2017

2018

Totalt

350000

350000

350000

1050000

100000

100000

100000

300000

10000

10000

10000

30000

90000

90000

90000

270000

O

O

O

O

550000

550000

550000

1650000

2(8)
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4, Finansierin!!'sbud!!-et
Offentlig lro":taJtfiri~aierlng

201(;: ;

2017

.-.

.- 2018

;·Totalt

Region Gotland anslag 1:1, regional tillväxt

275000

275000

275000

825000

Tillväxtverket, EV-kommissionen

275000

275000

275000

825000

Summa offentlig kontantfinansiering

Summa offentliga bidrag i annat än pengar

Summa privat kontant medfinansiering

Följande bilagor är obligatoriska att bifoga ansökan:
Bilaga ilr . BiIagan.inamn

.

1

Detaljerad projektbeskrivning

2

Dokument som styrker firmateckuarens behörighet
Intyg från Skattemyndigheten i det fall projektet inte är redovisningsskyldigt for moms

Följande bilagor ska bifogas ansökan om tillämpligt:
Bilaga nr

BiIaga~8 namn
Anställningsavtal eller lönespeciflkation (avser kostnader för "egen personal")
Fristä11ningsintyg (Intyg som styrker *nstledighet från ordinarie tjänst)
Konsultavtal
Upphandlingsunderlag

3(8)
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5. Budgetspecifikation:
E~gen personal
Namn ochåil>.#ä~ppgift

,.;.'

~>

1JruttoUln pej:. '.' So<;. avg. per 'Antal

manoW. ..' . manad

M.lin Jönsson
Hanna Fransson
Elin Berlin
Max Sundvall
Summa:

44000
35000
30000
44000

.

'ri,l1iiådei:

20020
13271
11447
20020

4
10,36
3
2

Kostnad.

Ax

256080
500092
165788
128040
1050000

2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018

Externa tjänster

T'yp.'aJ7._..
!~jrtait.'
':."::.(;;'::;',":'.\',1],-', ::,il*,i t:" :··.~t~ftt~::?'i;g; '.' :·"sf!11'1i;fJf'.
. .... ..
'0,;

Föreläsare, konsulter och övriga kostnader i

:'ii~: 21118:,:-;
;(
".
h_.

'!J'otalt

75000

75000

75000

225000

25000
10000

25000
10000

25000
10000

75000
30000

110000

110000

110000

330000

2017

2018

Totalt

Resor till och från Gotland, resor till företag

2015.
90000

90000

90000

180000

Summa:

90000

90000

90000

180000

2015

20""

20n

Totalt

samband med olika event.

Kommunikation och marknadsföring
Lokalkostnader

-

Summa:

Övriga kostnader
Typ av kostnad

Investeringar

ITW~~~
Summa:

4(8)
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6. Projektbeskrivning
Bakgrundsbeskrivning:
Bakgrund
Enterprise Europe Network (EEN) är ett Europeiskt nätverk som startades 2008 av Europeiska kommissionen
med syfte att ge stöd till små och medelstora företag och öka deras konkurrenskraft på den internationella
marknaden. Det långsiktiga målet med nätverket är att skapa ökad sysselsättning och underlätta transnationella
samarbeten mellan företag.

EEN Hnns representerat över hela Europa med över 600 regionala kontor och över 3000 anställda. Förankringen är
som starkast inom Europa, men nätverket har även kontor och personal i länder utanför Europa som av EV anses

vara strategiskt viktiga handelspartners.
I Sverige är Tillväxtverket nationell koordinator och huvudfmansiär för alla 15 svenska EEN-kontor. De svenska
EEN-kontoren är regionalt indelade där varje kontor servar små- och medelstora företag inom sin region. Bakom
varje EEN-kontor i Sverige finns nationella och regionala näringslivsorganisationer så som Almi Företagspartner
och olika forsknings- och teknildnstitut etc.
Jönköpings och Godands lån utgör en av de 15 EEN-noder som fmns i Sverige och Ahni Företagspartner
J önköping AB värdorganisation.
EU-kommissionen och Tillväxtverket ger en grundHnansiering till EEN Jönköping & Godand motsvarande två
heltids~änster samt Hnansiering till vissa event/ seminarier och resor till företagen. För att kunna utöka
verksamheten och därmed servicen till SME bidrar också flera olika regionala aktörer Hnansiellt. Detta leder till
ökad närvaro ~and företagen med fler event/ seminarier, rådgivningar, partnersökningar och internationella
affårsavtal etc.

EEN Jönköping och Gotland har fått utökade medel från Region Jönköpings län, Ahni Företagspartner Jönköping
AB och Region Gotland. Dessa regionala bidrag har lett till att vi kunnat intensifIera och fördjupa arbetet i
Jönköpings lån och på Godand och därmed hjälpa fler företag med sitt internationaliseringsarbete.
2015 var första gången som Region Gotland gav Hnansiella resurser till EEN Godands verksamhet. Projektbidraget
från Region Godand kan ses som ett pilotprojekt där man avsatte ekonomiska resurser för att växla upp och
förstärka det internationaliseringsarbete som EEN redan påbörjat på ön. Pilotprojektet infriade allas förväntningar
och man kunde tydligt påvisa ökad internationell aktivitet hos de gotlånska företagen. (För mer detaljer se
projektets slutredovisning.)
Önskvärt vore därför att EEN Gotland via ett nytt projekt kunde fortsätta sin utökade internationella satsning och
på så sätt också erhålla viss ekonomisk stöttiiing till den utökade verksamheten.

Projekrets syfte: (Vad syftar projektet till?)
Tanken med projektet är att förstärka, fördjupa och komplettera de tjänster som EEN i dagsläget erbjuder
företagen på Gotland. Vi hoppas på sätr kunna hjälpa fler förerag att nå nya kunder på andra marknader, hitta nya
leverantörer, öka samarbeten med andra aktörer och därmed bli mer konkurrenskraftiga.

Projektet ger oss också möjlighet att delta i arbetet med Tillväxtverkets aEHirsutvecklingscheckar för
internationalisering. EEN kommer att Hnnas representerade i partnerskapet för checkarna på Godand och delta i
beslutsmöten, följa upp ansökande företag och ge dem support gällande deras internationaliseringssatsningar.
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Mål: (Vad skall projektet uppnå för resultat?)
- öka EEN:s närvaro på Gotland, vilket leder till ökad kännedom om de

~änster

som vi erbjuder.

- inspirera fler Gotländska företag att våga tänka internationellt

- öka internationaliseringsmognaden hos Gotländska företag
- arrangera fler internationella företagsevent på Gotland

- boka fler individuella internationaliseringsmöten med företag.
- öka antalet företag som hittar nya affarspartners utomlands (både export och import).
- stärka samarbetet med Almi, Science Park, Företagarna, Business Sweclen, Handelskammare banker etc. och

komplettera deras erbjudande till företagen.
- delta i Region Gotlands partnerskap gällande affarsutvecklingscheckar för internationalisering

Målgrupp: (Vem / vilka vänder sig projektet till?)
Projektet vänder sig till små och medelstora företag på Gotland som vill arbeta internationellt och öka sin
konkurrenskraft genom att etablera sig och sina produkter/ ~änster på nya marknader.

Projektorganisation / deltagare: (Vilka medverkar?)
Almi Företagspartner Jönköping AB/Enterprise Europe Network Jönköpings län & Gotland är projektägare.
Projektet konuner att samarbeta med olika organisationer på Gotland så som Almi Företagspartner, Business
Sweden, Science Park, Tillväxt Gotland, Handelskammaren, Företagarna, Region Gotland etc.

Genomförande: (Vad ska göras i projektet för att uppnå syfte och mål?)
Tanken med projektet är att vi ska förstärka och fördjupa det EEN-arbete som bedrivs på Gotland, vilket innebär
att vi kan göra fler och mer specialiserade uppdrag för företagen.
Vi kommer att arrangera seminarier och workshops med olika internationella teman för att öka

internatonlieringsmognaden hos de gotländska företagen. Det kan t.ex. handla om internationell avtalsrätt,
internationella betalningar, immaterialrätt, e-handel, tullar, specifika länder mm. Vilken inriktning det blir kommer
att styras av företagens efterfrågan, andra samarbetspartners planerade aktiviteter och olika

nyheter/direktiv/program från EU-kommissionen.
Vi kommer även att finnas representerade vid större events så som Företagardagen och Almedalsveckan för att
marknadsföra våra ~änster. Dessa mötesplatser ger oss en möjlighet att träffa många företag och andra viktiga
organisationer och samarbetspartners.

Projektet kommer också ges oss möjlighet att besöka ön oftare och vi kommer ha större möjlighet att träffa fler
företag för analys och strategiska diskussioner. När vi fInns på plats kommer vi att boka in personliga möten med
företag som vill internationaliseras, vilket resulterar i att fler företag får möjlighet att söka internationella
affarskontakter framöver. Vi har tillgång till Almis kontor där vi kan ha möten och företagsbesök om vi så önskar.
EEN Gotland kommer också aktivt delta i arbetet med Tillväxtverkets affårsutvecklingscheckar för
internationalisering. EEN kommer att finnas representerade i partnerskapet för checkarna på Gotland och delta i
beslutsmöten, följa upp ansökande företag och ge dem support gällande deras internationaliseringssatsningar.
Projektet ger oss också möjligheten att planera och intensifIera samarbetet med olika aktörer på Gotland så som
Almi Företagspartner, Business Sweden, Handelskammaren, Science Park, Tillväxt Gotland, Region Gotland etc.
På hemsidan www.eengodand.se kommer vi lägga ut nyheter, seminarier och event som har internationellt fokus.
Vi kommer dessutom att presentera olika företag som har arbetat med oss för att tydliggöra våra ~änster och
inspirera andra företag att våga ta steget ut på nya marknader.
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Oct kommer även att tas fram en broschyr med referens företag för att sprida de resultat som vi uppnår med vårt
arbete.

Upproljning: (Hur ska process och resultat analyseras?)
Verksamhetens aktiviteter/resultat läggs in i ett CRM-system där aktiviteterna lätt kan följas upp och granskas. Vi
utvärderar också kontinuerligt alla våra aktiviteter så som event, seminarier, företagskontakter, affärsresor etc. för

att få in värdefulla synpunkter från våra kunder.

7. Horisontella mål- beskriv projektets påverkan inom följande områden:
Folkhälsa
Vi på Enterprise Europe Network försöker hålla oss a' jour med ny lagstiftning och andra förslag till förändringar
inom folkhälsa som påverkar företagare i Sverige.

Integration
Enterprise Europe Network arbetar med att öka internationaliseringsgraden i företag och indirekt hoppas vi alt ökad
handel med andra länder innebär ökad förståelse för andra kulturer och att man ser värdet av ökad mångfald. Ökad
internationalisering av svenska företag bidrar förhoppningsvis till att man även vågar anställa personer med udändsk
bakgrund i högre utsttäckning än tidigare.

Jämställdhet
Tillväxtverket som är koordinator för Enterprise Europe Network i Sverige har som målsättning att 20% av de
företag som får support via nätverket ska ledas av kvinnor.
Därför är det naturligt för oss att tänka jämställdhet i vårt arbete med företag och vi försöker kontinuerligt bli bättre
på att hitta/inspirera fler kvinnligt ledda företag alt arbeta internationellt.
Miljö
EU-kommissionen har under de senaste åren tillsatt extra resurser till de EEN-kontor som önskar arbeta med miljöoch energifrågor. Då ett av våra fokusområden har varit just miljö och energifrågor under en längre tid var det helt

naturligt för oss att engagera sig i fler olika projekt med miljö- och energifokus.
Under de senaste åren har tninst 50 företag deltagit i olika miljörelaterade projekt.
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Ort, datum
Jönköping 2016-02-16

Namnförtydligande
Eva Sundman, VD
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113 79 STOCKHOLM

LEKMANNlIREVISOR (ER)
420307-3970 Sandberg, Kai Stellan, Gubbhagsgatan 2, 561 31 HUSKVARNt>,

FIRMATECKNING
Firman tecknas av scyrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna
Fir:man tecknas aven av
ledamöterna
i förening med
Sundman, Eva Chriscina
Dessutom har verkst.äl.lande direkeören rätt att teckna firman

beträf:ande löpande förvaltningsåtgärder
FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER
Sl:yrelsen skall bestå av J ägst <I och högst 8 ledamöter.

BOLAGSORDNING
Datum för senaste ändringen: 2007-04-02
FÖRBEHÅLL/AVVIKELSER/VILLKOR I BOLAGSORDNINGEN
Hembudsförbehall
VERKSAMHET
Riksdaqen har beslutat om en r.y organi.sation för insatse.:
i.nkriktade på småföretagsutveck:!.ing (prop. 1993/94:40, bet. 1993
/94:NUll, rskr 1993/94:80). BeS;,utet innebär bl.a. att de
länsvisa ulvel.;klingsfonderna ska ersättas av regionals
ur.:·N:c;"lingsbolag som skall ägas av ett moderbol03.g och regionala
intressenter.
Det övergripande målet med verksamheten Cir a;:t främja utveckling

av konkurrenskraftiga sma och medelstora företag och sti:nulcra
!1yföreLagende i syfte a:t skapa ti llväxt och föl:;:nyeJ.se i svenskt
näringsliv.

Ver~:samheten

skall J.

eE,~lghet

m.ed statsmakternas

besluL och med utganqspunkt: i

regionens behov omfatta de::'s
grundläggande informf:lt.ion och ri..dglvr:inq till nya och existerande
smaf6retag, dels finansier.ing och strategisk radgivning.
So1.aqet skall pa mOderbclag9ts uppdrag

b(~n~da,

besluta och följa

upp ärenden om företags!inansiering enligt sl.5tl:g förordning.
Bolag!::: skall ej bt2c\r.i.va sadan

bankrörelseiagen 1987:617.
RÄKENSKAPSÅR

Dla·3010512

ver:ks2.mh?~

som avses i
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Tel: +46 (0)77! _6 7 0 67()
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Certificate of Good Standing

I, Anna-Karin Östin, of Bolagsverket, the Swedish Comparnes Registration Office, do hereby
certify tha t

Almi Företagspartner Jönköping Aktiebolag
registration number: 556488-1281

(

\

is a duly incorporated company under the laws of Sweden and is in good standing and has
a legal corporate existence as far as the records of this office showas of the date stated below.
In testimony hereof, I have hereunto set my hand and the official seal of Bolagsverket at
Sundsvall, this 25'" day of March in the year of two thousand and fourteen .

•

Anna-Karin Östin

Bolagsverket, the Swedish Companies Registration Office, 15 the official registrat of limited comparues and other
forms of business enterprisc in Sweden. Before a Ccrtiflcate of Good Standing is issued, the rccords kept by this
office are examined to ensurc that the following requirements are fulfilled for the company in quescion:

company
company
company
company
the company

the:
the
the
the

has a regtstered campetenr board of directors
has arcgistered qualified auditor, if required
has fulfUled its obligations regarding the correct filing of its annual report
is not the subject of company division, winding up or bankruptcy procecdings
has not been dissolved as the result of a merger and has not been struck off the
reglster for any other reason

Thc Certificate is signed by an official authonzed to issue these and similar documents on behalf of Bolagsverket,
the Swedish Companies Registratian Office.
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Ledningskontoret

Tjänsteskrivelse

Patrik Pettersson

RS 2015/745
25 februari 2015

Regionstyrelsen

Motion. Närvarorätt i styrelse och nämnd för förtroendevald
som inte är ledamot eller ersättare
Förslag till beslut
• Ledrungskontoret överlämnar ärendet utan eget förslag .

Sammanfattning

I en motion den 18 november 2015 (Rf § 302/2015) har Elin Bååth (Fi) yrkat att
regionfullmäktige enligt 4 kap. 23 § kommunallagen beslutar om närvarorätt vid
sammanträden med nämnd för en ledamot eller en ersättare av fullmäktige.
Ledrllngskontoret överlämnar ärendet utan eget förslag. Kommunallagen tillåter med
viss precisering den föreslagna lösrungen. Det är därför en lämplighetsfråga för de
förtroendevalda om småpartierna skall beredas insyn genom närvarorätt.
Ledrllngskontoret vill frambålla att om förslaget skulle införas, får det konsekvenser
för rutiner om vem som skall kallas till sammanträden och troligen en ökrllng av
kostnaderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda. Skulle ett bifall övervägas
bör det med hänsyn till frågan om vem som skall kallas preciseras vill<en
förtroendevald som har rätt till närvarorätt i en angiven nämnd. Det kan ske
generellt, t.ex. ledamoten i fullmäktige AA skall ha närvarorätt vid sammanträden
med styrelsen och övriga nämnder. Det kan även ske för en eller flera specifika
nämnd eller nämnder, t.ex. ersättaren i fullmäktige NN skall ha närvarorätt vid
sammanträden med styrelsen.
Beslutsunderlag

Elin Bååths motion den 18 november 2015 om närvarorätt
Denna ~änsteskrivelse den 25 februari 2016
4 kap. 1 § kommunallagen, se httrs:/ /lagcn.nu/1991 :900#1(-11' I
4 kap. ~ ommunallagen, se https:/ /lagen.nu/ 1991 :900#1(-11'2.'
./

Pe r Lindvall
r. giondirektör
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Motion:
Till:

Inför närvarorätt
Regionfullmäktige

Enligt kommunlagen 4 kap 23 § får fullmäktige besluta att en förtroendevald som inte är ledamot
eller ersättare i en viss nämnd eller styrelse skall få närvara vid sammanträden och delta i
överläggningarna men inte i besluten. Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde skall ha
rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Att inte ha närvarorätt innebär för partier, som inte av egen kraft eller genom samverkan har en
plats i regionstyrelsen eller samtliga nämnder, ett informationsunderläge som gör att deltagandet
under regionfullmäktige sker på andra villkor än för de partier som har en plats i regionstyrelsen
och nämnderna.
Möjligheterna till insyn stärker inte bara den demokratiska förankringen utan möjliggör även att alla
partier har jämlika förutsättningar inför arbetet i regionfullmäktige. Detta innebär att det offentliga
samtalet under regionfullmäktiges sammanträden kommer att bygga på mer jämlikt fördelad
information vilket förbättrar samtalsklimatet och skapar en bättre grund för tydligare och öppnare
diskussioner.

Jag yrkar därför på
- Att regionfullmäktige beslutar att införa närvarorätt i regionstyrelsen samt nämnderna i
enlighet med kommunallagen 4 kap 23 §.
- Att förtroendevald som närvarar kan vara ordinarie ledamot eller ersättare i
regionfullmäktige.

Elin Bååth, Feministiskt initiativ

2015-11-18

Ledningskontoret

50

Tjänsteskrivelse

Per Lundin

RS 2015/346
3 mars 2016

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Inför skärpta regler för beredning och
beslut av medborgarförslag
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Medborgarförslaget avslås .

Sammanfattning

I ett medborgarförslag från Leif Gustafsson föreslås att det ska införas skärpta regler
för beredning och beslut av medborgarfötslag.
Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås med motiveringen att de
påpekade långa svarstidema numera har minskat och att de flesta förslagen är
besvarade inom ett år.
Ärendebeskrivning

Leif Gustafsson föreslår att det ska införas skärpta regler för beredning och beslut av
medborgarförslag.
Förslagsställaren anser att:
1. Ett medborgarförslag skall beredas och beslutas inom ett år efter inlämnandet.
2. Vid en ev. komplicerad beredning kan tidsfristen förlängas efter samråd med
förslagsställaren.
3. Beslutet skall vara anringen bifall eller avslag och väl motiverat.
4. Om medborgarförslaget är otydligt eller handlar om förslag som regionen inte
råder över skall förslaget återremitteras till förslagsställaren för revidering
omgående.

Ltdllillgskontoret håller med förslagsställaren om att det kan förekomma långa
svarstider, som sträcker sig längre än ett år. I kommunallagens 5 kap. 33 § står det att
"En motion eller medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta
beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarfötslaget väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som
framkommit vid betedningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
1 (3)
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2015/346

Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning. "
Flera gånger har just detta påpekats i fullmäktige och det har även i protokoll från
fullmäktige utgått uppmaningar till nämnderna om vikten av kortare svars tider på
medborgarförslagen. Uppföljning av detta har även av regiondirektören gjorts ut till
förvaltningarna. Ledningskontoret bedömer att detta fått effekt och att svarstiderna
från nämnd kortats ned.
De medborgarförslag som inte har avgjorts redovisas vid två tillfallen per år i
regionfullmäktige.
Vad gäller avskrivning av ärendena så har fullmäktige ställt sig tveksamt till detta med
motivering att alla medborgarförslag ska besvaras och en nämnd inte ska ha
möjlighet att låta bli att svara genom att "ligga" på ett ärende längre tid än ett år.
Vid respektive förvaltnings handläggning av ärenden är den gängse gången att förslag
till beslut helst bör vara avarten avslag eller bifall. I ~änsteskrivelsen ska en
bedömning lämnas som vägledning inför det, i slutändan, politiska beslutet.
Fullmäktige har och använder sig även av möjligheten att direkt besluta om ett
medborgarförslag ska beredas eller inte - om det är en angelägenhet för Region
Gotland och något som man råder över.
Allmänt om medborgarförslag

Den som är foll<bokförd på Gotland, får sedan halvårsskiftet 2004, väcka förslag i
region fullmäktige. De kallas för medborgarförslag.
Denna rättighet gäller såväl barn och ungdomar som personer med utländsk
bakgrund som inte har kommunal rösträtt. Denna förslagsrätt tillkommer endast
foll<bokförda, inte föreningar, företag eller lilmande. Begreppet medborgarförslag
används för att skilja förslaget från de motioner som lämnas av regionfullmäktiges
ledamöter.
Det är regionfullmäktige som fattar beslut om medborgarförslag som är av större vilit
för Gotland. Övriga medborgarförslag kan regionfullmäktige överlämna till
regionstyrelsen eller andra nämnder att fatta beslut om.
Vid årsskiftet 2015 har Region Gotland fattat beslut om drygt 650 medborgarförslag,
sedan starten vid halvårsskiftet 2004.
Alla beslutade medborgarförslag är utlagda på Region Gotlands hemsida
htt]1:/ /www.gotlantl.sc/15125. Där finns även den blankett som ska användas för att
lämna in ett medborgarförslag. Under detta år är målsättningen att denna ska kunna
lämnas in elektroniskt med e-identifiering (bank-id eller motsvarande).
Kostnader för ett medborgarförslag

Ledningskontoret har försökt att beräkna kostnaden för ett "genomsnittligt"
medborgarförslag, från att det lämnats in till dess att ett politiskt beslut har fattats
och förslagsställaren har fått detta besked.
De försil<tiga och inte helt lätt genomförbara berälmingar som har gjorts visar på en
kostnad på drygt 10 000 kr per förslag. Detta under förutsättning att förslaget har
delegerats till nämnd för avgörande och beslut.

i
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Ledningskontoret
Region Gotland
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Tjänsteskrivelse
RS 2015/346

Bedömning

Ledningskontoret anser att medborgarförslag fyller sitt syfte att ge allmänbeten en
möjlighet att göra sin röst hörd och att i någon mån kunna påverka den förda
politiken i Region Godand. Inkomna medborgarförslag har i en del fall inte blivit
åtgärdade inom den föreslagna tidsrymde på ett år. Detta är olyckligt och påpekanden
om detta har gjorts av regionfullmäktige, men även av ledningskontoret, till
nämnderna och deras förvaltningar. Kontoret bedömer att det har skett en
förbättring sedan detta påtalats.
Det är dock på sin plats att åter igen påpeka vilcten av att inlämnade medborgarförslag bereds och far ett politiskt beslut innan ett år har gått.
Ledningskontoret förslår att regionstyrelsen avslår medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2015-05-20

Skickas till

Förslagsställaren
Alla nämnder
Anmäls efter beslut till fullmäktige

3 (3)
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MEDBORGARFÖRSLAG
Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
62181 VISBY

2015 -05- ZO
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv h1lr kortfattat vad du anser att regionfullmllliige skall besluta om. Texta tydligt.

Införandet av skärpta regler för beredning och beslut
av Medboraarförslaa
Se bilaaa 1a
Motivering
Skriv bilr varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt

Se bilaga 1b

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

~

O

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda
dfiörslag · te "'I' behandlas som ett medborgarförslag.

·nl\!

By

,..--II
llJJV
\lM
Namn~jt
Leif ~"'~~taf~
Ad",,,
KajIungs 3247
N

Datum

2015-05-1S

\

Postadress

624 53 Lärbro
l.h.austafsson@.tele2.se

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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54

Bilaga la

Införandet av skärpta regler för beredning och beslut av Medborgarforslag
l. Ett medborgarförslag skall beredas och beslutas inom ett år efter inlämnandet.
2. Vid en ev. komplicerad beredning kan tidsfristen förlängas efter samråd med
förslagsställaren.
3. Beslutet skall vara antingen bifall eller avslag och väl motiverat.
4. Om Medborgarförslaget är otydligt eller handlar om förslag som regionen inte råder
över skall förslaget återremitteras till förslagsställaren för revidering omgående.

Bilaga lb
Sedan 2004 har det varit möjligt för vissa medborgare på Gotland att lämna
medborgarförslag. Denna möjlighet har bara blivit ett spel för gallerierna då
handläggningstiderna blivit oacceptabelt långa. För närvarande finns 28 ärenden äldre en l år,
trots att det är sagt att beredningstiden bör vara ett år. 13 av dessa är äldre än två år. Ett av
dessa medborgarförslag är fria bussresor under lågtrafik för pensionärer. Jag lämnade in det
den 18 april 2012. Förslaget remitterades till tekniska nämnden där det har blivit liggande,
man har inte ens fått det vidare till pensionärsrådet för yttrande. Det är därför nödvändigt att
tydliggöra tidsfristerna för beredning och beslut. Vid en ev. komplicerad beredning kan
tidsfristen förlängas efter samråd med förslagsställaren. Beslutet skall vara tydligt antingen
bifall eller avslag.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/30
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Mats Magnusson

Datum 21 mars 2016

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Avskaffa delade turer m m inom Region
Gotland
Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses besvarat med ledrllngskontorets redogörelse för arbetet
med att minska antalet delade Mer och oönskade deltider.

Bakgrund
Ola Bafdell föreslår i ett medborgarförslag att "delade Mer skall tas bort från Region
Gotland. Alla nya ~änster skall vara heltid vid nya anställningar. Så Region Gotland
kan bli en attraktiv arbetsgivare"
I den politiska majoritetens avsiktsförklaring framgår att möjligheten att arbeta heltid
är en viktig del i arbetet att bli en attraktiv arbetsgivare.
Visionen är att regionen inte har några oönskade deltider. Målvärdet i styrkortet är att
98 % av medarbetarna ska ha önskad sysselsätmingsgrad.

Delade t"rer
Delade Mer finns inom socialförvaltningen. Vid kartläggning av nuläget i
socialförvaltningen kan konstateras att delade Mer förekommer främst inom
äldreomsorgen och då inom hem~änst dag och särskilt boende. För hem~änsten
konstateras att huvuddelen av grupperna har delade Mer på schemat, främst på
helgen. För särskilt boende konstateras att omkring hälften av boendena har delade
Mer på schemat, främst på helgen.
Delad M definieras som arbetspass med en längre rast (minst tre timmar) under
~betsdagen. Tex arbete: 7-12 rast: 12-16 och arbete: 16-20.
Socialförvaltningen har tagit fram en handlingsplan för att minimera antalet delade
Mer som bl a handlar om att alltid se över möjligheten att minimera andelen delade
Mer vid förändrat bemanningsbehov och att utarbeta schema utan delade Mer och
med höga sysselsättningsgrader.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsa!len 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000·0803

Postadress SE·G2I 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr

RS 2015/30

Heltidsanställningar
I kardäggningen i samband med bokslut 2015 har 63 medarbetare i Region Godand
angett att de skulle önska högre sysselsätmingsgrad. Det innebär att ca 99% av
medarbetarna har önskad sysselsättningsgrad. Målvärdet i styrkortet uppnås.
Att 99% har önskad sysselsätmingsgrad innebär inte att andelen heltider ligger på den
nivån.

Möjligheten att inrätta heltidsanställningar och att få bort delade turer i scheman är
två delar av samma problematik.
Att enbart inrätta heltidsanställningar och helt eliminera delade turer är en balansgång
mellan ekonomiska förutsättningar och personalpolitiska ambitioner.
Med tanke på de ekonomiska förutsätmingarna är det i dagsläget inte möjligt att helt
ta bort deltidsanställningar eller delade turer. Däremot går det även i ekonomiskt
kärva tider hålla kvar inrikmingen att så långt det är möjligt anställa medarbetare på
heltidsanställningar och undvika delade schematurer. I förlängningen kommer det
också att vara nödväncligt om man ska kunna rekrytera och behålla medarbetare.
I regionens styrkort är frågan om sysselsätmingsgrad en framgångsfaktor och i
jämställdhetsplanen framgår att förvalmingarna ska arbeta med åtgärder för att
minimera oönskade deltider.

Bedömning
Ledningskontorets bedömning är att medborgarförslaget besvaras genom
redovisningen av arbetet med att minska antalet delade turer och oönskade deltider.

//
//
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MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Änr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
62181 VISBY

2015 -01- 1 g
REGION GOTLAND

FÖl'slaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta 0111. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut SOI11 du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

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

D
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym ulan del 111<lste gå aU utreda om du ~ir folkbok förd på Gotland.
Ofullständiga uppgirtcr kan leda Ull atl ditt förslag inte kan behandlas som elllllcdborgarförslag.
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Ledningskontoret

Tjänsteskrivelse
RS 2016/209
29 mars 2016

Äsa Högberg

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för kapitalkostnader 2016.
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige
• Nämndernas anslag för kapitalkostnader, avskrivningar och internränta, ökas
respektive minskas med netto 950 000 ktonor.
• Tilläggsanslag beviljas berörda nämnder med 950 000 ktonor. Medel anvisas w:
regionens Eget kapital.

Sammanfattning

Kapitalkostnaderna, dvs avskrivningar och internränta, ska justeras till 2016 års nivå i
budgeten för de anslagsflnansierade verksamheterna. Detta innebär att den differens
som fInns mellan budget och redovisning rättas till och nämndernas anslag för
avskrivningar och internränta ökas respektive minskas enligt bifogad tabell. Totalt
sett innebär detta att nämndernas ramar ökas med 950 tkt och att det budgeterade
resultatet för regionen blir 33 mnkt.
Ärendebeskrivning

Differensen mellan anläggllingsredovisningen och budgeten justeras med hjälp av
förändring av kapitalkostnadskompensationen. Endast de anslagsfInansierade
verksamheterna kompenseras. Övriga verksamheter justeras via interna och/ eller
externa priser.
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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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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/209

Kapitalkostnader 2016
Förvaltning

Anläggnings-

Budget

redovisning

2015

O

O

Differens

Budgetkompensation

Regionstyrelsen
varav
Politikerorganisationen

O

O

3561

2640

921

921

12617

16262

-3645

O

262277

252997

9280

-225

Samhällsbyggnadsförvaltningen/RT

3858

3005

853

853

Byggnadsnämnden

1278

1611

-333

-333

161

188

-27

-27

2852

2845

7

7

16017

15617

400

400

5871

6130

-259

-259

3945

3679

266

266

25318

25971

-653

-653

845

845

O

O

338600

331790

6810

950

Ledningskontoret
Serviceförvaltningen

Tekniska nämnden

varav
Teknikförvaltningen

Miljö- o hälsoskyddsnämnden
Kultur- o fritidsnämnden
Barn- o utbildningsnämnden
Gymnasie- o
vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- o sjukvärdsnämnden

Finansförvaltningen
Summa

Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker att justering medges för de ökade kapitalkostnaderna och
att medel anvisas ur regionens Eget kapital.

Samtliga nämnder
Serviceförvaltningen/Konsult och service
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Kapitalkostnader 2016
Förvaltning

Regionstyrelsen
Politikerorganisationen
Ledningskontoret
Serviceförvaltningen
Tekniska nämnden
Teknikförvaltningen
SamhällsbyggnadsförvaltningenJRT
Byggnadsnämnden
Miljö-o hälsoskyddsnämnden
Kultur- ofritidsförvaltningen
Bam- outbildningsförvaltningen
Gymnasie- o vuxenutbildningen*
Socialförvaltningen
Hälso- o sjukvårdsförvaltningen
Finansförvaltningen
Summa

Anläggningsredovisning

Budget
2015

Differens

Budgetkompensation

O
3561
12617

O
2640
16262

O
921
-3645

O
921
O

262277
3858
1278
161
2852
16017
5871
3945
25318

252997
3005
1 611
188
2845
15617
6130
3679
25971

9280
853
-333
-27
7
400
-259
266
-653

-225
853
-333
-27
7
400
-259
266
-653

845

845

O

O

338600

331790

6810

950

Finansförvaltningen

Totalt

Avskrivning
budget
O
2170
14798
148634
O
2453
1483
171
2389
13 080
5251
3187
22413

diff
O
845
-3502
5050
O
655
-312
-21
-82
318
-133
281
-437

O

O

O

8451

845

O

845

O

216029

2662

119909

115761

4148

338600

6810

218691

Internränta
anläggn
budget
O
O
546
470
l 321
1464
96408
92131
12 185
12232
750
552
128
107
11
17
545
456
2619
2537
753
879
477
492
3342
3558

diff
O
76
-143
4277
-47
198
-21
-6
89
82
-126
-15
-216

totalt
O
3561
12617
250092
12185
3858
1278
161
2852
16017
5871
3945
25318

diff
O
921
-3645
9327
-47
853
-333
-27
7
400
-259
266
-653

5

Förvaltning
Politikerorganisationen
Ledningskontoret
Serviceförvaltningen
Teknikförvaltningen
Teknikförvaltningen annuitet
SamhäIIsbyggnadsförvaltningen
Byggnadsnämnden
Miljö- o hälsoskyddsnämnden
Kultur- ofritidsförvaltningen
Bam- outbildningsförvaltningen
Gymnasie- o vuxenutbildningen
Socialförvaltningen
Hälso- o sjukvårdsförvaltningen

anläggn
O
3015
11296
153684
O
3108
l 171
150
2307
13 398
5118
3468
21976

6

Resultatenheter
Kompenseras inte for forändringar av kapitalkostnader

Verksamhet

Anläggning

Budget

Differens Kompensation

768
63
4514
540
441
13 527
3837
24565
2029
4216
9494
8017
1228
47831
3205
138002
262277

392
50
4809
1698
445
13 930
3175
23586
2056
4930
9924
7598
l 331
45203
2849
131021
252997

376
13
-295
-l 158

O

7

-7

O

12617

16262

-3645

O

274894

269266

5628

-225

Teknikförvaltniugen

RE

RE
RE
Affärs

Affärs
Affärs
RE

Il Nämnd o styrelseverksamhet
221 Gemensam verksamhet
226 Teknisk verksamhet
22 Teknisk verksamhet
23 Särskilda uppdrag skattefin
24 Gatu och Väghållning
25 Parkverksamhet
712-713 Semby/Camp + Komfastigh
714-715 Exploatering + Markreserv
721 fastighetsförv hamn
722 Linjehamnar
723-727 Övr hamnar
73 Kollektivtrafik
74 Vattenförsörjning o avlopp
75 Avfallshantering
94 Fastighetsförvaltning
Summa TKF

-4

-403
662
979
-27
-714
-430
419
-103
2628
356
6981
9280

376
13

O
-l 158
-4
-403
662

O
-27

O
O
419
-103

O
O
O
-225

Miljö- o hälsoskyddsnämnden

RE

29 Alkoholtillstånd
Serviceforvaltningen

RE

Alla
Totalt

RE=resultatenhet
Affärs= Affärsdrivande verksamhet, också resultatenhet
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Ledningskontoret

Tjä nsteskrivelse

Äsa Högberg

RS 2016/171
31 mars 2016

Regionstyrelsen

Bestämmelser för färdtjänst
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om förändringar i
Bestämmelser för fard~änst enligt tekniska nämndens förslag.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har gjort en översyn av bestämmelserna för fard~änst som en del
av besparingsåtgärder samt en anpassning av bestämmelserna till övriga landet.
Bedömning

Ledningskontoret anser att förslaget är tydligt avseende vilka regler som gäller för
fardtjänst, både för brukaren samt eventuell ledsagare eller medföljare. Begränsning
för resor med rard~änst i annan kommun införs i form av maxsträcka 3 mil.
Den ekonomiska effekten av förslaget är beräknad till en besparing på cirka 300 tkr
per år.
Ledningskontoret stödjer tekniska nämndens förslag.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2016-02-17, §39 med bilagor.

Skickas till
Tekniska nämnden
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000·0803

Postadress SE~621 81 Visby

E~post

Webbplats www.gotland.se

regiongotland@gotland.se
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Region

Gotland
Tekniska nämnden 2016-02-17

Protokoll

TN§

39

Bestämmelser för färdtjänst

AU §

10

TN 2015/2538

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden föreslår region fullmäktige besluta om förändringar i
"Bestämmelser för f:-irdtjänster" enligt tekniska nämndens förslag.

Föredragande; enhetschef kollektivtraftk Anita Carlsson och handläggare Ewa Swedare
Riddaregard.
En översyn av bestämmelserna för fardtjänst är föreslagen som en del av
besparingsåtgärderna samt en anpassning av bestämmelserna till övriga landet.
I översynen av bestämmelser för f:-irdtjänst föreslås följande ändringar i Bestämmelser
för f:-irdtjänst.
Färdtjänst är en del av kollektivtraftken. En f:-irdtjänstresa kan bestå av olika
fordons typer.
Färdtjänstresor ska beställas senast 1 timme före önskad avresetid, gäller över
hela Godand för att få bättre samplanering av resor.
Om resan inte avbokas i god tid kan färdtjänstresenären bli
återbetalningsskyldig.
Färdtjänstresenär som är folkbokförd på Godand kan få tillstånd till att
åka färdtjänst i annan kommun/län, dock längst 3 mil.
Resegaranti vid försening utreds, därefter beslutar tjänsteman som
Tekniska nämnden har delegerat uppgiften till, om ersättning ska utgå.
Förslaget får följande ekonomiska konsekvenser innebärande att;
De resor som genomförs på fasdandet kommer att innebära en beräknad besparing på
drygt 300 000 la/år.

Protokollsutdrag
RS+handlingar
Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Bilaga 1

BESTÄMMELSER FÖR FÄRDTJÄNST
Antagna av fullmäktige 2001-11-26. Ändrad 2007-03-19, 2009-02-23,
2010-04-19 (av kommunstyrelsen p~ delegation) och 2014-10-27 § 21.

Personers rätt till färdtjänst regleras i lag (1997:736) om
färdtjänst.
I dessa bestämmelser redovisas vad region Gotland har beslutat att gälla för f.irdtjänst på
Gotland, utöver vad som regleras i lagen.

l. Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken på Gotland.
Detta betyder att f.irdtjänstresenären, liksom andra kollektivtraftkresenärer kan få dela
fordon hela eller delar av resan. Färdtjänst med byte av ohlm fordons typer kan förekomma.
Uppehåll får inte göras under fårdtjänstresor. Färdtjänstberättigad kan använda f.irdtjänsten
för resor i annan kommun/län.
Tekniska nämnden ansvarar för att pröva rätten till f.irdtjänst för personer som är
foll<bokförda på Gotland. Beslut fattas av de tjänstemän som Tekniska nämnden har
delegerat uppgiften till.
1.1.

ledsagare

Efter individuell prövning kan rätt till ledsagare beviljas om funktionsnedsättningen medför
att den Cårdtjänstberättigade måste ha hjälp av annan person, utöver föraren, under resan
eller till och från fordonet. Ledsagare beviljas inte om man endast behöver hjälp på
resmålet. Ledsagare ska resa samma sträcka som den Cardtjänstberättigade. Ledsagaren reser
utan avgift. Den som är ledsagare ska ldara av att bistå med den hjälp som resenären
behöver under hela resan, från dörr till dörr.
1.2.

Medresenärer

Medresenär är sällskap till den som har rätt till f.irdtjänst. Den Cård~änstberättigade har rätt
att ha med en (1) medresenär utöver ledsagaren. Medresenären ska resa samma sträcka som
den f.irdtjänstberättigade. Medresenärer betalar samma avgift som den fardtjänstberättigade.
1.3.

Barn

Barn upp till 18 år som hör till den f.irdtjänstberättigades fatnilj får resa samma sträcka som
den Cårdtjänstberättigade.
Priset för barn är sa1ll1na som i den allmänna kollektivtraftken.

1
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2. Antalet resor
Den färd~änstberättigade kan beviljas fritt antal reser eller ett begränsat antal resor utifrån
sökandes funktionsnedsättning och möjlighet till att resa med allmänna kommunilmtioner.
För arbetsresor och utbildningsresor mellan bostaden och arbetsplatsen respektive
utbildningslokalerna kan ett periodkort köpas som gäller för en tur- och retnrresa per dag.
För resor i annan kommun/län beviljas resor upp till 3 mil/enkelresa.

