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Stadsarkitekt Christian Hegardt informerar om dagsläget.
28

Information. Vattenförsörjningen
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Björn Jansson
Ordförande
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/223
8 augusti 2016

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Förändrat regelverk kompensation för kapitalkostnader
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige
•

Region Gotland upphör att automatiskt kompensera anslagsfinansierad
verksamhet för förändrade kapitalkostnader. Förändringen har följande effekter.
o Beslut måste tas på nivån för kapitalkostnadsbudget per
anslagsfinansierad nämnd. Nivån baseras på ett tioårigt snitt..
o Förändring av nivån ska ske i samband med beslut om förändrad
internräntenivå.
o Åter-/reinvesteringar ska finansieras inom budgeterat utrymme.
o Rutin ska finnas för att stämma av nämndernas
kapitalkostnadsbudget mot nivå beslutad i detta ärende.
o Kapitalkostnadsutrymme kan äskas i samband med nyinvestering i
särskilda fall: stora nyinvesteringar i verksamheten på grund av
förändrade behov eller andra särskilda förutsättningar
Kompensation får inte begäras med anledning av att
budgetutrymmet använts till att täcka andra driftkostnader i
verksamheten.
Beslut om förändrad budget för kapitalkostnad ska tas i samband
med beslut om investeringsbudget.

Ärendebeskrivning

Kapitalkostnader
Begreppet kapitalkostnader används för kostnader som är direkt kopplade till
finansiering av investeringar gjorda i verksamheten. Kapitalkostnaderna består av
avskrivningskostnad och räntekostnader kopplade till beslutad internränta.
Avskrivning är det sätt man fördelar en investerings kostnad över dess livslängd. Den
beräknade livslängden varierar och ska avgöras för varje investering. En investering
kan också delas upp i komponenter som bedöms ha olika livslängd. Regionen
tillämpar rak avskrivning, dvs investeringen skrivs av med samma belopp under
samtliga år.
Internräntan syftar till att visa finansieringskostnaden för investeringarna. Den är det
pris regionen får ”betala” för att avstå från att placera likvida medel eller att låna
medel externt. Internräntan i Region Gotland baseras på genomsnittsräntan för
1 (3)

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 2016/223

regionens långfristiga upplåning. Internräntan beräknas på investeringens
anläggningsvärde efter avskrivning, dvs beloppet minskar i takt med att
avskrivningarna görs.
Kapitalkostnaderna är en del av internredovisningen. De är ett av flera styrmedel
avseende bedömningen av en investerings kostnad i relation till nyttan. De är också
en del av en rättvisande redovisning av verksamhetens kostnader vid jämförelse med
andra och vid konkurrensutsättning och avgiftssättning.
Nuvarande rutiner
Kapitalkostnaderna hanteras olika beroende på om verksamheten är
anslagsfinansierad eller finansierad på annat sätt.
Kapitalkostnaderna justeras i början av året till årets nivå i budgeten. Det innebär att
differensen mellan budget och redovisning rättas till.
Anslagsfinansierad verksamhet får budgetkompensation för ökade kapitalkostnader
eller en neddragning för minskade. Avseende resultatenheter och affärsdrivande
verksamhet används kapitalkostnaderna som en del i underlaget för prissättning. De
får alltså ingen kompensation via budget.
Fördelar med nuvarande modell är möjligheten att omfördela kapitalkostnadsbudget
mellan nämnderna baserat på faktiska kapitalkostnader.
Nackdelar är bland annat att modellen enbart tillämpas för anslagsenheter, styrning
av investeringar kan leda fel om nämnden automatiskt blir kompenserad för ökade
kapitalkostnader, incitament för att ha god ordning i investeringsredovisningen
minskar för anslagsenheter eftersom det inte får några ekonomiska
driftkonsekvenser.
Förslag på förändrade rutiner
Förslaget innebär att regionen slutar att automatiskt kompensera anslagsfinansierad
verksamhet för förändrade kapitalkostnader.
Effekter:
•

Beslut måste tas på nivån för kapitalkostnadsbudget per anslagsfinansierad
nämnd. Nivån baseras på ett tioårigt snitt.

•

Förändring av nivån ska ske i samband med beslut om förändrad internräntenivå.

•

Åter-/reinvesteringar ska finansieras inom budgeterat utrymme.

•

Rutin ska finnas för att stämma av nämndernas kapitalkostnadsbudget mot nivå
beslutad i detta ärende.

•

Kapitalkostnadsutrymme kan äskas i samband med nyinvestering i särskilda fall:
stora nyinvesteringar i verksamheten på grund av förändrade behov
andra särskilda förutsättningar
Kompensation får inte begäras med anledning av att budgetutrymmet använts till
att täcka andra driftkostnader i verksamheten.
Beslut om förändrad budget för kapitalkostnad ska tas i samband med beslut om
investeringsbudget.
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Bedömning

Ledningskontoret föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt ovanstående förslag.
Ekonomstyrningen avseende investeringar skärps då nämnderna i varje enskilt fall
måste överväga möjligheten att täcka kapitalkostnaderna inom befintlig budget.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/345
9 augusti 2016

Jan Olsson

Regionstyrelsen

Stadsodlingstaxa
Förslag till beslut

•

Tekniska nämndens förslag med begäran att regionfullmäktige ska anta en
stadsodlingstaxa avstyrks då nämnden själv kan fatta sådant beslut med stöd av
nämndens reglemente.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har i beslut 2015-12-15, § 279, antagit en stadsodlingsstrategi.
Strategin ska användas för att åskådliggöra hur Region Gotland arbetar med att
förvalta och utveckla de intressen som finns på Gotland gällande stadsodling, (bl.a.
kolonilotter). Strategin ska också ha funktionen som riktlinje som ska reglera samtliga
stadsodlingsformer och platser med ett generellt gemensamt utformat arrendeavtal.
Till strategin ska också tas fram en stadsodlingsplan som konkret beskriver vilka
åtgärder som planeras under de kommande åren.
Nämnden har inte ansett strategin ska godkännas av regionfullmäktige.
Tekniska nämnden har i beslut 2016-04-27, § 91, föreslagit att regionfullmäktige ska
anta en stadsodlingstaxa på 1,50 kr/kvm/år med indexjustering enligt KPI. Med en
gemensam avgift ska dagens prisdifferenser som gäller mellan de olika områdena
försvinna. Den samlade intäkten beräknas då motsvara dagens driftbudget på ca
80 000 kr.
Bedömning

Enligt tekniska nämndens reglemente, p. 5, beslutar nämnden i ärenden angående
servitut eller tidsbegränsade upplåtelser, bl.a. utarrendering, av fastighet, byggnad
eller anläggningar såvida inte det gäller strategiska objekt vilka regionstyrelsen
beslutar om. I denna delegation från regionfullmäktige ligger också att besluta om de
villkor som ska gälla för upplåtelsen, bl.a. vilken ersättning som ska betalas för det
upplåtna objektet, såvida inte regionfullmäktige antagit bestämmelser runt detta. I
detta fall finns ingen fullmäktigereglering varför nämnden själv ska bestämma
storleken på arrendeavgiften.
Av ärendet framgår inte att nämnden ansett avgiftsfrågan varit av så kontroversiell art
att den ändå måste avgöras av regionfullmäktige.
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Till följd av detta ska ärendet avgöras av tekniska nämnden med stöd av nämndens
reglemente.
Tekniska nämndens förslag att regionfullmäktige ska anta en stadsodlingstaxa
avstyrks därför.
Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut 2015-12-15, § 279
Stadsodlingsstrategi 2015-12-15
Tekniska nämndens beslut 2016-04-27, § 91
Tekniska nämndens reglemente, sid.1, p.5, http://gotland.se/53713
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Protokoll

Tekniska nämnden 2015-12-15

TN §

279

Stadsodlingsstrategi samt revidering av arrendeavtal

AU §

180

TN 2015/1929

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•
•

Att tekniska nämnden antar stadsodlingsstrategin.
Att tekniska nämnden godkänner uppsägning av befintliga arrendeavtal.

Föredragande; stadsträdgårdsmästare Pernilla Johansson och projektledare Louise
Billqvist.
Pernilla redovisar planerade åtgärder 2016-2010, med fokus på 2016, att implementera
stadsodlingsstrategin. I åtgärderna under 2015 har informations- och dialogmöten med
föreningar genomförts. Förvaltningen presenterar en reviderad strategi efter
genomförda möten.
Strategin är framtagen för att åskådliggöra hur Region Gotland arbetar för att förvalta
och utveckla de intressen som finns på Gotland gällande stadsodling. Dokumentet är att
betrakta som en övergripande policy för detta arbete. Till denna strategi kommer det att
tas fram en stadsodlingsplan som konkret beskriver vilka åtgärder som planeras under
de kommande åren.
I strategin definieras stadsodling både som permanenta odlingsområden i form av
koloniområden och som tidsbegränsade odlingsprojekt som genomförs på allmän
platsmark under enstaka odlingssäsonger.
Region Gotland har idag arrendeavtal på sin mark med föreningar på fyra områden i
Visby samt enskilda avtal per lott på ett område. Strategin behandlar frågor så som
placering, skötsel, tillgänglighet, avtal, med mera.
I och med att en stadsodlingsstrategi antas behöver samtliga arrendeavtal sägas upp och
skrivas om så att de följer de nya riktlinjerna. På ett koloniområde ska även ett
arrendeavtal upprättas mellan nybildad förening och regionen, istället för att varje
enskild lottinnehavare har avtal med regionen som det ser ut idag.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-12-15

Forts § 279
Tekniska nämnden beslutade i september 2015 att förvaltningens förslag till
stadsodlingsstrategi fick användas som underlag för dialog.
Stadsodling är ett fenomen som länge varit på frammarsch i olika delar av världen. Även
i Sverige har intresset för att på olika sätt odla i staden ökat mycket under senare år. I
och med det ökande intresset uppkommer ett växande behov av att kommuner
organiserat avsätter markytor, inspirerar och möjliggör för människor att på olika sätt
odla i sitt närområde.
Odlande och utevistelse är aktiviteter som inte kräver stora investeringar som
privatperson. Att arbeta för att göra odling möjligt för alla som vill är viktigt. Inte minst
eftersom denna aktivitet också för med sig mervärden i form av förbättrad folkhälsa,
ökad integration och ökad hållbarhet för staden då odlingar gynnar biologisk mångfald
och ger renare luft. Odlingar på gemensamma områden eller odlingar med delat ansvar
bidrar också till en förstärkt känsla av gemenskap då det fungerar som en mötesplats
mellan olika generationer, personer med olika etnisk bakgrund och i övrigt i olika
samhällsgrupper. För personer som av olika anledningar är lediga på dagtid kan det vara
givande att använda delar av sin tid till att odla. För exempelvis barn och ungdomar har
stadsodling också pedagogiska värden.
Region Gotland har hittills saknat ett dokument som redogör för viljeinriktning och
riktlinjer för stadsodling och ett behov av detta har upplevts. Därför inleddes redan
under 2014 ett arbete med att undersöka hur stadsodling regleras och utformas i ett
antal kommuner i Sverige. Kommuner av olika storlek och med olika förutsättningar
kontaktades.
Bedömning
Det finns i dagsläget ingen heltäckande strategi som reglerar hur Region Gotland
reglerar intresset för stadsodling på regionens mark. Ett behov finns att både reglera
befintlig stadsodling av mer permanent karaktär samt framtida påtryckningar att anlägga
nya odlingsområden, såväl permanenta som tillfälliga.
Många frågor från allmänheten når regionen, och riktlinjer för vilka svar som ska ges,
saknas. Denna strategi ger ett underlag för gemensamma utgångspunkter när svar ska
ges på frågor och önskemål gällande stadsodling på Gotland.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-12-15

Forts § 279
___
Protokollsutdrag
Plan. och utv.avdelning

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Stadsodlingsstrategi
Riktlinjer för stadsodling på Gotland
2015-12-15
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1 Stadsodlingsstrategi
1.1 Bakgrund

Stadsodling är ett fenomen som länge varit på frammarsch i olika delar av världen. Även i
Sverige har intresset för att på olika sätt odla i staden ökat mycket under senare år. I och
med det ökande intresset uppkommer ett växande behov av att kommuner organiserat
avsätter markytor, inspirerar och möjliggör för människor att på olika sätt odla i sitt
närområde. I de flesta större städer i Sverige finns idag möjlighet för människor utan
tillgång till trädgård att arrendera och odla i koloniområden, men i och med det ökade
odlingsintresset uppstår köer till att få odla och för många människor är en stor odlingslott
inte heller det optimala sättet att odla på.

Ett tillgängligt stadsodlingsområde som erbjuder möjlighet till rekreation för förbipasserande.
Bildkälla: Greenhackgbg.se
Odlande och utevistelse är aktiviteter som inte kräver stora investeringar som privatperson.
Att arbeta för att göra odling möjligt för alla som vill är viktigt. Inte minst eftersom denna
aktivitet också för med sig mervärden i form av förbättrad folkhälsa, ökad integration och
ökad hållbarhet för staden då odlingar gynnar biologisk mångfald och ger renare luft.
Odlingar på gemensamma områden eller odlingar med delat ansvar bidrar också till en
förstärkt känsla av gemenskap då det fungerar som en mötesplats mellan olika
generationer, personer med olika etnisk bakgrund och i övrigt olika samhällsgrupper. För
personer som av olika anledningar är lediga på dagtid kan det vara givande att använda
delar av sin tid till att odla. För exempelvis barn och ungdomar har stadsodling också
pedagogiska värden.

1.2 Strategi
Detta dokument är framtaget för att åskådliggöra hur Region Gotland arbetar för att
förvalta och utveckla de intressen som finns på Gotland gällande stadsodling. Dokumentet
är att betrakta som en övergripande policy för detta arbete. Till denna strategi tas det fram
en stadsodlingsplan som konkret beskriver vilka åtgärder som planeras under de
kommande åren. I strategin definieras stadsodling både som permanenta odlingsområden i
form av koloniområden och som tidsbegränsade odlingsprojekt som genomförs på allmän
platsmark under enstaka odlingssäsonger.

1.2.1 Målbild
-

-

Region Gotland vill med hjälp av en strategi skapa samma förutsättningar för alla
odlingsintresserade. Stadsodlingsstrategin och detaljplan ska fungera som ett
styrmedel för stadsodling.
Region Gotland vill erbjuda allmänheten möjlighet att odla i tätorterna, där
förutsättningar finns, för att på så sätt försköna staden och förbättra folkhälsan.
Region Gotland vill möjliggöra för alla människor att odla, exempelvis för personer
med funktionsnedsättning (fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga), för
människor inom äldreomsorg, förskoleverksamhet och skolverksamhet att odla.

Bildkälla: Miljöverkstaden Merkurius

1.2.2 Strategipunkter

Placering
Region Gotland hanterar förfrågningar om stadsodling endast på mark som ägs av
regionen. Denna strategi gäller för stadsodling på allmän platsmark eller parkmark. För
förfrågningar om odling på fastighetsmark svarar fastighetsförvaltningsavdelningen. Det är
en fördel om området går att nå med hjälp av kollektivtrafik och om det ligger i anslutning
till flerbostadshus.
I och med arbeten med upprättande av nya detaljplaner beaktar Region Gotland att ytor
bör avsättas där det finns möjlighet till stadsodling. Målsättningen är att stadsodling ska bli
en integrerad, och inte perifer, del av stadsrummet.
Odling ska vid nyanläggning ske på mark som är fri från föroreningar och som inte ligger i
direkt anslutning till hårt trafikerade vägar. Enligt reglerna för KRAV-certifierad odling får
grödor som odlas inom 25 meter från kanten av en hårt trafikerad väg inte användas som
livsmedel. En hårt trafikerad väg i detta sammanhang definieras som en väg med över 3000
fordon per dygn i snitt per år. Även kontroll- och ursprungsmärkningen Svenskt Sigill
anger att ett säkerhetsavstånd ska finnas till vägar vid odling av grödor som har ätliga delar
ovan mark, samt att det ska göras en riskbedömning för varje ny, tillkommande
produktionsplats samt för befintliga platser om förutsättningar och omständigheter för
produktion där har förändrats.
Alla nytillkommande kolonier och odlingsområden ska utgå från den befintliga terrängen.
Användningen ska anpassas till landskapet och inte tvärtom. På detta vis undviks både
kostsamma och förstörande sprängningar och utfyllnader. Region Gotland avgör vilken
mark som är lämplig för stadsodling. Frågor som är avgörande kan exempelvis vara
huruvida vatten finns att tillgå inom ett rimligt avstånd. Förvaltningen har delegationsrätt
att ta beslut i dessa ärenden. Varje förfrågan om uppstart av stadsodling behandlas
individuellt som ett ärende i enlighet med stadsodlingsstrategin. Stadsodlingen ska placeras
och utformas på ett sådant sätt att den berikar stadsmiljön och med hänsyn till
omgivningen. Stadsodlingsområden som ligger på allmän platsmark bör vara tillgängliga för
allmänheten att besöka.

Bildkälla: Miljöverkstaden Merkurius
Anläggning
Vid anläggning av nytt koloniområde ansvarar Region Gotland för investeringskostnader
om ekonomiska förutsättningar finns. Intentionen är att Region Gotland med
investeringsmedel i första hand avgränsar lotter med hjälp av hörnpinnar, tar jordprov samt
sätter upp vattenmätare och drar fram vattenledningar. Om det inte finns förutsättningar
att dra fram vattenledningar till ett område, som i övrigt lämpar sig för stadsodling, vill
Region Gotland möjliggöra för föreningar att själva transportera vatten till odlingarna hellre
än att avslå intresseanmälan. Det är önskvärt att det på området finns odlingslotter av
varierande storlek för att på så vis tillgodose ett varierande behov av odlingsformer.
För att ett nytt område ska anläggas krävs att en förening anmäler intresse. Föreningen
presenterar en långsiktig och tillförlitlig plan över hur verksamheten ska bedrivas. När ett
odlingsområde anlagts och en förening tecknat arrendeavtal överlämnar Region Gotland
ansvaret för området till föreningen. Region Gotland genomför kontroller av att området
hålls städat och i fint skick. Om området befinns ovårdat åläggs föreningen att åtgärda
detta snarast. Om ingen åtgärd utförs kan arrendeavtalet komma att sägas upp.
Om behovet för odlingen upphör eller markägaren behöver ytan för annat ändamål, ska
ytan återställas till ursprungligt skick. Region Gotland och föreningen ansvarar då för att
återställa sina respektive anläggningar.