3. Hur skall resan beställas
Region Gotland anlitar en beställningscentral som har uppdrag att administrera
fardtjänstresorna och resor skall därför beställas hos den beställningscentral som Region
Gotland anvisar.
Färdtjänstresor ska beställas senast en timme före önskad avresetid. Om resan inte ska
genomföras måste den avbokas vid beställningscentralen. KollektivtrafIkenheten lämnar
information angående boltning och beställning av biljetter för fardtjänstresor i annan
kommun/län.

3.1.

Samordning

Färdtjänst, det vill säga den särskilda kollektivtrafiken, jämställs med den allmänna
kollektivtrafiken. Detta innebär att resorna kan planeras enligt tidtabell. Vid samordning
kan restiden förlängas med högst 50 % jämfört med tiden för direktresa. Resorna kan
förskjutas för samplaneringen.

4. Avgifter
Regionfullmäktige beslutar efter förslag från Tekniska nämnden vilken taxa som skall gälla
vid f:~rdtjänstresa. Avgifterna framgår av "Taxor för resor i all kollektivtrafik inklusive
f:~rdtjänst och sjukresor". Om en f:~rdtjänstresa sker med byten betalas en egenavgift för
hela resan. Samtliga avgifter, förutom avgiften för periodkort, betalas direkt efter
genomförd resa till föraren eller faktnreras i efterhand för de resenärer som anmält detta
betalningssätt till Teknikförvaltningen. Vid faktureting tillkommer faktnreringsavgift enligt
Tekniska nämndens beslut.
Om resan inte avbokas kan fard~änstresenären bli återbetalningsskyldig.

5. Resegaranti vid försening
Resegaranti gäller när försening uppstår vid hämtning av kund. Om hämttiden försenas
med mera än 20 minuter från den utlovade tiden kan resegarantin betalas ut, dock inte när
förseningen orsakats av kunden själv. Försening bedöms utifrån den tid som registreras vid
beställningscentralen, när kunden påbörjat sin resa. Det är kundens ansvar att kontakta
Region Gotlands kundtjänst och begära ersättning. Beställningscentralen utreder och
därefter beslutar tjänsteman som Tekniska nämnden har delegerat uppgiften till, om
ersättning ska utgå.
Resegarantin gäller inte vid besvärliga väderförhållanden, vid störningar i trafiken eller vid
omständigheter som trafIkhuvudmannen inte råder över.
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6. Administrativa regler
Ansökan ska ske på särskild blankett och handläggningstiden beräknas till högst 4 veckor.
Beslutsunderrättelse och infortnation Otn fardtjänst sänds till den sökande.
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Författningssamling för Region Gotland

FÄRDTJÄNSTBESTÄMMELSER
Antagna av fullmäktige 2001-11-26. Ändrad 2007-03-19, 2009-02-23,
2010-04-19 (av kommunstyrelsen på delegation) och 201410-27 § 21.

Gäll,rFå" ot'b lJJed 1dealJJber 2014.

1. Vad är fårdtjänst
Färdtjänst är en kompletterande transportfolm i det kollektiva transportsystemet för personer
som till följd av ett varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen
hand eller med allmänna kommunikationsmedel. Färd~änsten skall underlätta för de
funktionshindrade att leva ett aktivt och självständigt liv genom att erbjuda effektiva och säkra
transporter. I och med att rardtjänst är en speciell form av kollektivtrafik betyder det att
färdtjänstresenären, liksom andra kollektivtrafilaesenärer, får dela fordon hela eller delar av
resan.
Färdtjänstberättigad kan använda färdtjänsten för resor i annan kommun och då gäller den
kommunens regler.

Region Gotlands ansvar och skyldigheter som huvudman för nirdtjänsten regleras i lagen om
färdtjänst 1997:736.
2. Rätt till fårdtjänst
Färdtjänst kan endast anlitas av den som efter ansökan beviljats färdtjänsttillstånd. För att
beviljas sådant tillstånd krävs att man är folkbokförd i Region Gotland och på grund av ett
funktionshinder, vilket är bestående under minst tre månader, har väsentliga svårigheter att
förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.
Färdtjänst beviljas normalt för en viss tid av högst 2 år. Färdtjänst kan även beviljas enbart för
vinterhalvåret. Vid beslut om färdtjänst beslutas föreskrifter och villkor för att använda
färdtjänsten. Läkarintyg kan krävas i vissa fall.
Barn som på grund av funktionshinder är förhindrad att göra resor på egen hand, som
jämnåriga normalt kan göra, kan beviljas fardtjänst.
Personer med väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand men som normalt använder
egen bil kan beviljas fardtjänst för resor då fordonet inte kan användas exempelvis på grund
av reparation eller väglag.
3. Vem får resa tillsammans med den som har fårdtjänst
Färdtjänstberättigade kan ta med ledsagare, egna barn och övrig medresenär på en E:1rdtjänsu'esa enligt nedanstående regler. Antalet resenärer får inte vara fler än som ryms i ett
fordon och inte vara fler än vad detta fordon är avsett för.

Ledsagare
Efter individuell prövning kan rätt till ledsagare beviljas om funktionshindret medför att den
E:1rdtjänstberättigade måste ha hjälp av annan person under resan eller till och från fordonet
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Färdtjänstbestämmelser

utöver vad som ingår i förarens åtagande. Ledsagare beviljas inte om man endast behöver
hjälp på resmålet.
Ledsagare ska resa samma sträcka som den fardtjänstberättigade. Den som beviljats färdtjänst
kan inte fungera som ledsagare åt annan fardtjänstberättigad, såvida inte personerna bor i
samma hushåll. Ledsagaren reser utan avgift.
Assistent enligt LSS, ledsagare enligt SoL och vårdare/boendeassistent skall betraktas som
ledsagare i färdtjänsten.
Ba,n
Barn som hör till den färdtjänstberättigades familj får resa samma sträcka som den färdtjänstberättigade. Aldersgräns och pris för barn är samma som i kollektivtrafiken. Barn under
7 år åker gratis. Barn från 7 år till 30 juni det år då han/hon fyller 16 år reser på barnbiljett.
Medresenärer
Medresenär är sällskap till den som har rätt till färdtjänst. Den färdtjänstberättigade har rätt att
ha med en (1) medresenär utöver ledsagaren. Medresenären ska resa samma sträcka som den
färdtjänstberättigade. Medresenärer betalar sarruna avgift som den färdtjänstberättigade.
4. Vad är en fårdtjänstresa
En färdtjänstresa är en del av kollektivtrafiken där resenären behöver hjälp eller har särskilda
behov för att kunna genomföra resan. Tillståndet för fardtjänst anger vilken hjälp som den
enskilde behöver för att genomföra en resa (T.ex. var man hämtar den färdtjänstberättigade,
inom vilket område som resor får göras och inte får göras, om personen klarar byte under
resan, krav

på kOlnfort och utrymme under resan, individuella villkor såsom ensamåkare,

allergiker etc.).
IvIed en resa menas att lnan åker från en adress

till en annan adress utan uppehåll. I

färdtjänsten tillämpas samåkning. Färdtjänstresor med byte kan förekonuna. Uppehåll får inte
göras under f:irdtjänstresor.
Val av fordon eller transportform för resan avgörs utifrån funktionshindrets art och
resenärens hjälpbehov vid varje restillfålIe.
5. Hur många resor kan göras i fårdtjänsten
Färdtjänsten gäller för obegränsat antal resor under hela dygnet, dock kan antalet resor
begränsas enligt § 9 fårdtjänstlagen. För arbetsresor och utbildningsresor mellan bostaden och
arbetsplatsen respektive utbildningslokalerna kan ett periodkort (30-dagarskort) lösas och som
gäller för en tur- och returresa per dag.
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6. Vilka resor får inte göras i färdtjänsten
Färdtjänst omfattar inte sjukresor, skolskjuts, värnpliktsresor eller andra transpolter som
bekostas av det allmänna.

Färdtjänsten får ej användas för resor i tjänsten eller i yrkesutövning varken för anställda eller
egna företagare.
Resor som anordnas inom daglig verksamhet som drivs i allmän eller privat regi får inte ske
med färdtjänst.
Färdtjänst beviljas inte i normalfall om den enskilde har möjlighet att erhålla ersättning för
transport från t.ex. ansvarsförsäkring/trafikförsäkring. Om färdtjänst ändå beviljas har Region
Godand möjlighet att kräva ersättning från försäkringsbolag.
Resenärer som är störande kan nekas t:1rdtjänstresa. Förhållanden som är relaterade till
funktionshinder betraktas inte som störande.
7. Hur skall resan beställas
Region Godand anlitar en beställningscentral som har uppdrag att adtninistrera
fårdtjänstresorna och resor skall därför beställas hos den beställnings central som Region
Godand anvisar.
Resor inom Visby/Vibble skall förbeställas minst 30 minuter före önskad hämtningstid. Resor
på övriga Godand skall bestållas en timme före önskad avresetid. Resor med specialfordon
eller färdtjänstbuss skall beställas senast dagen före resan.
Om ledsagare eller annan medresenär skall medfölja måste detta anges vid beställningen.
Om beställd resa inte skall utnyttjas måste denna avbeställas. Om antalet medföljande ändras
skall även det meddelas till beställningscentralen.
Hur beställningar av resor i andra kommuner görs framgår av de fårdtjänstbiljetter/
-information son erhålls för sådana resor.

8. När kan man resa med färdtjänst
Färdtjänstresor kan göras under hela dygnet men bygger på samma principer som den
allmänna kollektivtrafiken så långt det är möjligt. Det innebär att reS01na kan planeras enligt
tidtabell.
Vid samordning kan restiden förlängas med högst 50 % jämfört med tiden för direktresa.
Förlängningen av resan skall ställas i proportion till vad en resa med kollektivtrafiken skulle ta.
För fårdtjänstresor har bestlillningscentralen rätt att förskjuta önskad avresetid till de tider
som gäller enligt fårdtjänstens tidtabell.
9. Avgifter
Regionfullmiiktige beslutar efter förslag från Tekniska nämnden vilken taxa som skall gälla vid
fårdtjänstresa. Avgifterna framgår av "Taxor för resor i all kollektivtrafik inklusive fårdtjänst
och sjukresor".

3 (4)
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Om en resa sker med byte betalas en egenavgift för hela resan.
Samtliga avgifter, förutom avgiften för periodkort, erläggs direkt efter genomförd resa till
föraren eUer faktureras i efterhand för de resenärer som anmält detta betalningssätt till
samhäUsbyggnadsförvaltningen. Vid fakturering tillkommer faktureringsavgift enligt tekniska
nämndens beslut
För ej avbeställd fårdtjänstresa debiteras kunden en avgift som är lika med den egenavgift som
skulle erlagts om resan genomförts.
10. Resegaranti vid försening
Resegaranti gäUer när försening uppstår vid hämtning av kund. Om hämttiden försenas med
mera än 20 minuter från den urlovade tiden kan resegarantin betalas ut, dock inte när
förseningen orsakats av kunden själv. Vid försening är det kundens ansvar att kontakta
bestäUningscentralen och begära ersättning i efterhand d.v.s. när resan är avslutad.
Kundtjänst utreder och beslutar om ersättning skaU utgå. Försening bedöms utifrån den tid
som registreras vid beställningscentralen när kunden påbörjat sin resa. Kunden erhåller en
resecheck som berättigar till ersättning för egenavgift vid valfri fårdtjänst- eUer sjukresa.
Resegarantin gäUer ej vid besvärliga väderförhållanden som vid blixthalka, när det faUer stora
mängder snö, vid störningar i trafiken eller vid omständigheter som trafikhuvudmannen inte
rådet över.

11. Administrativa regler
Ansökan skaU ske på särskild blankett och handläggningstiden beräknas till högst 4 veckor.
Beslut om Hirdtjänst fattas av den tjänsteman som Tekniska nämnden delegerat
uppgiften till.
När ansökan om färdtjänst beviljas får den Hirdtjänstberättigade ett tillståndsbevis i form av
ett fardtjänstkort. På kortet anges personuppgifter och villkor för tillståndet. Kortet skaU alltid
uppvisas vid resa och legitimation skaU uppvisas vid anmodan.
Tillståndet kan omprövas eUer återkallas om förutsättningarna förändrats.
Om det finns skäl att anta att fardtjänsttillstånd används i strid med beslut och regler skaU
detta utredas. Tillstånd får återkaUas eUer ges en annan utformning om tillståndshavaren gjort
sig skyldig till aUvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäUer
för rardtjänst.
Avsteg från rardtjänstbestämmelserna kan göras om synnerliga skäl föreligger.
De uppgifter om fårdtjänstberättigade som behövs för att genomföra transporterna får lämnas
ut till bestäUningscentral och trafikutövare.
Beslut om färdtjänst, som går den sökande emot, får överklagas hos aUmän
förvaltningsdomstol.

4 (4)
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Ledningskontoret

Tjänsteskrivelse
RS 2016/172
29 mars 2016

Äsa Högberg

Regionstyrelsen

Bestämmelser för sjukresor
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Regionstyrelsen föreslår regionfulltnäktige besluta om förändringar i
Bestämmelser för sjukresor enligt tekniska nämndens förslag.

Sammanfattning

En översyn av bestämmelserna för sjukresor har gjorts på grund av att
teknikförvalrningen fått i uppdrag av tekniska nämnden att utreda möjligheterna att
effektivisera sjukresorna. Patientens medicinska skäl ska alltid ligga till grund för
behovet av sjukresa med upphandlat fordon (taxi). Väntetiderna kommer att minimeras för de resenärer som verkligen är i behov av sjukresa. Sjukresa med
kollektivtrafik eller egen bil erbjuds även fortsättningsvis till övriga sjukresenärer.
Bedömning

Ledningskontoret anser att förslaget tydliggör hur patienten och anhöriga kan få
ersättning för sjukresor samt förtydligar kraven kring sjukresa med upphandlat
fordon. Förändringen innebär också en förbättring för de patienter som är i verkligt
behov av sjukresa med upphandlat fordon. Den ekonomiska effekten beräknas bli en
besparing på ca 1 mnkr.
Ledningskontoret stödjer tekniska nämndens förslag.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2016-02-17, §38 med bilagor

Skickas till

Tekniska nämnden
Hälso- och sjukv§rdsnämnden

l (1)

Region Gotland

Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-G2! 81 Visby

E-post regiongot!and@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

h

Gotland
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Region

Gotland
Tekniska nämnden 2016-02-17

Protokoll

TN §

38

Bestämmelser för sjukresor

AU §

9

TN 2015/2539

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden föreslår regionfullrnäktige besluta om förändringar i
Bestämmelser för sjukresor enligt tekniska nämndens förslag.

Föredragande; enhetschef kollektivtrafIk Anita Carlsson och handläggare Ewa Swedare
Riddaregard.
En översyn av bestämmelserna för sjukresor har gjorts på grund av att
teknikförvaltningen fått i uppdrag av tekniska nämnden att utreda möjligheterna att
effektivisera sjukresorna. Patientens medicinska skäl ska alltid ligga till grund för
behovet av sjukresa med upphandlat fordon (taxi). Väntetiderna kommer att minimeras
för de resenärer som verkligen är i behov av sjukresa. Sjukresa med kollektivtrafIk eller
egen bil erbjuds även fortsättningsvis till övriga sjukresenärer.

I översynen av Bestämmelser för sjukresa föreslås följande ändringar:
Serviceresa innebär att sjukresan genomförs med taxi. Serviceresa ersätts endast
om resenären inte kunnat åka på annat billigare fardsätt på grund av medicinska
skäl. Skälen ska styrkas enligt:
1. Personer som är beviljade t:irdtjänst inom Region Gotland.

2. Efter intyg från behandlande personal.
3. Efter bedömning och bokning av sjukvårdsinrättning.
Sjukresa med buss sker avgiftsfritt mot uppvisande av kallelse.
Anslutningsresa med buss och/eller privat bil, ersätts utan särskild prövning.
De som har svårt att ta sig till busshållplats kan få åka anslutningstrafIk till
lämplig busshållplats för omstigning.
Vid missbruk av resor till vården kan resenären bli betalningsskyldig.
Resegaranti vid försening utreds, därefter beslutar tjänsteman som tekniska
nämnden har delegerat uppgiften till, om ersättning ska utgå.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Region

Gotland
Protokoll

Tekniska nämnden 2016-02-17

Forts § 38
Den ekonomiska konsekvensen blir att Eirre sjukresor kommer att utföras i upphandlat
fordon (taxi). Teknikförvaltningen uppskattar att driftsbudgeten kan sänkas med ca
1 000000 kr/år.
Protokollsutdrag:
RS+ handlingar

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Region

GoUand
Protokoll

Tekniska nämnden 2016-02-17

Justerare:

Utdragsbestyrl<ande:
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BESTÄMMELSER FÖR SJUKRESOR
Antagna av regionfullmäktige (d~varande kommunfullmäktige) 2001-11-26.
Ändrad 2007-03-19, 2010-04-19 (av kommunstyrelsen p~ delegation) och
2014-10-27 § 22.

Personers rätt till sjukresor regleras i lag (1991:419) om
resekostnadsersättning vid sjukresor för alla personer som
omfattas av allmän försäkring (AFL 1962:381) och är
folkbokförda inom Region Gotland.
Ersättning skall i vissa fall också lämnas till personer som omfattas av
internationella överenskommelser.
I dessa bestämmelser redovisas vad Region Gotland har beslutat gälla för sjukresor inom
Region Gotland, utöver vad som regleras i lagen.

1. Vilka sjukresor ersätts
Region Gotland ersätter sjukresor enligt följande:
• Till och från sjukvårdsinrättningar på Gotland genomförda av personer
folkbokförda på Gotland, normalt ersätts resa till och från hemadress.
• Sjukresa skall alltid ske med billigaste fardsätt för att vara berättigad till ersättning.
• I enlighet med gällande regelverk debiteras hemlandstinget vid sjukresor
genomförda av vårdsökande som vistas, men inte är folkbokförd på Gotland.
1.1

Vilka färdsätt ersätts

• Sjukresa med buss sker avgiftsfritt mot uppvisande av kallelse. Det går också bra att
betala bussbiljett för att i efterhand skicka in biljett och underlag, enligt anvisning
på hemsidan, till Region Gotland och få pengarna återbetalda för bussbiljetten. De
som har svårt att ta sig till busshållplats kan få åka anslutningstraftk till lämplig
busshållplats för omstigning.
• Sjukresa med privatbil ersätts i de fall kollektivtraftk inte kan ske i rimlig anslutning
till hemmet. Anslutningsresa till buss, med privatbil, ersätts utan särskild prövning.
• Vid medicinska skäl ersätts resa med serviceresa.
Vid missbruk kan resenären bli betalningsskyldig.
Beställningscentralen bedömer om resan skall ske med serviceresa eller annat S-irdmedel i
enlighet med denna ril,tlinje. Vid hemresa kan även vårdinrättning bedöma S-irdsätt.

2. Service resor
Serviceresa innebär att sjukresan genomförs med upphandlat fordon och bokas genom
regionens anvisade beställningscentral. Serviceresa ersätts endast om resenären inte kunnat
1
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resa på annat billigare fardsätt på grund av medicinska skäl. Skälen ska kunna styrkas, enligt
nedan.
Framresa vid behov av akut sjukvård ersätts med serviceresa om patientens hälsotillstånd
kräver detta. Vid hemresa bedömer vårdinrättningen lämpligt fardsätt.

2.1
Styrkande av medicinska skäl
För att serviceresa ska utgå vid planerade besök respektive hemresa efter akut besök ska
medicinska skäl kunna styrkas. Detta kan ske genom:
1. Personer som är beviljade fardtjänst inom Region Godand. Prövning av medicinskt
behov har skett i samband med beviljandet.
2. Efter intyg från behandlande personal.
3. Efter bedömning och bokning av sjukvårdsinrättning.
Grund för bedömning är patientens medicinska tillstånd. Skäl så som; tid på dygnet,
tidsbesparing, sociala omständigheter eller ekonomiska skäl ska inte beaktas vid
bedömningen. Inte heller väntetid eller tillgång till kollektivtrafik ska beaktas.

3. Ersättning för resa av ledsagare
Om huvudresenärens medicinska tillstånd motiverar följeslagare, eller om huvudresenären
är under 18 år, ersätts även resa för en ledsagare. Ledsagaren till person som blivit inlagd på
sjukhus får ersätming även för hemresa med billigaste f,~rdsätt. Motsvarande gäller
framresan när patienten skrivs ut. Ingen egenavgift debiteras följeslagaren. Läkarintyg kan
krävas i efterhand för att styrka det medicinska behovet.

4. Ersättning för resor vid besök hos barn som vårdas på
sjukhus
Ersättning utgår för resekostnader vid ett besök i veckan hos barn under 18 år som vårdas
på sjukhus. Ersätming lämnas endast för resor med buss eller egen bil och från
ersättningen görs avdrag för egenavgift. Resekostnader vid besök till barn ingår inte vid
berältning av högkostnadsskydd.
För besök vid för tidigt födda barn utgår ersättning för ett besök per dag. Ersättning
lämnas endast för resor med buss eller egen bil och från ersättningen görs avdrag för
egenavgift. Vid besök hos för tidigt födda barn ingår resekostnaden i barnets
högkostnadsskydd.

5. Resebeställning och planering
Det är resenären själv som har ansvaret för att man kommer på utsatt besökstid till
vårdinrättningen. Det är också resenären själv som skall ta ställning till om tiden man blivit
kallad till passar för att utnyttja billigaste fardsätt.
Om resenären på grund av särskilda medicinska skäl behöver resa hela eller delar av
sträckan med serviceresa måste kontakt ske med beställningscentralen senast k117.00 dagen
2
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före resan. Resor med taxi ska alltid bokas hos Region Gotland anvisade beställningscentral.
Vid akut sjukdom får sjukresa beställas i beställningscentralen utan krav på förbeställningstid.
Resorna kan vara samordnade och vissa resor kan ske enligt tidtabell. Resorna kan också
ske med byte. Samordnade resor kan medföra längre resväg. Samordnade resor och de
resor som sker enligt tidtabell kan medföra väntetid innan resans start. Vid hemresa med
serviceresa skall väntetiden högst uppgå till 1 timme.

6. Resegaranti vid försening
Resegaranti gäller när försening uppstår vid hämtning av kund. Om hämttiden försenas
med mer än 20 minuter från den utlovade tiden kan resegarantin betalas ut, dock inte när
förseningen orsakats av kunden själv. Försening bedöms utifrån den tid som registreras vid
beställningscentralen när kunden påbörjat sin resa. Det är kundens ansvar att kontakta
Region Gotland och begära ersättning.
Beställningscentralen utreder och därefter beslutar tjänsteman som Telmiska nämnden har
delegerat uppgiften till, om ersättning ska utgå.
Resegarantin gäller inte vid besvärliga väderförhållanden, vid störningar i trafiken eller vid
omständigheter som trafikhuvudmannen inte råder över.

Sjukresor i samband med riks- och regionvård
7. Vilka resor ersätts i samband med riks- och regionvård
I de fall som patient, foll,bokförd på Gotland, inte kan erbjudas erforderlig vård inom
Region Gotland remitteras patienten till sjukhus eller vårdinrättning i ett annat län för vård.
Remittering sker av behandlande personal genom utfardande av remiss enligt separata
rutiner.

Då remiss utfardats ersätter Region Gotland sjukresor, i samband med riks- och
regionvård, enligt följande:
Till och från den vårdinrättning dit patienten remitterats, normalt ersätts resa till
och från hemadress.
Sjukresa skall alltid ske med billigaste fardsätt för att vara berättigad till ersättning.
Om remissen är utfardad efter patientens eget önskemål om att vårdas i annat län ersätts
inte sjukresa.

3
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8. Vilka färdsätt ersätts
I samband med att patienten remitteras ska en medicinsk bedömning göras av patientens
reseförmåga. Bedömningen utgör grund för vilka fårdsätt som ersätts, hållningen ska vara
restriktiv. Grund för bedömning är patientens medicinska tillstånd. Skäl så som; tid på
dygnet, tids besparing, sociala omständigheter eller ekonomiska skäl ska inte beaktas vid
bedömningen. Inte heller väntetid eller tillgång till kollektivtrafik ska beaktas.
Resekostnaden ersätts normalt genom att biljetten bokas och tillhandahålls av lasarettets
reseenhet. Ersättning för övriga utlägg lämnas i efterskott mot uppvisande av styrkta krav.

9. Permissionsresa
För patienter med vårdtid över 30 dagar lämnas ersättning för en permissionsresa.
En ytterligare permissionsresa kan beviljas om patienten:
• har hemmavarande barn under 18 år.
• är ensamstående förälder
• har läkarintyg som föreskriver permissionsresa oftare
Permissionsresan kan bytas ut mot besöksresa för anhörig om patienten av medicinska skäl
inte själv kan resa hem. För patienter under 18 år medges en vårdnadshavare en besöksresa
per vecka.

10. Ersättning för resa av ledsagare i samband med riks- och
regionvård
Ersättning lämnas inte för ledsagares/ anhörigs resa eller logikostnader. Undantag gäller i de
fall då patientens medicinska tillstånd motiverar ledsagare, eller om patienten är under 18
år. I dessa fall ersätts även resa för en medföljande anhörig eller annan ledsagare. För
patienter under 18 år kan, i mycket särskilda fall, efter bedömning av behandlande läkare,
ersättning lämnas för två vårdnadshavare.
För ledsagare debiteras ingen egenavgift. Kost och förlorad arbetsförtjänst ersätts inte.
Kostnader för övernattning ersätts om ledsagaren, med hänsyn till medicinska skäl
avseende patienten, behöver övernatta eller om ledsagaren inte hinner hem samma dag.
Ersättning för resa och logi lämnas även om besök av anhörig eller förälder ingått som del i
behandlingen. Undantagsvis kan medverkan av anhörig även erfordras vid vården av vuxen
patient. Bedömningen av om sådant behov föreligger görs av remitterande verksamhet. I
förekommande fall ersätts kostnad för resa och logi av Region Gotland.
Om anhörigs medverkan erfordrats där patienten transporteras akut med helikopter ersätts
resa med reguljärt t:'irdmedel.
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11. Utredning vid misstanke om missbruk
Den som uppfattar att missbruk av sjukresor sker ska anmäla detta till kundtjänst vid
teknikförvaltningen som initierar utredning. Om missbruk kan fastställas kan resenären bli
ersättningsskyldig

12. Ersättningsregler - Egenavgifter
Närhelst en resenär inom en tolvmånadersperiod kommit upp i nivån för högkostnadsskydd skall under resterande del av tolvmånadersperioden full ersättning utgå för resekostnaderna, utan avdrag av egenavgift. I beräkning för högkostnadsskydd ingår både
sjukresor inom Region Gotland och i samband med riks- och regionsjukvård.
Regionfullmäktige beslutar efter förslag från Tekniska nämnden vilken taxa som skall gälla
vid sjukresa. Avgifterna framgår av "Taxor för resor i all kollektivtrafik inklusive fard~änst
och sjukresor.

5
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SJUKRESEBESTÄMMIELSER
Antagna av regionfullmäktige (dåvarande kommunfullmäktige) 2001-11-26. Ändrade 2007 -0319,2010-04-19 (av kommunstyrelsen på delegation) och 2014-10-27 § 22.

Gällerfi:o.lI1. 1 I/ouember 2014.

Sjukvårdshuvudmannen är enligt lag (1991 :419) skyldig att utge ersättning för sjukresor för alla
personer som omfattas av lagen om allmän försäkring (AFL 1962:381) och är folkbokförda
inom Region Gotland. Ersättning skall i vissa fall också lämnas till personer som omfattas av
internationella överenskommelser.

1.

Sjukresor där reseersättning utgår

1.

I samband med öppen hälso- och sjukvård samt sjukhusvård i de fall vården
eller behandlingen getts på grund av sjukdom, skada eller förlossning.

2.

I samband med rådgivning för viss födelsekontrollerande verksamhet.

3.

Vid resor till och från läkare eller sjukhus som motiveras aven
undersökning för vissa läkarutlåtande m.m.

4.

I samband med tillhandahållande av hjälpmedel åt handikappade.

5.

I samband med tandvård utförd av vårdgivare anställd av Region Gotland eller till den
allmänna försäkringen ansluten tanclläkare.

6.

Vid besök som med anledning av sjukdom görs hos läkare inom
studerandeorganisationernas hälsovård.

7.

I samband med konvalescentvård som ges i konvalescenthem.

8.

Vid besök för sjukvårdande behandling som ges i omedelbart samband med
insats enligt lagen (1993:387) om stöd och setvice till vissa funktionshindrade

9.

Vid vård enligt lagen (1993:1651) om läkatvårdsersättning och vid
sjukgymnastik (1993:1652).

10. Vårdgivare med avtal med kommunen. (Resor till privat vårdgivare kan
dock vara undantagen enligt avtal med vårdgivaren).
11. I samband med fotvård till närmaste fotterapeut med avtal med Region Gotland.
LäkarremiBB och fotvårds kupong skall finnas.
12. Resor för följeslagare i de fall då resenärens medicinska tillstånd motiverar
följeslagare eller om resenären är under 18 år. Läkarintyg kan krävas i efterhand
för att styrka att följeslagare behövts.
13. Resor med anledning av besök hos barn under 16 år som vårdas på sjuld1Us.
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2.

Resor som inte herättigar till sjukteseersättning

Resa till förebyggande vård eller företagshälsovård ersätts inte.
Permissions- eller överflyttrungsresa ersätts inte.
3.

Hur skall sjuktesa göras

Reseersättning lämnas för resa till närmaste vårdinrättning där erforderlig vård kan ges eller till
den vårdcentral! distriktsläkare man valt. Vid återresa lämnas ersättning för resa till hemmet eller
den plats där resan startade. Om man väljer att åka till annan vårdgivare lämnas bara ersättning
motsvarande kostnaden för resa till närmaste vårdgivare eller vald vårdcentral/ distriktsläkare.
Planerade sjukresor ersätts normalt till/ från hemadress.
Sjukresa skall alltid ske med billigaste Hirdsätt för att vara berättigad till ersättning, vilket innebär
resa med privat bil, buss i linjetrafik eller linjelagda sjukresor.
Resa med privatbil får göras utan särskild prövning. Även anslutningsresa till buss med privatbil
får ske utan särskild prövning.
De som har svårt att ta sig till busshållplats kan få åka taxi till lämplig busshållplats för
omstigning.
Resa med taxi ersätts endast om billigare färdsätt inte kunnat användas på grund av patientens
hälsotillstånd. Vid resa med taxi kan intyg från vårdgivaren begäras för att styrka det medicinska
behovet att resan måste utföras med taxi.
4.

Besökstider

Det är resenären själv som har ansvaret för att man kommer på utsatt besökstid till vårdinrättningen. Det är också resenären själv som skall ta ställning till om tiden man blivit kallad till
passar för att utnyttja billigaste Hirdsätt.
5.

Reseheställning och planering

Region Gotland anlitar en beställningscentral som har uppdrag att administrera sjukresor med
taxi och dessa resor skall därför beställas hos den beställningscentral som Region Gotland
anvisar. Om resenären på grund av hälsotillståndet bedömer att man måste resa hela eller delar
av sträckan med taxi måste kontakt ske med beställningscentralen senast klockan 17.00 dagen
före resan.
Beställningscentralen bedömer om resan skall ske med taxi eller annat färdmedel. Vid hemresa
bedömer vårdinrättning och/ eller beställningscentralen om resan skall ske med taxi eller annat
färdmedel.
Vid akut sjukdom får sjukresa beställas i beställningscentralen utan krav på förbeställningstid.
Resorna kan vara samordnade och vissa resor ske enligt tidtabell. Resor kan också ske med byte.
Samordnade resor kan medföra längre resväg. Samordnade resor och de resor som sket enligt
tidlabell kan lnedföra väntetid innan resans start. För resenärer som av hälsoskäl behöver taxi
skall väntetiden högst uppgå till 1 timme.
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6.

Ersättningsteglet - Egenavgifter

Regionfullmäktige beslutar efter förslag ftån Tekniska nämnden vilken taxa som skall gälla vid
sjukresor.
El~ättningen

framgår av "Taxor för resor i all kollektivtrafik inklusive fardtjänst och sjukresor".

Följeslagare: Om resenärens medicinska tillstånd motiverar följeslagare eller om resenären är
under 18 år har man rätt till en följeslagare. Följeslagare till person som blivit inlagd på sjukhus
får ersättning även för hemresan. Motsvarande gäller framresan när patienten
skrivs ut.
Alla följeslagare måste använda billigaste fardsätt vid fram- respektive återresa utan patient.
Läkarintyg kan krävas i efterhand för att styrka att följeslagare behövts. Ingen egenavgift
behöver betalas för följeslagare.
Ersättning för resor vid besök hos barn som vårdas på sjukhus: Ersättning utgår för
reskostnader till ett besök i veckan vid besök hos harn under 16 år som vårdas på sjukhus.
För besök av för ticligt födda barn utgår ersättning för ett besök per dag. Ersättning lämnas
endast för resor med buss ellet egen bil och från ersättningen görs avdrag för egenavgift.
Resekostnader vid besök till barn ingår inte i eventuellt högkostnadsskydd. Vid besök hos för
tidigt födda barn ingår dock resekostnaden i barnets högkostnadsskydd.
Högkostnadsskydd: Närhelst en resenär inom en tolvmånadersperiod kommit upp i nlvån för
högkostnadsskydd skall under resterande del av tolvmånadersperioden full el~ättning utgå för
resekostnaderna, utan avdrag av egenavgift. För sådan resenär utfardas personligt frikort.
7.

Resegaranti vid försening

Resegaranti gäller när försening uppstår vid hämtning av kund. Om hämttiden försenas med
mera än 20 minuter från den utlovade tiden kan resegarantin betalas ut, dock inte när
förseningen orsakats av kunden själv. Vid försening är det kundens ansvar att kontakta
beställningscentralen och begära ersättning i efterhand dvs. när resan är avslutad.
Kundtjänst utreder och beslutar om ersättning skall utgå. Försening bedöms utifrån den tid som
registreras vid beställnings centralen när kunden påbörjat sin resa. Kunden erhåller en resecheck
som berättigar till ersättning för egenavgift vid valfri fardtjänst- eller sjukresa.
Resegarantin gäller ej vid besvärliga väderförhållanden som vid blixthalka, när det faller stora
mängder snö, vid störningar i trafiken eller vid omständigheter som trafikhuvudmannen inte
råder över.
8.

Administrativa regler

Ersättning för reskostnader som understiger 50 kr uthctalas en gång per år. Rätt till ersättning
förfaller om inte begäran om ersättning framställts inom ett år från den tidpunkt resan gjordes.
Patient som är missnöjd med erhållen ersättning enligt detta reglemente kan få denna omprövad
av den enhet inom kommunen som svarar för utbetalning av densamma.

Om patienten inte är nöjd med detta beslut kan överprövning ske vid ansvarig nämnd för
sjukresor eller den nämnden delegerat beslutet till.
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Sjukresor i samband med riks- och regionvård
9.

Omfattning/ remissregler

Om en patient, folkbokförd på Gotland, inte kan få den vård som behövs, inom Region
Gotlands sjukvård, remitteras patienten till sjukhus eller vårdinrättning i ett annat län för
specialistvård. I Region Gotland utövas remissrätten för sådan vård av verksamhetschefen vid
respektive klini!"
Läkarens remiss innebär att Region Gotland, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen åtager sig ett
betalningsansvar gentemot annan vårdinrättning för patientens vård samt svarar för patientens
kostnader för resa. En remiss har en giltighetstid på ett år, om inte annat anges på remissen.

10. Förmåner och ersättningar
Till patient som enligt remiss kallats till vårdinrättning utanför Region Gotland lämnas ersättning
för kostnader för resa från bostaden till vårdinrättningen med billigaste ffirdsätt (normalt
båtresa). Hänsyn tas till tiden för vårdbesöket och patientens tillstånd. I det fall resan påbörjas
från annan plats än folkbokföringsadressen lämnas ersättning för resa ftån denna plats, om
kostnaden inte överstiger reskostnaden från folkbokföringsadressen.
Resekostnaden ersätts normalt genom att biljetten bokas och tillhandahålls av lasarettets
reseenhet. Ersättning för övriga utlägg lämnas i efterskott mot upp\~sande av styrkta krav.
Om remissen är utfärdad efter patientens eget önskemål om att vårdas i annat län lämnas
ersättning för resa endast till nä1maste vårdinrättning som kan ge nödvändig vård.

Anhörig och iOIjeslagare
Om remitterad patient är under 18 år svarar Region Gotland, Hälso- och sjukvårdsnämnden,
även för en medföljande anhörigs eller annan följeslagares kostnader enligt följande:
Resekostnad ersätts generellt för följeslagare till barn under 18 år. Utöver detta lämnas ersättning
för följeslagares kostnader för resa om patientens, oavsett ålder, tillstånd motiverar a tt någon
följer honom på resan. Övernattning på patienthotell för följeslagare ersätts om inte följeslagare
hinner hem samma dag. Ingen egenavgift debitems följeslagare. Ersättning för resa och logi
lämnas även om besök av anhörig eller förälder ingått som en del i behandlingen.
Om remitterad fyllt 18 år, lämnas inte någon ersättning för medföljande anhörigs resa och
logikostnader.
Undantagsvis kan medverkan av anhörig även erfordras vid vården av "vuxen patient.
Bedömningen av om sådant behov föreligger görs av den remitterande kliniken. I
förekommande fall ersätts kostnad för resa och logi av Gotlands kommun.
Om anhörigs medverkan erfordmts där patienten transporteras akut med helikopter ersätts
dä1'Vid resa med reguljärt färdmedel.
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Pet:l1lissioner
Patienter som beräknas ha vårdtid över 30 dagar har rätt till en kostnadsfri permissionsresa om
hälsostillståndet så medger. Ansökan om permissionsresa ska komma från det vårdande
sjukhuset. En extra resa per 30 dagar kan beviljas om patienten uppfyller något av följande krav:
• Har hemmavarande barn under 16 år
• Är ensamstående förälder
• Har starka psykiska krav på miljöbyte
• Har läkarintyg som föreskriver permissionsresa
Permissionsresa kan utbytas mot en besöksresa aven anhörig till patienten om patienten ej själv
kan åka hem på grund av medicinska skäl.
När patienten är ett barn under 16 år medges en förälder en besöksresa per vecka.
Resekostnader ersätts normalt genom att biljetten bokas och tillhandahålls av lasarettets
reseenhet.

ÖVernattning
Patient har rätt till ersättning för sådana övernattningskostnader som föranletts av att vården
planerats så att övernattning inte kunnat undvikas. Full ersättning för logikostnader utgår om
övernattningen skett på patienthotell eller hotell som anvisats av Region Gotland.
I övriga fall ersätts övernattning med högst 150 kronor per natt.

Egenavgift sjukresor i samband med Jiks- och regionvård
Egenavgift för sjukresor och andra kostnader i samband med riks- och regionvård framgår av
"Taxor för resor i all kollektivtrafik inldusive rardtjänst och sjukresor".

11. Övelprövning av beslut
Överprövning av reseenhetens beslut kan begäras genom hänvändelse till hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Beslut fattas av hälso- och sjukvårdsnämnden eller den nämnden
delegerat befogenhet till.
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/170
1 april 2016

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Långtidsparkering i hamnen
Förslag till beslut

Taxa vid långtidsparkeringen justeras enligt följande:
•

Enbart taxa per timme eller dygn införs i hamnen

•

Möjlighet för taxa veckovis upphör.

•

Taxa för parkering höjs till 10 kr/timme

•

Taxa för parkering höjs till 50 kr/dygn

Ärendebeskrivning

För att styra trafiken och skapa tillgängliga parkeringsplatser bedömer förvaltningen
att taxan för långtidsparkering bör höjas till 10 kronor per timme och 50 kronor per
dygn. Taxa avseende 1 vecka respektive 2 veckor kvarstår enligt nuvarande taxa.
Med tanke på den förväntade ökningen av antalet besökare 2016, beroende på högre
kapacitet i Gotlandstrafiken och en förväntad förlängning av säsongen, måste
parkeringsreglerna anpassas efter detta
Vid långtidsparkeringarna i anslutning till hamnterminalen har trycket på lediga
parkeringar blivit stort och tillgängliga parkeringar är ofta för få. I samband med
Gotlandsbåtens angöring i färjeläge 2, kommer hela den norra långtidsparkeringen att
behöva användas som bilfilter till färjan. Det innebär en minskning med 70 p-platser.
En metod för att styra och reglera tillgängligheten till parkeringsplatser är att reglera
avgift och taxa för parkering. Sedan 2004 har följande taxa gällt vid hamnterminalen:
•

5: -/timme

•

35: -/dygn

•

200: -/vecka

•

350: -/2 veckor

Tekniska nämnden föreslår en justering av taxa när det gäller debitering per/timme
från 5kr till 10kr och justering av dygnstaxa från 35kr till 50kr samt att möjlighet till
veckovis taxa upphör.
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Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker den föreslagna revideringen av taxa för långtidsparkering
vid hamnterminalen i Visby Hamn. Förändring av taxa gäller from 2016-05-01.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 28 2016-02-17.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden 2016-02-17

TN §

28

Protokoll

Långtidsparkering i hamnen

Tekniska nämndens beslut
•

För att styra trafIken och tillhandahålla tillgängliga parkeringar beslutar tekniska
nämnden att taxa för långtidsparkering skall vara 10 kronor per timme och 50 kronor
per dygn och föreslår regionfullmäktige besluta detsamma.