Avtal
Arrendeavtal tecknas endast mellan Region Gotland och odlingsintresserad förening eller
organisation. Regionen upprättar inte avtal med privatpersoner. Föreningen sätter upp egna
stadgar och riktlinjer för sina medlemmar. Dessa stadgar ska bygga på de krav som finns i
arrendeavtalet och regionen ska ta del av dessa stadgar och riktlinjer.

Foto: Louise Billqvist
Ett arrendeavtal ska vara skrivet innan stadsodlingen påbörjas. Arrendeavtalet reglerar vad
som gäller avseende skötsel och övriga bestämmelser.

Foto: Louise Billqvist
Avgift
Årlig avgift för utarrenderade odlingsområden regleras av den taxa som fastslagits av
regionfullmäktige. Arrendeavgiften tas under de första 30 åren ut som en återbetalning för
den investering som anläggning av området innebär och fortlöper sedan som en ordinarie
avgift för upplåtelse av marken. Arrendeavgiften tas ut per kvadratmeter odlingsbar mark
inom respektive odlingsområde. Denna yta mäts ut av regionen. Arrendeavgiften justeras
inte med avseende på antal uthyrda lotter. Ansvaret för att odlingslotter hyrs ut vilar på
föreningen.
Storlek
Den maximala storleken på nya områden som anläggs för odlingsändamål är ca 10 000
kvm. Denna maxgräns är till för att föreningen ska känna att de klarar av att ta hand om
området. En begränsad storlek på området gynnar även att sociala värden skapas mellan de
som odlar. Det är lättare att uppnå en känsla av gemenskap inom en mindre grupp.

Bildkälla: Miljöverkstaden Merkurius
Skötsel
Föreningen ska hålla arrendeområdet i städat och vårdat skick. Föreningen ansvarar för
latrin- och sophämtning samt i övrigt erforderlig renhållning. Föreningen ansvarar för att
avfall förs bort och slängs på korrekt sätt. Trädgårdsavfall får komposteras på området om
anläggning för detta finns förberett. Vid eventuella problem med skadedjur ansvarar
föreningen för att hantera detta. För odlingsområdets löpande investerings- och
driftskostnader - för toalett, vattenförbrukning (eget avtal med vattendistributör),
trädgårdsavfall, sopor, underhåll av eventuella staket och plank, med mera - ansvarar
koloniområdets förening.
Vid odling i stadsmiljö är det viktigt att ta hänsyn till omkringliggande natur- och
livsmiljöer. Region Gotland, som ekokommun, tillåter därför ingen användning av kemiska
bekämpningsmedel i odlingsområdena. Regionen strävar också efter att ingen
konstgödning ska användas på odlingsområdena. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler
anger även att alla som bedriver, eller avser att bedriva en verksamhet, eller vidta en åtgärd,
ska undvika att använda sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan
medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter
eller organismer som kan antas vara mindre farliga.
Anläggningar på området
Detaljplanen styr markanvändning och huruvida byggnader får förekomma. Vid
nybyggnationer ska bygglov sökas av varje enskild person. Detaljplan för området anger
hur många kvadratmeter varje odlingslott får bebyggas med. I de fall detaljplanen inte
reglerar bebyggelse gäller att varje odlingslott, efter bygglov, får bebyggas med maximalt 10
kvadratmeter. Kvadratmeterangivelsen gäller den sammanlagda arealen för stugor, bodar
och växthus. Bebyggelsen får vara högst tre meter hög. Eventuella gemensamhetsstugor
kräver bygglov och får vara totalt 25 kvadratmeter stora där detaljplanen inte anger något

annat. Föreningen ansvarar för att kontrollera att byggnationer inom arrendeområdet inte
strider mot gällande detaljplan. Bestämmelser gällande storlek och höjd på stugor gäller
från och med att strategin tagits i nämnd. Material- och färgval, gällande stugor, bodar,
lådor med mera, ska göras med omsorg för att ge ett vårdat intryck och smälta in i
omgivningen. Stugor ska vara byggda i trä och byggnationer ska hållas i väl vårdat skick.
Bygglov ska även sökas för uppförande av mur eller plank högre än 110 centimeter. En
enkel beskrivning av bygglovsfrågor som berör stadsodlingsfrågor tas fram av regionen och
medföljer framtida arrendeavtal.
Övergripande gäller att områdena är avsedda för odlingsändamål. Enskilda lotter får
följaktligen inte anta karaktär av fritidshus. Därför är det inte tillåtet att övernatta i
stugorna, anlägga altaner eller på andra sätt hårdgöra större ytor. Det är inte heller tillåtet
att ställa upp större lekredskap, så som studsmattor eller dylikt.
Önskemål om permanent djurhållning på odlingsområden regleras av lokala
ordningsföreskrifter och ansökan ska lämnas till Region Gotland för varje enskilt fall.
Tillgänglighet
Odlingsområden som ligger på parkmark eller allmän platsmark ska stegvis öppnas upp så
att de blir tillgängliga för allmänheten. Odlingsområden som ligger på detaljplanelagd mark
för koloniområde eller odlingsområde ska sträva mot att hålla området tillgängligt och fritt
från höga stängsel. Dessa får i undantagsfall avgränsas med hjälp av ett staket som är högst
110 cm eller ett Gunnebostängsel som är högst 120 cm. I de fall Gunnebostängsel används
ska de vara beklädda med klätterväxter eller dylikt. Taggtråd får inte användas. Region
Gotland bekostar inte inköp och uppsättning av staket eller stängsel runt områdena. Om
stängsel högre än 120 cm redan finns runt befintliga koloniområden ska dessa helt eller
delvis justeras efter de nya riktlinjerna. Region Gotland bekostar denna justering. Grindar
till områden ska dagtid stå olåsta och uppställda. Genom dessa bestämmelser vill Region
Gotland främja att koloniområdena ska vara gröna, inspirerande oaser som ger
rekreationsvärden till odlare, allmänheten och besökare.

Bilden ovan ger exempel på en koloniförening som bjuder in allmänheten till att vandra genom
stadsodlingsområdet för rekreation.
Foto: Pernilla Johansson

Bilderna ovan visar exempel på ett stadsodlingsområde som kan upplevas exkluderande och ett som kan
upplevas mer välkomnande. Foto: Louise Billqvist
Region Gotland vill erbjuda allmänheten möjlighet att odla i tätorterna, där förutsättningar
finns. Därför strävar Region Gotland mot att anlägga odlingar som är möjliga att sköta från
exempelvis en rullstol.
Vatten
Region Gotland står för uppsättning av vattenmätare om förutsättningar för detta finns.
Arrendatorn ansvarar för avläsning och förbrukningskostnad. Vattenförsörjningen till nya
odlingsområden eller odlingsprojekt måste vara löst innan avtal upprättas.
Information
Region Gotland ska idka informationsspridning för vad som gäller i och för
stadsodlingarna. Informationen ämnar bland annat tydliggöra att regionägda bär och
fruktträd är till för allmänheten, men att odlingar som drivs av föreningar inte är till för

allmän konsumtion. Region Gotland ansvarar för att sätta upp en skylt som informerar om
att stadsodling bedrivs enligt överenskommelse. Föreningen ansvarar för att sätta upp en
skylt med kontaktuppgifter till ordförande eller motsvarande.
Region Gotlands hemsida ska kontinuerligt uppdateras med aktuell information från
regionen.
Tillfällig stadsodling
Region Gotland ser positivt på initiativ om mer tidsbegränsade odlingsprojekt som
exempelvis kan bedrivas under en odlingssäsong. Vid intresse om odling av detta slag
presenteras en projektidé och förslag på område till regionen som överväger om platsen
lämpar sig för markupplåtelse. Vid bedömning av projektets lämplighet övervägs även
huruvida odlingsidén kommer att vara hållbar i fråga om utseende i offentlig miljö. Den
odlingsintresserade gruppen åtar sig att söka erforderliga tillstånd hos polismyndigheten.
I fråga om projekt av detta slag ombesörjer Region Gotland inget anläggningsarbete och
inte tillgång till vatten. Gruppen får själva presentera hur de planerar att lösa frågor av det
slaget. Tillfälliga odlingsprojekt medges om de bedöms lämpliga och om förutsättning
finns.

Bildkälla: Miljöverkstaden Merkurius

Tekniska nämnden 2016-04-27

Protokoll

TN § 91

Stadsodlingstaxa

AU §

TN 2015/1929
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Tekniska nämndens beslut


Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden


Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige att anta en stadsodlingstaxa på
1,50 kr/kvadratmetern och år.



Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige att medge tekniska nämnden att
besluta om indexuppräkning av taxan med KPI.

Bedömning
En stadsodlingstaxa på 1,5 kr per m2 odlingsbar mark är en låg taxa sett till de avgifter som
tas ut av merparten svenska kommuner. Teknikförvaltningen väljer dock att föreslå en låg
taxa för att på så sätt subventionera möjligheten för allmänheten att odla på mark som ägs
av regionen. Denna subventionering är ett sätt att främja de sociala och pedagogiska
värden, samt de positiva hälsoaspekter som ofta är en behållning av stadsodling.
Taxan bör vara indexreglerad. Teknikförvaltningen föreslår att Tekniska nämnden kan
besluta om indexjusteringar.
Sammanfattning
Teknikförvaltningen föreslår en stadsodlingstaxa som utjämnar de stora skillnader i pris
som idag finns bland de fem områden där regionen arrenderar ut mark till
koloniföreningar. Idag varierar avgiften per kvadratmeter odlingsbar yta från en lägsta
kostnad på 0,61 kr/m2, till en högsta kostnad på 1,91 kr/m2.
Bakgrund
Stadsodling är ett fenomen som länge varit på frammarsch i olika delar av världen. Även i
Sverige har intresset för att på olika sätt odla i staden ökat mycket under senare år. I och
med det ökande intresset uppkommer ett växande behov av att kommuner organiserat
avsätter markytor, inspirerar och möjliggör för människor att på olika sätt odla i sitt
närområde.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tekniska nämnden 2016-04-27

Protokoll

Forts § 91
Odlande och utevistelse är aktiviteter som inte kräver stora investeringar som privatperson.
Att arbeta för att göra odling möjligt för alla som vill är viktigt. Inte minst eftersom denna
aktivitet också för med sig mervärden i form av förbättrad folkhälsa, ökad integration och
ökad hållbarhet för staden då odlingar gynnar biologisk mångfald och ger renare luft.
Odlingar på gemensamma områden eller odlingar med delat ansvar bidrar också till en
förstärkt känsla av gemenskap då det fungerar som en mötesplats mellan olika
generationer, personer med olika etnisk bakgrund och i övrigt olika samhällsgrupper. För
personer som av olika anledningar är lediga på dagtid kan det vara givande att använda
delar av sin tid till att odla. För exempelvis barn och ungdomar har stadsodling också
pedagogiska värden.
Region Gotland har hittills haft stora skillnader i arrendeavgift, per utarrenderad
kvadratmeter odlingsyta, vid de fem områden där koloniföreningar arrenderar mark av
regionen. I linje med den stadsodlingsstrategi om tekniska nämnden antog i december 2015
vill Teknikförvaltningen nu upprätta en stadsodlingstaxa som skapar möjlighet för alla att
odla på lika villkor oberoende av område.
Ekonomisk analys
2014 uppgick inbetalda arrendeavgifter till en summa av totalt 77 707 kr. En
stadsodlingstaxa skulle (utan indexjustering) innebära att arrendeavgifter skulle uppgå till en
total summa på 85 531 kr.
Den årliga driftsbudgeten för skötsel av stadsodlingsprojekt uppgår i dagsläget till 80 000
kr. I och med att samtliga koloniföreningar (i linje med vad som anges i den beslutade
stadsodlingsstrategin) framöver ska ansvara för merparten av områdenas skötsel finns
möjligheten att omfördela denna summa.

___
Protokollsutdrag
RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/171
4 juli 2016

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Bestämmelser för färdtjänst
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om förändringar i
Bestämmelser för färdtjänst enligt tekniska nämndens förslag.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har föreslagit en förändring av bestämmelserna för färdtjänst.
Ärendet har behandlats av regionstyrelsen 2016-04-28 § 87 och återremitterades för
ytterligare beredning av ärendet vad gäller alternativa lösningar på
avståndsbegränsning, rutiner för ledsagarservice, bestämmelsernas relation till
riksfärdtjänsten och eventuella andra frågor kring färdtjänst i stort.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet igen och förtydligat ovanstående frågor.

Bedömning

Ledningskontoret bedömer att tekniska nämnden belyst de frågeställningar som
regionstyrelsen efterfrågat och anser de besvarade med underlaget från
teknikförvaltningen.
Tekniska nämnden föreslår inte några ytterligare förändringar i bestämmelserna
jämfört med det förslag som behandlades 2016-04-28.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Teknikförvaltningen, kollektivtrafikenheten
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Protokoll

Tekniska nämnden 2016-06-29

TN §

141

Bestämmelser för färdtjänst, återremiss Rs § 87

AU §

74

Dnr TN 2015/2538

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige besluta om förvaltningens förtydligande
av tekniska nämndens beslut 2016-02-17 § 39, bestämmelser för färdtjänst.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige besluta om bifogade förtydligande av
tekniska nämndens beslut 2016-02-17 § 39, bestämmelser för färdtjänst.

En översyn av bestämmelserna för färdtjänst är föreslagen som en del av
besparingsåtgärderna samt en anpassning av bestämmelserna till övriga landet. Beslut i TN
2016-02-17 § 39. Ärendet återremitterat från Regionstyrelsen 2016-04-28 Rs § 87 med
hänvisning att ytterligare beredning av ärendet vad gäller alternativa lösningar på
avståndsbegränsning, rutiner för ledsagarservice, bestämmelsernas relation till
riksfärdtjänsten och eventuella andra frågor kring färdtjänst i stort.
Översyn har gjorts av färdtjänstreglerna. För att nå maximal samplanering av
färdtjänstresorna inom länet bör förbeställningstiden vara 1 timme. I dag förekommer en
del s k bomkörningar på färdtjänsten d v s kund avbokar inte sin resa i tid. För att
minimera detta bör färdtjänstresan avbokas i god tid annars kan kund bli
återbetalningsskyldig för transportkostnaden.
I utredningen som gjorts gällande färdtjänst annan kommun framkommer att 96 % av
resorna går i Stockholms län. De regelverk vi har i dag säger att det är
vistelsekommunens/länets regler för färdtjänst som gäller. Detta medför svårigheter att
kontrollera vilka regler som gäller både för kund och för regionen eftersom alla har olika
regler. De flesta kommuner/län på fastlandet har antingen 3 mil eller 5 mil för att åka
färdtjänst annan kommun. Att ha ett fast milantal istället ger en överskådlig bild över
regelverket både för kund, att veta hur långt de får åka och regionen när det gäller kontroll
av fakturor etc. Förvaltningen har inte övervägt att subventionera taxiresan efter 3 mil.
En del har också begränsningar på antalet biljetter/person och år något vi valt att inte
föreslå.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2016-06-29

Forts § 141
Ledsagarservice finns på fastlandet på alla större tåg- och busstationer och kan nyttjas året
runt, kostnadsfritt. Destination Gotland erbjuder ledsagarservice till sina passagerare som
är i behov av det, fram till terminalens utgång i Nynäshamn. Där tar Haninge/Nynäshamns
Taxi vid och utför ledsagarservice mellan båtterminalen och Nynäshamns tågstation.
All tåg och kollektivtrafik från Nynäshamn är anpassade för funktionshindrade, även
ledsagning finns på stationen. All ledsagarservice måste förbokas.
Färdtjänst annan kommun är tänkt som ett komplement vid resa kortare sträckor när man
vistas tillfälligt i en kommun och det inte går anpassad trafik dit man ska t ex för att hälsa
på någon, åka handla etc.
Riksfärdtjänst ansöker man om och kan bli beviljad om man har ett stort och varaktigt
funktionshinder som medför att man måste resa på ett särskilt kostsamt sätt d v s inte
klarar resa utan ledsagare. Riksfärdtjänst gäller vid längre resor från en adress till en annan.
Det är alltid billigaste färdsätt för regionen som gäller utifrån funktionshindrets art.
Färdtjänst annan kommun är något regionen inte är skyldig att tillhandahålla enligt lag men
de flesta kommuner/län gör det. Det ska vara ett komplement till den allmänna
kollektivtrafiken.
Med hänvisning till ovanstående föreslås följande förtydliganden i
färdtjänstbestämmelserna.
Färdtjänst
•

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. En färdtjänstresa kan bestå av olika
fordonstyper.

•

Färdtjänstresor ska beställas senast 1 timme före önskad avresetid, gäller över hela
Gotland för att få bättre samplanering av resor.

•

Om resan inte avbokas i god tid kan färdtjänstresenären bli återbetalningsskyldig. Med
god tid menas 30 minuter före resans avgång.

•

Resegaranti vid försening utreds, därefter beslutar tjänsteman som Tekniska nämnden
har delegerat uppgiften till, om ersättning ska utgå.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2016-06-29

Forts § 141
Färdtjänst i annan kommun
• Färdtjänstresenär som är folkbokförd på Gotland kan få tillstånd till att åka
färdtjänst i annan kommun/län, dock längst 3 mil. Därefter finns inget som hindrar
att kund åker längre men betalar då resterande belopp av resan enligt taxameter
direkt till chauffören.
• Färdtjänst i annan kommun ska vara ett komplement till den allmänna
kollektivtrafiken, för att ta sig fram där inte anpassad kollektivtrafik finns.
Ekonomisk analys
Förslaget får följande ekonomiska konsekvenser innebärande att;
De resor som genomförs på fastlandet kommer att innebära en beräknad besparing på
drygt 300 000 kr/år.
___
Protokollsutdrag:
RF

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 97

Avgift för kopia av allmän handling m.m.
KS 2009/474

- Författningssamling avgift för allmän handling 2008-11-24
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2009-11-11 § 113
- Ledningskontoret 2016-02-29
- Regionstyrelsen 2016-04-28, § 79

Regionfullmäktiges beslut
•

Ärendet återremitteras.

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 av e-post, fakturakopior m.m., bekräftas nämnderna möjlighet att ta ut avgifter.
Regionstyrelsen har följt ledningskontorets förslag.
A nför a nden
Anförande hölls av Björn Jansson (S) och Bo Björkman (S).
Yr k a nden
•
•

Ulf Klasson (L) yrkade på tillägg i § 3: Politiska partier och politiker som är
representerade i Region Gotlands fullmäktige ska även befriade från avgift.
Håkan Onsjö (M) yrkade på att ärendet skulle återremitteras.

Ordföranden ställde proposition på om ärendet skulle avgöras på dagens sammanträde
eller återremitteras och fann att ärendet skulle återremitteras.
Expedieras

Ledningskontoret kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/399
Datum

Mats Magnusson

Regionstyrelsen

Lokala resetillägg
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta upphäva de lokala ersättningsreglerna som tillämpas i
samband med endagsförrättningar på fastlandet och lokala resor inom regionen från
och med 2016-10-01.

Bakgrund

I samband med skattereformen 1991 avvecklades endagstraktamenten. De tidigare
centralt överenskomna reglerna om endagstraktamenten ersattes av ett lokalt beslut
om resetillägg vid endagsförrättningar. Det lokala beslutet gäller dels
endagsförrättningar på fastlandet, dels lokala resor inom regionen, s k
”smörgåspeng”. Avsikten med resetillägget är att ersätta merkostnader för måltider.
Både resetillägg för endagsförrättning på fastlandet och resetillägg för lokala
traktamenten vid resor på ön är skattepliktigt vilket innebär att arbetsgivaren även får
betala sociala avgifter på resetillägget.
Reglerna omfattar såväl politiker som anställda i regionen.
Resetillägget
Endagsförrättning på fastlandet

100 kr

Traktamenten vid resor på Gotland
ersätts per resdag med
6-10 timmar
Mer än 10 tim

40 kr
60 kr

Kostnader för resetillägget inklusive personalomkostnadspålägg
Endagsförrättning på fastlandet
Lokalt resetillägg 6-10 tim
Lokalt resetillägg mer än 10 tim

2014
104 tkr
554 tkr
40 tkr

2015
113 tkr
519 tkr
41 tkr
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/399

Totalt

698 tkr

673 tkr

Det lokala resetillägget ligger utöver vad som regleras i centrala traktamentsavtal och
kan alltså upphävas genom lokalt beslut. Reglerna är fastställda både genom politiskt
beslut och genom lokalt kollektivavtal med de fackliga organisationerna. Om de
lokala resetilläggen ska upphävas krävs alltså både ett politiskt beslut och en
uppsägning av de lokala kollektivavtalen.
Beloppsnivån är densamma som 1991.
Bedömning

Ledningskontorets bedömning är att mot bakgrund av den ekonomiska situationen
bör villkor som ligger utöver vad som är reglerat i centrala avtal begränsas.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Löneadministration, SF
Ekonomi & upphandling, SF
Alla förvaltningar
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/500
8 augusti 2016

Lisa Stark

Regionstyrelsen

Medel för samordning utsatta EU-medborgare 2017
Förslag till beslut
1.

Röda Korset Gotland beviljas ekonomiskt stöd med 300 000 kronor för
samordnarfunktion för humanitärt stöd till EU-medborgare som saknar boende
och försörjning på Gotland. Stödet avser även samordning och vidareutveckling
av frivilliga integrationsinsatser för asylsökande och nyanlända personer med
uppehållstillstånd.

2.

Stödet förutsätter vidare att Röda Korset åtar sig att leda och samordna arbetet,
inklusive att ansvara för övernattningsplats.

3.

Stödet avser insatser från 2017-01-01 till och med 2017-12-31. Medel anvisas ur
regionstyrelsens budget. Röda Korset ska senast 2017-03-01 redovisa erhållna
medel till regionstyrelsen.

4.

Ledningskontoret får i uppdrag att i dialog med Röda Korset vidareutveckla
samverkansformerna för styrning och uppföljning av de regionalt finansierade
humanitära insatserna för utsatta EU-medborgare, asylsökande och nyanlända.

Sammanfattning

Sedan december 2014 har Röda Korset samordnat frivilliginsatser till utsatta EUmedborgare som befinner sig på Gotland för att bidra till försörjning av
hemmavarande familjer. Insatserna har samordnats genom det som kom att kallas
Projekt Vinternatt. En samordnare har anställts för att leda och samordna det
humanitära stödet. Regionstyrelsen har beslutat om projektstöd under 2015 (RS § 22,
2015-01-29) och 2016 (RS § 227, 2015-06-18 samt RS § 364, 2015-11-25).
Verksamheten finansieras i övrigt genom frivilliga insatser samt genom att
personerna som bor på härbärget betalar en avgift motsvarande den som gäller på
härbärget Birkagården.

1 (3)

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 2016/500

I juli inkom en ansökan från Röda Korset om ekonomiskt stöd för samordning och
humanitärt stöd till dels utsatta EU-medborgare, dels insatser för att underlätta
integration kring asylsökande och nyanlända personer med uppehållstillstånd. Med
den aktuella boendelösningen har att samordnarfunktionen möjlighet att utveckla
integrationsarbetet parallellt med fortsatt ansvar för samordning och humanitära
insatser till de utsatta EU-medborgare som finns på Gotland. Den totala kostnaden
för boendet och samordnarfunktionen (med det utökade uppdraget) bedöms bli cirka
1,2 miljoner kronor, varav 600 tkr avser samordnartjänsten. Boendet, som uppskattas
kosta 550 – 600 tkr finansieras genom intäkter från de boende samt bidrag från
övriga samarbetsparter. Röda Korset begär nu ekonomiskt stöd med 300 tkr vilket
avser att täcka halva kostnaden för samordnartjänst. I ansökan anges att det
planerade arbetet förutsätter att hela ansökan beviljas.
Ledningskontoret delar Röda Korsets bedömning att samordnarfunktionen sannolikt
har bidragit till att förhållandevis få problem uppstått kring EU-migranter på ön.
Samtidigt bedömer ledningskontoret att det är svårt att motivera en
samordnarfunktion på heltid för de utsatta EU-medborgare som finns på Gotland,
även om behovet av stöd hos var och en kan vara nog så stort. Röda Korset erbjuder
nu att samordnarfunktionen inom den hittillsvarande ekonomiska ramen även ska
bidra till samordning och utveckling av integrationsinsatser.
Ledningskontoret begär uppdrag att i dialog med Röda Korset vidareutveckla
samverkansformerna för styrning och uppföljning av de regionalt finansierade
humanitära insatserna för utsatta EU-medborgare, asylsökande och nyanlända.
Bedömning

Ledningskontoret delar Röda Korsets bedömning att samordnarfunktionen sannolikt
har bidragit till att förhållandevis få problem uppstått kring EU-migranter på ön.
Samtidigt bedömer ledningskontoret att det är svårt att motivera en
samordnarfunktion på heltid för de utsatta EU-medborgare som finns på Gotland,
även om behovet av stöd hos var och en kan vara nog så stort. Röda Korset erbjuder
nu att samordnarfunktionen inom den hittillsvarande ekonomiska ramen även ska
bidra till samordning och utveckling av integrationsinsatser.
Ledningskontoret begär uppdrag att i dialog med Röda Korset vidareutveckla
samverkansformerna för styrning och uppföljning av de regionalt finansierade
humanitära insatserna för utsatta EU-medborgare, asylsökande och nyanlända
Ärendet berör stöd till utsatta personer som lämnat sina hem för att de inte ser
möjligheter att försörja sig och sina familjer i hemlandet. Bland de personer som
finns på Gotland idag finns föräldrar som regelbundet sänder hem pengar för sina
barns vård. I och med att föräldrar kan skapa sig en inkomst, antingen genom att be
om pengar eller som i vissa fall genom tillfälliga kortare arbeten, får de möjlighet att
bidra ekonomiskt till hemmavarande barns livsvillkor. Även om de långsiktiga
lösningarna inte kan skapas genom beslut i Region Gotland finns skäl att tro att de
humanitära insatserna kan ha bidragit till att i någon mån, åtminstone tillfälligt, bidra
till förbättring av barns levnadsvillkor. Mot detta står att barn tvingas leva åtskilt från
sina föräldrar. Vad som är barnets bästa i dessa familjer är svårt att avgöra.
Föräldrarnas bedömning är att möjligheterna till viss inkomst här är avgörande för att
trygga barnens uppväxt.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/500