Gällande system
Sedan 2004 har parkeringsavgifter för långtidsparkering tagits ut enligt följande taxa:
5: -/timme
35: -/dygn
200: -/vecka
350: -/2 veckor
Med tanke på den förväntade ökningen av antalet besökare 2016, beroende på högre
kapacitet i GodandstrafIken och en förväntad förlängning av säsongen, måste
parkeringsreglerna anpassas efter detta. Förvaltningen har i uppdrag att öka åkandet i
kollektivtrafIk och öka antalet som väljer att cykla eller gå, vilket föreslagna åtgärder
kommer att påverka i positiv ril{tning.
Vid långtidsparkeringarna i anslutning till hamnterminalen har trycket på lediga parkeringar
blivit stort och tillgängliga parkeringar är ofta för få. I samband med Godandsbåtens
angöring i rarjeläge 2, kommer hela den norra långtidsparkeringen att behöva användas
som bilfllter till fårjan. Det innebär en minskning med 70 p-platser.
Detta sammantaget gör att taxan för långtidsparkering vid Hamntertninalen bör höjas så att
det fInns tillgängliga långtidsparkeringar för de som skall åka med f.irjorna. Det kan också
behövas långtidsparkeringar på andra platser som exempelvis på delar av Hohnen.
För att styra trafIken och skapa tillgängliga parkeringsplatser bedömer förvaltningen att
taxan för långtidsparkering bör höjas till 10 kronor per timme och 50 kronor per dygn.
Detta kommer att innebära att det kommer att kosta 700 kronor att parkera i 14 dygn vid
t.ex. Hamnterminalen.
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Region

Gotland
Tekniska nämnden 2016-02-17

Protokoll

Forts § 28

Ekonomisk analys
Förslaget är ett beslut för att styra trafiken och skapa tillgängliga parkeringsplatser.
Bieffekten av besluten blir en ökad intäkt från parkeringsavgifter på ca 0,5 miljoner kronor
årligen.

Protokollsutdrag: RS

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2015/510
20 april 2016

Veronica Hermann

Regionstyrelsen

Översyn vårdprocess tillnyktring
Förslag till beslut

1
2

3

4

Ledningskontorets översyn av vårdprocessen kring tillnyktring överlämnas till
hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden.
Förslag till överenskommelse mellan Region Gotland och polismyndigheten
om omhändertagande enligt LOB (Lag, 1976:511, om omhändertagande av
berusade personer m.m.) remitteras till hälso- och sjukvårdsnämnden,
socialnämnden och polismyndigheten med sista svarsdatum 2016-07-29.
Ledningskontoret får i uppdrag att ta fram underlag för ansökan om statliga
medel för ”utvecklingsarbete med syfte att öka den medicinska säkerheten
och förbättra omvårdnaden om personer som omhändertas enligt LOB” och
skicka in den efter att överenskommelse med polisen är undertecknad.
Ledningskontoret får i uppdrag att leda arbete att tillsammans med hälso- och
sjukvården och socialtjänsten ta fram förslag för hur förvaltningarna kan
utveckla samarbetet och organisationen kring ”omvårdnad medan drogen
minskar i kroppen”, som en del i vårdkedjan vid förgiftning med droger.
Första återrapport görs till regionstyrelsen i september.

Bakgrund

Regionstyrelsen gav 2015-10-29, § 309, ledningskontoret i uppdrag att utreda Region
Gotlands förutsättningar att tillhandahålla medicinskt säker tillnyktring inom
befintliga ramar. Bakgrunden till att uppdraget gavs var att hälso- och
sjukvårdsnämnden och socialnämnden anhöll till regionstyrelsen om att initiera
arbetet med lokal överenskommelse mellan Region Gotland och polisen kring
tillnyktringsverksamhet.
Ledningskontoret har genomfört översyn av processen kring tillnyktring. Istället för
tillnyktring används begreppet ”vårdprocess vid förgiftning med droger. De olika
processtegen är 1) bedömning, 2) medicinsk vård, 3) omvårdnad medan drognivån
minskar i kroppen tills personen bedöms vara utom risk för att råka ut för allvarlig
skada, olycka eller bli utsatt för brott och 4) fortsatta insatser för person med
missbruks- eller beroendeproblematik.
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Bedömning

Översynen visar att det finns ett antal problemområden som påverkar säkerheten i
vårdprocessen vid förgiftning med droger. I hälso- och sjukvården handlar det om
hur resurser används på sjukhuset och att möta ett ökat behov av vård vid
förgiftning.
Ett gemensamt problemområde för hälso- och sjukvård och socialtjänst är
samarbetet i vårdprocessen vid förgiftning med droger. Det behöver tydliggöras i
överenskommelsen mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten kring missbruksoch beroendevård och i den detaljerade handlingsplanen.
Det finns ett tydligt behov av att öka säkerheten när personer behöver omvårdnad
medan drognivån minskar, då de inte kan ta hand om sig själva och därmed har risk
för att råka ut för skada, olycka eller brott. Nuvarande lösning att omvårdnaden ges
på akutmottagningen, vårdavdelning eller intensivvårdsavdelning påverkar
patientsäkerheten. Det bedöms vara av stor vikt att hitta annan lösning.
I samband med att behovet av vård vid förgiftning med droger ökat senaste åren har
även resursbehovet ökat och det har blivit svårt för sjukvården att klara det inom
befintlig ram. Lösning för att förbättra omvårdnad medan drognivån minskar
kommer troligen kräva omprioritering av resurser med visst tillskott för den lösning
som behöver arbetas fram gemensamt mellan förvaltningarna. I arbetet att ta fram
lösning behöver hänsyn tas både till lokalmässiga förutsättningar och till kompetens.
Det behövs en tydlig överenskommelse mellan Region Gotland och
polismyndigheten om omhändertagande i samband med LOB (Lag, 1976:511, om
omhändertagande av berusade personer m.m.).
Förslag till beslut

Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen överlämnar bifogad rapport om
översynen av vårdprocessen kring tillnyktring, till hälso- och sjukvårdsnämnden och
socialnämnden.
Regionstyrelsen föreslås remittera förslaget på överenskommelse mellan Region
Gotland och polismyndigheten om omhändertagande enligt LOB till hälso- och
sjukvårdsnämnden, socialnämnden och polismyndigheten. Efter att
överenskommelsen är undertecknad bör regionstyrelsen söka statliga medel för
”utvecklingsarbete med syfte att öka den medicinska säkerheten och förbättra
omvårdnaden om personer som omhändertas enligt LOB”.
Arbete bör påbörjas omgående för att ta fram förslag för hur hälso- och sjukvården
och socialtjänsten kan utveckla samarbetet och organisationen av ”omvårdnad
medan drogen minskar i kroppen”, som en del i vårdkedjan vid förgiftning med
droger. Ledningskontoret föreslås leda arbetet.
Beslutsunderlag

Rapport översyn vårdprocessen kring tillnyktring 160406
Förslag till överenskommelse om omhändertagande enligt LOB på Gotland, mellan
Region Gotland och Polismyndigheten 160406
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Rapport, bilaga till Tjänsteskrivelse

Veronica Hermann

RS 2015/510
6 april 2016

Regionstyrelsen

Översyn vårdprocessen kring tillnyktring - ledningskontorets
rapport utifrån regionstyrelsens uppdrag 2015-10-29, § 309
Bakgrund
Uppdrag
Under 2015 gjordes granskning av den gotländska missbruks- och beroendevården'. I
revisionsrapporten rekommenderas bland annat att överenskommelsen mellan hälsooch sjukvården och socialtjänsten om missbruks- och beroendevården kompletteras
med detaljerad handlingsplan. Översyn av tillnyktring rekommenderades också.

Regionstyrelsen lämnade ledningskontorets yttrande som svar angående tillnyktring,
2015-05-28, § 168. Bedömningen var att det inte på grund av regionens ekonomiska
läge var möjligt att återuppbygga en tillnyktringsenhet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-10, § 65 och socialnämnden 2015-06-10 § 78,
gav förvaltningarna i uppdrag att gemensamt upprätta en handlingsplan gällande
missbruks- och beroendevården. Nämnderna anhöll även till regionstyrelsen att
initiera arbetet med lokal överenskommelse mellan Region Gotland (inklusive hälsooch sjukvårdsnämnden och socialnämnden) och polisen kring
tillnyktringsverksamhet.
Regionstyrelsen gav 2015-10-29, § 309, ledningskontoret i uppdrag att utreda Region
Gotlands förutsätmingar att tillhandahålla medicinskt säker tillnyktring inom
befintliga ramar. Uppdraget innefattar att:
1. beskriva och analysera problem i nuvarande arbetssätt kring tillnyktring
2. föreslå möjliga lösningar för att möta behoven på acceptabel mininivå
med utgångspunkt att nya medel inte kan tillföras
3. undersöka lokalmässiga förutsättningar för ökat samarbete mellan befintliga
funktioner inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i vårdprocessen
kring tillnyktring
4. göra överenskommelse om tillnyktring mellan Region Gotland och polisen

l Revisionsskrivelse Missbruks· och beroendevärden 2015-03-04. Behandlad I regionstyrelsen 2015-05-28/ Hälso- och
sjukvärdsnämnden och socialnämnden 2015· 06-10
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Definition tillnyktring
I missbruksutredningen 2011 2 beskrivs tillnyktringsverksamhet som "att bereda akut
alkohol- och drogpåverkade personer omvårdnad, viss medicinsk insatsberedskap,
och någonstans att vistas under en kortare tid medan personen nyktrar till.
Tillnyktringsverksamhet bör ses som en ingång i vård- och stödprocessen som kan
kombineras med efterföljande kort intervention, abstinensvård och behandling."

Ä ven om definitionen beskriver att det handlar om mer än alkohol och mer än att
bara nyktra till under tillsyn så ger begreppet utrymme för misstolkningar.
Istället kommer följande defmition att användas:
Framöver används begreppet "vård vid förgiftning med droger'''. De olika
processtegen är 1) bedömning, 2) medicinsk vård, 3) omvårdnad medan drognivån
minskar i kroppen tills personen bedöms vara utom risk för att råka ut för allvarlig
skada, olycka eller bli utsatt för brott och 4) fortsatta insatser för person med
missbruks- eller beroendeproblematik. I steg 3 påbörjas om möjligt motiverande
samtal och planering görs för kommande insatser.
Processtegen efter akut medicinsk vård är given ser annorlunda ut för en person om
det tydligt framgår att förgiftningen var ett självmordsförsök. Den processen beskrivs
inte här.
Ansvar för vård vid förgiftning med droger
Ansvar landsting och kommun efter missbruksutredning och proposition 2012

Missbruksutredningen2 , 2011, föreslog att landstingen skulle få ansvar för hela
missbruks- och beroendevården, inklusive tillnyktring (defmition, se ovan).
Utredningen föreslog även att landstinget skulle ta över ansvaret för medicinsk
bedömning och övervakning i samband med att polis omhändertagit person med
stöd av Lag om omhändertagande av berusade personer m.m., LOB'.
I regeringens propositionS God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och
beroendevården, 2012, valde regeringen att inte föra över hela ansvaret på
landstingen. Någon förändring av ansvar för missbruks- och beroendevården i
landsting och kommuner gjordes inte. Något förtydligande av ansvar kring den del av
tillnyktring som handlar om tillsyn i samband med att personer nyktrar till gjordes
inte heller.
I hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen finns inte ansvaret för
tillnyktringsverksamhet närmare reglerat. I propositionen angavs att
överenskommelse ska göras mellan landsting och kommun om missbruks- och
beroendevården, inklusive tillnyktring. Vidare anges att tillnyktring ska vara basen för
motivationsarbetet. Det bör finnas möjlighet att påbörja motiverade samtal i slutet av
tillnyktringsfasen. En lagändring gjordes i hälso- och sjukvårdslagen och
socialtjänstlagen, 2013, med krav på att landsting och kommun gör överenskommelse
om missbruks- och beroendevården.
LOB
LOB har funnits sedan 1976. Bakglunden till att den infördes var behovet av mer
humant omhändertagande av berusade personer". Enligt lagtexten har dc
vårdinriktade alternativen företräde och kvarhållande i arresten är en sista utväg.
Statens offentliga utredningar SOU 2011:35 Bättre insatser vid missbruk och beroende
Droger Innebär alkohol, narkotika, läkemedel och andra substanser som klassas som psykoaktiva substanser. Det är ämnen
som päverkar hjärnan så att beteende förändras, exempelvis alkohol, droger och vissa läkemedel.
4 LOB - Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade person.er m,m,
s Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendev~rden
6 Regeringens proposition 1975/76:113 om ändring i brottsbalken m, m,
2
3
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I första paragrafen står att "Den som anträffas så bemsad av alkoholdrycker eller
annat bemsningsmedel att han inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara
för sig själv eller för någon annan får omhändertas aven polisman". Den som
omhändertas enligt LOB ska undersökas av läkare så snart det kan ske, om det
behövs p.g.a. den omhändertagnes tillstånd (§3). Vidare står det att "En
omhändertagen person som inte bereds vård på sjukhus eller någon annan
vårdinrättning och inte tas om hand på något annat sätt eller annars kan friges får
hållas kvar. Den omhändertagne får därvid tas i förvar om det är nödvändigt med
hänsyn till ordning eller säkerhet (§4). Det står ingenting i lagtexten om att
kriminalvården har skyldighet till tillsyn som ersättning för vårdl tillsyn.
I samband med propositionen om God kvalitet och ökad tillgänglighet inom
tnissbmks- och beroendevården, 2012, togs inte beslut att föra över hela ansvaret för
omhändertagande vid LOB till landstinget. Inte heller gjordes förtydligande av
ansvarsfördelning för bedömning och omvårdnad av personer som omhändertagits
med stöd av LOB. Även där förespråkades överenskommelse mellan landsting,
kommun och polis.
Regeringen beslutade om en treårig satsning, år 2014-2016', för att stödja ett lokalt
och regionalt utvecklingsarbete med syfte att öka den medicinska säkerheten och
förbättra omvårdnaden om personer som omhändertas enligt LOB. I
tnissbmksutredrungen konstaterades att endast nio procent av de personer som
omhändertogs enligt LOB fördes till sjukvårdsinrättning. Det bedömdes som för lågt
och inte i enlighet med intentionen i LOB. Det fmns en gmpp personer som vid en
första bedömning inte har ett akut medicinskt behov, men som befinner sig i ett
risk tillstånd och därmed har behov av tillsyn och omvårdnad. Satsningen görs som
ett stöd att få till det samarbete mellan landsting, kommun och polis som bedömdes
väsentligt. Målet är att " få till stånd en tydlig och varaktig praxisförändring så att
betydligt firre personer förs till arresten jämfört med i dag. I stället ska
personerna omhändertas på annat sätt så att fler kan fångas upp för
fortsatta stöd- och behandlingsinsatser.
Villkoret för att ta del av pengarna 2014 var att landsting, kommun och
polismyndighet hade för avsikt att ingå lokal överenskommelse kring tillnyktring.
2015 var kraven för att få medel att det fanns en överenskommelse som var politiskt
förankrad i landsting och kommun och påskriven av dessa parter och företrädare för
polismyndigheten. 2016 är kraven för de huvudmän som ingått lokala
överenskommelser att åtgärder som planerats genomförs. För de huvudmän som inte
gjort lokal överenskommelse under 2015 är kravet för att få medel 2016 att sådan
överenskommelse görs.
Andras exempel
I samband med tnissbmksutredningen framkom att det fanns ett tiotal
tillnyktringsenheter i landet.

2014 gjorde Sveriges kommuner och landsting, SKL, en kartläggning av hur
tillnyktring är organiserat i landsting och kommuner samt hur vård och omvårdnad
ges i samband med LOB. Den visade att andelen personer som omhändertogs med
stöd av LOB och överfördes till vård varierade i landet. Där tillnyktringsenhet fanns
var andelen överförda till vård högre, exempelvis 23 procent i Jämtland.
Efter överenskommelse, 2015, mellan landsting, kommun och polis finns inriktning
att inrätta tillnyktringsenheter på flera platser, exempelvis i Dalarna, Jönköping,
7 Regeringen Socialdepartementet. Uppdrag att fördela medel för en satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid
omhändertagande av berusade personer, 2014-03·27
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Västmanland, Kalmar och Uppsala. Gemensamt för dessa platser var att de 2014
hade låg andel personer som fördes till vård efter LOB.
Historik Gotland - vård vid förgiftning med droger
2001 gjordes utredning om missbrukarvårdkedja på Gotland. Då föreslogs ny
verksamhet där tillnyktring skulle ingå liksom motiverande samtal, avgiftning, insatser
vid beroendeproblematik. Det blev inte genomfört.

2006 startades tillnyktringsenhet (TNE) upp inom socialförvaltningen. Där nyktrade
personer till under medicinsk övervakning. Polisen kunde lämna personer direkt på
tillnyktringsenheten. Personer som var våldsamma förvarades i arrest. Personer som
var medvetslösa, psykotiska eller hade tagit överdos fördes över till sjukvården. TNE
erbjöd motiverande samtal och följde upp vårdhänvisningar och resultat.
2009 gjordes kartläggning av missbruksvårdkedjan. Den visade att TNE hade för hög
bemanning i relation till beläggning, för svag möjlighet till medicinskt
omhändertagande och otydlig gräns mot sjukvårdens avgiftning. Samtidigt förlades
fler tillnyktringsenheter TNE i landet till sjukvården. Beslut togs 2010 om att
överföra TNE till sjukvården, i psykiatrin. Beslutet drogs tillbaka efter
budgetberedning.
2011-12-07 Beslutade socialnämnden (§ 147) att tillnyktringsverksamheten upphör.
Hälso- och sjukvården tog över medicinsk tillnyktring 12-10-12 inom psykiatrin. En
miljon kronor fördes över från socialtjänsten till sjukvården. Två platser skapades
inom psykiatrin (rvlTE) för patienter i behov av medicinsk tillnyktring utan
intensivvårdsbehov. MTE tog bara emot personer som var påverkade av alkohol. De
som samtidigt var påverkade av narkotika, läkemedel eller liknande substans
hänvisades till akutmottagningen. I samband med att personen nyktrade till på MTE
gjordes regelbundna medicinska kontroller. Gränsen mellan behov av medicinsk
kontroll och tillsyn för att inte skada sig själv var svårtolkad och gav upphov till
diskussion med polisen.
2014 stängdes MTE inom psykiatrin på grund av beläggningsproblem i psykiatrin
och att antalet personer som enbart var påverkade av alkohol tninskat.
Blandmissbruket ökade och med det behovet av medicinsk bedömning på
akutmottagningen.
Personer som behöver vård eller tillsyn vid förgiftning med droger hänvisas sedan
dess till akutmottagningen. En stor andel av dessa personer är påverkade både av
alkohol och av narkotika eller andra psykoaktiva substanser. Flertalet behöver
medicinsk vård och får det på sjukhuset. Efter att medicinsk vård är given eller direkt
efter bedömning flnns det personer som inte är i behov av ytterligare medicinsk vård
men inte kan ta hand om sig själva. De är i behov av omvårdnad medan drognivån
minskar i kroppen för att inte råka ut för skada, olycka eller brott. Finns inte
möjlighet att göra det med stöd av anhörig i hemmet får personen stanna kvar för
omvårdnad på akutmottagningen efter bedömning och på vårdavdelning eller på
intensivvårdsavdelningen efter genomförd medicinsk vård.
Gotlands möjligheter till statsbidrag för arbete kring LOB
2014 hade hälso- och sjukvård och socialtjänst inte möjlighet att göra den
kartläggning som krävdes för att kunna ta del av statsbidraget. Kammarkollegiet gav
inte Gotland tillåtelse att flytta över medel till 2015 för att genomföra kartläggning
under det året. Kriterierna för statsbidraget 2015 byggde på att kartläggning
genomförts tidigare och att överenskommelse mellan landsting, kommun och polis
gjorts. Gotland hade inte möjlighet att söka bidraget. För 2016 har kammarkollegiet
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öppnat upp för att de som inte fått bidrag 2015 ska kunna söka med samma kriterier
som sattes det året. En möjlighet finns nu för Gotland att söka medel om
överenskommelse görs mellan landsting, kommun och polis om att förbättra den
medicinska säkerheten och omsorgen efter omhändertagande enligt LOB.
Överenskommelsen behöver vara undertecknad av politiker och polismyndigheten
och inlämnad senast sista oktober 2016.
Behov på Gotland av vård vid förgiftning med droger
Antalet personer som överförts till vård efter att polisen omhändertagit dem utifrån
LOB presenteras i tabellen nedan.

Antal personer på Gotland som omhändertagits av polis utifrån LOB
Antal LOB

Till anhörig

Till vård*

Andel till
vård

2010

578

?

218

38%

2011

583

27

183

31%

2012

547

28

251

46%

2013

422

32

98

23%

2014

431

22

86

20%

2015

536

10

122

23%

..

Källa: PollsmYlldlgbetell Gotllllld
"Till vård" kunde under 2010-2011 innebära till akutmottagningen eller
tillnyktringsenheten. Under 2012-2013 till akutmottagningen eller lYfTE psykiatri.
Från början av 2014 kommer alla som överförs till vård till akutmottagningen.
Under åren det fanns en tillnyktringsenhet (i tabellen 2010-2011) var andelen
personer som fördes till vård högre än efter att den lades ner. Ett undantag är år 2012
då andelen var högre. Det året fanns lYfTE på psykiatrin. Det är svårt att få fram
tillförlitlig statistik för antal besök där. Enligt polisen kan en trolig förklaring vara att
förekomsten av spice var stor det året.

Andelen personer överförda till vård ligger ungerir på samma nivå under åren 20132015. Polisen bedömer att "rätt personer" lämnas över till vården och att de inte har
personer i arresten som inte är aggressiva men skulle behövt tillsyn medan de nyktrar
till. Andelen ligger på samma nivå som i Jämtland där det finns en tillnyktringsenhet.
På akutmottagningen noteras ökning av antal personer med besöksorsak
"förgiftning" .

Anta1b eso"1{8 pa• Aku tmottagnmgen me d b eso"ksorsak "F'orgt'ftrll'ng"

Ar

2013

2014

2015

Antal besök

200

318

410

..

. .

.

Ka!llI: Regzoll GOtllllld, StllllSllk bäm/adjrc1IlJollmalsystemet Tl/keel/re

Il Personerna kommer till akutmottagningen via polis vid LOB, ambulans eller pS annat sätt,
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När siffrorna analyseras behöver hänsyn tas till att det under 2013 fanns MTE i
psykiatrin och att den grupp som togs emot där under 2014 överfördes till
akutmottagningen. Journalgranskning visar att det under 2013 gjordes 37
bedömningar på MTE i psykiatrin. Den stora ökningen av antal besök på akuten för
förgiftning beror på ökning av internetdroger och av blandmissbruk.
Bland de personer som bedöms på akutmottagningen finns en mindre grupp
personer som efter bedömning inte behöver medicinsk vård utan enbart omvårdnad
medan drognivån minskar i kroppen tills personen bedöms vara utom risk för att
råka ut för allvarlig skada, olycka eller bli utsatt för brott. Det är svårt att få fram
statistik som visar förekomsten. Vid journalgranskning framkom att det är några få
personer under "lågsäsong", exempelvis 2 personer i oktober och november 2015.
Under sommaren är det fler personer, runt 20 personer i juli 2015.
Även om den gruppen inte är stor finns ett behov av omvårdnad hos fler personer.
Det är den grupp som fått medicinsk vård på grund av droger och inte längre
behöver ytterligare medicinska insatser men ännu har en drognivå i kroppen som gör
att de inte kan ta hand om sig själv.
Problemområden i vård processen i samband med förgiftning med
psykoaktiva substanser
Genom inte1vjuer med medarbetare i sjukvården och socialtjänsten har följande
problemområden identifierats:
1

Bedömning:
• Behovet av bedömning på akutmottagningen ökar eftersom
blandmissbruk och "internetdroger" ökar. Det är svårt att förutse risk
hos personer när nya preparat används och personen är påverkad av oWm
droger. Det gör att fler personer nu behöver medicinsk bedömning i
samband med förgiftning med droger än tidigare.
• Behov av snabbare flöde för bedömning på akutmottagningen.
• Kriterier behövs för när medicinsk bedömning behöver göras innan
person som omhändertagits enligt LOB överlämnas till anhöriga eller till
arrest.

2

3

Medicinsk vård:
• Otydligt kring vill<en vårdnivå/ plats personer ska vårdas på inom
sjukhuset.
• Larmplan behöver vara tydlig för situationer när det är risk för många
förgiftade samtidigt (exempelvis vid ökad förekomst av (haget på ön).
•

Behov av rutiner för hantering av aggressiva patienter som vårdas för

•

förgiftning.
Sociala problem påverkar möjlighet till hemgång.

Omvårdnad medan drognivån minskar i kroppen tills personen bedöms vara
utom risk för att råka ut för allvarlig skada, olycka eller bli utsatt för brott:
• Personer som behöver omvårdnad men inte medicinsk vård är kvar på
akutmottagning, vårdavdelning eller intensivvårdsavdelning, vilket
påverkar patientsäkerheten och arbetsmiljön
• På akutmottagningen, vårdavdelning eller intensivvårdsavdelning [mns
inte möjlighet till motiverande samtal i samband eller uppstart av
planering för fortsatta åtgärder för person som har missbruks- eller
beroendeproblematik.
• Behovet är större på sommaren och vissa helger.
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•

•
4

Det fInns idag inget tydligt uppdrag för hälso- och sjukvården eller
socialtjänsten för omvårdnad medan drognivån minskar i kroppen tills
personen bedöms vara utom risk för att råka ut för allvarlig skada, olycka
eller bli utsatt för brott. Omvårdnaden ges på akutmottagning,
vårdavdelning eller intensivvårdsavdelning men det salmas rum och
budgeterade resurser för detta.
Någon lösning för att samlokalisera verksamheter inom sjukvård och
socialtjänst i befIntliga lokaler på sjukhuset bedöms inte möjlig inom
hälso- och sjukvården'.

Fortsatta insatser för person med missbruks- eller beroendeproblematik:
• Vissa personer återkommer ofta i perioder. Gemensam plan från
sjukvården och socialtjänsten efterfrågas.
• Förbättrat samarbete mellan sjukvård och social~änst efterfrågas kring
efterföljande åtgärder. Önskan om att påbörja motiverande samtal tidigt,
redan när personen vårdas i samband med förgiftning.

När problemområdena redovisades för nämndmordföranden och förvaltningschefer
i hälso- och sjukvården och socialtjänsten, 2015-11-17, framkom önskemål att
fördjupa bilden kring samarbetet mellan sjukvården och frågan om omvårdnad
medan drognivån minskar i kroppen (tills personen bedöms vara utom risk för att
råka ut för allvarlig skada, olycka eller bli utsatt för brott).
Efter diskussion med chefer i sjukvård och socialtjänst blev det tydligt att utveckling
av samarbetet kring patienter som vårdats för förgiftning med droger inte bör drivas
som ett eget förbättringsarbete. Det bör ingå i den detaljerade handlingsplan som
förvaltningarna har i uppdrag att ta fram utifrån överenskommelsen om missbruksoch beroendevården. I överenskommelsen behöver ansvarsfördelningen för de olika
delarna av vårdprocessen vid förgiftning med droger klargöras.
Bedömning och rekommendationer
Det fInns ett antal problemområden som påverkar säkerheten i vårdprocessen vid
förgiftning med droger. I hälso- och sjukvården handlar det om hur resurser används
på sjukhuset och att möta ett ökat behov av vård vid förgiftning.

Ett gemensamt problemområde för hälso- och sjukvård och socialtjänst är
samarbetet i vårdprocessen. Det behöver tydliggöras i överenskommelsen mellan
hälso- och sjukvården och socialtjänsten kring missbruks- och beroendevård och i
den detaljerade handlingsplanen.
Det fInns ett tydligt behov av att öka säkerheten när personer behöver omvårdnad
medan drognivån minskar, då de inte kan ta hand om sig själva och därmed har risk
för att råka ut för skada, olycka eller brott. Nuvarande lösning att omvårdnaden ges
på akutmottagningen, vårdavdelning eller intensivvårdsavdelning påverkar
patientsäkerheten. Det bedöms vara av stor vikt att hitta annan lösning.
I samband med att behovet av vård vid förgiftning med droger ökat senaste åren har
även resursbehovet ökat och det har blivit svårt för sjukvården att klara det inom
befIntlig ram. Lösning för att förbättra omvårdnad medan drognivän minskar
kommer troligen kräva omprioritering av resurser med visst tillskott för den lösning
som behöver arbetas fram gemensamt mellan förvaltningarna. I arbetet att ta fram
lösning behöver hänsyn tas både tilllokalmässiga förutsättningar och till kompetens.

9

Bedömning gjord av lokalstrateg inom hälso- och sjukv~rden
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Det behövs en tydlig överenskommelse mellan Region Godand och
polismyndigheten om omhändertagande i samband med LOB.
Beslut i regionstyrelsen

Ett förslag till överenskommelse mellan Region Godand och polismyndigheten om
omhändertagande vid LOB lämnas från ledningskontoret till regionstyrelsen med
önskemål om att den sänds på remiss till hälso- och sjukvårdsnämnden,
socialnämnden och polismyndigheten. I överenskommelsen tydliggörs att Region
Godand har ansvar för" omvårdnad medan drognivån minskar i kroppen tills
personen bedöms vara utom risk för att råka ut för allvarlig skada, olycka eller bli
utsatt för brott". Motiveringen är att dessa personer redan idag får omvårdnad på
akutmottagningen, vårdavdelning eller intensivvårdsavdelningen.
Ambitionsnivån har sänkts sedan tillnyktringsenheten lades ner år 2011. Polisen
bedömer att de personer som behöver vård och omvårdnad idag får vård på
sjukhuset och att någon förväntad ökning på grund av att de haft "fel personer" i
arresten inte är att vänta. Regionens ansvar för omvårdnaden styrks även av
intentionen med LOB och att det i missbruksutredningen framkommer att ansvar för
tillnyktring finns i landsting och kommun, inldusive omvårdnad medan person
"nyktrar till".
Förslag på process vid LOB-omhändertagande på Gotland
Inget behov av

I medicinsk vård,
kan ta hand om
sig själv

I

lill Akutmottagningen för

i bedömning

I~-get b~hov ~v
medicinsk vård,

kan inte ta hand
om sig själv med
risk för att råka ut
för skada, olycka,
brott

I ,-

t

-~-~--~'-.

Behov av
medicinsk vard

I Medicinsk vå-rd på
i sjukhuset

Ansvar
'om medicinsk bedömning kan uteslutas innan personen går
hem med anhörig eller till arrest, utifrån kriterier salta av h!llso- och sjukvården

I Hl:IIso-och

! sjukvården

"behovet kvarståriiII dess all personen inte langre bedöms ha
risk föralt råka ut för skada, olyckaeller aU bli utsatt för brott

Efter att överenskommelsen är underskriven föreslås att regionstyrelsen söker statliga
medel för "utvecklingsarbete med syfte att öka den medicinska säkerheten och
förbättra omvårdnaden om personer som omhändertas enligt LOB". Pengarna kan
användas under 2016 för arbetet att förbättra säkerheten i vårdprocessen vid
förgiftning med droger.
Rekommendationer till sjukvård och socialtjänst

Parallellt med att överenskommelsen görs med polisen påbörjas arbete att förtydliga
ansvarsfördelningen mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten, i vårdprocessen
vid förgiftning med droger. Ansvaret förs in i överenskommelsen om missbruks- och
8 (9)

Ledningskontoret
Region Gotland

52

Tjänsteskrivelse

RS 2015/510

beroendevården. Atgärder för att öka säkerheten i processen (utifrån tydliggjorda
problemområden) tas med i arbetet med att ta fram detaljerad handlingsplan utifrån
överenskommelsen om missbruks- och beroendevården.
En arbetsgrupp utses för att arbeta fram förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
och socialnämnden om hur" omvårdnad medan drogen minskar i kroppen" kan
organiseras så kostnadseffektivt som möjligt. Det handlar inte om att skapa ny
tillnyktringsenhet utan om att hitta en lösning för den del i vårdkedjan som handlar
om omvårdnad. Dagens lösning att omvårdnaden ges på akutmottagningen,
vårdavdelning eller intensivvårdsavdelningen påverkar patientsäkerhet och
arbetsmiljö på sjukhuset på ett negativt sätt. Det ger inte heller utrymme för att om
möjligt påbörja motiverande samtal och vidare planering.
Lösningen för" omvårdnad medan drognivån minskar i kroppen" bör ingå i en större
samordning mellan förvaltningarna inom missbruks- och beroendevården för att bli
kostnadseffektiv. Aven om förslaget till lösning dröjer, på grund av komplexiteten,
bör nämnderna ha med cl.iskussion om omprioritering av resurser till detta redan i
budgetsprocessen inför 2017.
Vidare föreslås att förvaltningarna fortsätter påbörjat arbete att gemensamt skapar en
lösning för sommaren 2016 så att personer som behöver "omvårdnad medan
drognivån minskar i kroppen" får den vården på annan plats än på
akutmottagningen, vårdavdelning eller intensivvårdsavdelning. Det skulle kunna
finansieras av statliga pengar för "utvecklingsarbete med syfte att öka den mecl.icinska
säkerheten och förbättra omvårdnaden om personer som omhändertas enligt LOB"
om överenskommelse med polisen är undertecknad senast 30 oktober 2016.
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Regionstyrelsen

Remissförslag till överenskommelse om omhändertagande
enligt LOB på Gotland, mellan Region Gotland och
Polismyndigheten
Inledning
Regionstyrelsen gav 2015-10-29, § 309, ledningskontoret i uppdrag att utreda Region
Gotlands fömtsättningar att tillhandahålla medicinskt säker tillnyktring inom
befintliga ramar. I uppdraget ingick att beskriva problem i processen kring
tillnyktring, föreslå åtgärder för förbättringar och att göra överenskommelse med
polisen.

Istället för begreppet tillnyktring används "vård vid förgiftning med droger'''. I
processen igår l) bedömning, 2) medicinsk vård, 3) omvårdnad medan drognivån
tninskar i kroppen tills personen bedöms vara utom risk för att råka ut för allvarlig
skada, olycka eller bli utsatt för brott, 4) fortsatta insatser för person med missbmkseller beroendeproblematik.
I denna överenskommelse beskrivs ansvarsfördelning mellan Region Gotland och
polismyndigheten vid omhändertagande utifrån LOB (Lag, 197 6:511, om
omhändert,~gande av bemsade personer m.m.
Sist i dokumentet beskrivs faktabakgmnd.
Överenskommelse om process vid LOB-omhändertagande på Gotland
Gmnden är att person som omhändertas med stöd av LOB ska överföras till
akutmottagningen för medicinsk bedömning. Eftersom det är vanligt med
blandmissbruk och nya okända preparat är det svårt att avgöra när det finns
medicinsk risk eller inte. Personer som omhändertas enligt LOB ska därför bedömas
på akutmottagningen.

Undantag görs i två fall:
1) Personen överlämnas till anhörig om behov av medicinsk bedömning inte
anses nödvändig (utifrån kriterier som anger när bedömning måste göras)

1 Droger innebär alkohol, narkotika, läkemedel och andra substanser som klassas som psykoaktiva substanser. Det är ämnen
som påverkar hjärnan sä att beteende förändras, exempelvis alkohol, droger och vissa läkemedel.
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2) Personen tas till arrest enligt LOB utifrån "störning av ordning" om
personen inte bedöms vara i behov av medicinsk bedömning eller omvårdnad
(utifrån kriterier som anger när bedömning måste göras)
Person som efter bedömning är i behov av medicinsk vård tas om hand på sjukhuset.
Person som inte bedöms vara i behov av medicinsk vård men inte kan ta hand om
sig själv och därmed har risk för att råka ut för skada, olycka eller brott behöver
omvårdnad medan drognivån minskar i kroppen. Kan inte anhörig ge denna
omvårdnad ges den i verksamhet inom Region Gotland. I samband med att
omvårdnad ges påbörjas om möjligt motiverande samtal och planering för vidare
åtgärder om personen bedöms ha missbruks- eller beroendeproblematik.
Process vid LOB-omhändertagande på Gotland

I
lill Akutmottagningen för I
bedömning
!

Medicinsk
bedömning

Inget behov av
medicinsk vård,
kan t~ [hand om

Inget behov av
medicinsk vard,
kan inte la hand
om sig själv med
risk för att råka ut
för skada, olycka,
brott

...; Hem
i
L ________I

-.;.i Hem med anhörig

I Behov av
medicinsk vard
Hem

Ansvar
'om medicinsk bedomning kan uteslutas innan personen går
hem med anhörig eller till arrest, utifrån kriteriersaUaav halsa- och sjukvården

-HU"I"SO- och

l_

~!u_~~~~~n

"behovet kVllfstårli1J dess att personen inte lan9ro badorns ha
risk för aU råka ut for skada, olyckaeller aU bli utsatt for brott

Regelbunden avstämning görs mellan polis, hälso- och sjukvård och socialtjänst om
samarbetet kring överenskommelsen och uppföljning av statistik
Plan för gemensamt arbete mellan Region Gotland och Polismyndigheten under 2016
och 2017

1

I<"..riterier tas fram för när medicinsk bedömning kan uteslutas innan personen
går hem med anhörig eller till arrest

2

Skapa forum för regelbunden avstämning mellan polis, hälso- och sjukvård
och socialtjänst.
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Bakgrund
Ansvar landsting och kommun

I missbruksutredningen2, 2011, föreslogs att landstingen skulle få ansvar för hela
missbruks- och beroendevården, inklusive tillnyktring. Utredningen föreslog även att
landstinget skulle ta över ansvaret för medicinsk bedömning och övervakning i
samband med att polis omhändertagit person med stöd av LOB.
I regeringens proposition2 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och
beroendevården, 2012, valde regeringen att inte föra över hela ansvaret på
landstingen. Någon förändring av ansvar för missbruks- och beroendevården i
landsting och kommuner gjordes inte. Något förtydligande av ansvar kring den del av
tillnyktring som handlar om omvårdnad i samband med att personer nyktrar till
gjordes inte heller.
I hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen fInns inte ansvaret för
tillnyktringsverksamhet närmare reglerat. I propositionen fastställdes att
överenskommelse ska göras mellan landsting och kommun om tnissbruks- och
beroendevården, inldusive tillnyktring. Vidare anges att tillilyktring ska vara basen för
motivationsarbetet. Det bör fmnas möjlighet att påbörja motiverade samtal i slutet av
tillnyktringsfasen. En lagändring gjordes i hälso- och sjukvårdslagen och
socialtjänstlagen, 2013, med krav på att landsting och kommun gör överenskommelse
om missbruks- och beroendevården.
LOB

LOB har funnits sedan 1976. Bakgrunden till att den infördes var behovet av mer
humant omhändertagande av berusade personer'. Enligt lagtexten har de
vårdinriktade alternativen företräde och kvarhållande i arresten är en sista utväg.
I första paragrafen står att "Den som anträffas så berusad av alkoholdrycker eller
annat berusningsmedel att han inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara
för sig själv eller för någon annan får omhändertas aven polisman". Den som
omhändertas enligt LOB ska undersökas av läkare så snart det kan ske, om det
behövs p.g.a. den omhändertagnes tillstånd (§3). Vidare står det att "En
omhändertagen person som inte bereds vård på sjuidms eller någon annan
vårdinrättning och inte tas om hand på något annat sätt eller annars kan friges får
hållas kvar. Den omhändertagne får därvid tas i fÖl'Var om det är nödvändigt med
hänsyn till ordning eller säkerhet (§4).
Det står ingenting i lagtexten om att kriminalvården har skyldighet till tillsyn som
ersättning för vårdl tillsyn.
I samband med propositionen om God kvalitet och ökad tillgänglighet inom
missbruks- och beroendevården, 2012, togs inte beslut att föra över hela ansvaret för
omhändertagande vid LOB till landstinget. Inte heller gjordes förtydligande av
ansvarsfördehllng för bedömning och omvårdnad av personer som omhändertagits
med stöd av LOB. Istället rekommenderades att lokala överenskommelser görs om
ansvarsfördelningen mellan landsting, kommun och polis.
Regeringen beslutade om en treårig satsning, år 2014-2016, för att stödja ett lokalt
och regionalt utvecldingsarbete med syfte att öka den medicinska säkerheten och
förbättra omvårdnaden om personer som omhändertas enligt LOB. I
missbruksutredningen konstaterades att endast nio procent av de personer som
omhändertogs enligt LOB fördes till sjukvårdsinrättning. Det bedömdes som för lågt
och inte i enlighet med intentionen i LOB. Det fInns en grupp personer som vid en
första bedömning inte har ett akut medicinskt behov, men som befInner sig i ett
2

3

Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet Inom missbruks· och beroendevärden
Regeringens proposition 1975/76:113 om ändring i brottsbalken m. m.
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risktillstånd och därmed har behov av tillsyn och omvårdnad. Satsningen görs som
ett stöd att få till det samarbete mellan landsting, kommun och polis som bedömdes
väsentligt. Målet är att " få till stånd en tydlig och varaktig praxisförändring så att
betydligt firre personer förs till arresten jämfört med i dag". I stället ska personerna
omhändertas på annat sätt så att fler kan fångas upp för
fortsatta stöd- och behandlingsinsatser.
Behov på Gotland av vård vid förgiftning med droger

Antalet personer som överförts till vård efter att polisen omhändertagit dem utifrån
LOB presenteras i tabellen nedan.

Antal personer på Gotland som omhändertagits av polis utifrån LOB
Antal LOB

Till anhörig

Till vård*

Andel till
vård

2010

578

?

218

38%

2011

583

27

183

31%

2012

547

28

251

46%

2013

422

32

98

23%

2014

431

22

86

20%

2015

536

10

122

23%

..

Kalla: Polzsmjlldzgbeten Gotland

"Till vård" innebar under åren 2010-2011 överlämning till akutmottagningen eller
tillnyktringsenheten. Under åren 2012-2013 till akutmottagningen eller medicinsk
tillnyktringsenhet (l\1TE) inom psykiatrin.
Från början av 2014 överförs samtliga, som bedöms vara i behov av vård, till
akutmottagningen.
Under de år det fanns en tillnyktringsenhet (i tabellen 2010-2011) var andelen
personer som fördes till vård högre än efter att den lades ner. Ett undantag är år 2012
då andelen var högre. Det året fanns MTE på psykiatrin. Det är svårt att få fram
tillförlitlig statistik för antal besök där. Enligt polisen kan en trolig förklaring vara att
förekomsten av spice var stor det året.
Andelen personer som överfördes till vård ligger ungefir på samma nivå under åren
2013-2015. Polisen bedömer att "rätt personer" lämnas över till vård och att de inte
har personer i arresten som skulle behövt omvårdnad medan drognivån minskar i
kroppen.
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Datum 4 april 2016

Regionstyrelsen

Bostadssituationen för nyanlända med förslag till åtgärder
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
ge ledningskontoret i uppdrag att sätta samman och projektleda en
operativ arbetsgrupp med deltagare från berörda förvaltningar och
parter med uppdraget att lösa behovet av bostäder på kort sikt för
nyanlända invandrare som anvisas till Gotland
kostnad för projektledning uppskattas till 200 tkr för 2016 och 350 tkr
per år för kommande år så länge behovet kvarstår och tas ur
ledningskontorets budgetram
Bakgrund

Planerat bostadsb~gande
I gällande exploateringsplan bedöms att det under den kommande 4årsperioden kommer att uppföras ca 200 bostadslägenheter per år. Siffrorna
bygger på antaganden som gjorts utifrån omfattningen av planlagd mark
anvisad till exploatörer samt tidigare års utfall. Ungefär hälften av bostäderna
bedöms komma att bestå av hyresrätter, vilket betyder att med liggande
planering kommer ungefär 100 hyresrätter ut på marlmaden varje år framöver.
Till detta kommer ett antal småhus som byggs av egnahemsbyggare,
erfarenhetsmässigt har dessa uppgått till omk1mg 50-75 per år.
Bostadsbehovet
En bedömning av behovet av bostäder under den kommande fyraårsperioden
kan förenklat redovisas i tabellen nedan.
Kategorier som efterfrågar bostad

per år

Bostadstyp som söks

Urbanisering, Visbys befollm ökar
Försvarsmaktens nyetablering
Fler studenter till Campus
Nyanlända som anvisas till Gotland
Ensamkomm. flyktingbarn som blir 18 år

100
50
25
125 (2016)

BR, HR, småhus
BR, HR, småhus
HR, små lägenheter

25

Sammanlagt

325 bostäder per år

Besöksadress Visborgsallen 19

EMPOst reglongotland@gotland.se

Postadress

Webbplats www.gotland.se

SE~621

81 Visby

Telefon +46 {O)498~26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

HR, små och stora 19h
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Den 1 mars 2016 trädde en ny lag i kraft: Lag (2016:38) om mottagande av
vissa nyanlända invandrare ror bosättning. Enligt denna lag ska Region
Gotland ta emot ett antal personer som har sökt asyl och beviljats
uppehållstillstånd i Sverige, enligt ett s.k. länsta!. Länstalet för innevarande år
2016 har bestämts till 192 personer varav 50% kommer att utgöras av familjer
och resterande kommer att utgöras av ca 90 ensamhushåll. Fördelningen över
året kommer att se ut som följer:
April
40
Maj
30
10
Juni
10
Aug
Sept
22
Okt
37 (varav 15 kvotflyktingar)
Nov
22
Dec
21
Med detta som grund görs beräkningen att behovet av bostäder kommer att
uppgå till 125 lägenheter under resterande del av 2016, eller knappt 15
lägenheter per månad. Inför 2017 kommer ett nytt besked att ges för
kommande år och det finns skäl att tro att volymen för 2017 kommer att vara
högre.
Sammantaget kan behovet av bostäder bedömas till mer än 300 lägenheter per
år, varav huvuddelen eller omkring 200 hyresrätter. Beroende på hur
anvisningen av nyanlända för kommande år 2017 -19 kommer att bestämmas,
kan behovet då komma att bli än större.

Diskussion

Bostadsbehovet på lång sikt
Den långsiktiga försörjningen av bostäder för Gotlands invånare sker på basis
av den av fullmäktige antagna Bostadsförsörjningsplanen samt med stöd av
den årliga Exploateringsplanen med budget som antas av fullmäktige. När det
nu flnns ett uppdämt behov av bostäder föreslås att Region Gotland ökar
takten när det gäller anvisning av mark för bostadsbyggande. Eftersom det som
efterfrågas till stor del är hyresrätter är det lämpligt att markanvisningama
villkoras med att exploatören bebygger huvuddelen eller hela byggrätten med
hyresrätter.
Ett konkre~ exempel på mark som nu kan anvisas för byggande ftnns inom
stadsdelen yttre A 7. Här flnns inom kvarteret Sergeanten en alldeles farsk
I
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detaljplan vilken möjliggör för byggande av cirka 500 bostäder. I en första
markanvisningstävling som genomfördes sommaren 2015 utsågs fyra
exploatörer som vinnare och tilldelades var sitt område om ca 50 lägenheter.
Byggandet av de första bostäderna inom denna markanvisning bedöms komma
att starta under hösten 2016. Ledningskontoret avser nu gå vidare med etapp 2
inom Sergeanten och har därför i enlighet med fastställd exploateringsprocess
gett teknikförvaltningen i uppdrag att genomföra en markanvisningstävling
som omfattar ett område där ca 180 lägenheter kan byggas. Huvudinriktningen
ska vara att lägenheterna ska upplåtas med hyresrätt, men inom 1/3 av
området kan bostadsrätter tillåtas. I övrigt ska markanvisningstävlingen baseras
på detaljplanens bestämmelser och utgå ifrån de kriterier som fastställdes vid
den tidigare genomförda markanvisningen för etapp 1 inom samma område.
Resultatet av tävlingen kommer att tillställas regionstyrelsen under den tidiga
hösten 2016 för att utse vinnande exploatörer.
Bostadsbehovet på kort sikt
Det omedelbara behovet av bostäder för de 192 nyanlända personer som 2016
ska anvisas Gotland som bostadsort, kommer inte att kunna lösas genom att
mar/maden via exploatörerna ökar takten och producerar fler bostäder. Här
behövs åtgärder vidtas nu direkt.
I nuläget arbetar ledningskontoret tillsammans med bland andra
Integrationsenheten, Gotlandshem, Inflyttarbyrån och teknikförvaltningens
fastighetsavdelning med att få fram lämpliga bostäder. Ett tnindre antal
bostäder kan frigöras genom att privata bostadsinnehavare och villaägare att
upplåter sin bostad till en nyanländ person eller familj. Men i många fall vill
bostadsägaren att regionen ska stå som garant för hyresavtalet alternativt att
regionen hyr bostaden och upplåter den till den nyanlända i andra hand. Men
för att lösa det omedelbara behovet av bostäder måste regionen sannolikt
använda flera metoder parallellt. Det kan till exempel vara några av följande
åtgärder i kombination:
A. Arbeta vidare med att få privatpersoner och privata hyresvärdar att
hyra ut bostäder. För att ge uthyrarna en trygghet kan något eller flera
av följande modeller tillämpas:
U ndersök om det är möjligt att använda den av Boverket utgivna
kommunala hyresgarantin.

Överenskommelse med uthyraren som garanterar denne hyran
under den tid som avtalats om. Detta förutsätter att ett
ändamålsenligt regelverk tas fram.
Region Gotland eller Gotlandshem hyr bostäder av privatpersoner
för att sedan hyra ut dessa i andra hand till nyanlända. Detta
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förutsätter att ett ändamålsenligt regelverk tas fram.
B. Undersök om metoder som andra kommuner tillämpat med att t ex
köpa villor eller lägenheter kan vara en framkomlig väg.
C. Anpassa befintliga lokaler som ägs av regionen och som inte används
eller där verksamheten planerar att flyttas eller kan omlokaliseras.
Teknikförvaltningen kan ges i uppdrag att inventera regionens
lokalbestånd och att komma med förslag inklusive kostnadsbedömning.
D. Upphandla ett antal modulhus/villavagnar som kan placeras på mark
där infrasttuktur finns färdig och där befintliga detaljplaner medger
bostäder alternativt där byggnadsnämnden kan medge undantag från
gällande plan. Utgå från att husen/vagnarna ska placeras där med stöd
av tidsbegränsat bygglov. Villkoret att det går att skriva sig på adressen
ska vara uppfyllt.
E. Utreda vilken roll det allmännyttiga bostadsbolaget kan spela på kort
såväl som på lång sikt i att bidra till en lösning.

Slutsatser

Långsiktigt kan behovet av bostäder på Gotland tillgodoses genom att
markanvisa i en takt som gör att marknaden ges möjligheter att producera
efterfrågade bostäder. Regionen kan styra så att upplåtelseformen motsvarar
efterfrågan, i nuläget är det hyresrätter som efterfrågas. I ett första skede
föreslås att utlysa en markanvisningstävling för Sergeanten etapp 2 i enlighet
med de kriterier som tidigare fastställts och som följer av detaljplanen.
Kortsiktigt behövs ett antal åtgärder vidtas för att klara av att tillgodose
behovet av bostäder för de nyanlända invandrare som anvisas till Gotland.
Ledningskontoret föreslår att därför att regionstyrelsen beslutar att ge
ledningskontoret i uppdrag att inrätta en förvaltningsövergripande arbetsgrupp
som ska arbeta med frågorna. Ledningskontoret ges mandat att med egen
budget finansiera en projektledare på halvtid under resterande del av 2016 och
2017 så länge behovet kvarstår.

r Lindvall
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Regionstyrelsen

Understödjande projekt till Crimetime Gotland 2016-2017 ansökan om medel för regionala tillväxtätgärder
Förslag till beslut

•

Finansiellt stöd ur anslag 1:1, medel för regionala tillväxtåtgärder, beviljas för
projektet Understödjande pro/ekt till Crimetime Gotland 2016-2017 med 39,6% av
projektets faktiska kostnader, sammanlagt dock högst 550 000 kr.

•

Beslutet avser perioden 2016-03-01 till 2017-10-31. Skriftlig slutrapport ska
inkomma senast 2017 -11-30.

Sammanfattning

Crimetime Gotland som genomfördes första gången 2015 har som målsättning att bli
ett årligen återkommande evenemang. Evenemanget har på ett intressant sätt satt
Gotland på kartan och lockade under första året 2 500 unika betalande besökare,
varav 70% från fastlandet. Bedömningen är att det finns potential för att locka
internationella besökare från t ex Tysldand, Norge, Holland osv. Barnscenen, som
inte kostade att besöka, lockade då ca 500 barn och deras föräldrar.
Inför 2016 fokuseras på utveckling av resepaket, fler partners, ännu mer lokal
forankring, fler utländska besökare, samt att barn- och familjescenen kommer att
utvecklas. Vidare planeras ett utökat samarbete med skolor och biblioteken med till
exempelläscirklar, författarbesök, workshop s för lärare och bibliotekarier, vilket
kommer många fler till del.
Detta understödjande projekt syftar till att underlätta för evenemanget Crimetime
Gotland att bli ett hållbart långsiktigt evenemang inom kulturella och kreativa
näringar och besöksnäring, som forlänger turistsäsongen till vecka 33, samt skapar
ökad lokal omsättning och arbetstillflillen. Det understödjande projektet ska förmedla
kontakter och lokaler för arrangemang i lokalsamhället, samt logi och arbetslokaler
för medverkande i produktionen. Ett underliggande syfte är att säkra evenemanget
Ctimetimes långsiktiga etablering på Gotland.
Det understödjande projektets huvudmålgrupper är:
1(6)
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Medverkande författare och förläggare, som genom projektet bereds möjlighet
att framföra och presentera sitt författarskap och litteraturutbud.
Producenter och moderatorer som ges förutsättningar att producera och
genomföra arrangemang och event under paraplyet Crimetime, vars målgrupp i
sin 1:W: är boende på ön och besökande littera1:W:intresserade 1:W:ister.
Det gotländska näringslivet, exempelvis event-, ljud- och filmbolag, arrangörer,
cateringflrtllor, hotell etc, fungerar som samarbetspartners i arbetet med att bygga
upp en basinfrastruk1:W: som ska säkra evenemangets kvalitet och hållbarhet på
sikt, bland annat genom ett gott värdskap.

Ledningskontoret menar att Crime Time Gotland under 2015 bevisade att det är möjligt
att förflytta säsongen genom arbete med högkvalitativa produkter och kunnande.
Projektet stämmer överens med Vision Gotland 2025 - inte tninst helt grundläggande i
visionen om en kreativ och magisk plats, men även målbild sju om hållbar
sysselsättning och tillväxt. Den handlar bland annat om Gotland som etablerat
besöksmål nationellt såväl som internationellt, mötesplatsen Gotland där öns unika
läge i Östersjön utnyttjas, Gotland som erkänd och känd samverkansaktör, samt om
marknadsföring av gotländska produkter utanför ön. Projektet stämmer även överens
med Region Gotlands näringspolitiska program 2012-2015 och utvecklingsområde
"Bilden av Gotland".
Ambitionen att knyta fler lokala företag och aktörer till evenemanget bedöms som
positivt och värdefullt för att skapa den hållbara långsiktigheten. I viss grad utvecklas
även produkter som inkluderar Gotlands landsbygd, även om det sistnämnda gärna
kan utvecklas i ytterligare. Att det finns en ambition som handlar om att även
bearbeta en internationell publik rimmar väl med de målsättningar som finns för
besöksnäringens utveckling.
Ärendebeskrivning
Bakgrund

Crimetime Gotland som genomfördes första gången 2015 har som målsättning att bli
ett årligen återkommande evenemang. Evenemanget har på ett intressant sätt satt
Gotland på kartan och lockade under första året 2 500 unika betalande besökare,
varav 70% från fastlandet. Huvudbesökaren 2015 var en medelålders kvinna från
Gotland och Stockhohn. Bedömningen är att det finns potential för att locka
internationella besökare från t ex Tyskland, Norge, Holland osv. Barnscenen, som
inte kostade att besöka, lockade ca 500 barn och deras föräldrar.
Projektets syfte och mål 2015 var att starta upp ett kul1:W:evenemang innebärande en
förlängning av turistsäsongen och en ökning av den ekonomiska omsättningen för
öns turistföretagare genom ett ökat antal besökare under vecka 33. Projektet hade
dessutom ett läsfrämjande syfte och ett syfte att öka bokförsäljningen för
medverkande författare och förlag.
Långsiktighet är avgörande för att bygga ett sådant här stort nytt evenemang som har
alla möjligheter att likt Medeltidsveckan bli bestående. Starten 2015 var bra, men
mycket återstår att utveckla för att festivalen ska nå sin fulla potential. Festivalens
treårsplan är att nå 5 000 betalande besökare samt att den även kan bli en "Kul1:W:ens
Ahnedalen", där representanter från förlag, författaragenter och bok- och filmjtvbransch i hela Skandinavien och Europa har möjlighet att träffas, knyta kontakter,
skapa amirer och nätverka kring krimscenen inom både bok och fUm.
I
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Syfte

Det understödjande projektet syftar till att underlätta för evenemanget Crimetlme
Gotland att bli ett hållbart långsiktigt evenemang inom kulturella och kreativa
näringar och besöksnäring, som förlänger turistsäsongen till vecka 33, samt skapar
ökad lokal omsättning och arbetstillfållen. Det understödjande projektet ska förmeclla
kontakter i lokalsamhället och tillhandahålla lokaler för arrangemang, samt logi och
arbetslokaler för medverkande i produktionen.
Ett underliggande syfte är att säkra evenemanget Crimetlmes långsiktiga etablering på
Gotland.
Mål

Övergripande mål för det totala evenemanget var år 1 att etablera festivalen.
hancIlar det om att paketera, utveckla och växa på alla plan.

Ar 2-3

Målet för detta understödjande projekt är att:
1. Skapa så goda förutsättningar som möjligt så att platsen Gotland blir självklart
för evenemanget Crimetimes fortsatta etablering.
2. Stötta det totala genomförandet av evenemanget Crimetime genom att säkra
basstrukturen vad gäller lokaler samt kvalitet och ett gott värdskap vid
genomförandet av arrangemang.
Dessutom finns målsättningen att i samarbete starta upp ett arbete för förstärkt
marknadsföring mot Tyskland med begreppet Swedische Krimi i fokus. I ansökande
srund är det inte klart hur det kommer att ske, men det finns tankar om att i
samarbete med Inspiration Gotland och Gotlands Förenade Besöksnäring flytta fram
positionerna vad gäller den tyska marknaden.
Horisontella mål

Projektet har förutsättningar för att påverka flera av perspektiven och avser att t ex
satsa på fler programpunkter på engelska, tolkning av vissa programpunkter på andra
språk, och att undersöka arrangerande av skrivaraktivitet för nyanlända och
asylsökande. Inbjudna författare och upplägget av programmet ska för 2016-2017
anpassas med målsättningen att jämna ut deltagandet mellan män och kvinnor.
Projektägaren avser att ta stöd i Region Gotlands strateger inom folkhälsa och
jämställdhet för att ytterligare säkra projektets effekter i önskad riktning.
Vad gäller miljö och ekologisk hållbarhet så kommer projektet så långt möjligt
använda miljöanpassade transportlösningar på ön, samt leverantörer och
samarbetspartners som är miljöcertifierade.
Målgrupp

Det understödjande projektets huvudmålgrupper är:
• Medverkande författare och förläggare, som genom projektet bereds möjlighet
att framföra och presentera sitt författarskap och litteraturutbud.
• Producenter och moderatorer som ges förutsättningar att producera och
genomföra arrangemang och event under paraplyet Crimetlme, vars målgrupp i
sin tur är boende på ön och besökande litteraturintresserade turister.
• Det gotländska näringslivet, exempelvis event-, ljud- och filmbolag, arrangörer,
cateringflttIlor, hotell etc, fungerar som samarbetspartners i arbetet med att bygga
upp en basinfrastruktur som ska säkra evenemangets kvalitet och hållbarhet på
sikt, bland annat genom ett gott värdskap.
Projektorganisation
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Projektägare för projektet är kultur- och fritidsförvaltningen Q<ff), Region Gotland.
Kff ingår i Crimetimes styrgrupp tillsammans med representanter för företaget
Books & Dreams, Blixten & Co AB och Inspiration Gotland.
Crimetime Gotland är ett samarbetsprojekt mellan Region Gotlands kultur- och
fritids förvaltning Q<ff), Inspiration Gotland, Bonnierförlagen, bokmagasinet Books &
Dreams, eventarrangören Blixten & Co och Gotlandsföretaget Hansa Incoming m fl
lokala aktörer.
Genomförande
Festivalen inleds 2016 onsdagen den 17 augusti med en halvdag som innehåller
skrivarskola, författarmöten, invigningsmingel m.m. Därefter fortsätter evenemanget
18-20 augusti med tre heldagar. Evenemanget kommer att genomföras 2016 och
2017 med ungefår samma innehåll som 2015 men med flera förbättringar. Inför 2016
fokuseras på utveckling av resepaket, fler partners, fler utländska besökare, samt att
barn- och familjescenen kommer att utvecklas. Vidare planeras ett utökat samarbete
med skolor och biblioteken med till exempelläscirklar, författarbesök, workshops för
lärare och bibliotekarier, vill<et kommer många fler till del.
Ar 1 (2016) och 2 (2017) avser det understödjande projektet att genomföra och
ansvara för följande aktiviteter:
•

•
•

•

•

•
•

•

•
•

Bistå med resurser i form av likvida medel och kunskap, kontaktnät och
erfarenhet som bidrar till att skapa en grunclläggande basinfrastruktur för
evenemanget Crimetimes genomförande.
Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för Crimetimes produktion och
genomförande.
Genomföra kvalitets säkring av förhyrda lokaler så att de motsvarar användarnas
krav på kvalitet, tillgänglighet och utrusming samt att de så långt det är möjligt
anpassas för publika möten.
Stå för lokalt uppkomna kostnader som t ex lokala transporter, lokal
marknadsföring, ljudproduktion och hyra av exempelvis möbler, tält, cyldar, bilar
etc, vill<et kommer gotländska näringslivet tillgodo.
Stödja kontaktskapande och vara behjälplig i urvalsprocessen av de delar av
gotländska näringslivet som kan vara aktuella för att sälja ~änster och/ eller
produkter.
Stödja producenter, moderatorer, författare och förläggare för att de ska få ett så
gotr intryck som möjligt av Gotland som samarbetspart och värdregion.
Tillsammans med projektledare från övriga samarbetspartners medverka i
planeringsprocessen av evenemanget Crimetime för att stödja och underlätta för
organisationen och därigenom bidra till att genomförandet underlättas och blir
inspirerat.
Genom Visby Centrums nätverk informera om vad näringsidkare i Visby kan
förvänta sig (förbereda) av vecka 33 i form av ökad beläggning, ökat antal
besökare och/eller kunder, samt att till desamma distribuera en checklista för
"gott värdskap enligt Region Gotland".
I samarbete starta upp ett arbete för förstärkt marknadsföring mot Tyskland med
begreppet Swedische Krirni i fokus.
För att stödja den långsil<tiga etableringen av Crimetime Gotland krävs ökade
biljettintäkter, varför en marknadsföringsinsats via kultur- och
fritidsförvaltningens kontaktnät genomförs inom det stödjande projektet som
avser att öka antalet köpta festivalpass.
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Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2016-03-01-2017-10-31
Kostnader
Köpta tjänster
Lokalkostnader
Övriga kostnader

Summa kostnader
Finansierina
Regionala tillväxtåtgärder (anslag 1:1)
Kff, arrangemangsbidrag (off kontant medfinansiering)
Privat kontant medfinansiering*

Summa finansierina

..
* Bonmerforlagen,
och Blixten &

2016
120000
500000
75000
695000
2016
300000
30000
365000
695000

2017
120000
500000
75000
695000
2017
250000
20000
425000
695000

Totalt
240000
1000000
150000
1390000
Totalt
550000
50000
790000
1390000

Co

Uppföljning och utvärdering
• Uppföljning av det understödjande projektet kommer att ske genom
dokumentation av genomförda aktiviteter via ett GANTI-schema, samt genom
att projektledaren med tillhörande adnllnistrativt stöd dokumenterar projektet
skriftligt och i bild.
e Utifrån dokumentationen och uppföljningen görs en analys som utvärderar
innehåll, genomförande, måluppfyllnad och process.
• En analys görs även av arbetsprocessen, som utvärderar samarbetet och
samverkan mellan projektets olika aktörer ur projektägarens synvinkel.
• Huvudevenemanget Crirnetimes arrangörer följer upp evenemanget genom årlig
ekonomisk uppföljning och mätning av antalet besökare. Detta sker genom en
egen utvärdering som bland annat bygger på enkätunderlag från eller intervjuer
med festivaldeltagare. Erfarenheter och slutsatser från denna uppföljning och
utvärdering ska vävas in i uppföljningen av det understödjande projektet.
Dokumentation, uppföljning, analys och utvärdering initieras och genomförs av
projektägaren, dvs kultur- och fritidsförvaltningen O,ff). Analysen av resultatet
kommer att bifogas det understödjande projektets slutredovisning.
Indikatorer
• Besökande till Gotland, antal
• Resande med fårja
• Resande med flyg
• Beläggning vid två utvalda hotell
• Ökad omsättning för två verksamheter som erbjuder förtäring och dryck
• Evenemang, antal
• Exponeringstillfallen i massmedia, antal
• Tysklandsresenärer, antal
• Rum för produktion/persona/moderatorer
• Sceneri arbets- och eventlokaler
Bedömning

Från utvärderingen av evenemanget 2015 går det att se att ett antal gotländska
aktörer och företag deltagit i evenemangets genomförande och på så sätt varit med
om en förlängd säsong. Dessutom har dessa aktörer kunnat bygga ökad kompetens
och förståelse från genomförande av stora evenemang med professionella aktörer.
Samtidigt har hotell och restauranger, samt transportföretag på och till ön, fått del av
ett ökat antal besökare på vid en period då det annars är mellan eller lågsäsong.
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Evenemanget har nu som ambition och mål att knyta till sig fler lokala aktörer för
den lokala förankringen för att på så sätt skapa långsiktighet för evenemangets
genomförande. Det gäller t ex teknik~änster, lokaluthyming, boende, hyra av
transportmedel vilket ryms inom det understödjande projektet för Crimetime
Gotland. Därutöver är ambitionen att utveckla en tydligare gotländsk position för
cateringverksamheten. I den detaljerade projektbeskrivningen går t ex att läsa
följande.

Crimetime kommer att anlita ett trettiotal lokala företag/ leverantorerfor attgenomfora
evenemanget. Dessa företag är bl.a. Go Gotland, Destinations·arenan, Gotland Active Store,
Wisb Strand, Clarion, Donners hotell, Scandic hotell, Hotell Slottsbacken, Hotell Repet, Strand
Hotell, Gotlands Museum, Film på Gotland, Leva, Almedalsccifeet, Einar Steen Ijudprodllktion,
Fenomenalen, Cantpus Gotland, Taxi Gotland, Gotlandsf!yg, GotlandS1l1edia, Destination
Gotland, WesS1l1an och Pettersson, Kränku, Karl Melallder Fotogrtif, brbilsforetag och
cykelutbrningsforetag och flera restaurangerför stom middagar
Inte bara är det positivt för Gotlands besöksnäring och andra delar av näringslivet
om detta evenemang skapar förutsättningar för långsiktigt genomförande, utan det är
även värdefullt för de gotländska besökarna att på nära håll kunna ta del av
arrangemang med hög kvalitet.
Evenemangets genomförande sker till största delen i och kring Visby, men ett antal
programpunkter som bussutflykter med olika författare som skriver med Gotland
som utgångspunkt, tar även med besökare ut på landsbygden.
Ledningskontoret menar att Crime Time Gotland under 2015 bevisade att det är möjligt
att förflytta säsongen genom arbete med högkvalitativa produkter och kunnande.
Projektet stämmer överens med Vision Gotland 2025 - inte minst helt grundläggande i
visionen om en kreativ och magisk plats, men även målbild sju om hållbar
sysselsättning och tillväxt. Den handlar bland annat om Gotland som etablerat
besöksmål nationellt såväl som internationellt, mötesplatsen Gotland där öns unika
läge i Östersjön utnyt~as, Gotland som erkänd och känd samverkansaktör, samt om
marknadsföring av gotländska produkter utanför ön. Projektet stämmer även överens
med Region Gotlands näringspolitiska program 2012-2015 och utvecklingsområde
"Bilden av Gotland".
Ambitionen att knyta fler lokala företag och aktörer till evenemanget bedöms som
positivt och värdefullt för att skapa den hållbara långsiktigheten. I viss grad utvecklas
även produkter som inkluderar Gotlands landsbygd, även om det sistnämnda gärna
kan utvecklas i ytterligare. Att det finns en ambition som handlar om att även
bearbeta en internationell publik rimmar väl med de målsättningar som finns för
besöksnäringens utveckling.
Beslutsunderlag

Projektansökan
Projektbeskrivning

Kultur- och fritidsförvaltningen
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Mats Jansson

Regionstyrelsen

Birding Baltic - connecting and developing nature tourism
Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
Förslag till beslut

•

Beslut om finansiellt stöd ur anslag 1:1, medel för regionala tillväxtåtgärder,
för projektet Birding Baltic – connecting and developing nature tourism, delegeras till
regionstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning

Den ideella Föreningen Närsholmen ansöker om medfinansiering med regionala
tillväxtmedel (anslag 1:1) till Central Baltic-projektet Birding Baltic om 2 096 959 kr
vilket utgör 25 procent av kostnader för den del som hanteras av Föreningen
Närsholmen. Projektet ska behandlas av Central Baltic Steering Committee 2016-0614. Beslut om medfinansiering är nödvändigt för att ansökan ska kunna behandlas.
Syftet med projektet Birding Baltic är att utveckla och etablera mellersta
Östersjöregionen som gemensam och attraktiv destination för naturturism och
fågelskådning. Detta ska ske genom att utveckla, implementera och gemensamt
marknadsföra gränsöverskridande turistprodukter. Fokus ligger på att utveckla
attraktioner och tjänster med hög standard lämpliga för den internationella
turistmarknaden. Projektet har partners i Sverige, Åland, Finland och Lettland.
I steg 2 görs en fördjupad ansökan till Central Baltic, med noggrann beskrivning av
partners, verksamhet och ekonomi. Fokus ligger på att samla ett antal viktiga aktörer
runt Östersjön för att med samlade krafter etablera fågelskådning och naturturism.
Ledningskontoret bedömer projektet som söker medfinansiering med regionala
tillväxtmedel (anslag 1:1) utifrån dess effekter för Gotland. I korthet är bedömningen
att ansökan saknar en tydlig förankring på Gotland, organisationen är inte formad så
att det går att bedöma långsiktiga effekter och resultat på Gotland samt att
beskrivningen av projektgenomförandet inte är tillräckligt tydlig.
Ett antal frågeställningar kvarstår där ansökande behöver tydliggöra den gotländska
delen av projektet.

1 (5)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/181
Bakgrund

Turism är en växande näring globalt och den upplevelseinriktade naturturismen är en
del av detta. På Gotland finns goda förutsättningar för att utveckla naturturism för
såväl nationella som internationella målgrupper. Fågelskådning är en del av
naturturismen som ger möjligheter att bredda säsongen och attrahera besökare vår
och höst.
Den ideella föreningen Närsholmen söker projektmedel för medfinansiering av
Central Baltic-projektet Birding Baltic. Hösten 2014 genomfördes en förstudie med
hjälp av medel från Leader Gotland, Fågelcentrum på Närsholmen, som pekade på
möjligheter att utveckla fågelturismen på Närsholmen. Genom medel från Svenska
Institutet kontaktades möjliga partners inom Central Baltic-området. En ansökan
lämnades till Central Baltic Programme i oktober 2015. Ansökan godkändes i steg 1 i
januari 2016. 2016-04-01 lämnades en ansökan in till steg 2 där beslut fattas vid
Steering Committee i juni 2016.
Projekttiden för det sökta projektet är 2016-07-01—2020-06-30 och i projektet ingår
nio partners från Sverige, Lettland, Åland och Finland med budgetfördelning enligt
nedan:
DABAS TŪRES, Lettland
DAP, Lettland
Dundagas pašvaldība, Lettland
Föreningen Närsholmen, Sverige
Länsstyrelsen Gotland, Sverige
FGF Nordic Ekonomisk förening, Sverige
Kökars kommun, Åland
Ålands fågelskyddsför , Åland
Mätsehallitus, Finland

174 782 €
80 000 €
160 000 €
807 946 €
58 796 €
185 906 €
207 660 €
150 000 €
260 000 €

Syfte

Syftet med Birding Baltic är att utveckla och etablera mellersta Östersjöregionen som
gemensam och attraktiv destination för naturturism och fågelskådning. Detta ska ske
genom att utveckla, implementera och gemensamt marknadsföra gränsöverskridande
turistprodukter. Fokus ligger på att utveckla attraktioner och tjänster med hög
standard lämpliga för den internationella turistmarknaden.
Projektet syftar även till att stärka entreprenörer och lantbrukare på den gotländska
landsbygden genom att utveckla en marknad för boende, matställen och
lokalproducerade varor stora delar av året.
Mål

•
•
•

Utveckla fågelskådningen
Nya inkomster och arbetstillfällen på landsbygden
Miljömässigt hållbar naturturism

Målgrupp

Målgrupper för projektet är berörda aktörer på Gotland som vill utveckla naturturism
på ön, naturintresserade människor Europa som kan vilja boka resor till Gotland och
övriga länder som ingår i projektet. Kryssningsturister och journalister är andra
utpekade målgrupper.
Projektorganisation

Föreningen Närsholmen är Lead Partner i projektet Birding Baltic och kommer att
samarbeta nära och fortlöpande med partners i projektet som är kommuner, en ideell
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fågelförening, ett mindre naturturismföretag, naturvårdsmyndigheter, samt en
organisation som arbetar för biobränslebaserade flygresor.
Genomförande

Genomförandet är i enlighet med Central Baltics programlogik uppdelat i ett antal
”work packages” där ansvaret är fördelat på någon av ingående partners. Samtliga
delprojekt ska implementeras hos partners. Åtgärderna handlar om nätverkande och
kunskapsutbyte, utbildning av fågel-/naturguider, informations- och nätverksträffar
med intresserade företagare inom besöksnäringen samt lokalsamhället, investeringar
för att utveckla möjligheterna till god fågelskådning, testperiod för Fågelcentrum
Närsholmen som nod för naturinriktad besöksnäring, marknadsföring av Gotland
som fågel- och naturområde av hög kvalitet, miljöanpassning av verksamheten inom
projektets många delar och speciellt genom att utveckla och lansera ett system för
"gröna stolar" på flyget, Fågelcentrum på Närsholmen kommer att utgöra ett
lockande mål för naturintresserade kryssningsresenärer samt utveckling av
gemensamma turistprodukter.
Uppföljning

Uppföljning och resultat sammanställs enligt Central Baltic Programmes krav.
Kostnads- och finansieringsbudget

Kostnader

Euro

SEK

Egen personal
Kontor och admin
Resor
Köpta tjänster/konsulter
Utrustning
Investeringar

486 450
72 968
50 111
119617
11700
67100

4 499 663
747 917
563 749
1 465 308
155 025
956 175

Summa kostnader

807 946

8 387 836

201 986
605 959

2 096 959
6 290 877

807 946

8 387 836

Finansiering

Region Gotland, anslag 1:1
Central Baltic
Summa finansiering

25%
75%

Bedömning

Region Gotlands ansvar vid beredning av projekt som söker medfinansiering, till bl a
EU-medel, är att säkra att projektet bidrar till tillväxten på Gotland. Central Baltic
Steering Committes ansvar är att säkra att projektet bidrar till programmets mål och
resultat. Projektet söker medel inom prioriteringen ”Natur- och kulturresurser som
utvecklas till hållbara turistattraktioner”.
Under normala omständigheter hade denna ansökan om medel för regionala
tillväxtåtgärder (anslag 1:1) inte bedömts som färdig att behandlas, men för att ge
projektet möjlighet att bli aktuellt för bedömning i Central Baltic har
granskningsprocessen påskyndats.
Vision Gotland 2025 pekar på att ”Vi kan erbjuda en attraktiv mötesplats som
präglas … av vår kultur, natur och levande gotländskt samhälle både på landet och i
staden.” Det näringspolitiska programmet för 2012-2015 innefattar bland annat
”fokus på nya säsonger, utländska besökare och möten”. Besöksnäringen är för
Gotland en prioriterad näring med utvecklingspotential som bedöms kunna bidra
med fler besökare och ökad omsättning.
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Genom att arbeta strategiskt för besökarens helhetsupplevelse – resa, bo, äta, göra
och shoppa – har vi möjligheter att ta till vara öns förutsättningar att ta emot fler
besökare året runt. Tillväxtplanen prioriterar insatser inom hållbar produktutveckling
utifrån natur, kultur och mat.
Projektet Birding Baltic har inriktningen att bygga upp infrastruktur och produkter
som vänder sig till aktiva fågelskådare under ett gemensamt varumärke mellan de i
projektet ingående aktörerna. Drivande Lead partner i projektet är Föreningen
Närsholmen. Föreningen har ingen tidigare erfarenhet av att driva projektet med
partners från flera länder. Ansökan steg 2 är inlämnad till Central Baltic. I denna
ansökan klargörs ansvar och uppgifter för respektive partner.
För Gotlands del ligger fokus på Närsholmen som knutpunkt för fågelskådning och
annan naturturism. Området är naturreservat och Natura 2000-område. Det betas av
kor och får i samverkan med lokala lantbrukare. Delar av området omfattas av
fågelskydd vissa delar av året.
Områdets användning är komplext och det finns begränsningar för vilka åtgärder
som får genomföras och hur tillträde till området ser ut. Inom ramen för denna
beredning har kontakter tagits med naturvårdsenheten på Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen medverkar som partner i projektet kring byggande av parkering och
viss skyltning. Den egna kostnaden uppgår där till 135 000 kr. För alla åtgärder som
Länsstyrelsen genomför gäller att tillstånd måste sökas från annan myndighet, i detta
fall Länsstyrelsen i Stockholms län.
Under uppbyggnad av projektet har Föreningen Närsholmen varit i kontakt med ett
stort antal intressenter. Dialog har enligt uppgift förts med lokala föreningar och
andra aktörer, men detta återspeglas inte i projektorganisationen.
Projektet har i dagsläget begränsad förankring hos besöksnäringens organisationer
och kommersiella aktörer. Inspiration Gotland och Gotlands Besöksnäring är
informerade och har pekat på behoven av att se ett större sammanhang kring
naturturism, inventering och analys samt dialog kring gemensamma prioriteringar.
Vad gäller syfte, mål och genomförande så är projektet ofullständigt beskrivet. Det är
svårt att värdera vilka effekter det kommer att kunna ha för utvecklingen och
tillväxten av den gotländska landsbygden och gotländsk naturturism. Det är även
svårt att utläsa hur insatserna ska göras långsiktiga, t ex vem som ska ta över och
driva vidare efter projekttiden, eller att ett arbete för att säkra detta inom projekttiden
ska göras.
Över hälften av kostnaderna för Föreningen Närsholmen handlar om insatser som
Lead partner. Ansökan till Region Gotland omfattar också dessa kostnader. En stor
del av projektets insatser och kostnader ligger på projektledaren som anställs vid
Föreningen Närsholmen. Projektledarens lön är den största budgetposten. Lönenivån
ligger avsevärt högre än normalt för dessa projekt, och den totala kostnaden för
administration och projektledning är stor i förhållande till det totala projektet.
Ansvaret för många arbetsuppgifter i projektet, utöver projektledning, såsom
marknadsföring, produktion mm ligger på projektledaren. Ledningskontoret
bedömer att detta arbetssätt utgör en risk för hela projektets genomförande när stora
delar av genomförandet ligger på en och samma person. Det finns ingen
dokumentation i t ex CV som styrker den tänkte projektledarens erfarenhet och
kompetens, t ex erfarenhet av att driva internationella projekt.
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Dessutom missas chansen för fler gotländska aktörer/personer att involveras och
därmed få en förståelse och kunskap om denna typ av projekt, vilket skulle innebära
värdefull kompetenshöjning för Gotland. Framgångsrika projekt handlar om
deltagande och ansvar, utifrån kompetens och möjligheter, från många deltagande
partners.
Föreningen Närsholmen kommer att ha stora åtaganden kring uppföljning och
redovisning. Medel från såväl Central Baltic som Region Gotland kommer att
utbetalas koordinerat med två redovisningsperioder årligen. Detta innebär en
eftersläpning av utbetalningar på mellan 6-12 månader. Detta innebär att Föreningen
Närsholmen under hela projekttiden måste hantera en likviditet på 1 – 2 miljoner kr.
I dagsläget är det svårt att bedöma projektets effekter för Gotlands tillväxt. Nedan
redovisas ett antal frågeställningar där fortsatt dialog krävs med ansökande.
•
•

•
•
•

Syfte, mål, förankring och genomförande för den gotländska delen av projektet
behöver utvecklas.
Projektorganisation för den gotländska delen behöver tydliggöras. Detta gäller
styrgrupp, projektgrupp samt referensgrupp/referenspersoner (vem, åtagande,
roll, ansvar, accept).
Styrkande av tänkt projektledares erfarenhet och kompetens, bl a vad gäller
internationella projekt av större karaktär.
Långsiktig verksamhet och finansiell inriktning efter projektets avslutande.
Redogörelse för hur likviditeten ska hanteras samt bankkontakter ska redovisas.