Beslutsunderlag

RS § 22, 2015-01-29.
RS §227, 2015-06-18
RS §364, 2015-11-25
Röda Korset, Ansökan om stöd, 2016-07-26

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Göran Wahlqvist, Röda Korset
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2016-07-26

Röda Korset
Gotland
Region Gotland
Regionstyrelsen

Ansökan om stöd.
Refererande till tidigare dialog i dessa frågor ansöker Röda Korset Gotland, härmed om medel för
Röda Korsets, med samverkande organisationers, arbete till stöd för de EU migranter som visas på
Gotland och inte själva kan ordna rimliga boendeförhållanden. Vi har sedan december 2014 arbetat
med samordning av alla insatser, kontakter med olika myndigheter, information till berörda samt
samordnat så att alla som vistats på ön haft möjlighet att sova inomhus. Arbetet omfattar numera
också stöd till bl.a. asylsökande, kommunplacerade, ensamkommande och papperslösa som vistas på
ön.
I arbetet med EU migranterna samverkar Röda Korset, Rädda Barnen, Visby Stadsmission, Svenska
Kyrkan och nätverket Solidaritet Gotland samt i dialog med Region Gotland.
Röda Korset, Gotland är huvudman för verksamheten. I stödet till övriga grupper samverkar vi också
med Gotlands Idrottsförbund och Equmeniakyrkan m.fl.
Organisationernas önskan är att fortsätta det goda samarbetet med Regionen för att skapa bra
förutsättningar för ett fortsatt bra bemötande och stöd till denna grupp. För att kunna göra detta
behövs fortsatt ekonomiskt stöd till samordningstjänsten.
Vi avser också att arbeta vidare med att engagera fler delar av samhället för att samverka för ökad
finansiering från flera engagerade företag och organisationer.
Vi anser att vårt samordningsarbete starkt bidrar till att vi inte har de problem med illegala
bosättningar som finns på många platser i landet samt att arbetet i hög grad har avlastat olika
kommunala funktioner i deras dagliga handläggning av dessa frågor.
Kostnaderna för samordningstjänsten under 2017 beräknas till ca 600 tkr.
Kostnaderna för boende uppgår till ca 550-600 tkr för 2017, detta finansieras av intäkter från de
boende samt bidrag från samarbetsparterna.
Vårt arbete, samt att vi funnit en bra och långsiktig boendelösning, gör att alla nu mår bättre än
tidigare. Detta innebär både mindre arbete med det direkta stödet men också lägre belastning på
t.ex. hälso- o sjukvård, socialtjänst etc. Arbetsinsatsen har därför under 2016 också i viss mån kunnat
omprioriteras till arbetet med de nya grupper som kom hit i november 2015. Samordnaren gör
insatser både på boenden och genom att samordna aktiviteter till dessa nytillkomna grupper,
(asylsökande, kommunplacerade, ensamkommande barn och papperslösa).
RK och flera av våra samarbetspartners anordnar t.ex. mötesplatser med språkträning och andra
aktiviteter runt om på ön. Röda Korset ger också stöd i form av t.ex. kläder och andra förnödenheter
efterhand det kommer nya till ön. Under vintern/Våren distribuerades cirka 100 ton kläder, leksaker,
cyklar, cykelhjälmar, barnvagnar etc. till de olika boendeanläggningarna på ön.

Avsikten med samordningstjänsten är att under 2017 fortsätta allt detta arbete, dels stödet till EU
migranterna ungefär som idag, men också fortsatt arbete med de nya samhällsmedborgare som
kommer till oss för att bidra till deras integration och möjligheter att stanna kvar hos oss.
Ett projekt som vi planerar för just nu gäller ökad medvetenhet och vår trafikkultur och regler för
detta. Vi planerar besök vid alla boenden för att informera om användandet av reflexer,
cykelhjälmar, rätt sida av vägen mm. En annan del är att erbjuda ungdomar en
”körkortsförberedande” studiecirkel i syfte att göra deras formella utbildning mindre kostsam och
underlätta möjligheten att få körkort och därmed bli mer attraktiva på arbetsmarknaden.
I detta arbete samverkar vi bl.a. med Gotlands Trafikövningsplats, NTF, Gotlands Trafikskola.
Röda Korset Gotland som företrädare för detta arbete ansöker nu om stöd med 300 tkr (50 % av
kostnaden) för samordningsuppdraget.
En förutsättning för vårt vidare arbete med att bedriva boende och samordning av EU migranterna är
att hela det sökta beloppet beviljas
Pengarna utbetalas till vårt bankgirokonto 821-6095, ange ”Vinternatt 17”.
Med vänliga hälsningar

Göran Wahlqvist
Verksamhetschef Röda Korset

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/246
20 juni 2016

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Ansökan om tilläggsanslag för ledning Tingstäde - Visby
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 2 000 000 kronor avseende
investeringar i VA-ledning mellan Tingstäde och Visby.

•

Medel anvisas via investeringsfond för VA-verksamhet.

Ärendebeskrivning

Visby och södra Gotlands dricksvattenförsörjning är helt beroende av dricksvatten
från Tingstäde vattenverk behöver delar av ledningen skyndsamt bytas ut.
Investeringar i nyanläggning av dricksvattenledning mellan Tingstäde och Visby
kommer att påbörjas under 2016.
En första del, på cirka 2 km, bestående av en ståltub och där punktkorrosion har
uppstått inne i Tingstäde samhälle med flera vattenläckor som följd behöver åtgärdas
omedelbart.
Den totala investeringsutgiften uppgår till 3 000 000 kronor. Resterande del på
1 000 000 kronor disponeras ur budget för 2016 projekt nr 12579.
Bedömning

Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 2 000 000
kronor och att finansiering sker genom ianspråktagande ur investeringsfonden för
VA-verksamhet.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska förvaltningen, Serviceförvaltningen
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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

Tekniska nämnden 2016-03-23

TN §

50

Protokoll

Ansökan om tilläggsanslag för ledning Tingstäde – Visby

TN 2016/624
TKF 8 mars 2016

Tekniska nämndens beslut


Tekniska nämnden ansöker hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 2 000 tkr för
investeringsutgifter avseende anläggning av VA-ledning mellan Tingstäde och Visby.



Finansiering sker med 2 000 tkr ur Investeringsfond för VA verksamheten, konto
239600.

Bedömning
Enligt teknikförvaltningens bedömning behövs 2 000 tkr i tilläggsanslag för att
investeringarna ska kunna genomföras. Finansiering sker genom ianspråktagande ur
investeringsfonden för VA-verksamheten. Totalt uppgår fonden till 11 875 tkr.
Investeringen beräknas att genomföras under år 2016.
Investeringar för nyanläggning av dricksvattenledning mellan Tingstäde och Visby kommer
att sker under 2016. De första ca: 2 km består av en ståltub där punktkorrosion har
uppstått inne i Tingstäde samhälle med flera vattenläckor som följd. De första 7-800 m
måste därför bytas skyndsamt ut då Visbys och södra Gotlands dricksvattenförsörjning är
helt beroende av dricksvatten från Tingstäde vattenverk.
Den totala investeringsutgiften uppgår till 3 000 tkr. Totalt 1 000 tkr disponeras ur budget
2016 projekt nr 12579.
En ny fond har skapats 2016 för VA-verksamheten som ska komma hela VA-kollektivet
tillgodo på Gotland. Fonden har skapats med stöd av Vattentjänstlagen § 30 samt
rekommendation nr 18 från Rådet för kommunal redovisning.
___
Protokollsutdrag
RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/247
20 juni 2016

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Ansökan om tilläggsanslag för Roma VA-verk
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 3 000 000 kronor avseende
investeringar i Roma VA-verksamhet.

•

Medel anvisas via investeringsfond för VA-verksamhet.

Ärendebeskrivning

Vattenverket i Roma behöver byggas om avseende mikrobiologiska barriärer för att
uppfylla SLVFS 2001:30. Arbetena skall vara klara senast 2016-12-31. Det kommer
att installeras ultrafilter samt en modernisering av desinfektion och reservkraft.
Den totala investeringsutgiften för ombyggnad av VA-verk uppgår till 3 500 000
kronor. 500 000 kronor disponeras ur budget 2016 projekt nr 125 00 Ombyggnad
VA-verk.
Bedömning

Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 3 000 000
kronor och att finansiering sker genom ianspråktagande ur investeringsfonden för
VA-verksamhet.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Tekniska förvaltningen, Serviceförvaltningen
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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

Tekniska nämnden 2016-03-23

TN §

51

Protokoll

Ansökan om tilläggsanslag för Roma VA-verk

TN 2016/623
TKF 8 mars 2016

Tekniska nämndens beslut


Tekniska nämnden ansöker hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 3 000 tkr för
investeringsutgifter avseende Roma VA-verk.



Finansiering sker med 3 000 tkr ur Investeringsfond för VA verksamheten konto
239600.

Bedömning
Enligt teknikförvaltningens bedömning behövs 3 000 tkr i tilläggsanslag för att
investeringarna ska kunna genomföras. Finansiering sker genom ianspråktagande ur
investeringsfonden för VA-verksamheten. Totalt uppgår fonden till 11 875 tkr.
Investeringen beräknas att genomföras under år 2016.
Investeringar för anläggningsarbeten vid Roma vattenverk behövs med totalt 3 000 tkr.
Den totala investeringsutgiften uppgår till 3 500 tkr. Totalt 500 tkr disponeras ur budget
2016 projekt nr 125 00 Ombyggnad VA-verk.
Vattenverket behöver byggas om avseende mikrobiologiska barriärer för att uppfylla
SLVFS 2001:30. Arbetena skall vara klara senast 2016-12-31. Det kommer att installeras
ultrafilter samt en modernisering av desinfektion och reservkraft.
En ny fond har skapats 2016 för VA-verksamheten som ska komma hela VA-kollektivet
tillgodo på Gotland. Fonden har skapats med stöd av Vattentjänstlagen § 30 samt
rekommendation nr 18 från Rådet för kommunal redovisning.
___

Protokollsutdrag
RS
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/521
20 juni 2016

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för VA-ledning Västergarn - Sanda
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 449 000 kronor avseende
investeringar för VA-ledning i Västergarn - Sanda.

•

Medel anvisas via investeringsfond för VA-verksamhet.

Ärendebeskrivning

Under perioden 2011-2014 har nya VA-ledningar anlagts vid Västergarn Klintehamn, området Sanda - Västergarn. Jämfört med beslutad investeringsbudget
redovisar projektet ett underskott efter projektets avslut. Underskott uppgår till
449 000 kronor, vilket tekniska nämnden äskar medel för att täcka. Total
investeringskostnad uppgår till 5 699 000 kronor.
Bedömning

Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 449 000
kronor och att finansieringen sker genom ianspråktagande ur investeringsfonden för
VA-verksamhet.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska förvaltningen
Serviceförvaltningen
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Tekniska nämnden 2016-04-27

Protokoll

TN § 79

Tilläggsanslag för VA-ledning Västergarn

AU §

TN 2016/748

29

Tekniska nämndens beslut


Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden




Tekniska nämnden ansöker hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 449 tkr
för att avsluta investeringsprojektet ”Västergarn - Klintehamn VA-ledning”
projektnummer 12427.
Finansiering sker med 449 tkr ur Investeringsfond för VA verksamheten konto
239600.

Nya VA ledningar har anlagts vid Västergarn - Klintehamn under perioden 2011-2014.
De totala investeringsutgifterna uppgår till 5 699 tkr vilket redovisas i tabellen.
Årtal
2011
2012
2013
2014
2015
Totalt

Investeringsutgift tkr
24
103
4 813
756
3
5 699

Jämfört med investeringsbudgeten redovisas ett budgetunderskott med 449 tkr.
En ny fond har skapats 2016 för VA-verksamheten som ska komma hela VA-kollektivet
tillgodo på Gotland. Fonden har skapats med stöd av Vattentjänstlagen § 30 samt
rekommendation nr 18 från Rådet för kommunal redovisning.
Investeringsprojektet för anläggning av VA vid Västergarn - Klintehamn ska avslutas.
Projektet redovisar ett budgetunderskott med 449 tkr vilket behöver täckas genom
tilläggsanslag.
Finansiering sker genom ianspråktagande ur investeringsfonden för VA-verksamheten.
Totalt uppgår fonden till 11 875 tkr.

___
Protokollsutdrag:
RS
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/341
8 juli 2016

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Omdisponering av budgetmedel VA-ledning Västergarn Klintehamn
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden medges omdisponering av medel 4 000 000 kronor
avseende investeringar för VA-ledning i Västergarn i samband med att
trafikverket anlägger en ny cykelbana mellan Västergarn och Klintehamn.

Ärendebeskrivning

Bakgrunden till investeringsprojektet är att Vägverket har för avsikt att bygga en ny
cykelbana mellan Västergarn och Klintehamn 2017. De har tidigare gjort en förfrågan
huruvida Region Gotland är intresserade av samförläggning då vår VA-överföring går
samma sträcka. Våra ledningar utefter sträckan är byggda under mitten av 80-talet
och är i mycket dåligt skick. Vattenledningen är direkt kritisk för vattenförsörjningen
av södra Gotland.
Teknikförvaltningen bedömer att medel måste omdisponeras inom befintlig
investeringsbudget för att finansiera anläggning av vatten- och avloppsledning mellan
Västergarn och Klintehamn. Den totala investeringsutgiften för ledningsdragningen
beräknas till 10 000 000 kronor.
Medel föreslås omdisponeras 2016 till nytt investeringsprojekt för anläggning av
vatten och avloppsledningar mellan Västergarn och Klintehamn med 4 000 000
kronor. Investeringsprojektet erhåller separat projektnummer. Återstående
investeringsutgifter med 6 000 000 kronor ska finansieras i 2017 års
investeringsbudget.
Bedömning

Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges omdisponering av
budgetmedel för VA-investering i Västergarn – Klintehamn. Omdisponering medel
från projekt 12454, Gotlands vattenförsörjning till VA-ledning Västergarn
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska förvaltningen, serviceförvaltningen, ekonomi
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Tekniska nämndens arbetsutskott 2016-06-15

TN §

150

Protokoll

Omdisponering av medel för ledningar VästergarnKlintehamn
Dnr TN 2016/1523

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden, 2016, omdisponerar medel med 4,0 mnkr till investeringar i vattenoch avloppsledningar mellan Västergarn och Klintehamn.

•

Medel omdisponeras med totalt 4,0 mnkr från projekt 12454 ”Gotlands
vattenförsörjning”.

Bakgrunden till investeringsprojektet är att Vägverket har för avsikt att bygga en ny
cykelbana mellan Västergarn och Klintehamn 2017. De har tidigare gjort en förfrågan
huruvida Region Gotland är intresserade av samförläggning då vår VA-överföring går
samma sträcka. Våra ledningar utefter sträckan är byggda under mitten av 80-talet och är i
mycket dåligt skick. Vattenledningen är direkt kritisk för vattenförsörjningen av södra
Gotland.
Teknikförvaltningen bedömer att medel måste omdisponeras inom befintlig
investeringsbudget för att finansiera anläggning av vatten- och avloppsledning mellan
Västergarn och Klintehamn. Den totala investeringsutgiften för ledningsdragningen
beräknas till 10,0 mnkr.
Medel föreslås omdisponeras 2016 till nytt investeringsprojekt för anläggning av vatten och
avloppsledningar mellan Västergarn och Klintehamn med 4,0 mnkr. Investeringsprojektet
erhåller separat projektnummer. Återstående investeringsutgifter med 6,0 mnkr ska
finansieras i 2017 års investeringsbudget.
____
Protokollsutdrag:

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/342
20 juni 2016

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för VA-utbyggnad vid Lunds Kneippbyn
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 2 328 000 kronor avseende
investeringar för VA-utbyggnad vid Lunds - Kneippbyn.

•

Medel anvisas via investeringsfond för VA-verksamhet.

Ärendebeskrivning

Under perioden 2012-2014 har nya VA-ledningar anlagts vid Lund – Kneippbyn.
Jämfört med beslutad investeringsbudget redovisar projektet ett underskott efter
projektets avslut. Underskott uppgår till 2 328 000 kronor, vilket tekniska nämnden
äskar medel för att täcka. Total investeringskostnad uppgår till 8 829 000 kronor.
Bedömning

Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 2 328 000
kronor och att finansiering sker genom ianspråktagande ur investeringsfonden för
VA-verksamhet.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska förvaltningen, Serviceförvaltningen

1 (1)

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

Tekniska nämnden 2016-04-27

Protokoll

TN § 80

Tilläggsanslag för VA-utbyggnad vid Lunds Kneippbyn

AU §

TN 2016/749

30

Tekniska nämndens beslut


Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden


Tekniska nämnden ansöker hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 2 328 tkr för
att avsluta investeringsprojektet ”Lunds - Kneippbyn” projektnummer 12654.

 Finansiering sker med 2 328 tkr ur Investeringsfond för VA- verksamheten konto
239600.
Nya VA ledningar har anlagts vid Lunds - Kneippbyn under perioden 2012-2014. De
totala investeringsutgifterna uppgår till 8 829 tkr vilket redovisas i nedanstående tabell.
Årtal
2012
2013
2014
Totalt

Investeringsutgift, tkr
1 057
4 591
3 181
8 829

Jämfört med investeringsbudgeten redovisar projektet ett budgetunderskott med
totalt 2 328 tkr.
En ny fond har skapats 2016 för VA-verksamheten som ska komma hela VA-kollektivet
tillgodo på Gotland. Fonden har skapats med stöd av Vattentjänstlagen § 30 samt
rekommendation nr 18 från Rådet för kommunal redovisning.
Investeringsprojektet för anläggning av VA vid Lunds - Kneippbyn ska avslutas.
Projektet redovisar ett budgetunderskott med 2 328 tkr vilket behöver täckas genom
tilläggsanslag.
Finansiering sker genom ianspråktagande ur investeringsfonden för VA-verksamheten.
Totalt uppgår fonden till 11 875 tkr.
___
Protokollsutdrag: RS
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/343
20 juni 2016

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för VA-verk i Ljugarn
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 2 885 000 kronor avseende
investeringar för VA-verk i Ljugarn.