Beslutsunderlag

Ansökan Föreningen Närsholmen 2016-03-16.
Återkoppling från möte 160323
Kommentar till frågor och synpunkter 2016-04-15
(A_RS_20160415_010_0001.PDF)

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Föreningen Närsholmen
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Region

Gotland
Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
Projektets namn

Birding Baltic - connecting and developing nature tourism
Uppgifter om sökanden
Sökande

Organisationsnummer

Föreningen Närsholmen

802476-2836

Postadress

Postnummer och ortnamn

c/o A Hörnsten, När Hallbjänne 690

62348 STANGA

Församling/socken

Telefon och telefax

När

0704-947566

Arbetsställenummer (C FAR)

e-post

Plusgiro I bankgiro! bankkonto

agnetahornsten@telia.com

Bg 5038-9816, Swedb 8480-6 944 626 137-3

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

OJa

Observera aU intyget från Skattemyndigheten ska avse
~roiektets verksamhet.

X Nej, intyg från Skattemyndigheten bifogas

Sökt belopp från Gotlands kommun i kronor:

Kommer ansökan om EUmedel aU lämnas för projektet?

1 930551 SEK medfinansiering

Ansökan Central Baltic
Programme tillstyrkt Step 1

Projektorganisation
Projektledare

Kontaktperson i frågor som rör projektets ekonomi

Karin Aström

Agneta Hörnsten

Telefon och telefax

Telefon och telefax

073-584 00 17

0704·947566

e~post

e~post

karin.astrom@mlljoinformation.se

agnetahornsten@telia.com

Sökandens bank
Bankens namn
Swedbank

Kontaktperson
Anders Ahlin

Postadress
Storgatan 57

Postnummer och ortnamn
62350 Hemse

Telefon
0498·4045 00

I

Telefax
0498·48 04 21

e~post

Sökandens revisor
Företagets namn
Ekonomibyrån i Burs t o m årsmöte senast 160430,
därefter Sudrets RedovisninQsbvrå
Postadress
Burs Lingvide/Fardhemsvägen 6

Kontaktperson
Cecilia KjeHsledVSolveig Björkman
Postnummer och ortnamn
62349 STANGAl623 51 HEMSE

1(l0)
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Bakgru ndsbeskrivn i ng:
Turism är en starkt växande näring globalt och den upplevelseinrikrade
naturturismen är den andel som uppges öka mest. På Gotland finns mycket
goda förutsättningar för att utveckla naturturism för såväl nationella som
internationella målgrupper. Naturen är speciell och artrik, landskapet slående
vackert. Samtidigt är behovet a v att förlänga turistsäsongen välkänt på ön och
just naturturism - ffa med fåglar i fokus - har potential till just detta.
Fågelskådningen som hobby lockar allt fler och bedrivs som mest intensivt
under just den tid - vår och höst - som många inom besöksnäringen behöver
högre beläggning.
På landsbygden finns ett behov av diversifiering av inkomstmöjligheterna.
Det småskaliga jordbruket, som genom de betande djuren skapar det
karaktäristiska landskapet med de höga naturvärdena, har dålig lönsamhet och
behöver kompletterande inkomstkällor. Att utveckla naturturism i samverkan
med de som kan erbjuda kost och logi på landsbygden, men också de som
producerar livsmedel och hantverk lokalt, kan bidra till viktig utveckling av
landsbygden.
Att utveckla bygden har länge engagerat boende på sydöstra Gotland och i
När socken har man under tio års tid försökt få tillgång till f.d.
fyrvaktarbostaden på Närsholmen för att fyrplatsen skulle kunna utvecklas till
besöksmål. Efter många års kamp har Försvaret och därefter
Fortifikationsverket förmåtts lämna byggnaderna och nu finns möjlighet att
utveckla det Fågelinformationscentrum som länge varit tanken. Närsholmen är
naturreservat och Natura 2000-område med höga naturvärden och god
fågelskådning året om.
Föreningen Närsholmen, som bildats av lokala utvecklingsintresserade,
fågelskådare och naturturismentreprenörer, tog med stöd från Leader under
hösten 2014 fram en förstudie som beskriver området och den verksamhet som
planeras, se bilaga 2a. I korthet är tanken att i fyrvaktarbostaden ha
permanenta utställningar om fågellivet, kulturlandskapets framväxt och de
betande djurens nyckelroll för de biologisk rika naturmiljöerna på Gotland
samt fågelflyttning. I uthusen planeras raststuga och observationsplats och i
trädgården informationstavlor och mikro biotoper som attraherar fåglar och
insekter. Under säsong kommer guidade turer att erbjudas och utrustning som
kikare etc ska kunna lånas. I närområdet, främst vid Lausviken' och på
Hammaren i Lau, kommer fotogömslen och annan infrastruktur för att
förbättra fågelskådning och naturupplevelser att utvecklas. Planerna för
området har diskuterats och presenterats lokalt genom åren och även beskrivits
i lokaltidningar och lokalradio, se exempel i bilaga 6.
För att öka våra kunskaper och bättre lyckas utveckla fågelskådnings- och
naturturism samt få finansiering av såväl nödvändiga investeringar som
marknadsföring av Gotland som besöksmål för natur-Ifågelintresserade beslöt
Föreningen Närsholmen, som nämns i förstudien, att försöka utveckla ett
projekt runt Östersjön md finansiering från Interregs Central Baltic
Programme. Möjliga partners kontaktades och en ansökan om sådd-pengar för
att sammanställa en ansökan lämnades till Svenska Institutet, som i september
2015 beviljade nära 300 000 SEJ(. I oktober 2015 lämnades ansökan in till
Central Baltic Programme med åtta partners från Sverige, Estland och
Lettland. Ansökan var på totalt 22,3 miljoner SEJ(.
Besluten i programmet tas under programperioden 2016-2020 i två steg och
Birding Baltic har nu fått godkänt i Steg 1. 56 projekt ansökte om totalt 60
miljoner euro inom samma prioritering där endast 7,5 miljoner euro fanns att
fördela. Birding Baltic var ett av endast sex projekt som gick vidare och har
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således fått ett extremt starkt stöd i mycket hård konkurrens. Inför slutgiltigt
beslut utvecklas nu budget och aktivitetsplan till ansökan Steg 2 som ska.
lämnas senast 1 april. Beslutet i steg 1 är villkorat med att partners från Aland
och Finland också måste bjudas in att delta. Detta är utmärkt, men gör att
tidsplanen för att få beslut om medfinansiering från l: l-medlen påverkats då
budget för hela projektet - och därmed Föreningen Närsholmens möjliga andel
- inte kunde fastställas exakt i rid för att passa in i regionens beslutsprocesser.
Vi beklagar detta, men har ingen möjlighet att påverka kraven från CBP
beslutskommitte. Nu finns två nya partners från Åland med i projektet och en
ny partner från Finland. I sent skede har våra partners från Estland dragit sig
ur av olika skäl så antalet partners är fortfarande rimligt.
Länsstyrelsen på Gotland är partner i projektet och kommer att tillse att
gömslen, informationstavlor m m placeras med minimal störning på djurlivet,
utveckla parkeringsplatser och annat som ökar tillgängligheten på Närsholmen
samt stå för nödvändiga tillstånd inom skyddade områden.
En negativ och sårbar del av besöksnäringens verksamhet är miljöpåverkan
från resorna. Att, som Central Baltic Programme har som prioriterad fråga,
utveckla långsihtigt hållbar turism är inte möjligt om inte klimatpåverkan från
transporterna minskar. Detta är ett obestridligt faktum och en långsiktigt
hållbar besöksnäring måste sträva efter att minimera den negativa
miljöpåverkan. I Birding Baltic-projektet tar vi ett stort och nyskapande steg
för att kraftfullt arbeta mot flygets negativa miljöpåverkan, långt borrom den
"ldimatkompensation" som finns idag, genom att utveckla och erbjuda "gröna
flygstolar" . Projektpartnern Green Fly Fund, FGF, verkar för att förnybart
flygbränsle används och för utveckling aven produktion av biobaserat
flygbränsle i Norden. I dagsläget har FGF en lång rad partners för att nå målet
om förnybart bränsle för flyget, bland andra Swedavia, BRA, SAS med flera.
Helt nyligen utsåg Miljömålsrådet FGFs verksamhet till en av fyra
högintressanta verksamheter för Transportstyrelsen att utveckla samarbete
med. För många som reste till Almedalsveckan i somras från Bromma är
verksamheten bekant: planen flögs på biobränsle och FGFs verksamhet
beskrevs på flygplatsen.
Kort sagt: framtidens flyg måste vara biobränslebaserat och inom projektet
kommer vi att utveckla system för såväl researrangörer som enskilda för att
boka resor/distanser med förnybart istället för fossilt flygbränsle. Vår
förhoppning är att detta, efter utveckling av bokningssystem etc, även ska
användas av övrig besöksnäring på Gotland och att på sikt allt flyg till ön ska
ske på förnybart bränsle.
Vårt projekt har redan presenterats för regeringens samordnare för Gotland,
Peter Larsson, som menar att den planerade verksamheten stämmer väl in i
hans analys av framtida möjligheter för utveckling av Gotland. Projektet har
även presenterats för Naturvårdsverkets generaldirektör, som också önskar att
naturturismen stärks på Gotland och att skyddade områden ingår bland
besöksmålen. Att Tillväxtverket helt nyligen utlyst 40 miljoner i stöd över
totalt fyra år för att gynna natur- och kulturturism, visar arr intresset för denna
typ av verksamhet är stort på nationell nivå.
Projektets syfte:

Projektets syfte är att marknadsföra Östersjöområdet inklusive Gotland som
en självklar och lockande destination för naturintresserade med fokus på
fågelskådare och dänned förlänga turistsäsongen på Gotland. På så sätt ska
besöksnäringens alla delar (researrangörer, kost och logi) stärkas och nya
arbetstillfällen skapas inom naturturismen. Projektet ska även bidra till att
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miljöanpassa turismen och resor på och till Gotland och öka kunskaperna om
och engagemanget för naturen för att samhällets miljökvalitetsmål ska nås och
utvecklingen på Gotland bli hållbar. Projektet syftar även till att stärka
entreprenörer och lantbrukare på den gotländska landsbygden genom att
utveckla en marknad för boende, matställen och lokalproducerade varor stora
delar av året.
Mål:

Projektet kommer att utveckla infrastrukturen för natur- och fågelturism
genom att skapa en nod på Närsholmen med information om fågellivet på
Gotland för besökande naturintresserade, men också de entreprenörer som är
verksamma inom turismen. På Fågelcentret ska besökare kunna bli guidade,
boka in kurser eller guidade turer över hela Gotland, få hjälp att hitta boende,
matställen, gårdsbutiker och annat av intresse. Information om natur och
fågelliv kommer att finnas tillgänglig på flera språk.
Marknadsföring såväl nationellt som internationellt ska etablera Gotland
som en spännande och attraktiv destination för den specifikt fågelintresserade
likväl som mer allmänt naturintresserade. Projektet ska bidra till att bygga upp
en långsiktig turism som är kommersiellt bärkraftig och ekologiskt hållbar.
Besöksnäringens intressenter ska inbjudas till samverkan kring utveckling av
pågående verksamhet samt utveckling av nya turismprodukterIpaketresor.
Det långsiktiga målet är att engagera fler parter att delta i arbetet för
naturturism på Gotland och skapa fler informationspunkter/noder runt om på
ön. Projektet ska visa vägen för andra på Gotland som vill stärka turism med
natur och landsbygd i fokus.
Målgrupp:

Projektet vänder sig dels till berörda aktörer på Gotland, ffa inom
turistnäringen, som vill utveckla naturturism på ön, dels direkt till
naturintresserade människor i ffa övriga Europa som kan vilja boka resor till
Gotland och övriga länder som ingår i projektet (Lettland, Äland/Finland).
Därutöver är besökande kryssningsturister en självklar målgrupp, liksom
journalister från såväl Sverige som andra länder. Projektet är inriktat på att
skapa kommersiell bärkraft och således kommer marknadsföringen vara
omfattande och riktad mot dels svenska naturintresserade, dels specialiserade
marknader för fågelskådare från ffa England, Tyskland och ev USA och Japan.
Om möjligt (endast initiala kontakter tagna med berörda parter) kan
projektet/projektets investeringar även riktas till nyetanlerade och asylsökande
på Gotland för att introducera den svenska och gotländska naturen genom
besök och guidning vid Närsholmens Fågelcentrum. Även skolor kan använda
centret för utbildningsverksamhet, en slags naturskola.
Projektorganisation/deltagare:

Föreningen Närsholmen är Lead Partner i projektet Birding Baltic och kommer
samarbeta nära och fortlöpande med våra partners som är kommuner, en
ideell fågelförening, ett mindre naturturismföretag, naturvårdsmyndigheter
samt en organisation som arbetar för biobränslebaserade flygresor. Som Lead
Partner har vi ett speciellt ansvar för samordning och rapportering under
projektets gång. Rapporteringen av såväl verksamhet som ekonomi är strikt
reglerat av Central Baltic Programme och alla partners har ansvar för sin egen
rapportering. Dock kommer Föreningen Närsholmen sammanställa alla
rapporter samt utbetala medlen efter godkännande av redovisningarna etc. För
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detta arbete kommer en person utöver projektledaren att anställas och utbildas
inom programmets rutiner.
En s k Steering Group kommer att utses i enlighet med Central Baltic
Programmes regler och denna ska bestå av representanter från projektets
partners samt "end-users", dvs intressenter inom besöksnäringen, Det vore
önskvärt med en turismengagerad representant från Gotland, ex från Regionen
och/eller Gotlands Besöksnäring. Styrgruppen upprättas först efter att ansökan
Steg 2 godkänts i juni.
Birding Baltic partners inför Steg 2: Dabas Tures (LV, Nature Tours,
företag), Dundagas pasvaldiba (LV, k0!11ml!n), Sliteres NP (LV,
nationalparksadm), Kökars kommun (Al), Alands fågelskyddsförening (Al),
MetsähaIlitus (Fl, Parks & Wildlife Finland), Fly Green Fund (SE),
Länsstyrelsen Gotland och Föreningen Närsholmen
o

Genomförande:

För att uppnå de mål som anges i ansökan till Central Baltic Program me
kommer följande genomföras:
• nätverkande och kunskapsutbyte med aktörer inom naturturism (företag,
föreningar, myndigheter, kommuner) i Östersjöområdet för fastställande
av "best practice" för högsta möjliga kvalitet i och utväxling av projektets
investeringar och utförande
• utbildning av fågel-/naturguider
• informations- och nätverksträffar med intresserade företagare inom
besöksnäringen samt lokalsamhället (föreningar) som vill utveckla verksamhet
inom naturturism eller boende/matställen på landsbygden. Utbildning kring
målgrupper, naturvärden, fågellokaler etc för kompetenshöjning och hög
servicenivå
• investeringar för att utveckla möjligheterna till god fågelskådning, främst
genom ett Fågelcentrum med utställningar och guideverksamhet på
Närsholmen men också fotogömslen, vindskydd och naturstigar
• testperiod för Fågelcentrum som nod för naturinriktad besöksnäring där
kurser, guidade resor/utflykter, boende, matställen mm marknadsförs
• marknadsföring av Gotland som fågel- och naturområde av hög kvalitet
inom Sverige genom annonser och i redaktionellt material, se t ex bilaga 5, i
specialmagasin (fågel- och naturtidningar) och utomlands (fågelmagasin i
England och ev USA, naturresemässor i bl a England - British Bird Fair) etc
• miljöanpassning av verksamheten inom projektets många delar och speciellt
genom att utveckla och lansera ett system för "gröna stolar" på flyget som
kommer kunna bokas av såväl researrangörer som individer för att resan
(distansen) ska genomföras med förnybart flygbränsle. För marktransporter
kommer biogas- och elfOt'don att förespråkas för arrangörer och miljövänliga
alternativ och lösningar kommer att lyftas fram och användas under projektet
• Fågelcentrum på Närsholmen kommer att utgöra ett lockande mål för
naturintresserade kryssningsresenärer - en ny och intressant målgrupp - genom
att lokalen ligger inom rimligt avstånd för dagsturer från Visby. Information
om fågellivet och den gotländska naturen kommer finnas även på engelska och
ev ytterligare språk. Beroende på besökarnas intresse anpassas de guidade
turerna, som vid säsong även omfattar orkideer och floran mer allmänt
• Gemensam/gemensamma turistprodukter kommer att utvecklas tillsammans
med våra partners runt Östersjön vilket innebär att Gotland kommer att lyftas
som naturattraktion även i partnerländerna och exponeras för besökare där.
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I projektbeskrivningen till Central Baltic Programme delas arbetet in i
arbetsområden/-moduler, s k Work Packages som alla i sin tur delas in i
aktiviteter (Activities) med delresultat (Deliverables). Birding Baltics WP ser ut
som följer, exempel på aktiviteter och delresultat som främst berör Gotland
anges:
WP 1 Projelctledning och koordinering (obligatorislct)
- administration
- samordning av partners, finansiell management på projektnivå (för alla
partners)
- intern kvalitetskontroll, uppföljning, risk management, avstämning av
horisontella mål etc
WP 2 Utbildning och annan Iwpacitetshöjning samt investeringar för fågeloch naturturism
- utveckling och genomförande av utbildningar för fågel-/naturguider och
utvärdering av dessa
- studieresor (2 st) för lokala naturresearrangörer, entreprenörer, myndigheter,
kommuner m fl som är involverade i utvecklingen av naturturismen lokalt.
WlP 3 Utvec1ding av infrastruktur för fågelskådning
- planering och konstruktion av gömslen, vindskydd mm
- anläggning P-platser,
- produktion av permanenta utställningar på Närsholmen,
- utveckling av mikrobiotoper (fjärilsrestauranger, damm)
- inköp av utrustning som kikare etc till Närsholmen
- produktion av gemensamma utställningsdelar.
- fortlöpande kunskapsutbyte kring utvecklingen av besöksmål av hög kvalitet
WlP 4 Marlmadsföring
- framtagning av marknadsföringsstrategi och -plan,
- produktion av marknadsföringsmaterial, annonser i nationella och
internationella facktidskrifter,
- redaktionella inslag i viktiga tidningar, jmf bilaga 6
- deltagande i naturturism-/fågelskådningsmässor (4-6 st, ffa British Bird
Fair)
- utveckling av reseprodukter för olika målgrupper, även gemensamma
produkter för hela regionen (alla eller flertal partners) med
marknadsföringsresor på Gotland och gemensam PR-resa inom
projektområdet för media, researrangörer m fl samt utvärdering.
WlP S Miljö- och hållbarhetsanalyser och miljöanpassningar av resandet
- Kartläggning av miljöpåverkan från den planerade verksamheten och möjliga
åtgärder,

- kunskapsspridning och ideutveckling om hur turismen kan miljöanpassas
tillsammans med researrangörer, transportörer, de som erbjuder kost och logi
osv,
- utveckling a v nytt och unikt bokningssystem för researrangörer och enskilda
för flygresor med biobränsle, involvering av flygbolag, flygplatser mfl aktörer i
partner/änder i arbetet för "gröna flygstolar" ,
- spridning av kunskaper om förnybar energi, miljöanpassad och lokal mat,
111iljöanpassat boende 111111 inom projektet för "best practice" för de produkter
50111 utvecklas.
WlP 6 Kommunilwtion (obligatorisht)
- kom111unikation om projektet under möten, i artiklar mm
- utveckling av projektets hemsida
- utveckling a v "budskap", bastexter, grafisk profil och logotyp för Birding
Baltic
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- informationsmaterial om Gotland och dess natur till partners utställningar etc
(olika språk)
Uppföljning:

Uppföljning och resultat sammanställs enligt Central Baltic Programmes krav
och rutiner.
I Föreningen Närsholmen kommer vi att följa upp hur bokningar av
naturresor och guidade turer utvecklats under projektet, antalet besökare till
Närsholmen kommer att följas upp (räknare installeras) och analyseras t ex
avseende vilka tider på året som intresset är störst. I möjligaste mån kommer vi
följa upp beläggningsgrad och gäster på närliggande boende och matställen för
att försöka skapa en bild av utveckling som sker till följd av projektet.
Synpunkter från berörda parter kommer att samlas in för analys och möjliga
förbättringsåtgärder inför framtiden kommer att diskuteras med aktiva
entreprenörer inom naturturismen på ön. Antalet samarbetspartners och
delaktiga i utvecklingen av projektet (genom dialogmöten mm) på Gotland
kommer att sammanställas och en utvärdering av samarbetet under
projekttiden kommer att genomföras.
En rapport om erfarenheter och möjligheter för mindre organisationer att
delta i Interreg-projekt kommer att sammanställas, upplevda trösklar och
hinder för att fler parter aktivt ska kunna delta i utvecklingen av Gotland som
besöksmål kommer att identifieras och eventuella förbättringar föreslås.
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Ange detaljer i bilaqa till ansökan
Tid- och aktivitets plan

Startdatum

Slutdatum

Kostnad

Utvärdering och slutredovisning

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

Vid projektstart

Vid projektets slut

Besökande, antal
Evenemang, antal
Exponeringstmfällen, antal
Företag, antal deltagande
Förstudier, antal
Nätverk, antal nya

Produkter, antal nya

Resultatindikator

Totalt antal

varav kvinnor

varav män

Arbetstillfällen, anlal nyskapade
Deltagare, antal

Företag, anlal nya, ledda av
Projektledare

Horisontella mål- beskriv oroiektets oåverkan inom föliande områden:
Folkhälsa
Under senare år har forskningen om naturens funktion för hälsa, inklusive rehabilitering inom
sjukvården, och inlärning ökat starkt j såväl Sverige os andra länder. En rärelse, "reconnecr to nature",
håller på att utvecklas med såväl folkhälsa som hållbar utveckling av samhället i fokus. Studier visar
snabbare återhämtning för patienter som vistas eller enbart ser natur (t ex träd utanför sjukhusfönster)
och Statens Lantbruksuniversitet) SLU, har fokuserar på forskning kring naturens inverkan på
välmående, ffa vid srressymptom, Att vistelse i naturen gynnar folkhiilsan genom fysisk aktivirer, frisk
luft etc är väl känt sedan ridig"He, men nantrens läkande kraft för de som drabbats av
utlllattningssyndrom/utbrändhet, depressioner och koncentrationssvårigheter undersöks nu närmare
världen över. Projektet syftar till att få ut fler människor i naturen, såväl redan aktiva fågelskådare som
naturintresserade, men ovana, barnfamiljer i naturen och kommer därför tveklöst stärka folkhälsa på
flera olika sän,

4(\0)
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Integration
Ett Fågelcentrum kan utvecklas till ett viktigt instrument för integrationsprocessen på Gotland. Att lära
känna och bli trygg i sitt nya hemland innebär inte minst att lära känna dess natur och få möjlighet
upptäcka dess skönhetsvärden. Att bli trygg ute i naturen är viktigt, men inte självklart, för alla.

Förståelse för den gotländska/svenska naturen och kunskaper om kulturlandskapets framväxt genom
historien ger en grundkunskap som förankrar människor i landet och det gotländska landskapet.

Vår förhoppning är att samarbete kan skapas med asyl boende och de nyanlända så att
informationsverksamheten på Närsholmen blir tillgänglig för alla och nyttjandegraden kan öka.
Föreningen har tagit kontakt med Arbetsförmedlingen för att undersöka möjligheter till att utbilda
guider som skulle kunna guida på olika språk. Material med namn på vanliga djur och växter på olika
språk kommer att finnas på Fågelcentret.
Jämställdhet

Neutralt

Miljö I ekologisk hållbarhet
Kunskaper om och engagemang för naturen är en förutsättning för att utveckla ett hållbart samhälle.
Förståelse för ekosystemens funktioner och värdet av biologisk mångfald är grundläggande för en god

samhällsutveckling där ekosystemens produktionsförmåga bevaras och stärks. Det gotländska
kulturlandskapet har utvecklats av djnrhållningen, genom bete och slåtter. Att ha ett livskraftigt
jordbruk med betande djur och hävdad slåttermarker är centralt för att bevara biologisk mångfald och
landskapet. På Gotland lyckas man bättre än på andra håll i landet, men att stärka det småskaliga
jordbruket är en viktig fråga för natur- och miljövården. Birding Baltic kommer att öka kunskapen om
att de betande djur är en förutsättning för den rika floran och faunan på ön och visa kopplingen mellan
produktionen och konsumtion.
Inom projektet kommer vi sträva efter största möjliga miljöanpassning såväl vad gäller den egna
verksamheten (uppbyggnad och drift av infocenters, de egna resorna mm) som den verksamhet som
utvecklas utifrån och stärks av projektet, dvs naturresor, guidningar, förläggningar och mat. Utöver
självklara insatser för sopsortering, lokala och ekologiska livsmedel, energibesparingar etc i möjligaste
mån kommer fokus ligga på att utveckla miljövänligare transporter, eftersom just transporterna i regel
är den största negativa miljöpåverkan från turismen. Arbetet med att miljöanpassa flyget kot11l11er att
vara omfattande, ambitiöst och nyskapande, Gotland kan genom satsningen bli ledande på gröna
flygresor. För marktransporter kommer biogas och el lyftas som nödvändiga och möjliga alternativ
som måste utvecklas. Vi menar att turismens Akilleshäl är resorna och detta problem måste hanteras
seriöst för att verksamheterna ska kunna bli långsiktigt hållbara. Inom Birding Baltic vill vi ligga i
internationell framkant.

Hämta summorna från budgetspecifikationen på följande sidor
Kostnader
Egen personal (proj ledn. adminlfinans, guider)

2013

2014

2015

Total! 2016·2020
4719000

Extern personal! Köpta tjänster! Konsulter

370000

Lokalkostnader (hyra, drift Närsholmen)

315000

Investeringar (utställningar, utrustning, gömslen
etc)
Övriga kostnader = projektmöten,
marknadsföring. utbildning. dialogmöten, hyra
markägare etc

902000

Summa boJ<förda kostnader

1447531
7753531

Direktfinansierade kostnader
Eget arbete
Ideellt arbete

5(10)
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Totalt för projektet

Offentlig kontant medfinansiering

2013

2014

2015

Totalt

Gotlands kommun, anslag 1:1, regional tillväxt

1 930551

Central Ballic Program m e

5822980

6(10)
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Privat kontant medfinansiering

Summa kontant medfinansiering

Totalt för projektet

Jag bekräftar att jag tagit del av informationen i "handledning till
ansökan".
Und ~~ft av behörig f~tecknflre

Ort, datum

/I/Ir;

l'iddn !t<Jfekl

/J.jJ'f//1S
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Budgetspecifikatiol1
Bokförda - faktiska kostnader
Egen personal - Projektanställdas löner och sociala avgifter
2010
Namn och arbetsuppgift

Bruttolön per
månad

Sac. avg. per
månad

Bruttolön per
månad

Sac. avg per

Bruttolön per

Soe. avg per
månad

Antal månader

Kostr

Antal månader

Kostr

Antal månader

Kostr

Summa:

2011
Namn och arbetsuppgift

månad

Summa:

2012
Namn och arbetsuppgift

7(10)

månad

83

Namn och arbetsuppgift

Bruttolön per
månad

Soc. avg per
månad

Antal månader

Kostnad

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

Extern personal! köpta tjänster! konsulter
Typ av kostnad

2013

2014

2015

Totalt

Konsultkostnad
Bokföring, redovisning
Revision
Externa föreläsare

Summa:
Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnads budget i ansökan under
I{ostnadsslaget Extern personalll<öpta tjänster I konsulter.

8( IO)
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Lokalkostnader
2013

Ange typ av hyra

2014

2015

Totalt

kontorslokal
konferenslokal

Summa

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

Investeringar
2013
Typ av investeringlinventarier

Inköpspris

Livslängd i år

Avskrivning

Totalt

Inköpspris

Livslängd i år

Avskrivning

Totalt

Inköpspris

Livslängd i år

Avskrivning

Totalt

Dator

Kontorsmöbler

Summa:

2014
Typ av investering/inventarier
Dator

Kontorsmöbler

Summa:

2015
Typ-av investering/inventarier
Dalor
Kontorsmöbler

Summa:
Summan för respektive år förs in på sammanställnigen av total kostnadsbudget i ansökan under
I{ostnadsslaget Investeringar,

9( l O)
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Övriga kostnader
Typ av kostnad

2013

2014

2015

Totalt

Kontorsmaterial, böcker, trycksaker o s v
Telefon-, el- och portokostnader

Färbru kningsmate rial
Resor
Logi

Leasingkostnader
Hyra maskiner/inventarier
Representation

Summa:

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:

Bilaga nr

Bilagans namn

1

Dokument som styrker firmatecknarens behörighet: utdrag ur årsmötesprotokoll

2a,2b

Utförlig projektbeskrivning: Bil 2a. Förstudie Bil 2b Ansökan Central Baltic Programme Step 1

3

Intyg från Skattemyndigheten i det fall projektet inte är redovisningsskyldigt för moms

4

Anställningsavtal eller lönespecifikation (avser kostnader för "egen personal" och "eget arbete")
Ingen anställd ännul Projektstart tidigast juli 2016. Budgetunderlag bifogas.

5

Exempel på marknadsföring av Gotland redaktionellt, 7 sid och omslag tidningen Turist 3/2015

6

Exempel på artiklar med presentation av den planerade verksamheten i lokal media

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

I O( I O)

86

Ledningskontoret

Tjänsteskrivelse

Lisa Stark Katrin Rindlaug

RS 2015/443
11 april 2016

Regionstyrelsen

Ansökan om fortsatt stöd till Gotlands Föreningsråd
Förslag till beslut
• Ansökan avslås.
• Serviceförvaltningen får i uppdrag att i samarbete med leclningskontoret ta
fram ett kunskapsunderlag för Region Gotland om s.k. Ideellt Offentligt
Partnerskap som alternativ till upphandling och föreningsstöd.

Sammanfattning

Efter beslut i regionfullmäktige (§ 238 2011-12-12) har ett arbete pågått i syfte att i
dialog med ideburna organisationer och föreningar ta fram ett förslag till en lokal
överenskommelse. Uppdraget ska göras i enlighet med regeringens intentioner i den
nationella överenskommelsen mellan regeringen, ideburna organisationer inom det
sociala området samt Sveriges Kommuner och Landsting.
Föreningsrådet har i samverkan med leclningskontoret arbetat fram ett första förslag
till överenskommelse. Detta förslag förankras och bearbetas nu i en arbetsgrupp med
representanter från leclningskontoret, kultw:- och fritids förvaltningen,
socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Föreningsrådet ansöker om ekonomiskt bidrag med dels 50 tkr för november december 2015 samt med 300 tkr för år 2016. Föreningsrådet bedömer att det
behöver finnas en person anställd på tninst ca 50 procent för att organisationerna ska
kunna fortsätta dialogen med regionen om en lokal överenskommelse. På längre sikt
hoppas man att kunna finansiera sitt arbete och sina processer med medel från
medlemmar och egna aktiviteter.
Föreningsrådet har den 16 november 2015 inkommit med en kompletterande
handling i ärendet. Kompletteringen beskriver vilka effekter Föreningsrådets arbete
kan få för Region Gotland när det gäller integrationsarbete, regional utveckling samt
de resurser och möjligheter som finns i den ideella sektorn. I den kompletterande
skrivelsen från föreningsrådet beskriver man en vilja att samverkan med det
offentliga för att stödja exempelvis integrationsinsatser genom att knyta samman
nyanlända med föreningslivet. Man är också angelägen om att på Gotland kunna
pröva konkteta överenskommelser om s.k. ideellt offentligt partnerskap (IOP) som
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 regiongotfand@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2015/443

ett sätt att i samverkan kunna möta nya samhällsutmaningar, exempelvis kring
integration.
Ledningskontoret föreslog regionstyrelsen att avslå ansökan med hänvisning till
regionens ekonomiska situation och det ekonomiska krispaket som beslutats.
Ärendet återremitterades för ytterligare beredning.
Ledningskontoret har fört dialog med Gotlands Föreningsråds styrelse. Från
Föreningsrådet lyfter man fram behovet aven samlande organisation för att kunna
vara en stark och tydlig part i dialog med det offentliga. Man ser dock inte
förutsättningar att bygga upp verksamheten utan regionalt ekonomiskt stöd.
Kontoret har även diskuterat kopplingen mellan Föreningsrådet och kultur- och
fritidsförvaltningens pågående översyn av bidrag till s.k. sociala föreningar med
kultur- och fritidsdirektören. Översynen beräknas pågå under hela 2016.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att det är troligt att Gotlands Föreningsråd upphör om
inte bidrag medges. Samtidigt ser ledningskontoret inte att det i rådande ekonomiska
läge kan prioriteras att finansiera uppbyggnad aven stödstruktur för föreningslivet.
Ledningskontoret har fortfarande i uppdrag att nå fram till en överenskommelse med
ideburna organisationer på Gotland. Arbetet, som har vilat i väntan på beslut om
eventuellt bidrag, kommer från ledningskontorets sida att drivas vidare med de
föreningar och organisationer som är intresserade av att delta. Det kan inte uteslutas
att engagemanget från de ideburna påverkas av ett avslag på ansökan.
Ledningskontoret har tagit del av information om hur andra kommuner/regioner
tillämpar IOP för att lösa lokala behov i samverkan. Kontoret ser, i likhet med
kultur- och fritids förvaltningen, positivt på Föreningsrådets vilja att vi gemensamt
ökar kunskapen om denna finansieringsform
Beslutsunderlag

Ansökan om stöd för fortsatt samarbete med Region Gotland i framtagande aven
Lokal Överenskommelse och implementering av denna. (2015-06-25)
Komplettering av ansökan om medel till Gotlands Föreningsråd (2015-11-16)
Rs § 363, Ansökan om fortsatt stöd till föreningsråd på Gotland (2015-11-25)

Ledningskontoret

ultur- och fritidsförvaltningen
Serviceförvaltningen
Göran Wahlqvist, ordförande Gotlands Föreningsr§d

2 (2)
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Region

Gotland
Regionstyrelsen 2015-11-25

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Rs § 363
Au § 352

Ansökan om fortsatt stöd till föreningsr§d p§ Gotland
RS 2015/443
- Gotlands Föreningsråd 2015-06-25
- Gotlands Föreningsråd 2015-11-16

- Ledningskontorer 2015-10-21

Regionstyrelsens beslut
o

Ärendet återremitteras tillledningskontoret för ytterligare beredning med anledning
av den kompletterande skrivelse som Gotlands föreningsråd inkommit med.

Efter beslut i regionfullmäktige (2011-12-12, § 238) har ett arbete pågått i syfte att i
dialog med ideburna organisationer och föreningar ta fram ett förslag till en lokal
överenskommelse. Uppdraget ska göras i enlighet med regeringens intentioner i den
nationella överenskommelsen mellan regeringen, ideburna organisationer inom det
sociala området samt Sveriges kommuner och landsting (SI<L).
Föreningsrådet har i samverkan med ledningskontoret arbetat fram ett första förslag till
överenskommelse. Detta förslag förankras och bearbetas nu i en arbetsgrupp med
representanter från ledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Föreningsrådet ansöker om ekonomiskt bidrag med dels 50 000 kronor för november december 2015 samt med 300000 kronor för år 2016. Föreningsrådet bedömer att det
behöver finnas en person anställd på minst ca 50 % för att organisationerna ska kunna
fortsätta dialogen med regionen om en lokal överenskommelse. På längre sikt hoppas
man att kunna finansiera sitt arbete med medel från medlemmar och egna aktiviteter.
Föreningsrådet har 16 november 2015 inkommit med en kompletterande handling i
ärendet. Kompletteringen beskriver vilka effekter Föreningsrådet arbete kan få för
Region Gotland gällande integrationsarbete, regional utveckling och de resurser och
möjligheter som finns i den ideella sektorn.
Expedieras:
Ledningskontoret - enheten för folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

i

I

I

I
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Till samtliga regionråd
Region Gotland

151116

Komplettering av ansökan om medel till Gotlands Föreningsråd
Direkt effekt (förstärkning/förenkling/avlastning för RG) av Föreningsrådets arbete.
INTEGRATION
Vi vill förtydliga de möjligheter Föreningsrådet har att i nuläget bidra till såväl integration som
asylmottagande.
Möjlig samverkan med Hej Gotland! utifrån möte med Madelene Johansson 12/1l.
Hej Gotland! är ett socialt integrationsprojekt finansierat av länstyreisen. Syftet är att arbeta fram en
långsiktigt hållbar modell för att öka den sociala integrationen av människor med permanent
uppehållstillstånd. Integrationsenheten har en fortlöpande dialog med målgruppen kring behov. All
integrationsverksamhet måste involvera dem det berör. Det gäller såväl deltagare som utföra re och
deras behov.Hej Gotland! ägs av integrationsenheten, RG.
En samverkan med Föreningsrådet kan direkt förstärka/avlasta arbetet med att knyta ihop nyanlända
med föreningslivet. På längre sikt betyder det även att en struktur byggts upp som har större
möjligheter att fortleva efter det att Hej Gotland! avslutats. Att ha kontakt med och samordna en
mängd ideella föreningar är tidskrävande. Föreningsrådet kan även arbeta parallellt med såväl de i
etableringsfas, asylsökanden, EU-migranter och andra utsatta grupper. Regionens egna
integrationsinsatser är begränsade till de i etableringsfas.
Föreningsrådet är en tydlig och neutral aktör vad gäller föreningslivets roll i integrationsarbetet.
Ytterligare en aspekt är att Röda Korset behöver avlastning i den koordinatorsroll de nu har för att i
stället ägna mer kraft till sin kärnverksamhet.
Det är centralt att ideell sektor själva har möjlighet att organisera sig långsiktigt och hållbart.
Tänkbar arbetsfördelning:
Hej Gotland !/integrationsenheten:
Har kunskap om målgruppen som föreningarna saknar.
Har kontakt med de individer/familjer som är i etableringsfas och inventerar deras behov och
önskemål.
Länkar ihop individer/familjer med föreningar.
Föreningsrådet:
Ordnar träffar runtom på ön för att samla de föreningar som är intresserade av att delta i
integrationsarbetet.
Tar emot intresseanmälningar från föreningar.
Tillhandahåller ett register över de föreningar som är intresserade.
Utifrån det registret göra sms- och mailutskick till aktuella föreningar. Även i olika urval som
tex. geografi och intresseområde.
Organiserar träffar för aktiva föreningar kring erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling i
samverkan med studieförbund.
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Möjlighet att via www.gotlandsforeningsrad.se ordna en "anslagstavla" för ide Ila uppdrag.
Möjlighet att via www.gotlandsforeningsrad.se ha ett kalendarium för öppna, utåtriktade
aktiviteter inom föreningslivet.
I samverkan med nätverken Klintetraktens Framtid, Sudret i världen och Tillsammans på norr bygga
upp mötesplatser på aktuella orter på Gotland.

REGIONAL UTVECKLING
Ideell sektor är en viktig faktor i den regionala utvecklingen. I det regionala utvecklingsprogrammet
Vision Gotland 2025 berörs föreningslivet som en faktor för hållbar utveckling - den sociala.

"Gotland är en av de föreningstätaste regionerna i landet. En utbyggd infrastruktur med möjligheter
till fritidssysselsättningar är en mycket viktig faktor för människors val av boende. Ett riktföreningsliv
och ett rikt kulturliv spelar inte bara en viktig rall för folkhälsan utan även för att upprätthålla goda
relationer mellan institutioner och människor."
Den nya frivilligheten organiserar sig snabbt och tillfälligt utanför det traditionella föreningslivet i
olika sakfrågor. Det gäller ofta viktiga samhällsfunktioner och aktuella samhällsfrågor. Det skulle vara
möjligt för Föreningsrådet att vara en plattform för den typen av aktivitetsgrupper.
Genom att introducera "Den Europeiska Koden" som hjälpmedel för såväl tjänstemän som politiker
inom RG kan ideell sektors inflytande i beslutsprocesser avsevärt förbättras. Det innebär att all den
kompetens och alla de resurser som finns inom ideell sektor bättre kan tillgodotas.
Gotlands Föreningsråd kan i samverkan med kansliet för Överenskommelsen omgående erbjuda
kompetensutveckling för RG.
IDEELLT OFFENTLIGT PARTNERSKAP
En viktig del av Föreningsrådets arbete är att arbeta för ett bättre tillgodotagande av de resurser och
möjligheter som finns inom ideell sektor. Det är ett arbete som behöver göras såväl inom RG som
inom ideell sektor.
Det finns helt säkert inom RG såväl enskilda aktiviteter som hela verksamheter som kan drivas av
ideell sektor i Ideellt Offentligt Partnerskap (IOP).
http:LLgotlandsforeningsrad .selsa m ve rka nsfo rmerliop. htm I
Gotlands Föreningsråd har fört positiva samtal med KFF om att på uppdrag t.ex. sköta
Föreningsregistret, fördela vissa bidrag och inte minst underlätta för deras tjänstemän i att få kontakt
med aktuella föreningar i olika sakfrågor.
En beprövad metod där det finns kunskap och erfarenheter t.ex. hos Region Skåne. Föreningsrådet
har upparbetade kontakter med Nätverket Ideburen Sektor Skåne. De arbetar bland annat med att
sprida erfarenheter och kunskap kring ideburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom
upphandling. Ett exempel är Sveriges offentliga inköpares årskonferens i april 2015. 700 upphandlare
från hela Sverige var på plats och de spred såväl kunskap som konkreta exempel på Skånes offentligaideburna samarbete, som bygger på deras regionala överenskommelse.
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För att fördjupa sig i de möjligheter som ett sådant arbetssätt ger kan du se hela presentationen här:
http://n atve rket.o rglid eb ure n-se kto r -socia 1-ha nsyn -och-lo ka I-utveckl i ng-ge n om -u p p ha n d Ii ngl
Enligt forskning ger generellt sett 1 kr in iföreningslivet 5-6 kr tillbaka i samhällsvärde.
Gotlands Föreningsråd kan till våren 2016 ta fram kompetensutveckling för berörda parter på ön
tillsammans med sina samverkansparter.
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Ansökan om stöd för fortsatt samarbete med Region Gotland i framtagande aven Lokal
Överenskommelse och implementering av denna.
Enligt regionstyrelsens beslut pågår nu processen med att arbeta fram en lokal överenskommelse. Uppdraget att
leda detta arbete gavs till det nybildade Föreningsrådet och denna process har nu pågått sedan hösten 2014. Denna
del av processen har erhållit ekonomiskt stöd från statliga MUCF med 300 000 kronor i syfte att få en bra start på
detta arbete. Bidraget möjliggjorde att vi kunde anställa en person (50 %) att arbeta med detta i samverkan med
regionens ledningskontor. Vi upplever att arbetet och samarbetet varit framgångsrikt och idag ligger vårt första
utkast till överenskommelsetext ute på remiss hos ideell sektor samt internt i Region Gotland. Pengarna som vi fått
täcker kostnaderna fram till oktober månad.
Vi bedömer det som mycket viktigt att processen får ta tid och att det finns resurser för att marknadsföra och
implementera det nya synsätt som en överenskommelse innebär för alla inblandade. Erfarenheter som man fått på
andra platser i landet visar på att den fasen vi är i nu måste få ta sin tid för att bli långsiktigt hållbar.
Vi är övertygade om att en Lokal Överenskommelse kommer att påverka utvecklingen av det goda samhället på
Gotland mycket positivt. Vi måste tillsammans, i en allt mer ansträngd kommunal ekonomi, säkerställa att vi
använder våra totala resurser på effektivaste sätt. Vi är likaså övertygade om att en ökad samverkan mellan våra
sektorer kommer att bidra till den regionala utvecklingen. Med ökat samarbete så kommer till exempel den ideella
sektorn kunna bidra mer i arbetet med att ta emot våra potentiella nya kommuninnevånare, som skall vistas på de
nya asylförläggningar som nu skall etableras.
Såväl föreningslivet som de regionala förvaltningarna kommer att behöva mycket stöd i att förstå och tillämpa de
intentioner som en överenskommelse innebär och det kräver resurser under kommande år. Föreningsrådets
intention är att vara fortsatt aktivt och bidra i denna process. Våra egna resurser är ännu i princip obefintliga och vi
måste få tid att bygga upp en stabil ekonomi. Vår avsikt i ett längre perspektiv är självfallet att kunna driva vårt
arbete och processer med medel som uppkommer genom våra medlemmar och aktiviteter. Vi söker också andra
externa projektmedel för olika ändamål.
Vår bedömning är att för att kunna vara aktiva och tillsammans med Region Gotland föra detta arbete från en
textmassa till något som påverkar samhällsutvecklingen så behöver vi ekonomiskt stöd för i första hand nov-dec
2015 samt hela 2016. Eftersom uppdraget att ta fram en överenskommelse togs av Region Gotland så hoppas vi på
att det också avsatts resurser för att förverkliga detta beslut. Vi vill gärna vara aktiva i denna process, men det kräver
att vi kan ha en person anställd på minst ca 50 %.
er därför om 50000 kronor för verksamheten för november-december 2015 samt om 300000 kronor för
ten 2016.

Föreningsråd
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 6 april 2016

Regionstyrelsen

Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt inom kv Järnvägen
Visby
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att godkänna förslag till startpromemoria för kvarteret
Järnvägen samt i enlighet med detta Start-PM ge leclningskontoret i uppdrag att
arbeta vidare med att
område A markanvisas i konkurrens genom en markanvisningstävling
område B överförs till regionens intilliggande fastighet
del av område C direktanvisas till fastighetsägaren i öster med tillämpande av
marknadsmässiga principer och värdering av mark

Bakgrund
Kvarteret Järnvägen är beläget strax utanför Söderport i Visby. Fastigheterna inom
kvarteret ägs till del av Region Gotland, men till största del av privata fastighetsägare.
Förfrågningar om att detaljplanelägga för bostäder ocb att förvärva mark har ställts
till regionen. För att kunna utveckla området fordras därför att nya detaljplaner
upprättas. Byggnadsnämnden har tidigare antagit ett planprogram för kvarteret med
inriktningen att möjliggöra bland annat fler bostäder inom området och nämnden har
också fattat ett beslut om planläggning med villkoret att regionstyrelsen först fattar
beslut om markanvisning av mark.

Exploateringsområdet

För att ge svar på frågor kring förutsättningarna för markanvisning och exploatering
för byggande av bostäder inom kvarteret, har samhäUsbyggnadsförvaltningen och

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE*621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

1'1

Gotland
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teknikförvaltningen på ledningskontorets uppdrag utrett detta i form aven
startpromemoria. Ett så kallat Start-PM är ett vedertaget begrepp inom den av
fullmäktige beslutade exploateringsprocessen och är en form av förstudie som ska ge
utgöra ett underlag för regionstyrelsens beslut om inriktning och fortsatt hantering.
Diskussion
Med stöd av planprogrammet föreslår förstudien att ett antal delar inom kvarteret ska
kunna utvecklas med ny bebyggelse. Regionens exploateringsmark fions inom tre
områden, A, B och C.
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Område A är idag allmän parkering med ca 120 p-platser. Denna yta föreslås
bebyggas med bland annat bostäder genom en markanvisniogstävling.
Område B ligger i Stationsparkens norra kant och i planprogrammet föreslås att
denna del kan bebyggas med bland annat bostäder. Inför en planläggning av området
norr om parken, föreslås att delen B överförs till närliggande fastighet som ägs av
regionen men är upplåten med tomträtt. Tomträttsavtalet revideras i nödvändiga
delar.
Område C är ett parkområde som i planprogrammet bedömts lämpligt att bebygga
för att kunna bidra till en ökad stadsmässighet och tydligare kvartersstruktur. Del av
detta område ägs av regionen och föreslås att direktanvisas för att kunna fogas
samman med intilliggande fastighet i öster. Skälet till detta är att genomförandet av
bland annat gatubyggnad inom denna del av kvarteret, kommer att bli komplicerad
och kräva inlösen av mark.
U tgifterna för genomförandet av exploateringen beräknas preliminärt till 6,3 mnkr,
siffran kan komma att revideras efter genomförande av markundersökningar
eftersom det fions kända markföroreniogar i området. Inkomsterna från
markförsäljniog bedöms komma att balansera utgifterna. Teknikförvaltningen
betonar dock att en exploatering kommer att leda till att förvaltningen drabbas av
ökade driftkostnader med 240 !kr per år.
I

Upprättat Start-PM föreslår vidare att planläggningen av detta område ska prioriteras
framför andra uppdrag som inte omfattar permanentbostäder.
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Bedömning
Den genomförda förstudien resulterar i ett antal förslag vilka redovisats ovan.
Ledningskontoret sammanfattar de viktiga punkterna enligt följande.

Område A ska markanvisas i konkurrens genom en markanvisningstävling.
Område B kan överföras till närliggande fastighet som ägs av regionen.
Del av område C kan direktanvisas till fastighetsägaren i öster med
tillämpande av marknadsmässiga principer och värdering av mark.
Exploateringsbudgeten för genomförande av exploateringen utökas från 5 till
6,3 mnkr.
Kompensation för ökade driftkostnader som uppstår för teknikförvaltningen
Sambällsbyggnadsförvaltningen kan efter regionstyrelsen godkännande av
detta Start-PM påbörja planläggningen av detta område, som tidigare har
pausats i enlighet med byggnadsnämndens beslut.
Inom området föreslås ett antal bostäder. Ledningskontoret anser att det är
viktigt att få till stånd ett ökat utbud av mark för bostadsbyggande och att
exploateringen inkluderande planläggning därför ska prioriteras.

Bilagor:

Bilaga 1.

Exp till:

Teknikförvaltningen, Mark och Stadsmiljö
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planenheten

Start-PM kv Järnvägen
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Datum 24 januari 2016

ARBETSHANDLING
Ledningskontoret
Region Gotland

Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt inom
kv. Järnvägen i Visby, Region Gotland

Sammanfattning
Fastigheterna inom kvarteret Järnvägen ägs av flera olika ägare. Region
Gotland äger några av dem. Kvarterets nuvarande struktur har inte någon
uttalad stadsmässighet vilket får anses önskvärt i ett så här centralt läge.
Kvarteret medger ett mer effektivt utnyttjande med tanke på att det är beläget
nära service, kommunikationer och arbetsplatser. Här finns även redan
existerande infrastruktur i form av gator och VA.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post sbf@gotland,se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

~Region

~Gotland
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Förfr§gningar om att detaljplanelägga för bostäder och köp av mark har ställts
till regionen. Marken som man vill bebygga med i första hand bostäder har idag
en annan markanvändning i gällande detaljplan. För att kunna utveckla omr§det
fordras därför att nya detaljplaner upprättas som möjliggör önskad utveckling.
Förutom ett mer effektivt utnyttjande av marken och ökad stadsmässighet
skapar ett genomförande enligt upprättat planprogram även en ökad
trafiksäkerhet runt hela kvarteret och dess närområde. Det skapar även
förutsättningar för en mindre men helt nödvändig trafikreglering av Söderväg.
Förutsättningar finns att utveckla området genom detaljplaneläggning och markanvisning. Förvaltningarna kan inte se några konkreta hinder mot redan fattat
beslut om detaljplaneläggning samt efterföljande exploatering. Med tanke på
dess centrala läge bör de arkitektoniska ambitionerna vara höga. Inte minst
gäller det den delen av kvarteret som ligger mot ringmuren och att bebyggelsen i
den delen särskilt beaktar närheten till världsarvet både i form och i gestaltning.

Syfte och mål
Start PM:et ska utreda förutsättningarna för markanvisning och exploatering för
byggande av bostäder med visst inslag av lokaler inom Järnvägen 4 samt delar
av Hällarna 1:7 intill Järnvägen 3 och intill Järnvägen 8. Förutsättningarna för
att detaljplanelägga aktuella områden är redan klarlagda i program för kvarteret
Järnvägen, godkänt i byggnadsnämnden 2013-12-12, § 278.

Bakgrund
Mot bakgrund av att två ägare av fastigheter inom kvarteret Järnvägen har
gjort framställningar om att fil köpa mark inom kvarteret som ägs av Region
Gotland har ledningskontoret gett teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningarna
i uppdrag att redovisa om förutsättningar finns för att kunna genomföra
exploatering av delar av kvarteret Järnvägen. Ett villkorat beslut om
planläggning har tidigare fattats av byggnadsnämnden.

Avgränsning/områdets läge
Kvarteret Järnvägen ligger i nära anslutning till Visby innerstad, intill Söderport.
Järnvägen 4 (A) gränsar till Peder Hardings väg och Mejerigatan. Aktuella områden inom Hällarna 1:7 ligger mot Söderväg (B) respektive Solbergagatan (C).
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Kartunderlag frAn godkänt program för kv Järnvägen

Riksintressen och kommunala intressen samt
kommunala planer
Kvarteret Järnvägen gränsar till världsarvet Visby innerstad som också är riksintresse för kulturmiljövård. I den fördjupade översiktsplanen för visbyområdet
- Hela Visby - anges att man ser positivt på en förändring i kvarteret med en
blandad användning. Målsättningen är bl a att skapa stråk och en tydlighet i
gaturum för att stärka upplevelsen av innerstaden och muren. Aktuella
fastigheter/områden omfattas av detaljplan 09-VIS-662. Planen anger för olika
delar ändamålen; vård, centrum, kontor, industri, bostäder och parkmark.
Planeringsförutsättningar
Planeringsförutsättningarna finns till stor del klarlagda i godkänt program för
kvarteret Järnvägen, se bilaga 1. Till detta finns också villkorade beslut om att
upprätta detaljplan för aktuella områden. Villkoren innebär att regionstyrelsen
ska ha beslutat om markanvisning innan planläggning påbörjas, se byggnadsnämndens protokoll bilaga 2. Planuppdragen syftar till att möjliggöra främst
bostadsbebyggelse. Byggnadsnämndens kostnader ska regleras med sökanden i
plankostnadsavtal.
Ny bebyggelse ska placeras mot angränsande gator med ett relativt slutet
byggnadssätt för att skapa tydligare gaturum. Omvandlingen ska, utöver
målsättningen att tillskapa bostäder, öka tryggheten och säkerheten igenom
och utanför kvarteret, höja vistelsekvaliteterna i Stationsparken, skapa en
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tydligare struktur i hela kvarteret samt möjliggöra en blandad användning med
inslag av kontor och handel för ett levande område dygnet runt.
Byggrätterna uppskattas till i genomsnitt en exploateringsgrad (bruttoarea per
fastighetsarea) om 0,6. Exakta byggrätter fastställs i detaljplanerna.
Byggnadshöjden ska anpassas till angränsande bebyggelse, vegetation och
kvarter. Stor hänsyn ska tas till världsarvet och riksintresset. Visby innerstad.
Detta innebär bl a att siktvyn i murens och vallgravens förlängning inte får
påverkas negativt och att antalet våningar samt bebyggelsestrukturen anpassas
för att maximera upplevelsevärdet av ringmuren.

Järnvägen 4 (A) nyttjas idag som en allmän parkering med ca 120 p-platser.
Ny bebyggelse ska bidra till en tydligare struktur både inom kvarteret och i
kvartersgränsen. En direkt konsekvens blir att antalet allmänna parkeringsplatser minskas i motsvarande grad. Under förutsättning att nuvarande
parkeringsreglering för "Kajsarn" och för det övriga närområdet förblir
oförändrat bedöms att kvarvarande parkeringsplatser motsvarar
parkeringsbehovet över året.

Del av Hällarna 1:7 - intill Järnvägen 3 (B). Området ligger i Stationsparkens
norra kant. Ytan är idag gräsbevuxen och har en oklar utformning. Ny bebyggelse ska
bidra till att tydliggöra Stationsparken, men också återge den dess funktion i ett nytt
sammanhang. Parken får en betydande och central roll och tjänstgör med sin
bestämda struktur både som bostadsnära park och stadsdelspark för området.

Del av Hällarna 1:7 - intill Järnvägen 8 (C). ytan är idag parkmark med
ung vegetation. Ny bebyggelse ska bl a bidra till att göra Solbergagatans
gaturum mer levande och bidra till en tydligare kvartersstruktur och öka
stadsmässigheten.
Vad gäller stadsbyggnad, gestaltning och utformning i övrigt liksom
miljöbedömningar samt mark och avtalsfrågor hänvisas till bifogat planprogram.

Ekonomi
I det här skedet finns ingen byggrätt fastställd. Inkomsterna bygger därför på
en antagen exploateringsgrad om 0,6 för den uppskattade ytan som ägs av
regionen. Med utgångspunkt från markanvisningen inom A7-området är det
rimligt att tro att en markanvisning ger en inkomst om totalt 6-7 Mkr. Utgifterna
för VA-anslutningar o dyl kommer att täckas av anslutningsavgifterna. Del av
detaljplanekostnaderna kommer att regleras med blivande exploatörer. Nedanstående kalkyl är en bruttoredovisning av utgifterna. En del av utgifterna
kommer att fördelas på blivande exploatörer.
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Utgifterna för genomförandet bedöms vara följande
VA-anslutningar
0,55 Mkr
detaljplaner och markanvisning
0,7 Mkr
utredningar

0,3 Mkr

ev. sanering
fastig hetsbild ni ng

0,4 Mkr
0,15 Mkr

iltgärder p.g.a. ändrad fastighetsindelning
inlösen av mark

0,1 Mkr
0,3 Mkr

ny Ge-väg inom omrildet

0,15 Mkr

förlängning av gata inom kvarteret

0,9 Mkr

utfart till och refug vid Solbergagatan
anpassning av Söderväg samt ny Ge-väg

0,15 Mkr
0,9 Mkr (0,15+ 0,75)

trafiksäkring av korsning Peder Hardings väg/
Kung Magnus väg
Ge-väg Kung Magnus väg

0,45 Mkr

Totala utgifter

6,3 Mkr

1.25 Mkr

Inkomsterna beräknas att balansera utgifterna varför projektet inte beräknar
behöva ytterligare skattemedel för ett genomförande. Eftersom markföroreningar är kända i omrildet är angiven saneringsutgift osäker. I den delen filr
projektet ilterkomma efter en mer utförlig utredning som kommer att visa
behovet av iltgärder.
Den ekonomiska bedömningen bygger i det här läget pil översiktliga bedömningar och ska under planprocessen konkretiseras mer. Vid jämförelse med
motsvarande iltgärder utförda inom andra omrilden filr bedömningen anses sil
tillförlitlig att det kan konstateras att förhilllandet mellan utgifterna och den
värdeökning och de mervärden som uppkommer innebär att ett genomförande
filr anses sil lönsamt, d v s att planvinst uppkommer. I vart fall ur ett regionalkommunalt samhällsekonomiskt perspektiv.
Om exploatering kommer att ske enligt intentionerna i planprogrammet
kommer utökning av gata och Ge-vägar ske men samtidigt kommer befintlig pplats att försvinna. Driftskostnadsmässigt bedöms de ta ut varandra med
undantag för kapitalkostnaderna. Teknikförvaltningen ska därför kompenseras
för ökade driftskostnader med 180 TKr fr o m 2017 och med 240 Tkr fr o m
2019, d v s när allt är färdigbyggt.

5 (9)

101
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningarna

Ärendenr

Avdelning för bebyggd miljö
Planerings- och utvecklingsavdelningen

För genomförandet av planerade och nödvändiga åtgärder har en budget om 5
Mkr avsatts i regionens exploateringsbudget för 2017. Även om utgifterna
korn mer att balanseras av inkomsterna måste en ökning av budgeten ske till
6,3 Mkr i och med att bruttofinansiering tillämpas. I den utsträckning som
utgiftsposter kan regleras direkt med exploatör kommer det att medföra en
mindre budget.

Genomförande
Detaljplanearbetet kommer att genomföras enligt normalt planförfarande.
Markanvisning kommer att ske före påbörjande av detaljplaneläggning utifrån
godkänt planprogram.
Region Gotland kommer att vara huvudman för ren-, spill- och dagvatten och
allmän platsmark inom planområden. Regionen kommer därmed att ansvara för
om- och utbyggnad av gata och Ge-väg inom kvarteret (allmän platsmark) samt
anpassningarna av Söderväg, Peder Hardings väg och Kung Magnus väg liksom
upprättande av anslutningar för VA. Regionen ansvarar även för eventuell
anpassning av grönstrukturen som kan bli aktuell.
Exploatörerna ansvarar för genomförandet av alla övriga åtgärder som fordras
inom de fastigheter vilka planläggs för att de ska bebyggas med bostäder.
Sedvanliga geotekniska och arkeologiska utredningar kommer att ske i samband med detaljplaneläggningen. Eftersom det har hittats föroreningar inom
Järnvägen 2 kommer undersökningar att göras i samband med markanvisningen för att klarlägga statusen på marken och eventuella behov av marksanering.
Förekomsten av eventuella föroreningar bedöms inte vara ett hinder för en
kommande exploatering.
För genomförandet av kommande exploatering för att kunna bebygga delen av
kvarteret som omfattar del av Hällarna 1:7 och som ligger intill Järnvägen 8 är
en överenskommelse om inlösen/markbyte med berörda fastighetsägare en
förutsättning. Utan en sådan överenskommelse är ett genomförande i den
delen av kvarteret mer tveksamt. Ny indelning i fastigheter för bostadsändamål
och allmän plats kommer att ske.
Såväl markanVisningsavtai som exploateringsavtal kommer att tecknas med de
blivande exploatörerna. Vid ansökan om bygglov av exploatörerna beräknas
upprättande av köpeavtal ske.
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Arbetets bedrivande
Genomförandearbetet kommer att bedrivas i projektform enligt regionens
fastställda projektmodell med representanter MIn berörda förvaltningar och i
samverkan med berörda exploatörer och deras konsulter.
Projektorganisationen bemannas av berörda förvaltningar.
Organisation
- projektägare
Jan von Wachenfeldt, LK
- beställare
Anders Lindholm, LK
- styrgrupp
Anders Lindholm, LK
Ann-Sofi Lindskog, TKF
Christian Hegardt, SBF
- projektledare
TKF/Mark och stadsmiljäenheten
Delprojektledare för genomförande
- detaljplan
- markanvisning, mark och avtal
- VA inkl dagvatten
- gata, GC-vägar, belysning o dyl
- park/grönstrukturen

av planläggning och exploatering
SBF/Enhet plan
TKF/Mark och stadsmiljöenheten
TKF/Planering och samordning av VA
TKF/Projektavdelningen
TKF/Mark och stadsmiljöenheten

Sakomrädesrepresentanter (vid genomförandet)
- trafik
TKF/Mark och stadsmiljöenheten
- kollektivtrafik
TKF/Kollektivtrafikenheten
- bygg lov
SBF/Enhet bygglov
- natur/miljöinventering - MKB
SBF/Enhet plan
- socioekonomiska frägor
LK/Folkhälsa och välfärdsenheten
- driftsuppdrag
TKF/Parkenheten
TKF/Gata och markenheten
Preliminär tidplan
Tidplanen är beroende av att beslut om tilläggsanslags för markundersökningar
fattas inför markanvisning. Under förutsättning att beslut fattas om att planarbetet ska prioriteras i förhällande till andra detaljplaner beräknas arbetet med
markanvisningar och planarbetet ske enligt följande tidplan
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- Start-PM till RS för beslut
- markanvisning
- samr§d detaljplan

1 kv. 2016
2-3 kv. 2016
1 kv. 2017

- granskning detaljplan

3 kv. 2017
4 kv. 2017
Om budgeten för 2017 ändras till 6,3 Mkr för ett genomförande bedöms
- antagande av detaljplan

infrastrukturutbyggnaden kunna ske enligt följande tidplan
- projektering
4 kv. 2017
- upphandling

1 kv. 2017

- start byggande infrastruktur

2 kv. 2108

Tidplanen avser markanvisning enligt den fastställda huvudprincipen. Om (se
nedan) beslut fattas att delar av Hällarna 1:7 direktanvisas och att genomförandet delas upp p§ minst tv§ detaljplaner kommer tidplaner att upprättas.

SBF:s och TKF:s bedömning
Den samlade bedömningen är att den beslutade detaljplaneläggningen av
kvarteret bör genomföras och att det inför planläggningen genomförs markanvisning, utifr§n godkänt planprogram, för att därefter f§ med exploatörerna i
planprocessen. Emellertid bör den delen av kvarteret som omfattar del av
Hällarna 1:7 och som ligger intill Järnvägen 8 (omr§de C) direktanvisas. Skälet
till det är att ett genomförande i den delen av kvarteret fordrar relativt
omfattande markbyten med en av fastighetsägarna som har gjort en förfr§gan
om detaljplaneläggning och köp av mark. Med anledning av det är det även
lämpligt att dela upp genomförandet i §tminstone tv§ detaljplaner. För att
uppn§ önskvärd avgränsning för parkomr§det och stadsmässigheten utökas
överförs en del av Hällarna 1:7 till Järnvägen 3 (omr§de B) som ägs av
regionen men är uppl§ten med tomträtt. Detta omr§de förutsätts ing§ i
planläggningen av Järnvägen 2 och 3. Den utökade bygg rätten f§r regleras
genom ökad tomträttsavgäld när bygg rätten kommer att utnyttjas.
Eftersom det i bostadsförsörjningsplanen anges att det finns brist p§
permanentbostäder föresl§s att regionstyrelsen fattar beslut om att den här
detaljplaneläggningen ska prioriteras framför all annan planläggning som inte
avser permanentbostäder.
Den ekonomiska bedömningen är att ett genomförande i princip kan utg§ fr§n
att genomförandet av markanvisningarna kommer att medföra att inkomsterna
fr§n försäljning av byggrätter kommer att täcka regionens utgifter. Ett sätt att
säkerställa det är att sätta ett lägsta pris p§ byggrätterna vid markanvisningen.
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Utifr§n redovisningen i den här Start-PM föresl§r teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningarna

att denna Start-PM godkänns och att besluta fattas att mark direktanvisas i den
del som har ett delat ägoförh§llande (omr§de C) och att marken i den del
som ägs av regionen (omr§de A) anvisas enligt den av regionfullmäktige
fastställda huvudprincipen, d v s markanvisningstävling

att det i kommande budgetprocess föresl§s att budgeten för projektet ändras
till totalt 6,3 Mkr och att en del av budgeten tilldelas under 2016 för att
kunna göra nödvändiga markundersökningar

att beslut fattas att detta plangenomförande ska prioriteras framför all annan
planläggning som inte avser permanentbostäder
att samhällsbyggnadsförvaltningen f§r i uppdrag att p§börja detaljplaneläggningen i enlighet med byggnadsnämndens beslut 2013-12-12, § 278,
uppdelad p§ flera detaljplaner
SAMHÄLLSBYGGNADS- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGARNA

Christian Hegardt

Ann-Sofi Lindskog

avdelningschef
bebyggd miljö

avdelningschef
planering och utveckling
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Ärendenr RS 2016/186
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 7 april 2016

Regionstyrelsen

Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt inom Norderstrand
1 :21, Norderstrand 1 :23 och del av Gustavsvik 1:1
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att godkänna förslag till startpromemoria för Norderstrand
1:21 mfl samt i enlighet med detta Start-PM ge ledningskontoret i uppdrag att i dialog
med tomträttshavarna arbeta vidare enligt följande
Åtgärder som föreslås inom strandområdet och som kan innebära
inskränkning av allmänhetens tillgång till platsen ska inte tillåtas.
Anläggningar inom strandområdet som kan nyt~as av allmänheten kan vara
positiva och kan övervägas, men de förutsätter ett offentligt ägande.
Möjlighet att infoga ett markområde i norr till campingen kan övervägas
under förutsättning att frågor kring planläggning och fastighetsbildning kan
lösas.
Friköp av tomträtter ska inte prövas innan frågan om områdets framtida
användning avgjorts. Om markanvändningen fortsatt ska vara turism ska
regionen behålla fastigheterna i egen ägo. Om del av eller hela området
framledes ska användas för bostäder kan en försäljning övervägas.
Att medge bostäder inom delar av eller hela området kräver ändring av
detaljplaner och är kopplat till frågan om områdets framtida användning
ovan.

ÖVliga förslag som rör åtgärder inom campingområdet föreslås att de löses i
dialog med campingägaren utifrån startpromemorians ställningstagande.

Bakgrund
Fastigheten Visby Norderstrand 1:21 är i dagsläget upplåten med tomträtt till BRF
Resort Visby och inom området bedrivs verksamheten Tott Resort. Norderstrand
1:23 är upplåten med tomträtt till Visby Citycamping AB som bediiver
campingverksamhet och stuguthyrning inom området.

-"
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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Gustavsvlksvä en

Strandrestaurang

De båda tomträttshavarna har i skrivelser till regionen inkommit med ett antal förslag
till utveckling av sina respektive anläggningar. Förslagen är delvis överlappande och
till stora delar samstämmiga och ger en bild av hur aktörerna ser sin framtida
verksamhet inom anläggningarna.
För att ge svar på frågor kring förutsättningarna för tomträttshavarnas visioner och
förslag inom fastigheterna, har samhällsbyggnadsförvaltningen och
teknikförvaltningen på ledningskontorets uppdrag utrett frågan i form aven
startpromemoria. Ett så kallat Start-PM är ett vedertaget begrepp inom den av
fullmäktige beslutade exploateringsprocessen och är en form av förstudie som ska ge
utgöra ett underlag för regionstyrelsens beslut om inriktning och fortsatt hantering.
En sammanställning i punktform av tomträttshavarnas förslag ser ut som följer:
1. Utökning av strandrestaurangen med ett antal bord samt vinterboning av
byggnaden
2. Bygga kontor ovanpå strandrestaurangen
3. Gemensam reception i restaurangbyggnaden på stranden
4. Bygga bastu i restaurangbyggnaden på stranden
5. Köp av marken som strandrestaurangen står på
6. Möjlighet till glamping (lyxig camping i tält) på stranden
7. Grillplatser på stranden
8. Ställplats för husbilar på allmänna parkeringen mellan kl 18-09
9. Utökning av campingområdet mot norr (del av Gustavsvil< 1:1)
10. Friköp av tomträtten Norderstrand 1:21 (hotelltomten)
11. Fril<öp av tomträtten Norderstrand 1:23 (campingen)
12. Möjliggöra permanent boende och kontor på hotelltomten
13. Möjliggöra etablering av studentboende på campingen
14. Tillåta åretrunt-camping inom hela campingområdet
15. Tillåta säsongsuppställning av husvagnar på campingen
16. Möjlighet att bygga nytt servicehus och ny reception för campingen
17. Möjlighet att gallra vegetation längs strandvägen
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Diskussion
Förvaltningarna har i upprättat Start-PM gått igenom vart och ett av förslagens
genomförbarhet när det gäller hur de förhåller sig till lagstiftning, gällande planer
samt politiska beslut kring områdets framtida användning.
1. Utökning av strandrestaurangen med ett antal bord samt vinterboning

av byggnaden.
Bedömning: Möjligt, men på vissa villkor:
- Ska utföras så att det inte upplevs som en privatisering
- Hyresnivån ska regleras
- Dispens från strandskydd behövs
- Utförs i regionens regi, investeringsbudget behövs
2. Bygga kontor ovanpå strandrestaurangen
Bedömning: Inte möjligt
- Innebär privatisering av strandområdet
- parkeringsytor saknas, allmänna p-platser kan ej nyt~as
- kräver planläggning och dispens från strandskydd
3. Gemensam reception i restaurangbyggnaden på stranden
Bedömning: Inte möjligt
- Innebär privatisering av strandområdet
- angörings- och parkeringsytor saknas, allmän plats kan inte ny~as
- kräver planläggning och dispens från strandskydd

4. Bygga bastu i restaurangbyggnaden på stranden
Bedömning: Möjligt, men på vissa villkor:
- Anläggningen ska vara öppen för allmänheten
- Hyresnivån ska regleras
- Dispens från strandskydd behövs
- Utförs i regionens regi, investeringsbudget behövs

5. Köp av marken som strandrestaurangen står på
Bedömning: Inte möjligt
- Området är en offentlig plats, riksintresse för friluftsliv mm. Försäljning
innebär privatisering i strid med detta.
- Kräver fastighetsbildning och samråd med LSt då området ligger inom
strandskydd och naturreservat

6. Möjlighet till glamping (lyxig camping i tält) på stranden
Bedömning: Inte möjligt
- Området är en offentlig plats, riksintresse för friluftsliv mm. Att mer än
tillfalligt ställa upp tält innebär privatisering och påverkar allmänhetens
tillgänglighet negativt.
- Tältens uppställning kräver bygglov och därmed planläggning och dispens
från strandskyddet.
7.

Grillplatser på stranden
Bedömning: Möjligt, men på vissa villlwr:
- Det flnns en gril1plats vid Norderstrand. Ytterligare gtillplatser kan tillåtas
men ska då uppföras och ägas av regionen. Om behov bedöms fInnas kan
ytterligare gril1plats anläggas och skötselavtal tecknas med operatören.
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8. Ställplats fOr ett tiotal husbilar på allmänna parkeringen under nattetid
(kl 18-09)
Bedömning: Inte möjligt
- Parkeringen är allmän och behövs för besökande och badande. Bedöms
svårt att styra så att husbilarna verkligen lämnar platsen till kl 09.
- Uppställning av husbilar är att betrakta som camping och därmed krävs
planläggning av ytan.
9. Utökning av campingområdet mot norr (del av Gustavsvik 1:1)
Bedömning: Inte möjligt
- Området anges i FÖP som viktig park och grönområde.
- Ur trafiksäkerhetssynpunkt olämpligt att dela campingen med en allmän väg
- Respektavstånd till begravningsplatsen minskar
- Fastighetsbildning krävs och därmed troligen planläggning
10. Friköp av tomträtten N orderstrand 1:21 (hotelltomten)
Bedömning: Möjligt, men med ett antal villkor:
- Förutsätter att regionen tar ett strategiskt beslut ändra områdets användning
från turism till boende
- Innan en försäljning genomförs ska en planläggning genomföras så att det
rätta värdet kan tillämpas vid en försäljning.
11. Friköp av tomträtten Nordersrrand 1:23 (campingen)
Bedömning: Möjligt, men med ett antal villkor:
- Förutsätter att regionen tar ett strategiskt beslut ändra områdets användning
från turism till boende
- Innan en försäljning genomförs ska en planläggning genomföras så att det
rätta värdet kan tillämpas vid en försäljning.
12. Möjliggöra permanent boende och kontor på hotelltomten
Bedömning: Möjligt, men med ett antal villkor:
- Förutsätter att regionen tar ett strategiskt beslut ändra orruådets användning
från turism till boende
- Att möjliggöra för boende inom fastigheten ställer krav på en
detaljplaneändring
13. Möjliggöra etablering av srudentboende på campingen
Bedömning: Möjligt, men med ett antal villkor:
- Förutsätter att regionen tar ett strategiskt beslut ändra områdets användning
från turism till boende
- Att möjliggöra för boende inom fastigheten ställer krav på en
detaljplaneändring
14. Tillåta åretrunt-camping inom hela campingområdet (även den södra
delen)
Bedömning: Delvis möjligt, med villkor
- Planbestämmelser behöver ändras
- Hänvisning till tidigare BN-beslut om att det södra orruådet är viktigt att det
avstädas efter sommarsäsongen, därför bör gränsen bara justeras till viss del
15. Tillåta säsongsuppstä11ning av husvagnar på campingen, dvs längre tid
än 6 veckor
Bedömning: Inte möjligt
- Plan- och bygglagens bestämmelser tolkas så att det krävs bygglov för att
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ställa upp campingvagn mer än 6 veckor på samma plats.
16. Möjlighet att bygga nytt servicehus och ny reception för campingen
inom campingområdet
Bedömning: Möjligt
- Det bör vara möjligt att inom ramen för befintlig detaljplan hitta byggrätt
för ett servicehus/reception inom de centrala delarna av campingen.

17. Möjlighet att gallra vegetation längs strandvägen
Bedömning: Möjligt
- Gallring av vegetation inom anläggningen får går göras, lämpligen efter
samråd med regionen.
- Gallring av vegetation utanför anläggningen utförs av regionen vid behov

Sammanfattningsvis gör ledningskontoret följande bedömning av ärendet.
Punkt 1-8 rör åtgärder inom strandområdet.
Stranden är och ska förbi en offentlig plats där allmänheten kan vistas utan att privata
anläggningar inskränker denna tillgång. Att tillåta privata anläggningar såsom
glampingtält, ställplatser för husbilar, kontor och reception skulle innebära att en risk
för att allmänhetens möjligheter att nyt~a strandområdet begränsas.
Däremot ses förslagen som handlar om att uppföra anläggningar som kan ny~as av
allmänheten och inte bara syftar till att serva gäster inom hotell och camping, som
mer möjliga att genomföra. Det gäller anordnande av fler grillplatser, byggande av
bastu och en utökad restaurang. Villkoren för att dessa ska förverkligas är att
regionen står kvar som fastighetsägare och därmed som garant för att anläggningarna
fortsatt blir tillgängliga för det allmänna. Byggande aven bastu och utökad restaurang
förutsätter att tillräckliga investeringsmedel kan avsättas i regionens
investeringsbudget eller att medel på annat sätt kan bringas fram.
Punkt 9-17 rör åtgärder inom hotell- och campingområdet samt anslutande områden
Tomträttshavaren till campingen föreslår att få utöka campingen norrut med två olika
områden (se figur 1 ovan). Dels handlar det om området mellan campingen och
Gustavsviksvägen, en yta om ca 1000 kvm, dels om ett större odefinierat område
norr om G-vägen. Båda dessa områden är i FÖP utpekade som grönområden.
Ledningskontoret ser det som uteslutet att tillföra det större området mitt emot
begravningsplatsen till campingen, men anser att det mindre området mellan vägen
och campingen bör kunna prövas under förutsättning att frågor kring planläggning
och fastighetsbildning kan klaras.
När det gäller fråga om friköp av tomträtterna bör frågan om områdets framtida
användning avgöras först innan denna fråga besvaras. Vill regionen att det även
framgent ska bedrivas turistverksamhet inom de båda områdena så ska friköp av
tomträtterna inte tillåtas. Det finns en stark koppling mellan markanvändning och
äganderätt. En privat ägare till fastigheten kan komma att göra bedömningen att det
finns ett större värde i fastigheten om gällande plan medger boende och därigenom
verka för att gällande plan ändras. Med ett tomträttsavtal har regionen ett instrument
som säkerställer att den långsiktiga användningen är i linje med den demokratiska
viljan. Men detta villledningskontoret betona att steg nr ett är att lyfta en diskussion
kring områdets framtida användning och om det finns anledning att ompröva
nuvarande inställning. Nuvarande hotell- och campingverksamhet innebär att
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området ligger öde och mörkt under i stort sett 10 månader om året. I ett läge när
Visby växer och det efterfrågas mark för bostadsbyggande skulle detta kunna ses som
ett ineffektivt utnyt~ande av centralt belägen mark. Dessutom bedrivs
hotellverksamheten redan i dag i bostadsrättsform, med en inte helt klarlagd gräns
mellan hotellets uthyrningsverksamhet och bostadsrättsinnehavarnas permanenta
boende. Tilläggas ska också att en försäljning av mark planlagd för bostäder generellt
betingar ett högre pris än campingytor. Ledningskontoret föreslår att frågan om de
båda områdenas framtida användning utreds vidare.
Frågor som rör förslag att tillåta bostäder, studentboende och kontor inom de båda
tomträtterna anser ledningskontoret kan hänvisas till avsnittet ovan och de fortsatta
utredningar som föreslås där.
Campingägarens förslag om att förlänga campingsäsong, etablera nytt
servicehus/reception inom campingen samt gallra vegetation utreds och bevaras på
ett tydligt sätt i startpromemorian.

Bedömning
Utifrån det som behandlas i startptomemorian föreslår ledningskontoret att arbeta
vidare enligt följande.
Atgärder som föreslås inom strandområdet och som kan innebära
inskränkning av allmänhetens tillgång till platsen ska inte tillåtas.
Anläggningar inom strandområdet som kan nyt~as av allmänheten kan vara
positiva och kan övervägas, men de förutsätter ett offentligt ägande.
Möjlighet att infoga ett markområde i norr till campingen kan övervägas
under förutsättning att frågor kring planläggning och fastighetsbildning kan
lösas.
Frilcöp av tomträtter ska inte prövas innan frågan om områdets framtida
användning avgjorts. Om markanvändningen fortsatt ska vara turism ska
regionen behålla fastigheterna i egen ägo. Om del av eller hela området
framledes ska användas för bostäder kan en försäljning övervägas
Att medge bostäder inom delar av eller hela området kräver ändring av
detaljplaner och är kopplat till frågan om områdets framtida användning
ovan.

Övriga förslag som rör åtgärder inom campingområdet föreslås att de löses i
dialog med campingägaren utifrån startpromemorians ställningstagande.

Ledning
/

Bilaga 1.

Exp till:

Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt Norderstrand 1:21 mfi

Teknikförvaltningen, Mark och Stadsmiljö
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planenheten
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ledningskontoret
Region Gotland

Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt för Norderstrand
1:21 (hotelltomten), Visby Norderstrand 1:23
(campinganläggningen) och delar av Visby Gustavsvik 1:1,
Region Gotland

1 Sammanfattning
Tre förslag till utveckling av Norderstrands camping och Brf Resort Visby har
inkommit från Brf Resort Visby (2015-11-06) samt Norderstrands city camping genom
Pigge Werkelin (2015-08-xx och 2015-09-23). Förslagen är delvis samstämmiga och
delvis överlappande och ger sammantaget en vision för hur Brf Resort Visby och
Norderstrands camping önskar utveckla hotelltomten Norderstrand 1:21 respektive
campinganläggningen Norderstrand 1:23. I denna startpromemoria görs ett försök att
bryta ner visionerna till 17 mer eller mindre konkreta förslag.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utökning av strandrestaurangen med ett antal bord samt vinterbona
Kontor ovan strandrestaurangen
Gemensam reception i restaurangbyggnaden på stranden
Bastu i restaurangbyggnaden på stranden
Köp av marken strandrestaurangen står på
Glamping på stranden
Grillplatser på stranden
Ställplats för husbilar på allmänna parkeringen
Utökning av campingområdet
Friköp av tomträtten Norderstrand 1:21
Friköp av tomträtten Norderstrand 1: 23
Bostäder och kontor på hotelltomten
Studentbostäder på campingen
Äretrunt-camping på hela campingområdet
Säsongslov för husvagnar på campingen
Nytt servicehus och ny reception för campingen
Gallring av vegetation

Förvaltningarnas bedömningar av förslagens genomförbarhet har att förhålla sig till
lagstiftning, gällande planer och övriga tagna politiska beslut som sammantaget ger
en bild av vad regionen vill med området.
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3 Syfte och mål
Genomföra en utredning kring förutsättningarna för att förverkliga de förslag som
Tott Resort och Pigge Werkelin inkommit med.

4 Bakgrund
Begäran om plan besked inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan 201509-25. Dä frägeställningarna är bredare än att bara detaljplanefrägor och även
omfattar köp av mark etc har ett start-pm tagits fram pä uppdrag av
ledningskontoret. En beställning om start-PM frän ledningskontoret kom till Tekniska
förvaltningen, avd infrastruktur, mark- och stadsmiljö den 2015-11-26.
Förslaget presenterar en vision för hur hotelltomten och Norderstrands camping
önskas fungera som en helhet.

5 Avgränsning/områdets läge
Fastigheterna ligger i norra delen av Visby i direkt anslutning till havet. Fastigheten
Visby Norderstrand 1:23 utgörs idag av Norderstrands camping. Fastigheten Visby
Norderstrand 1:21 omfattar anläggningen Tott Resort och Visby Gustavsvik 1:1 är
strandomrädet väster om vägen.

,/

,.I
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6 Riksintressen och kommunala intressen samt
kommunala planer mm
Omrlldet omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet, Riksintresse för friluftsliv,
Riksintresse för Naturvllrd, naturreservat Gotlandskusten, Högexploaterad kust,
Stoppomrllde för höga objekt (försvarsmakten).
Delar av omrllde som omfattar ansökan omfattas av strandskydd.
Översiktsplan Bygg Gotland 2025, antagen av kommunfullmäktige 2010-06-14, anger
område med befintlig fördjupade översiktsplaner (Visby), omrllde med detaljplaner.
Turistzon.
Fördjupad översiktsplan Hela Visby 2025, antagen av kommunfullmäktige 2009-1214, anger: Turistanläggning (för fastigheterna Norderstrand 1:21 och 1:23), och
Viktiga större parker och grönomrllden (för strandområdet).
Detaljplan: Omrlldet omfattas av detaljplan för Norderstrands camping, 09-P-140.
Antagen 2007-06-13. Genomförandetiden gick ut 2012-08-08.
Vidare gäller av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för region Gotland att all
icke detaljplanelagd mark inom omrlldet är att jämställa med offentlig plats.
Beslutade av regionfullmäktige (kommunfullmäktige) 1996-06-10. Ändrad 1998-0427,1999-06-14,2001-04-23,2007-04-23, 2007-09-03, 2009-04-27, 2013-03-25 och
2014-06-16 § 107.

7 Förslagen med bedömning
7.1 Exploatering av strandområdet
Norderstrand är en av de regionala badplatserna och ska vara tillgänglig för alla.
Området är i den fördjupade översiktsplanen utlagt som 'Viktiga större parker och
grönomrllden" och även som en del av ett stråk/strandpromenad. Vidare gäller av de
allmänna lokala ordningsföreskrifterna för region Gotland att området är att jämställa
med offentlig plats. Strandskydd gäller för hela den aktuella kuststräckan.
På stranden nedanför hotelltomten ligger en resta u rang byggnad som ägs av region
Gotland och hyrs ut till BRF Resort Visby till och med 2029-12-31. Hyran består i att
hyresgästen står för skötsel och drift och underhll11 av restaurang byggnaden och av
den allmänna badstranden, tillhandahålla toaletter för allmänheten under badsäsong,
ansvara för att badbryggan underhålls och repareras, gräsklippning, borttagande av
släke, tillsyn av utegymmet.

7.1.1 Utökning av restaurangen
Förslag:
Utöka restaurangen med ett antal sittplatser samt vinterbona för användning
året runt.
Förutsättn ing:
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En restaurang har ett publikt ändamål och det finns således inga principiella
hinder mot att vinterbona och att utöka restaurangbyggnaden med ett antal
sittplatser. Skulle regionen besluta om detta ska restaurangen inte byggas på
med ett övre våningsplan eftersom detta tar stor plats i det visuella rummet
och den ca 10 meter breda strandremsan mellan restaurangen och
vattenbrynet kommer att upplevas som smalare och därmed än mer privat än
den redan gör. En eventuell utbyggnad ska i sä fall ske i bottenplanet och då
åt söder för att undvika att badbryggan upplevs som en del av restaurangen.
Tar regionen beslut om en utökad restaurangdel ska hyran regleras därefter.
Utbyggnaden bör då göras av regionen eftersom det annars troligen strider
mot lagen om offentlig upphandling.
Bygglov för utbyggnad av restaurangen så som det beskrivits ovan bedöms
kunna prövas utan detaljplaneläggning. Dispens från strandskyddet kommer
att krävas.
Förvaltningarnas bedömning:
Detta förslag bedöms kunna genomföras under förutsättning att det utförs i
regional regi och att det prioriteras inom investeringsbudgeten.

7.1.2 Kontor
Förslag:
Bygga på restaurangbyggnaden med ett våningsplan för ca åtta kontorsrum,
matsal för 20 personer samt ett konferensrum för ca 15 personer.
Förutsättn ing:
En kontorsbyggnad är för privata ändmål och exkluderande. Detta förslag
innebär följaktligen en privatisering i strid med strandskyddet, den fördjupade
översiktsplanen och med riksintresse för det rörliga friluftslivet.
En kontorsbyggnad med konferenslokal innebär ett behov om ca 32
parkeringsplatser för vilket ytor saknas. Den befintliga parkeringen ca 100
meter norr om restaurangen är till för det allmänna parkeringsbehovet och
kan således inte nyttjas som parkering för detta.
Det bedöms att detaljplaneläggning kommer att krävas för bygg lov liksom
dispens frän strandskyddet.
Förvaltningarnas bedömning:
Detta förslag bedöms ej kunna genomföras.

7.1.3 Reception
Förslag:
En gemensam reception för hotell Tott och Norderstrands camping i
restaurangbyggnaden.
Förutsättn ing:
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Enligt samma resonemang som för förslaget om kontor i
restaurangbyggnaden innebär en reception en privatisering av omrädet.

Vid incheckning till framför allt campingen finns behov av angöringsytor för
fordon, med och utan husvagn, vilket omrädet saknar förutsättning för. Den
allmänna parkeringen strax norr om restaurang byggnaden är till för
allmänheten och kan därför inte nyttjas till detta.
Det bedöms att detaljplaneläggning kommer att krävas för bygg lov liksom
dispens frän strandskyddet.
En gemensam reception innebär troligen mänga samordningsvinster men fär
lösas inom nägon av fastigheterna Norderstrand 1:21 och 1:23.
Förvaltningarnas bedömning:
Detta förslag bedöms ej kunna genomföras.

7.1.4 Bastu
Förslag:
Bygga till restaurangbyggnaden med en publik bastu med duschar och
omklädningsrum.
Förutsättn ing:
Anläggandet aven bastu är eventuellt en möjlighet under förutsättning att
den hälls öppen för allmänheten.
Bygglov bedöms kunna prövas utan detaljplaneläggning. Dispens frän
strandskyddet kommer att krävas. Beslutar regionen om att anlägga bastu bör
utbyggnaden enligt samma resonemang som för den eventuella
restaurangutbyggnaden göras i regional regi för att inte strida mot lagen om
offentlig upphandling samt att utbyggnaden prioriteras inom
investeringsbudgeten.
Förvaltningarnas bedömning:
Detta förslag bedöms kunna genomföras.

7.1.5 Köp av mark
Förslag:
Regionen säljer marken restaurangbyggnaden stär pä till BRF Resort Visby.
Förutsättn ing:
Detta är ett omräde som är att jämställa med offentlig plats enligt de lokala
ordningsföreskrifterna, är ett riksintresse för det rörliga friluftslivet, har i den
fördjupade översiktsplanen angetts som Viktiga större parker och
grönomräden och som ligger inom strandskyddet. En försäljning, liksom även
en tomträttsupplätelse, innebär en privatisering av omrädet i strid med detta.
En försäljning liksom tomträttsupplätelse kräver fastighetsbildning. Detta kan
göras utan detaljplaneläggning men dä omrädet ligger bäde inom
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strandskyddat omr§de och naturreservatet Gotlandskusten måste samråd ske
med länsstyrelsen.
Förvaltningarnas bedömning:
Detta förslag bedöms ej kunna genomföras.

7.1.6 Glamping
Förslag:
Under vissa veckor anlägga ett antal exklusiva glampingtält på stranden.
Förutsättn ing:
Detta är ett omr§de som är att jämställa med offentlig plats enligt de lokala
ordningsföreskrifterna, det är även ett riksintresse för det rörliga friluftslivet
och har i den fördjupade översiktsplanen angetts som Viktiga större parker
och grönområden. De föreslagna glampingtälten på stranden innebär en
privatisering och är i strid med ovanstående. Det får med hänsyn till dess
påverkan på allmänhetens tillgänglighet till stranden anses vara olämpligt.
Tälten står på en altan- eller terrassliknande konstruktion och kräver bygg lov.
Det bedöms att detaljplaneläggning kommer att krävas för bygglov liksom
dispens från strandskyddet.
Förvaltningarnas bedömning:
Detta förslag bedöms ej kunna genomföras.

7.1.7 Grillplatser
Förslag:
Anlägga 4-6 grillplatser på stranden nedanför campingen. Grillarna ska vara
till för allmänheten och campingens gäster och ska byggas och skötas av
campinganläggningen. Eventuellt även sätta upp ett antal hängmattor av
exklusivare sort.
Förutsättn ing:
p§ sträckan Almedalen - Snäck finns redan fyra grillplatser som regionen
tillhandahåller för allmänheten. En av dessa ligger vid Norderstrand i närheten
av den allmänna parkeringen.
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Att upplilta offentlig mark ilt enskilda innebär ett visst miltt av privatisering
även när avsikten med de föreslagna anläggningarnajiltgärderna är att de ska
kunna nyttjas av alla. Vidare riskerar regionen att stil med ett driftsansvar för
vilket budget saknas. Som princip avslils därför alla sildana förfrilgningar.
Nilgot stort behov av ytterligare grill platser för allmänheten bedöms i
dagsläget inte föreligga men eventuellt kan ytterligare en (1) grillplats
anläggas nedanför campingen pil den norra delen av Norderstrand.
Grillplatsens läge och utformning ska utföras enligt regionens anvisningar.
Skötselavtal ska tecknas mellan regionen och campinganläggningen.
Förvaltningarnas bedömning:
Detta förslag bedöms kunna genomföras för ytterligare en (1) grillplats.

7.1.8 Ställplats för husbilar
Förslag:
Anlägga ett tiotal ställplatser pil den befintliga allmänna parkeringen strax
norr om restaurangen att nyttjas under tiden 18:00 - 09:00 för de husbilar
som ska med morgonbiltarna.
Förutsättning:
Parkeringen är nödvändig för badande och övrig allmänhet som besöker
omrildet. Att tillilta parkering för husbilar nattetid är att jämställa med
camping vilket regionen jobbat pil att fil bort friln de allmänna
parkeringsplatserna. Detta innebär en privatisering av omrildet vilket strider
mot intentionerna med den fördjupade översiktsplanen och de lokala
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ordningsföreskrifterna. Enligt den sistnärnnda är ornrädet att anse som
offentlig plats och camping är förbjudet sävida inte marken särskilt inrättas för
sädant ända mäl.
Att uppläta marken för camping kräver detaljplaneläggning vilket kommer att
kräva dispens frän strandskyddsomrädet. Beslutar regionen att omrädet ska
inrättas för camping är det inte troligt att det kan fungera med allmän
parkering dagtid och camping nattetid. Detta kan i praktiken innebära att
parkeringsplatserna kommer att nyttjas hela dygnet av husbilar.
Konsekvensen av detta blir att alternativ plats för den allmänna parkeringen
korn mer att krävas.
De husbilar och husvagnar sorn ska med morgonbätarna hänvisas därför till
ställplatsen i Gutebacken eller till campinganläggningarna i Visbyomrädet.
Förvaltningarnas bedömning:
Detta förslag bedöms ej kunna genomföras.

7.2 Förändringar inom camping och hotellområdet
Carnping och hotellomrädet, d.v.s. Norderstrand 1:21 och 1:23, är detaljplanelagt för
camping och hotelländamäl. För de flesta ändringsförslagen krävs detaljplaneändring.
Görs ändring i detaljplanen kommer strandskyddet att äterinträda i de delar av
detaljplanen som ligger inom 100 meter frän strandlinjen. Detta innebär att ny
ansökan om upphävande av strandskyddet mäste göras.

7.2.1 Utöka campingen norrut
Förslag:
Utökning av campingomrädet fram till och över Gustavsviksvägen för främst
husbilar och camping. Eventuellt bygga ett servicehus pä andra sidan vägen.
Förutsättn i ng:
Omrädet har i den fördjupade översiktsplanen angetts som Viktiga större
parker och grönomräden. Detta utgör en buffertzon av vegetation mellan
campingen och Gustavsviksvägen och är en kvalitet som borde vara
uppskattad av campinggästerna .

Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det olämpligt att dela en campinganläggning
med en allmän väg.
Fastigheten Norderstrand 1:23 slutar där kyrkogärdsfastigheten börjar pä den
andra sidan S:t Göransgatan. Att förlänga campingen norrut skulle innebära
en reducering av det respektavständ som nu finns. Begravningsplatsen skulle
därmed fä en campinganläggning som närmaste granne vilket bedöms som
olämpligt.
För att fastighetsbiIda kan detaljplaneändring troligen komma att krävas.
Strax norr om detta omräde finns ett troligt vikingatida hamnläge och gravfält.
En arkeologisk utredning i detta omräde skulle enligt länsstyrelsens
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bedömning behöva göras för att förtydliga bilden om eventuellt ytterligare
fornlämningar.
Delar av detta område ingår i översiktlig naturinventering gällande
landskapsbilden genomförd 1982 av Länsstyrelsen och har sedermera infogats
i kulturmiljöprogrammet antagen av BN 2014-10-01 §231.
Förvaltningarnas bedömning:
Detta förslag bedöms ej kunna genomföras.

7.2.2 Friköp av Norderstrand 1 :21 (hotelltomten)
Fastigheten upplåts med tomträtt till Brf Resort Visby (org. nr. 769616-5997).
Ändamålet för tomträtten är hotellverksamhet och/eller camping i den omfattning
som detaljplanen medger. Tomträttsavgälden är på 1 500 000 kronor/år och gäller
t.o.m. 2027-12-31. I ett sidoavtal till tomträttsavtalet har avgälden satts ned till
400 000 kr/år under förutsättning att:
1) byggnadsskyldigheten fullgjorts,
2) att tomträtten nyttjas i enlighet med detaljplanen och
3) att tomträtten nyttjas för hotell- och resortändamål.
på fastigheten bedrivs inte någon campingverksamhet utan tomträttshavaren
upplåter anläggningen till Tott Hotell AB (org. nr. 556722-1063).
Förslag:
Friköp av tomträtten för Norderstrand 1:21 för att tomträttshavaren Brf Resort
Visby ska kunna finansiera ombyggnad av befintlig hotellbyggnad för fler
lägenheter och för framtida investeringar.
Förutsättning:
Av de fem regionägda turistanläggningarna norr om Visby är alla utom Snäcks
camping upplåtna med tomträtt. Regionens inriktning har varit att även Snäck
camping ska upplåtas med tomträtt (se beslut RS 2014-01-24 §6). Ett
undantag 6i sammanhanget är Snäck hotell som också upplåts med tomträtt
men som inte fungerat som turistanläggning på flera år. Med en detaljplan
som sedan år 2000 tillåter bostäder håller nu den fastigheten på att styckas av
och säljas. En försäljning av Norderstrand 1:21 blir därmed prejudicerande
vilket gör detta till en strategisk fråga rörande äganderätten för de regionägda
turistanläggningarna som därför bör ses i ett större sammanhang.
Strategiska beslut rörande markanvändningen har tagits i och med antagandet
av både den fördjupade översiktsplanen och detaljplanen där regionen har
uttryckt sin vilja att det ska bedrivas turistverksamhet inom området. Det finns
en koppling mellan markanvändning och äganderätt. Att regionen behåller
äganderätten till dessa fastigheter ger genom tomträttsavtalen ytterligare
kontroll över markanvändningen. Vid ett beslut om eventuell försäljning
avhänder sig regionen denna och vid en förfrågan om planändring i strid med
de strategiska besluten (se 7.2.4) styr inte regionen på samma sätt som om
fastigheten är privatägd. Ett nytt strategiskt beslut med ändring av både
översikts- och detaljplan där man tillåter en högre exploatering för exempelvis
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bostäder ska därför tas innan en försäljning. Detta innebär att regionen
tillgodogör sig det höjda markvärdet som följer av planändringen.
Enligt resonemanget ovan bör friköp av fastigheten följaktligen inte medges
om regionen vill att det fortsättningsvis ska bedrivas hotellverksamhet pil
fastigheten.
Det kan diskuteras hur väl en bostadsrättsförenings syfte är förenligt med det
avtalade kravet att tomträtten ska nyttjas för hotell- och resortändamlll för att
fil avgälden nedsatt. Var gränsen gllr mellan permanent boende och uthyrning
av hotellrum verkar vara oklart och nllgon definition av begreppet hotell finns
inte i PBL. Enligt en dom i Mark och miljööverdomstolen (2015-06-15 Mill nr P
7808-14) framgllr att en hotellägenhets utformning och storlek kan strida mot
detaljplan med hotelländamIll. Tveklöst har Brf Resort Visby för framtiden
andra avsikter än hotellverksamhet dll de nu genom detaljplaneändring vill
möjliggöra permanent boende (se 7.2.4 nedan). Beslutar regionen att inte
sälja fastigheten bör man titta pil hur tomträttsavtalet och dess sidoavtal
efterlevs. Möjligen finns fog för att ta ute avgälden pil 1,5 Mkr/Ilr istället för
de genom sidoavtalet rabatterade 400 000 kr/k
Slutligen kan det konstateras att en tomträtt är beiIlningsbar och finansiering
av framtida investeringar och ombyggnader inte är ett argument för friköp.
Förvaltningarnas bedömning:
Tar regionen det strategiska beslutet att ändra eller frllngll översiktsplanen
bedöms förslaget vara genomförbart under förutsättning att detaljplanen,
innan försäljning, ändras för att möjliggöra bostäder och att fastigheten säljs
till det marknadsvärde den dll bedöms betinga.

7.2.3 Friköp av Norderstrand 1 :23 (campingen)
Fastigheten upplllts med tomträtt till Norderstrand Citycamping AB (org. nr. 5568774466).
Ändamlllet för tomträtten är camping i den omfattning som detaljplanen medger.
Tomträttsavgälden är pil 250000 kronor/Ilr och gäller t.o.m. 2027-12-31. I ett
sidoavtal till tomträttsavtalet har avgälden satts ned till 100 000 kr/Ilr under
förutsättning att:
1) byggnadsskyldigheten fullgjorts,
2) att tomträtten nyttjas i enlighet med detaljplanen.
Förslag:
Att tomträttshavaren friköper tomträtten för att säkerställa framtida kostnader
för marken (att dagens nivll behlllls).
Förutsättning:
Bedömningen av de strategiska frllgorna rörande markanvändning och
äganderätt är detsamma som för ett friköp av Norderstrand 1:21 (se 7.2.2
ovan). Det vill säga att om regionen fortsättningsvis vill behlllla Norderstrand
1: 23 som camping ska den inte säljas och att i det fall regionen beslutar om
försäljning ska detaljplanen ändras först.
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Anser regionen att campingändamålet är av underordnad betydelse kan
tomträtten få friköpas men först efter detaljplaneändring för att möjliggöra
annan markanvändning som tex bostäder innan försäljning och att det säljs till
det marknadsvärde den då bedöms betinga.
Beslutar regionen att inte sälja fastigheten bör man eventuellt titta p§ hur
tomträttsavtalet och dess sidoavtal med krav p§ bl.a. 4-stjärning status har
uppn§tts. Möjligen finns fog för att ta ute avgälden p§ 250 000 kr/är istället
för de genom sidoavtalet rabatterade 100 000 kr/är.
Slutligen kan det konstateras att en tomträtt är bel§ningsbar och finansiering
av framtida investeringar och ombyggnader är inte ett argument för friköp.
Förvaltningarnas bedömning:
Förslaget bedöm inte kunna genomföras om regionen vill ha kvar campingoch turistverksamheten.

7.2.4 Bostäder och kontor på Norderstrand 1 :21 (Tott Hotell)
Förslag:
Brf Resort Visby önskar ett tillägg till detaljplanen som medger även kontor
och ett mer permanent boende.
Förutsättni ng:
Som redan berörts i 7:2:2 och 7.2.3 ovan hakar fr§gorna om friköp och
detaljplaneändring i varandra. Ett friköp kommer sannolikt att medföra en
önskan om planändring som medger bostäder som kan vara sv§rt att stä emot
även när det strider mot tagna översiktliga riktlinjer. Eftersom efterfr§gan på
bostäder för närvarande verkar vara större än efterfr§gan p§ hotellrum och
kommer omr§det p§ sikt sannolikt att omvandlas till ett bostadsomr§de. Att
möjliggöra turism med permanent boende i en detaljplan är därför varken
önskvärt eller lämpligt. Vill regionen ha en renodlad hotellverksamhet p§
denna plats s§ ska detaljplanen inte ändras och tomträtten inte friköpas.
Tar däremot regionen det strategiska beslutet att området lämpar sig väl för
permanentboende och ändrar såväl den fördjupade översiktsplanen som
detaljplanen bör hotell- och campingändam§let tas bort helt ur detaljplanen.
Därefter säljs fastigheten till marknadsvärdet alternativt beh§lIs tomträtten
med avgälden justerad upp§t till sitt rätta värde.
Förvaltningarnas bedömning:
Förslaget bedöms kunna genomföras om regionen tar det strategiska beslutet
att ändra eller fr§ng§ översiktsplanen och detaljplaneändring görs innan en
eventuell försäljning. Detaljplaneändringen kommer att p§verka b§de
tomträttsavgäld och försäljningspris.

7.2.5 Bostäder på Norderstrand 1 :23 (campingens norra del)
Förslag:
Att stugorna byts eller byggs till med WC och dusch s§ att de fungerar även
p§ vintern och kan hyras ut till studenter.
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Förutsättning:
Gällande detaljplan utgör inget hinder mot att stugorna förses med WC och
dusch. Studentlägenheter däremot är permanent boende, d.v.s. bostäder, och
för detta krävs detaljplaneändring. Troligen kommer det även att krävas
ändring av planbestämmelserna avseende byggnadsenheternas högsta tillätna
area.
Omrädet är av riksintresse för det rörliga friluftslivet och en inte oväsentlig del
av norra Visbys grönstruktur. Enligt detaljplanebestämmelserna ska marken
vara tillgänglig för allmän gängtrafik. Bostäder pä omrädet kommer att
innebära inskränkningar av allmänhetens fortsatta tillträde.
Förvaltningarna gör bedömningen att genom att tilläta uthyrning av stugor till
studenter vintertid öppnar man pä dörren för permanent boende vilket medför
att campingverksamheten awecklas och omrädet blir ett renodlat
bostadsomräde stängt för allmänheten. Permanent boende är i strid mot bäde
den fördjupade översiktsplanen och avsikten med tomträttsuppläteisen och
precis som för hotell Tott (se 6.4.1 ovan) är detta därför en fräga av strategisk
art. Vill regionen fortsättningsvis ha camping och turistverksamhet i området
ska bostäder inte tillåtas.
Förvaltningarnas bedömning:
Förslaget bedöms inte vara genomförbart om regionen vill ha kvar
campingverksamheten på området.

7.2.6 Tillåta camping året runt på hela Norderstrand 1 :23
Förslag:
Ändra detaljplanebestämmelserna för campinganläggningens södra del så att
camping tillåts även under vinterhalvåret.
Förutsättni ng:
Camping året runt är tillåten på fastighetens norra del. Är detta område fullt
av campare under vintersäsong kan möjligheterna studeras att något utöka
den delen söderut (d.v.s. flytta detaljplanens användningsgräns mellan NI och
N2 , (se även 7.2.8).
Beträffande den södra delen har BN tidigare sagt nej till anläggande

av SPA-

anläggning då det ansetts viktigt att området avstädas efter sommarsäsongen
(BN 2012/1633) Beslut, 2013-02-06, BN § 29).
Förvaltningarnas bedömning:
Förslaget bedöms inte vara fullt genomförbart. Användningsgränsen för året
runt camping ska dock kunna justeras.
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Utdrag ur detaljplan för Norderstrands camping,

09~P~140.

7.2.7 Förlänga campingsäsongen (säsongslov)
Förslag:
Kunna ställa upp husvagnar längre tid än sex veckor genom att införa
säsongslov med tvä säsonger 1/6 - 31/8 och 1/9 - 31/5.
Förutsättning:
Inget hinder finns mot att ställa upp husvagnar och husbilar äret om i den
norra delen av campinganläggningen. För permanent uppställning krävs
planändring men oavsett planbestämmelserna kommer bygglov att krävas
efter sex veckor.
Förvaltningarnas bedömning:
Förslaget bedöms inte vara genomförbart inom ramen för plan- och
bygglagen.

7.2.8 Nytt servicehus och ny reception på Norderstrand 1:23
Förslag:
Bygga nytt servicehus och ny reception i ett läge som ger det bästa flödet av
campinggäster.
Förutsättning:
Receptionen har i förslaget frän 23/9 2015 föreslagits att placeras vid
strandrestaurangen vilket av förvaltningarna bedömts olämpligt (se 7.1.3). Av
den anledningen bedöms här förslaget från augusti 2015 om placering av
servicehus och reception i nytt läge inom campingområdet.
För att fä en bättre placering av servicehus och reception kan möjligheterna
studeras att utöka den byggbara delen nägot söderut (d.v.s. flytta
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8 Förvaltningarnas samlade slutsatser
8.1 Slutsatser av 7.1.1 till 7.1.8
Beträffande förslagen som rör strandrestaurangen och stranden i övrigt kan
förvaltningarna konstatera att strandskyddsreglerna gäller. Förvaltningarnas
bedömning är att det är olämpligt att undanta mer omräde frän strandskyddet än vad
detaljplanen gör idag pä andra sidan vägen. Vidare är stranden enligt de allmänna
lokala ordningsföreskrifterna och översiktsplanen att jämställa med offentlig plats
som ska vara tillgänglig för alla.
En utökad restaurangverksamhet liksom anläggande aven allmän bastu är emellertid
båda publika verksamheter som vänder sig till en större målgrupp än endast gästerna
pä Hotell Tott och Norderstrands camping. Av det skälet bedöms dessa förslag vara
något som kan studeras vidare. Eventuell tillbyggnad beslutas om och utförs av
regionen och hyran ska dä omförhandlas.
Att däremot bygga ut restaurangen för reception och kontor mm samt försäljning av
marken bedöms som icke genomförbart eftersom det innebär en privatisering av
omdldet som är oförenligt med regionens och lagstiftarens avsikter med området.
Av samma skäl bedöms förslaget om glampingtält pä stranden innebära en
oacceptabel privatisering av allmän mark. Även anläggande av grillplatser på
stranden innebär ett mätt av privatisering och nägot behov av ytterligare grillplatser
för allmänheten än den befintliga bedöms inte föreligga. Eventuellt kan man studera
möjligheten att anlägga ytterligare en grillplats och då efter regionens krav pä
placering och utförande. I det fall det anses att behov finns för glampingtält och
grill platser för campinggästerna får detta ordnas inom campingomrädet.
Den allmänna parkeringen pä Norderstrand behövs för det allmänna
parkeringsbehovet. Camping pä allmänna parkeringsplatser tillåts inte. Ställ platser för
husbilar finns i Gutebacken och inget hindrar heller att campinganläggningarna
nyttjas för detta ända mäl.
Sammanfattningsvis kan sägas om de förslag som rör strandomrädet att detta (med
undantag för utbyggnad av restaurang och bastu) har med hotell- och
campingverksamhet att göra och ska ordnas inom kvartersmark och inte pä allmän
plats. Det innebär framförallt en för stor inskränkning av allmänhetens tillgång till
strandomrädet.

8.2 Slutsatser av 7.2.1 till 7.2.9
Ett av förslagen gäller utökning av campingområdet fram till och över pä den andra
sidan av Gustavsviksvägen. Förvaltningarna har gjort bedömningen att det är
olämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt, att en buffertzon mellan vägen och camparna
liksom ett respektavständ till begravningsplatsen är nödvändigt. Detta omöjliggör en
utökning av campingplatsen ens fram till Gustavsviksvägen.
Beträffande förslagen som rör plan- och ägoförhållanden för Norderstrand 1:21 och
1:23 kan sägas att de är nära sammankopplade. En försäljning gör det svärare för
regionen att styra eventuella förslag om planändringar i strid med översiktplanen.
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Vidare har det troligen effekt på hur regionen ser på önskemål om köp av övriga
turistanläggningar, d.v.s. Gustavsvik och Snäck camping. Detta är alltså frågor av
strategisk vikt, inte bara för det aktuella området utan för hela norra Visby och av
den anledningen är det av avsevärd vikt att regionen har en helhetssyn och vet vad
man vill. Ska dessa turistanläggningar fortsättningsvis vara turistanläggningar eller
något annat, exempelvis bostäder? I så fall ska områdena detaljplaneläggas för att ge
regionen ett maximalt ekonomiskt utfall.
Förvaltningarnas bedömning är den att utifrån regionens vision för området,
manifesterat genom tomträttsavtal, översiktsplaner och detaljplaner, kan bostäder
inte tillåtas inom campingområdet (Norderstrand 1:23) och av samma anledning ska
tomträtten inte få friköpas.
För Tott Hotell (Norderstrand1:21) bedöms det som att denna vision redan frångåtts
genom bildande av bostadsrättsförening och att det här kan finnas fog för att se över
planbestämmelserna och därefter som först kan ett eventuellt friköp komma ifråga.
För politiskt ställningstagande bör följande strategiskt viktiga fråga utredas vidare:
•

Vad vill regionen med området? Fortsatt camping och hotellverksamhet eller
annan användning som t.ex. bostäder och var ska i sådana fall turisterna
härbärgeras?

Tekn ikförva Itni ngen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ann-Sofi Lindskog

Anders Rahnberg

avdelningschef

enhetschef

Ledningskontoret
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Regionstyrelsen

Biogasavtal - fortsatt arbete
Förslag till beslut
• Regionstyrelsens inriktning är att hålla fast vid tidigare fattade beslut om utveckling
av fömybar energi och hållbara trafiksystem på Gotland, vilket innebär att
biogasstrategin ligger fast.

• Ledningskontoret rar uppdrag att till budgetberedningen formulera en modell för
kostnadsneutralitet i kollektivtrafiken för 4 biogasbussar landsbygdstrafiken t o m
2019, jämfört med fortsatt drift med dieselbussar.

Sammanfattning

För att nå regionens uppsatta mål i bl a Vision 2025, energiplan, biogasstrategi och
traflkförsörjningsprogram om tninskad miljöpåverkan, tillgång till ett mer hållbart
traflksystem och tillgänglighet till fömybara drivmedel både på Gotland i stort och till
regionens egna och upphandlade verksamheter, så gäller det att inte pausa
utvecklingen, utan att hela tiden ta nya steg i rätt riktning.
Men ett enda kliv från dagens nivå till 100 procent är nästan ogörligt. Det är också ett
faktum att för att uppfylla såväl biogasavtal som målen i biogas strategin behöver
regionens användning av biogas öka. Enligt kollektivtrafikavtalets plan för bussbyten
ska 4-6 bussar bytas 2017 och därefter ytterligare två bussar under 2018 och 2019 för
att hålla avtalskrav på bussamas medelålder. Kan fyra av dessa bli biogas bussar som
tas i drift Q1/Q2 och körs till juni 2019 kommer det att få helt avgörande betydelse
för möjligheten att hålla biogasavtalet och förbruka förskottsbetaId biogas till slutet
av 2019. All teknikutveckling kostar initialt och dagens låga priser på fossila bränslen
motverkar en hållbar energiomställning. Enligt de bud som kommit från operatören
bedöms högre investerings- och avskrivningskostnader för biogasbussar, främst
genom osäkerhet kring andrahandsvärdet ge betydande merkostnad för gasbussen,
men också genom 25-30 procent högre rörliga kostnader för drivmedel och service
enligt operatörens prognos. En ansökan till "Klimatklivet" är inlämnad för att
eventuellt få investeringsstöd till dessa bussar, men även med ett investeringsstöd
beräknat som 35 procent av inköpspris för gasbussarna, bedöms i nuläget
operatörens högre ersättningskrav per buss och år med gas jämfört med dieselbussar
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motsvara den kostnadspost för förskotts betald men inte förbrukad gas som regionen
riskerar om förskottsbetald gas enligt avtalet inte förbrukas i tid. En fördjupning i
kostnads- och finansierings frågorna föreslås till budgetberedningen samt blir föremål
för förhandling mellan berörda avtalsparter.
Ärendebeskrivning
Flera olika styrdokument antagna av regionfullmäktige som Vision 2025, Energi 2020
och biogasstrategi anger samsyn på att omställning till förnybar energi ska
möjliggöras och bidra till arbetstillfållen och hållbar utveckling på Godand. Målen
finns även i det av TN antagna regionala traftkförsörjningsprograrnmet som styr
kollektivtrafiken.
Regionalt trafikförsörjningsprogram . TN 2013-12-17
Utdrag ur 4.1 Övergripande mäl samt 4.3 Miljö och klimat ...

"Kollektivtrafiken är en viktig del för regionens övergripande mål om att verka för
ett långsiktigt hållbart kommunikationssystem; ekonomiskt, socialt och ekologiskt.
För tillgängligheten på Godand är kollektivtrafiken både en viktig utvecklingsfaktor
och en viktig servicefråga.
Långa avtalsperioder gäller inom kollektivtrafiken. Det medför en risk för inlåsningar
i äldre teknik som hindrar utvecklingen av den infrasttuktur som behövs för att
kunna ta nya steg i kommande upphandlingar. Målet för kollektivtrafiken är 100
procent förnybara drivmedel från början av nästa avtalsperiod.
De nationella målen, det regionala utvecklingsprogrammets övergripande mål om
befolkningsökning, välfård, miljö, kommunikationer och energiförsörjning,
översiktsplanen, länsplanen för regional transportinfrasttuktur och strategin för
kollektivtrafiken 2009 - 2012 är grunden för målen, åtgärderna och måtten för
uppföljning. Till detta ska läggas målen om ökat resande .....
Några begrepp är centrala: tillgänglighet samt miljö och klimat. Mål, åtgärder och
mått för uppföljning för dessa tas upp nedan. Atgärderna är huvudsakligen av
övergripande långsiktig karaktär och är i många fall gemensamma, har betydelse för
varandra, d.v.s. de gynnar samtidigt tillgänglighet, miljö och klimat. De avses
preciseras i det årliga trafikplanerings- och budgetarbetet. Uppföljningen avser
redovisning av årlig uppdatering och utveckling över tid. De källor som används är
Trafikanalys, SCB, Kollektivtrafikbarometern och Region Godand ....
Kollektivtrafiken på Godand är en viktig del i omställningen till ett hållbart samhälle.
Trafiken måste minska sina utsläpp. Fordon som drivs med förnybara drivmedel
måste öka. Även en ökad marknadsandel för kollektivtrafiken skulle ge positiva
miljöeffekter.
Mill

• De klimatpåverkande utsläppen inom kollektivtrafiken ska minska.
• Kollektivtrafiken ska drivas till 100 % med förnybar energi år 2020.
• Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka, fler resenärer ska välja kollektivtrafik
is tället för bil.
Åtgärd: Miljökrav på drivmedel och material i upphandlingarna."
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Uppföljning enligt regionalt kollektivtrafikförsörjningsprogram

• Koldioxidutsläpp, vägtransporter.
• Andel förnybara drivmedel, kollektivtrafiken (Är 2012: 23 %).
• Andel av antal fordon med förnybara drivmedel (Är 2012: 15 % av antalet bussar tankar 100 %
förnybart, resten tankar 5 % förnybara drivmedel).
• Andel av antal resor med förnybara drivmedel (Är 2012: 30 % av antalet resor sker med
förnybara drivmedel - alla i stadstrafiken + 5 % ilandsbygdstrafiken).
• Andel av antal utbudskilometer p~ förnybara drivmedel (Är 2012: 15 % av antalet
utbudskilometer körs p~ förnybara drivmedel, alla i stadstrafiken + 5 % ilandsbygdstrafiken).
• Antal resor (Är 2006: 1,11 milj. resor. Är 2012: 1 051 000 resor).
• Marknadsandel kollektivtrafiken (Är 2012: 9,6 %).
Ingen ökning av kollektivtrafikens miljöanpassning har skett sedan nuvarande avtal
trädde i kraft 2010. Jämfört med övriga landsting söder om Dalälven ligger Gotland
efter ifråga om miljökrav på kollektivtrafikens drivmedel.

Diagram 4. Andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken,
procent 2014 och 2009
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Diagrammet är hämtat fr~n SKL:s öppna jämförelser av miljöarbetet i landsting och regioner.
Förnybara drivmedel omfattar biodiesel, biogas, etanol och förnybar el. Drivmedlen är viktade
utifr~n energiinneh~11.

Kollektivtrafiken är en del i SKL:s öppna jämförelser av miljöarbetet i landsting och
regioner. - "Kollektivtrafiken har många miljömässiga fördelar gentemot bilismen,
framförallt genom atr vara energieffektivare och ha lägre klimatpåverkan. Samtidigt
står utsläppen från kollektivtrafIken för en betydande andel av de totala
klimatpåverkande utsläppen för många landsting. Samtliga landsting och regioner har
kollektivtrafIken på entreprenad, det vill säga att man upphandlar och sluter avtal
med ett antal kollektivtrafikentreprenörer. Idag sker över 1,4 miljarder resor årligen
med kollektivtrafik i Sverige". Kollektivtrafiken på Gotland är, trots att det är en
obetydlig del av totala antalet kollektivresor i Sverige, en viktig kugge i regionens
serviceutbud. När nuvarande kollektivtrafikavtal trädde i kraft och stadsbussama
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började köras på biogas var det också ett stort steg för utvecklingen av ett mer
hållbart trafiksystem på Gotland.
Biogasavtal
Regionens avtal om köp av biogas till fordonsdrift sträcker sig till och med utgången
av 2019. Från att ha legat still 2011-2012 ökade regionens förbrukning rejält under
2013-2014 både tack vare nya avtal som taxi och Ac och tack vare byte till egna
gasfordon. Under 2015 har ökningen planat ut och nu är inga nya stora förbrukare på
väg in genom nya transportörsavtal innan 2019.

Med nuvarande månadsförbrukning är årsförbrukningen av biogas kring 330 ton per
år. Drygt 800 ton är förbrukat hittills och drygt 1800 ton återstår inom avtalet. Fyra
tillkommande tyngre fordon som landsvägs bussar bedöms kunna öka nuvarande
förbrukning med hela 60 procent och därigenom få avgörande betydelse för att
förbruka de avtalade mängderna gas.
Förutsatt att macken i Lärbro öppnar kommer också Ac att kunna öka sin andel
tranporter med gasfordon i sophämtningen något. Avtalet med Ac anger att minst
sextio procent av fordonen ska ha gasdrift fr om 2015, andelen är 50 procent i
nuläget.
Priset på biogas

Avtal med flera olika entreprenörer och transportörer tecknade vid olika tidpunkter
gör att det avtalspris på biogas som regionen betalar till leverantören Biogas Gotland
inte är det samma som priset vid mack - utan f. n. högre, bl a som en följd av
tilläggsavtalet från 2013. att avtalen om sjukresor och specialskolskjutsar t ex taxi
följer ett avtal som säger att deras pris ska var det samma som vid mack och i avtalet
om kollektivtrafIk fInns ett tredje avtalspris på biogas. De senaste åren har det skett
ett prisfall på bensin och diesel, vilket bromsat de ekonomiska incitamenten i
omställningen till fossiloberoende drivmedel och fordon. Sammantaget gör det att
för närvarade är biogas som drivmedel inte prismässigt konkurrenskraftigt, men för
en omställning handlar det också om de samhällsekonomiska konsekvenserna av att
fortsätta att gynna ett transportsystem som är beroende av fossil bränslen.

Bakgrund biogas på Gotland i mars 2016
Biogasen som används på Gotland produceras vid två anläggningar på ön.

Ur restprodukter från lantbruk och livsmedelsindustri kan den kommersiella
anläggningen i Bro ge biogas som räcker både till industri (mejeri) och till fordonsgas.
Vid Bro Gas blir rötresten biogödsel som återför värdefulla näringsämnen till
lantbruket och minskar lantbrulrets behov av handelsgödsel. Från början av april
2016 kommer allt utsorterat rötbart hushållsavfall, "kompost", som samlas in inom
regionens avfallsansvar, att beredas till slurry av avfallsentreprenören. Slurryn blir
sedan råvara till biogas vid anläggningen i Bro. Där ersätter den majsensilage som
råvara och biogasprodul<tionen blir på så vis helt baserad på gödsel och avfall.
Reningsverket Visby producerar också biogas, en del av den gasen säljs och blir till
fordons gas, resten används främst till egen uppvärmning. Rötrester från
reningsverket innehåller näringsämnen som också bör återföras till åkermark,
reningsverket i Visby har fått Naturvårdverkets godkännande för att rötrest därifrån
håller en kvalitet som gör att den får spridas på åkermarkl.

l

En rad begränsningar gäller dock för slamspridning

p~

äkermark, bäde branschäverenskommelser och lagkrav
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Befintliga tankställen

Det fInns tankställen för biogas till fordon vid Färjeleden och på Österby i Visby och
en uppgraderingsanläggning vid vardera macken. På Färjeleden kommer rågasen från
det närbelägna reningsverket och till Österby kommer rågasen i gasledning från Bro.

r Alva på södra Godand fInns ett tankställe dit gasen körs i gasflak, från uppgraderingsanläggningarna i Visby. Regionens tankningar sker till mindre än tio
procent i Alva. Med gasbussar i landsbygdstraf1ken kommer bussar att behöva tanka
även i Alva, åtminstone med hittillsvarande sommarturlista.
Planerade tankställen

r Lärbro på norra Godand ska ett tankställe öppna innan september månads utgång
2016, vilket dock är betydligt senare än vad som angavs vid ansökan om bygglov.
Biogasentreprenören menar att förseningen beror på Tramerket fördröjt
tillståndsprocessen. För regionens del utgör förseningen ett hinder för att uppfylla
del av biogasavtalet genom att öka andelen biogas dels i Ac:s avfallstransporter, dels i
egna fordon. Arbetet för etableringen aven gasmack på Hemse ser för närvarande ut
att ha avstannat. Biogasföretaget hänvisar till osäkerheter om framtida övrig
användning av den planerade fastigheten i Hemse, vilket kan påverka hur bra det
läget blir för en biogasmack.
Antal gasfordon på Gotland

Stadsbussarna i Visby som körts på biogas sedan 2010 har numera sällskap av flera
gasfordon. r regionens varutransporterflnns en biogaslastbil (dualfuel), biogas tankas
i ett antal taxi- och sopbilar som kör på regionen uppdrag, cirka 170 av Region
Gotlands bilar är nu biogas fordon och regionen svarar på årsbasis för drygt 60
procent av fordonsgasmarknaden på Gotland.
Totalt fInns nu omkring 500 gasfordon i trafIk på Godand, de flesta är personbilar,
ett hundratal är lätta lastfordon och ett tiotal är tyngre fordon.
Bedömning

Om regionen inte lyckas med ett konsekvent genomförande i sina ambitioner för en
omställning till ett mer hållbart transportsystem ger det återverkningar även på
privatrnarknadens förutsätmingar för att byta till fossilbränsle fria fordon, det ger
även negativa signaler till näringslivet om regionen som beställare och avtalspartner.
En satsning i nuläget handlar också om möjligheten att bygga en gasmarknad på
Godand under de närmsta åren, för att möjliggöra en fortsatt tillgång på biogas och
gasmackar även efter regionens nuvarande avtalsperiod. T ex blir tillgången på
gasmackar i serviceorter på både på norr och på sudret en förutsätming för att
biogasdrift ska kunna bli aktuellt som dJ.1vmedel i kommande trafIkavtal. Biogas är
tillsammans med el de förnybara drivmedel som bedöms kunna produceras på
Godand. Biogas bidrar regionalt både till arbetstillBillen och till miljömässigt hållbar
avfallsbehandling med återföring av växtnäring från avfall till jordbruksmark.
Beslutet från Regionstyrelsen förutsätter att Tekniska nämnden i egenskap av
kollektivtraf1kbuvudman enligt målen i regionalt trafIkförsörjningsprogram om att
minska kollektivtraf1kens klirnatpåverkan och för att förbereda för 100 procent
förnybar drivmedel i kollektivtrafIken 2020 tar upp förnyade förhandlingar med
operatören i syfte att möjliggöra ett snart byte till 4 biogasbussar ilandsbygdstrafIken,
inom ramen för aktuell bussbytesplan. r förhandlingarna bör även leverantören av
biogas ingå, för att säkerställa tillgång till tankställe med rätt kapacitet. Det kan även
ligga i gasleverantörens intresse att medverka till att hitta en fInansieringslösning som
säkerställer att det fInns gasbussar i drift på Godand även efter 15 juni 2019.
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Ur barnperspektivet är klimatfrågan och utfasningen av fossil bränslen central, det vi
idag ignorerar ifråga om omställning drabbar unga och kommande generationer. Ur
både barn- och kvinnoperspektiv är just kollektivtrafikens del i transportsystemet
särskilt viktig, de är de största användarna.
I pågående styrkortsarbete under målområdet ekologisk hållbarhet ingår att ställa om
tilllokalproducerad förnyelsebar energi.
En konsekvens av tidigare beslut är att i det förvaltningsövergripande projektet för
samordnad upphandling av regionens samhällsbetalda resor f r o m juni 2019 är
biogasavtal och biogasstrategi en av de ingående förutsättningarna, vilket bl a medför
tankning inom nuvarande avtal t om dec 2019 samt att övertagande av 4
biogasbussar årsmodell 2017 från nuvarande operatör kan komma att ingå.

Beslutsunderlag

Vision 2025- regionalt utvecklingsprogram för Gotland, Energi 2020 antagen av RF
2014- 06-16, Biogasstrategi och handlingsplan biogas fastställd av regionstyrelsen
2014-06-19, Regler för drivmedel i Region Gotland. RS 2014-06-19, Regionalt
traflkförsörjningsprogram, TN 2013-12-17. Länsplan för regional
transportinfrastruktur 2014 - 2025, Miljöprogram, RF 2015-10-13 samt tidigare
handlingar i detta ärende

Skickas till
Tekniska nämnden samt Kollektivtrafikenheten
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 8 april 2016

Regionstyrelsen

Försäljning av del av Visby Löjtnanten 1
Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner upprättat köpekontrakt med El & Värmeservice AB om
försäljning av ca 2 800 kvm av fastigheten Gotland Visby Löjtnanten 1 till ett pris av
840 000 kronor.

Sammanfattning
Tekniska nämnden har föreslagit att till El & Värmeservice AB försälja ca 2 800 kvm
av fastigheten Visby Löjtnanten 1. Fastigheten är planlagd för bl a industri.
Köpeskillingen om 840 000 kr motsvarar 300 kr/kvm tomtyta vilket bedöms såsom
marknadsmässigt. Villkor för köpet innefattar nybyggnadsskyldighet inom 2 år samt
bankgaranti som säkerhet. Ledningskontoret har inget att erinra mot föreslagen
försäljning.

Bakgrund
Företaget El och Värmeservice AB har ansökt om att få köpa ca 2 800 kvm av
regionens fastighet Visby Löjtnanten 1. Avsikten med fastighetsförvärvet är att bygga
fÖl'varingsutrymmen för uthyrning. Markområdet omfattas aven detaljplan från 2011
som medger industri samt inom en begränsad del av området även försäljning.

Kartskiss över området

Region Gotland

Besöksadress Visborgsa!!en 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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Köparen har föreslagits ett markpris om 300 kr/kvm, vilket har sin grund i den
exploateringskalkyl som upprättats för utbyggnaden av infrastruktur inom A 7området. Köparen har accepterat prisnivån och ett förslag på köpekontrakt har
upprättats. Köparen står för kostnaderna för fastighetsbildning. Total köpeskilling
uppgår till 840 000 kronor. Tillträde sker 1 juni 2016.
Köpekontraktet innehåller villkor om att tomten inom två år ska bebyggas med en
byggnad till ett värde av minst 400 kr/kvm tomtyta, vilket innebär 1 120 000 kr.
Dessutom regleras att vite för nybyggnadsskylcligheten ska utgå med 100 kr/kvm
tomtyta och köparen ska senast vid avtalets undertecknande till regionen ha ställt
säkerhet för vitesbeloppet uppgående till 280 000 kr i form aven bankgaranti. Allt i
enlighet med gällande riktlinjer.
Tekniska nämnden har i beslut 2016-01-20 (TN §19) beslutat att föreslå
regionstyrelsen att godkänna upprättat köpekontrakt.
Genomförande av försäljningen innebär att intilliggande gata måste byggas ut i
enlighet med detaljplanen. Tekniska nämnden har tidigare beviljats tilläggsanslag på
1,9 Mkr för utbyggnaden av gata och ge-bana inom detaljplanområdet för Visby
Artilleriet 1:33, kv Löjtnanten och Majoren (Rf§ 1202012-10-15).
Bedömning
Ledningskontoret bedömer att den överenskomna prisnivån om 300 kr/kvm är
rimlig och har i ÖV11gt inget att erinra mot det upprättade köpekontraktet. Kontoret
föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna köpekontraktet och att försälja ca
2 800 kvm av fastigheten Visby Löjtnanten 1 till El & Värmeservice AB för 840 000
kronor.

Lednings ontoret

Bilagor:

Bilaga 1

Exp till:

TKF, Mark och stadsmiljö

Köpekontrakt

2 (2)
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Mellan Region Gotland, org.nr 212000-0803,621 81 VISBY, nedan kallad regionen,
och El & Värmeservice AB, org. nr. 556699-4751, nedan kallad köparen, har
följande avtal träffats.

1

Fastighet och köpeskilling
Regionen överlåter till köparen ett område om ca 2 800 m2 av fastigheten Gotland
Visby Löjtnanten 1, se bifogad karta, i det följande benämnd fastigheten. Den
exakta avgränsningen fastställs vid kommande fastighetsbildningsförrättning.
Köpeskillingen uppgår till 840 000 kronor.

2

Fastighetsbildning
Regionen ansöker om erforderlig fastighetsbildning och köparen svarar för
kostnaden för densamma.

3

Tillträde och köpeskilling
Fastigheten överlåtes i befintligt skick med tillträde 2016-06-01. Parterna är överens
om att den formella äganderätten till fastigheten övergår först i och med att
fastighetsbildningen vunnit laga kraft.
Köpeskillingen erlägges i sin helhet kontant senast 20 arbetsdagar efter
tillträdesdagen och betalas utan anmodan till Region Gotlands bankgiro 339-8328,
med angivande av vad betalningen avser.
Om betalning inte har skett inom avtalad tidpunkt utgår dröjsmålsränta i enlighet
med gällande regler för dröjsmålsränta. I det fall köparen inte betalar köpeskillingen
och inte vidtar rättelse efter begäran därom har regionen rätt att häva köpet.

4

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

5

Förbud att ansöka om lagfart
Ansökan om lagfart på fastigheten får inte ske förrän köpebrev upprättats.

6

Bankgaranti
Köparen skall vid vite av 280 000 kronor senast två år efter tillträdet ha uppfört
nybyggnad på fastigheten till ett värde av minst 1 120000 kronor. För det riktiga
fullgörandet av sin byggnadsskyldighet skall köparen senast vid avtalets
undertecknande ställa säkerhet för vitesbeloppet i form aven bankgaranti. Så snart
regionen besiktigat och godkänt byggnationen, skall säkerheten återlämnas.
Byggnadsskyldigheten har fullgjorts när byggnaden är under tak.
Vitet utgår endast i de fall försening av nybyggnation beror på köparen.
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7

Bygglov
Köparen erinras om skyldigheten att ansöka om bygg lov varvid situationsplan skall
upprättas på nybyggnadskarta över tomten. Nybyggnadskarta upprättas av
samhällsbyggnadsförvaltningen på köparens bekostnad. Avgift för
nybyggnadskarta, utstakning och bygglov erlägges av köparen enligt
samhällsbyggnadsförvaltningen mätnings- och bygglovstaxor.

8

Va-anslutning och dagvatten
Fastigheten skall anslutas till det allmänna vatten- och avloppsnätet och köparen
skall erlägga anläggningsavgift och brukningsavgifter enligt den allmänna va-taxan.
Regionen åtar sig att inom åtta veckor efter det att köparen hos regionen inkommit
med en servisanmälan upprätta förbindelsepunkt i fastighetsgräns.
Anläggningsarbeten kan dock inte utföras under perioden 15 juni - 1 september.
I det fastigheten delas står köparen för de merkostnader som är förenade med
utbyggnad till och anslutning av den avstyckade delen till det regionala VA-nätet.

9

Regionala anläggningar
Regionen ansvarar för att lokalgata anläggs i enlighet med detaljplan.

10

Angränsande markområde
Till fastigheten angränsande gata eller markområde får inte, ens under byggtiden,
användas som upplagsplats, för uppställning eller liknande.

11

Detaljplan
Köparen har tagit del av detaljplan del av Visby Artilleriet 1:33 (kv Löjtnanten och
Majoren).

12

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

13

Lagfarts- och inteckningskostnader m m
Med köpet förenade lagfarts-, intecknings- och andra med ägareövergången
förenade kostnader betalas av köparen.

14

Anteckningar. inteckningar och inskrivningar
Fastigheten överlåtes gravationsfri och belastas inte av penninginteckningar eller
andra servitut och skyldigheter som kan framkomma vid lantmäteriförrättning.

15

Undersökningar mm
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Arkeologisk särskild undersökning samt översiktlig geoteknisk undersökning och
markradonundersökning har genomförts inom fastigheten.
Det åligger köparen att innan byggnation genomföra geotekniska undersökningar
liksom övriga eventuella erforderliga undersökningar.

16

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

17

Regionala beslut
Detta avtal gäller under förutsättning av att det godkänns av regionstyrelsen.

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

Visby den

/

2015

För Region Gotland

Björn Jansson

Patric Ramberg

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Visby den ~)

/ I 2.. 2015

För El & Värmeservice AB

';'
,
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Nidas Ohlander

Regionstyrelsen

Ansökan om tilläggsanslag för investeringar i trafikmiljön
Förslag till beslut
Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 5 600 000 Icronor för investeringar i
trafIkmiljön. Medel anvisas via beviljad statlig medflnansiering
Ärendebeskrivning

Region Gotland har beviljats statlig medflnansiering för ett antal projekt 2016. Enligt
förvaltningens bedömning behövs 5 600 tia: i tilläggsanslag för att investeringarna ska
kunna genomföras.
Följande investeringar i trafikmiljön berörs:

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Hastighetsöversyn Klinteharnn
Hastighetsöversyn Lärbro
Ombyggnad busstation Roma
Gång- och cykelåtgärder Östercentrum
Gång- och cykelfålt Allegatan
Säkta skolvägar Humlegårdsskolan
Cirkulationsplats Ö. Hansegatan
Säkta passager Allegatan
Säkta skolvägar Södervärnsskolan
Trafiksäkerhetsåtgärd
Enkelt avhjälpta hinder
Säkta skolvägar
Cykelplan Vis by
U tveck1ing serviceorter
Innerstadsutveckling

Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker tekniska nämndens ansökan om tilläggsanslag avseende
investeringar i trafikmiljön om 5600tIa:.

Tekniska nämnden, Serviceförvaltningen
l (1)

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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Tekniska nämnden 2016-02-17

TN§

34

Ansökan om tilläggsanslag för investeringar i trafikmiljön

AU§

5

TN 2016/173

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden ansöker hos regionfulhnäktige om tilläggsanslag med
5 600 tla för investeringar i trafIkmiljön.

•

Finansiering sker med 5 600 tla via beviljad statlig medfmansiering.

Region Gotland har beviljats statlig medfInansiering för ett antal projekt 2016.
Enligt förvaltningens bedömning behövs 5 600 tia i tilläggsanslag för att investeringarna
ska kunna genomföras. Investeringsutgifterna är därmed fInansierade.
Investeringarna beräknas genomföras under 2016
Här nedan redovisas berörda projekt samt beviljade bidrag för dessa.
Medfinansiering

Projekt
Hastighetsäversyn Klintehamn

Hastighetsöversyn Lärbro

90 tkr
30 tkr

Totalt

180 tkr
60 tkr

Ombyggnad busstation Roma

l 000 tkr

2000 tkr

Gång- och cykelåtgärder Östercentrum

l 000 tkr

2000 tkr

300 t kr
325 tkr

600 tkr
650 tkr

l 680 tkr
700 tkr

3360 tkr
1400 tkr

475 tkr

950 tkr

Gång- och cykelfrilt Allegatan

Säkra skolvägar Humlegardsskolan
Cirkulationsplats Ö. Hansegatan

Säkra passager AIU:gatan
Säkra skolvägar Södervärnsskolan
Totalt:

5600 tkr

11200 tkr

Den totala investeringsnivån behöver höjas med 5 600 tia enligt nedan. Medlen har
fördelats på befintliga projekt.
Projekt
12011
12036
12040
12047
12055

Investeringsnivå höjs med

Trafiksäkerhersåtgärd
2200 tkr
400 tkr
Enkelt avhjälpta hinder
Säkra skolvägar 800 tkr
Cykelplan Visby 400 tkr
Utveckling serviceorter
l 300 tkr
(Varav 500 tkr till kollektivtrafikutveckling och tillgänglighet)
Innerstadsutveckling
500 tkr
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Niclas Ohlander

RS 2016/169
1 april 2016

Regionstyrelsen

Ansökan om tilläggsanslag för investeringar i mark- och
stadsmiljö
Förslag till beslut
Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 3 100 tkr för investeringar i mark- och
stadsmiljö. Medel anvisas via beviljat anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder.
Ärendebeskrivning

Genom ansökan om projektstöd för projekt som bidrar till att genomföra det
"Näringspolitiska programmet" har Region Godand beviljats regionala tillväxtmedel
med 3 250 tkr vilket innebär att investeringsnivån kan fördubblas för ett antal
projekt. Enligt förvaltningens bedömning behövs 3 100 tkr i tilläggsanslag för att
investeringarna ska kunna genomföras. Investeringsutgiftema är finansierade.
Följande investeringar i mark- och stadsmiljö berörs:
•

Ospecificerade gator och vägar

•

Belysning, åtgärdsprogram

•

Park, ospecificerat

•

Lekredskap

•

Bad och besöksplatser

•

Julbelysning

Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker tekniska nämndens ansökan om tilläggsanslag avseende
investeringar i trafikmiljön om 3 100 tkr.

Skickas till
Tekniska nämnden, Servicefölvaltningen
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Region

Gotland
Tekniska nämnden 2016-02-17

Protokoll

TN §

35

Ansökan om tilläggsanslag för investeringar i mark- och
stadsmiljö

AU §

6

TN 2016/224

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden ansöker hos region fullmäktige om tilläggsanslag
med 3 100 tia: för investeringsutgifter avseende mark och stadsmiljö.

•

Finansiering sker med 3 250 tla: av beviljat anslag för 1:1 regionala
tillväxtåtgärder.

Enligt regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2016 ska investeringar göras
inom mark och stadsmiljö enligt fastlagd budget. Genom ansökan om projektstöd för
projekt som bidrar till att genomföra det "Näringspolitiska programmet" har Region
Gotland beviljats regionala tillväxtmedel med 3 250 tla: vilket innebär att
investeringsnivån kan fördubblas för ett antal projekt.
Enligt förvaltningens bedömning behövs 3 100 tia: i tilläggsanslag för att investeringarna
ska kunna genomföras. Investeringsutgifterna är finansierade. Investeringarna beräknas
att genomföras under år 2016.
I befintlig investeringsbudget finns projekten budgeterade med 3 100 tia:. Visby centrum
finansierar julbelysningsprojektet med 150 tia:. Den totala investeringsutgiften behöver
höjas till 6 500 tia:, varav 150 tla: finansieras av Visby centrum, vilket innebär att
investeringarna blir mer omfattande.
Projektstödet som har beviljats består av regionala tillväxtmedel som Region Gotland
ansvarar för och det är regionstyrelsen som fattar beslut om finansieringen.
Arendet behandlas i regionstyrelsen under mars-april 2016.
I nedanstående tabell redovisas samtliga projekt som omfattas med beräknad
investeringsutgift samt befintlig investeringsbudget.

Justerare:
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Region

GoUand
Protokoll

Tekniska nämnden 2016-02-17

Forts § 35

Projektnummer

TN Budget 2015, tkr

Projektnamn

12000

Ospecificerat gator och vägar

300

12050

Belysning ätgUrdsprogram

1000

12200

Park ospec

500

12209

Lekredskap

800

12253

Bad och besöksplatser

500

Privat

Julbelysning

O

3100

Total

Delprojekt 1 - Strategier och planer
I delprojektet har en projektanställning att tillsatts. Projektledaren fortsätter arbeta med
att ta fram planer och strategier för vårt framtida arbete inom flera områden.
Badplatsplan - som ska redovisa planerade åtgärder och investeringar för
badplatser
En lekplatsstrategi - som ska styra hur vi ska arbeta med lekplatser på Gotland.
En lekplatsplan - som ska redovisa planerade åtgärder och investeringar.
En tillgänglighetsstrategi för utomhusmiljö - som ska styra hur vi ska arbeta
med tillgänglighet på Gotland.
En tillgänglighetsplan för utomhusmiljö - som ska redovisa planerade åtgärder
och investeringar.
En besökskarta för att klarlägga våra besöksmål.
Delprojekt 2 - Möbleringsprogram
Det har länge funnits ett stort behov av att ta fram ett möbleringsprogram för Visby och
Gotland som helhet. Idag är det en ständig problematik i olika projekt att vi inte kan
svara på vilken typ av produkter vi ska arbeta med eller hur vi vill att det ska se ut i våra
stads- och tätortstniljöer. För att få riktlinjer till hur vi ska utveckla i investeringsprojekt
och få en hållbar och igenkänllingsbar helhet i hur vi möblerar våra miljöer, belyser,
skyltar, byggnader/ toaletter etc. Hur boende och besökare känner igen sig och hittar i
våra gotländska miljöer. Det blir av ännu större vikt när kryssningsresenärer börjar
komma och besöka ön.
Delprojekt 3 - Attraktiva platser för besöksnäringen
I delprojektet rustas badplatser, parker/ allmänplats och lekplatser upp.
11
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Region

Gotland
Tekniska nämnden 2016-02-17

Protokoll

Forts § 35

BadplaFser- Fortsatt arbete med att tillgänglighetsanpassa regionalt ägda badplatser
strategiskt placerade runt ön tex Nybro bad och Sandviken. Utbyte av bryggor som är i
dåligt skick för att höja standarden och säkerheten på regionens badplatser. Utplacerade
soldäck på stränderna.
Parker/ tJI/män plats - Fortsatt upprustning av besöksplatser och förnyelse av rabatter
med ett gemensamt perennprogram för att locka bia "den gröna turismen" på Gotland
och i centrum av tätorter/ serviceorter. Arbeta mot fräschare miljöer med enklare
skötselåtgärder.
Lekplatser - Renovering och tillgänglighetsanpassning aven lekplats i centrum av
varje tätort/serviceort. Fortsatt uppdatering av hemsidan med information om var
allmänna lekplatser finns på Gotland.
Delprojekt 4 - Julbelysning
Det ha.r tidigare satts upp julbelysning på stråket Hästgatsbacken och Adelsgatan.
Fortsätta utveckla julbelysningen på huvudstråken för att knyta ihop med tidigare
uppsatt belysning och få en helhet. Utveelda Visby och Gotland till att bli ett attraktivt
besöks mål på vintern/julhandel och för att locka boende på Gotland till julhandel och
julflrande på ön. Projektet fInansieras av Visby centrumförening och fastighetsägare.
Delprojekt 5 - Belysning i Visby innerstad
Mycket av befIntlig gatubelysning i Visby innerstad är uppsatta under 1920-30 talet. Typ
av ljuskälla har bytts ut vid några tillfillen under årens gång. I dag fInns det ingen
lämplig ljuskälla som passar i befIntliga armaturer. BefIntliga armaturer är också av
förldarJjga skäl i mycket dåligt sl<iele Regionen har därför tagit fram en exakt kopia av
den ga:t:nla armaturen men med en modern led ljuskälla. Ca 400 armaturer byttes ut
under :2015 och ca 430 återstår att byta 2016. Om dessa armaturer inte byts ut, kommer
det att bli många mörka gator i innerstaden, eftersom det inte fInns ljuskällor till de
gamla :armaturerna. I samband med armaturbytet byts också stolpkabel och säkringsdon.
Resultatet blir en trevligare och ljusare miljö. Eftersom de gamla natriumlamporna har
en dålit?; firgåtergivning kommer även skyltningar i aff,irer m.m. att bli bättre eftersom
det int,ce blir stört av dålig gatubelysning

Protoko tJsutdrag:

RS
Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Ledningskontoret

Tjänsteskrivelse
RS 2015/621
6 april 2016

Katrin Rindlaug

Regionstyrelsen

Motion. Normkritisk pedagogik
Förslag till beslut
• Motionen anses besvarad med yttrande från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och barn- och utbildningsnämnden

Sammanfattning

Elin Bååth, Feministiskt initiativ, har i en motion föreslagit att Region Godand
upprättar en genomgripande plan för hur det normktitiska perspektivet ska
implementeras i verksamheterna, genom långsiktig och fordöpande fortbildning för
all pedagogisk personal.
Motionen har remitterats, av regionstyrelsen, till de båda utbildningsnämnderna
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
Nämnderna refererar vad som sägs i skollag och läroplaner samt vad Skolverket säger
om diskriminering och likabehandling. Vidare beskrivs hur verksamheterna arbetar
normktitiskt med värdegrund och likabehandlingsfrågor.
Utöver det normktitiska värdegrundsarbete som nämnderna beskriver, pågår arbete
på koncemnivå med att stärka regionens förutsättningar att följa upp och analysera
verksamhet ur ett genusperspektiv i enlighet med Den europeiska deklarationen för
jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Det arbetet
förväntas komplettera och ge stöd till facknämndernas eget arbete.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer i likhet med berörda nämnder att motionen kan anses
besvarad med förvaltningarnas redogörelse.
Av nämndernas yttrande framgår att arbetet pågår med att stärka förutsättningar för
jämställd skola, vilket bidrar till att stärka jämställdhet för barn och elever.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse

RS 2015/621
Beslutsunderlag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden § 22 (2016-03-23)
Bam- och utbildningsnämnden § 24 (2016-03-22)
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen,

Lednings~9-Dt

~änsteskrivelse

(25 februari 2016)

ret

Skickas till

Elin BMth (F!)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, Marit Olsson

2 (2)
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~Region

~Gotland
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2016-03-23
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2016-03-08

Protokoll

GVN § 22
GVN AU § 16

Remiss. Motion om norm kritisk pedagogik
Arcndcnr GVN 2015/134

Beslutsunderlag:
UA II Rell/;ss. ]vIo/io". Norlllkri/iJk pedagogik

2016~02-25

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att
•

Motionen anses besvarad mot bakgrund av att normkritiskt arbetet är påbörjat
i förvaltningens verksamheter utifrån skollag och läroplaner. Nämnden anser
att arbetet är viktigt och kommer att följa utvecklingen.

Elin Bååth, Feministiskt initiativ, har i en motion föreslagit att Region Gotland
upprättar en genomgripande plan för hur det normkritiska perspektivet ska
implementeras i verksamheterna, genom långsiktig och fortlöpande fortbildning för all
pedagogisk personal.
Utbildnings- och arbetslivs förvaltningen föreslår i sin tjänsteskrivelse att motionen
anses besvarad mot bakgrund av att normkritiskt arbete redan pågår i förvaltningens
verksamheter utifrån skollag och läroplaner.

Yrkalldm
Saga Car/gren M yrkar på att gymnasie- och vuxenutbildnings nämnden bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut med ett tillägg i beslutet:

'Nällllldm allser titt arbetet är viktigt ocb kOllllller titt fllja IItvecklillgen ':
Sven BosarEve (M) yrkar på att gymnasie- och vuxenutbildnings nämnden bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut.

BeJllltSgållg
Ordförande ställer yrkande mot varandra och finner att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden bifaller Saga Carlgrens M yrkande.
Votering begärs. Ordförande meddelar att Saga Car/grens

M yrkande är huvudförslag.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Saga Carlgrens eV) yrkande.
Nej-röst för Sven BosarEves (M) yrkande.

I

Justerare:

IUtdragsbeslyrkande:
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~Region

~ Gotland
Protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2016-03-23
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2016-03-08

Omrästlliflgsresl/ltat
Sven Bosarfve (1\1), Arne Eklund (1\1), Anna Andersson (C), Arne Josefsson (C) röstar
nej

Ulla-Brithe Jacobsson (S), Birgitta Nylund (S), Svante Agnestig (MP), Håkan Ericsson
(S) och Saga Carlgren M röstar ja.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar bifalla Saga Carlgrens

Reservationer
Sven Bosarfve (1\1) meddelar att Moderaterna reserverar sig mot beslutet.

Expedieras:
Regionstyrelsen/ ledningskontoret
Barn- och utbildningsnämnden
Ilusterare,

I Utd:aQsbestyrkand"

M

yrkande.
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Region

GoUand
Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-22

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-03-08

BUN § 24
Au § 17

Remiss fr§n regionstyrelsen. Motion om norm kritisk pedagogik
BUN 2016/658

- i\fotion om normkritisk pedagogik
- Arbetsutskottets beslut om återremiss, 2016-01-27, BUN au § 5
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 206-02-25, reviderad enligt BUN Au § 17

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
• Nämnden föreslår att motionen anses besvarad mot bakgrund av att normkritiskt
arbete är påbörjat i förvaltningens verksamheter utifrån skollag och läroplaner.

Elin Bååth, Fi, har i en motion föreslagit att Region Gotland upprättar en
genomgripande plan för hur det normkritiska perspektivet ska implementeras i
verksamheterna - genom långsiktig och fortlöpande fortbildning av all pedagogisk
personal.
Motionen har remitterats, av regionstyrelsen, till de båda utbildningsnämnderna.
Arbetsutskottet beslutade vid sitt sammanträde i januari att återremittera ärendet, med
motivet att motionen bör anses besvarad och inte avslås samt att skrivningar om
nämndens mandat, att besluta i frågan, är missvisande.

ArbetslItskottet beslutade ge förvaltningen i uppdrag, att i yttrandet, tydliggöra att det
genom Utmärkelsen Jämställd skola Gotland ges möjlighet att jobba strukturerat även
normkritilc Arbetsutskottet beslutade även föreslå att motionen anses besvarad mot
bakgrund av att normkritiskt arbete är påbörjat i förvaltningens verksamheter utifrån
skollag och läroplaner.
FÖI7Joltllillgen hade inför nämndens sammanträde reviderat tjänsteskrivelsen i enlighet
med arbetsutskottets beslut.

Expedieras: Regionstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Ärendenr BUN 2015/658 och GVN 2015/134
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Marit Olsson

Datum

25 februari 2016

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Remiss. Motion. Normkritisk pedagogik
Förslag till beslut

Nämnden förslår att motionen anses besvarad mot bakgrund av att
normkritiskt arbete reaaa pågår "är påbörjat"* i förvaltningens verksamheter
utifrån skollag och läroplaner.
ANM. Ändring gjord enligt arbetsutskottets förslag, BUN au § 17

Bakgrund

Elin Bååth, Feministiskt initiativ, har i en motion föreslagit att Region Godand
upprättar en genomgripande plan för hur det normkritiska perspektivet ska
implementeras i verksamheterna, genom långsiktig och fordöpande
fortbildning för all pedagogisk personal.
Motionen har remitterats, av regionstyrelsen, till de båda utbildningsnämnderna
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
Förskolor och skolor har att följa både skollag och läroplaner, vilka tydligt
anger att "Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön,
emisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande
identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för
annan kränkande behandling."
Skolverket skriver: "Som stöd för arbetet med likabehandling, och mot
diskriminering och kränkningar, ska verksamheten utarbeta en plan mot
diskriminering och kränkande behandling, Wmbehandlingsplan, eller vad man
väljer att kalla den. Planen kan ses som en dokumentation av det främjande,
förbyggande och åtgärdande arbetet och är det systematiska kvalitetsarbetet
inom området."

Besöksadress

Visborgsalh~n

19

E-post registrator-bun@gotland.se

Postadress SE·521 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803

~Region

~Gotland
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Ärendenr BUN 2015/658 och GVN 2015/134

Region Gotland

Rektor och förskolechef inom grundskolan och rektor på gymnasiet har ansvar
för att dessa uppdrag följs men har även frihet att tillsammans med sin
personal välja på vilket sätt detta görs. På huvudmannanivå kan enbart
erbjudanden göras, förutom att genomföra uppföljning.
Dåvarande barn- och utbildningsförvaltningen har sedan 2010 erbjudit alla
förskolor och skolor att arbeta med ett program för jämställdhet som
uttnynnar i Utmärkelse Jämställd skola Gotland.
Genom Utmärkelse jämställd skola Gotla1/d har varje förskola och skola möjlighet
att jobba strukturerat med normer, normkritil<, genus och jämställdhet. I detta
arbete ges utbildning, verktyg och möjlighet att diskutera dessa frågor under
strukturerade former. Genuspedagogen stöttar detta arbete under de inledande
tre perioderna (ca l % år) och fInns även senare som coach i deras arbete. Mer
information fInns på www.godand.se/genus.
Förutvarande gymnasie- och utbildnings förvaltningen har inom sina respektive
avdelningar jobbat med värdegrund och likabehandlingsfrågor.
Gotlands folkhögskola arbetar för att skapa en genusmedveten skola som
involverar alla - studerande, personal och styrelse.
Gotlands foil<högskola har sedan 2002 då man inledde ett arbete med ökad
genusmedvetenhet på olika sätt arbetat med frågan om likabehandling och
jämställdhet på olika plan i organisationen. Alla utbildningar på foil<högskolan
har haft genus och jämställdhet inlagt i kursplanen, lednings och
beslutsprocesser har setts över och en hög medvetenhet vad det gäller
rekl'ytering och utbildning av medarbetare i normkritiska frågor.
Folkhögskolan har en musil,erutbildning som specifIkt utgår ifrån
genusperspektiv och normkritiskt tänkande. Under de senaste åren har arbetet
breddats och skolan arbetar medvetet med ökad kunskap och insikt gällande
intersektionalitet (ung. diskritninemnde maktordningar i samverkan) och
jämställdhet. I'ollillögskolan har ett statligt uppdrag att arbeta med demokrati
och delaktighet, i det perspektivet är frågan om medvetenhet om samhällets
strukturer och normkritiskt tänkande en självklarhet.
Under hösten 2015 har RFSL, l'iksförbundet för sexuellt likaberättigande,
kunnat erbjuda utbildning föl' pedagoger och elever åk 7-9 genom medel från
ledningskontoret. Avsikten är att, under år 2016, fortsätta med denna insats för
en bredare målgrupp dvs inkluderande av gymnasieskolan. A nsökan om
ekonotniskt stöd kommer att göras.
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Ärendenr BUN 2015/658 och GVN 2015/134

Region Gotland

När möjligheter ges samverkar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, UAF,
med ledningskontoret och övriga förvaltningar för förvaltningsövergripande
insatser.

Under tidigare år har både barn- och utbildnings förvaltningen och gymnasieoch vuxenutbildnings förvaltningen på Gotland erbjudit ett antal föreläsningar
under temat värdegrund, normer och jämställdhet.
Bedömning

U tbildnings- och arbetslivsförvaltningen föreslår att motionen anses besvarad
då ett normkritiskt arbete redan pågår i verksamheterna. Arbetet är reglerat i
skollagen samt i läroplanerna.

Anders Jolby
Utbildningsdirektör

3 (3)
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Motion:
Till:

Normkritisk pedagogik
Regionfullmäktige

Dagens skoldiskurs rör sig i huvudsak kring måluppfyllelse. Klarar elever målen? Blir de
godkända? Hur väl presterar de? Men utöver kunskapsuppdraget har skolan även ett demokratiuppdrag, som kommit i skymundan i den rådande diskursen. "Människolivets
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska
gestalta och förmedla", står det att läsa i läroplanernas allra första paragraf.
Förutom att demokrati uppdraget har stor betydelse i sig själv, utgör det också själva
grundförutsättningen för kunskapsuppdraget. Utan en trygg skolmiljö kan inget lärande
ske. Men vad krävs egentligen för en trygg skolmiljö? Skolverket gav 2009 ut rapporten
Diskriminerad, trakasserad, kränkt? vilken är en redovisning av ett regeringsuppdrag som
handlade om att undersöka den otrygghet som många upplever i skolan, till följd av diskriminering, trakasserier och kränkningar. Resultatet av undersökningen är helt otvetydigt:
"Själva grunden till att diskriminering, trakasserier och kränkningar uppstår kan kopplas till
normer som finns i skolan."
Den lösning Skolverket presenterar i sin rapport lyder: normkritisk pedagogik. Regeringen
uppmanas att föra in ett normkritiskt perspektiv i lärarutbildningarnas examensmål, och
alla kommunala huvudmän uppmanas att se till att alla yrkesverksamma lärare utbildas i
normkritik. Man påpekar också att det inte är tillräckligt att informera lärare, utan utbildningen måste innefatta tid för diskussion och reflektion.
2014 presenterades på uppdrag av Region Gotland rapporten Om ingen pratar om det
behöver det inte hanteras -hur ter sig livet för Gotlands HBTO-personer? I rapporten utpekas mycket riktigt skolan som ett av de största problemområdena för HBTQ-personer. Ett
antal förslag till åtgärder presenteras i rapporten, och ett av dessa är just utbildningsinsatser för pedagoger, med syfte att uppnå ett "norm-medvetet och intersektionelIt perspektiv i
alla ämnen."
Att arbeta normkritiskt ligger även i linje med CEMR-deklarationen, den bindande deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män som Region Gotland undertecknade 2014.
Där står bland annat att "Undertecknaren förbinder sig att [ ... ] se över läromedel, undervisningsmetoder samt utbildningsprogram för skolan och andra utbildningsinstanser för att
försäkra sig om att de motverkar stereotypa attityder och beteenden."
Med utgångspunkt i Skolverkets direktiv, rapporten Om ingen pratar om det behöver
det inte hanteras -hur ter sig livet för Gotlands HBTO-personer?, samt CEMR-deklarationen, yrkar jag
- Att Region Gotland upprättar en genomgripande plan för hur det norm kritiska
perspektivet ska implementeras i verksamheterna, genom långsiktig och löpande
fortbildning för all pedagogisk personal.

Elin Bååth, Feministiskt initiativ 2015-10-03