•

Medel anvisas via investeringsfond för VA-verksamhet.

Ärendebeskrivning

Nytt vattenverk har anlagts i Ljugarn och de totala investeringsutgifterna uppgår till
6 885 000 kronor. Ursprunglig budget för projektet uppgick till 4 600 000 kronor.
Mot bakgrund av detta ansöker Tekniska nämnden om tilläggsanslag för att täcka
underskottet för investering.
Bedömning

Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 2 885 000
kronor och att finansiering sker genom ianspråktagande ur investeringsfonden för
VA-verksamhet.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska förvaltningen, Serviceförvaltningen

1 (1)

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

Tekniska nämnden 2016-04-27

Protokoll

TN § 81

Tilläggsanslag för VA-verk i Ljugarn

AU §

TN 2016/841

31

Tekniska nämndens beslut


Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden




Tekniska nämnden ansöker hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 2 348 tkr
för att avsluta investeringsprojektet ”Ljugarns Vattenverk” projektnummer
12517.
Finansiering sker med 2 348 tkr ur Investeringsfond för VA verksamheten
konto 239600

Nytt Vattenverk har anlagts i Ljugarn och de totala investeringsutgifterna uppgår till
6 885 tkr. Den totala budgeten har uppgått till 4,6 mnkr. I beslut från TN§ 163 föreslogs
en omdisponering med 2,5 mnkr, vilket inte har genomförts. Förklaringen är att det
saknades medel för att täcka omdisponeringen från föreslaget investeringsprojekt
(Burgsvik Klintehamn VA-ledningar).
Investeringsprojektet för anläggning av Ljugarns VA-verk ska avslutas. Projektet
redovisar ett budgetunderskott med 2 348 tkr vilket behöver täckas genom
tilläggsanslag.
Finansiering sker genom ianspråktagande ur investeringsfonden för VA-verksamheten.
Totalt uppgår fonden till 11 875 tkr.
___
Protokollsutdrag:
RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/394
5 juli 2016

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag. Evakueringslokaler för psykiatrin
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 2 000 000 kronor för hyra av
evakueringslokaler till ombyggnation av psykiatrin.

•

Finansiering sker via tekniska nämndens egna kapital.

Ärendebeskrivning

Beslut som fattades av tekniska nämnden avseende tilläggsanslag för hyra av
evakueringslokaler för psykiatrin har inte blivit verkställt under 2015. För att täcka
kostnader för hyra av paviljonger behövs ett tilläggsanslag med 2 000 000 kronor.
Den omfattande ombyggnationen och renoveringen gör att det inte möjligt att
behålla någon av de befintliga verksamheterna i byggnaderna under pågående
entreprenadarbete och ett behov av hyra ytterligare paviljonger har uppstått.
Bedömning

Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med
2 000 000 kronor och att finansiering sker via tekniska nämndens eget kapital.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska förvaltningen, Serviceförvaltningen ekonomi

1 (1)

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

Tekniska nämnden 2016-05-25

Protokoll

TN §

109

Tilläggsanslag för evakueringslokaler för psykiatrin

AU §

49

Dnr TN 2014/929

Tekniska nämndens beslut


Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden


Tekniska nämnden ansöker hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 2,0 mnkr
för hyra av evakueringslokaler till psykiatrin.



Finansiering sker med 2,0 mnkr ur tekniska nämndens egna kapital konto
201116

Bedömning
Det beslut som fattades av tekniska nämnden avseende tilläggsanslag för hyra av evakueringslokaler har inte blivit verkställt under år 2015. För att täcka kostnader för hyra av
paviljonger behövs ett tilläggsanslag med 2,0 mnkr, vilket föreslås disponeras ur det egna
kapitalet för teknikförvaltningen. Det egna kapitalet för teknikförvaltningen uppgår i
maj 2016 till 23 914 tkr.
Regionstyrelsen tog beslut 2016-04-07 om att allt utnyttjande av eget kapital under 2016
måste godkännas av regionstyrelsen. Ärenden skickas därför till regionstyrelsen för beslut.
Bakgrund
Tekniska nämnden beslutade 2015-03-25 att bevilja fastighetsförvaltningsavdelningen
tilläggsanslag med 2,0 mnkr avseende förhyrning av paviljonger på Korpen 5 i samband
med renovering samt om- och tillbyggnad av hus 03 på Korpen.
Tekniska nämnden beslutade att medel skulle disponeras ur tekniska nämndens egna
kapital med totalt 2,0 mnkr.
I samband med renovering och ombyggnad/lokalanpassning av HSF:s lokaler för psykiatrisk vård, hus 03, på Korpen (redovisad och beslutad i Strategisk plan och budget för
2013 – 2016), framgick att ett eventuellt beslut om utökat uppdrag för ombyggnad av
lokaler för psykiatrin, till att även omfatta delar av öppenvården, skulle kunna medföra
att ytterligare evakueringslokaler kommer att krävas.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tekniska nämnden 2016-05-25

Protokoll

TN § 109 forts
Den fortsatta projekteringen har visat att stora delar av verksamheten kan evakueras till
befintliga lokaler inom Korpen 5 och Abborren 9, men för att klara hela evakueringen
så krävs ytterligare ca 140 m2 paviljonger mot vad som tidigare redovisats.
Den omfattande ombyggnaden och renoveringen med bl.a. stambyte, både på värme
och va - installationerna, gör att det inte är möjligt att behålla någon av de befintliga
verksamheterna i byggnad 03, under pågående entreprenadarbeten.
Teknikförvaltningen bedömde att tilläggsanslag bör begäras för utökade driftkostnader
som uppstår i samband med uppställning och förhyrning av de evakueringslokaler som
krävs för genomförande av renoveringsarbeten, stambyte mm, samt om- och tillbyggnad
vid hus 03, psykiatrins lokaler på Korpen 5 i Visby.
Eftersom evakueringslokalerna är tillfälliga, 16 månader, så bör kostnaderna för hyra
och uppställning mm inte belasta investeringsbudgeten, utan dessa kostnader skall klassificeras som ändrad verksamhet inom fastighetsförvaltningsavdelningens uppdrag och
därmed belasta driftbudgeten. För att täcka kostnaderna föreslogs att finansiering sker i
tekniska nämndens egna kapital.

___
Protokollsutdrag:
RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/395
5 juli 2016

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag. Exploateringsverksamhet 2016
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 14 179 500 kronor för
exploateringsprojekt vid yttre A7-området i Visby

•

Tilläggsanslag avseende exploateringsprojekt vid bryggeriet i Visby hamn är ej
längre aktuellt varvid det äskandet makuleras.

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden har ansökt om medel för 2 exploateringsprojekt under 2016,
bryggeriet i Visby hamn och vid yttre A7- området. I och med förändrade
redovisningsrutiner avseende exploateringsverksamheterna så blev dessa två projekt
av misstag inte medtagna i kompletteringsbudgeten för 2016.
Ansökan om tilläggsanslag för yttre A7 – området uppgår till 14 179 500 kr
Ansökan om tilläggsanslag för bryggeriet i Visby uppgick till 17 952 200 kr
Bedömning

Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med
14 179 500 kronor för exploateringsprojekt yttre A7 – området. Tilläggsanslag
avseende bryggeriet i Visby utgår.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska förvaltningen,
Serviceförvaltningen, ekonomi

1 (1)

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

Tekniska nämnden 2016-05-25

Protokoll

TN §

110

Tilläggsanslag för exploateringsverksamhet 2016

AU §

50

Dnr TN 2016/974

Tekniska nämndens beslut


Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden


Tekniska nämnden ansöker hos regionfullmäktige om tilläggsanslag med
17 952,2 tkr för exploateringsprojekt vid bryggeriet i Visby.



Tekniska nämnden ansöker hos regionfullmäktige om tilläggsanslag med
14 278,5 tkr för exploateringsprojekt vid yttre A7-området i Visby.

Bedömning
För att exploateringsprojektet vid bryggeriet i Visby ska kunna genomföras behövs
tilläggsanslag med 17 952,2 tkr.
För att exploateringsprojektet vid yttre A7 i Visby ska kunna genomföras behövs
tilläggsanslag med 14 179,5 tkr.
Tilläggsanslagen för ovanstående projekt ingick inte i kompletteringsbudget 2016. Förklaringen till att projekten inte ingick i kompletteringsbudgeten är de nya redovisningsrutiner som införts from 2015. I och med det förändrade redovisningsrutinerna avseende exploateringsverksamheten så blev dessa två projekt av misstag inte medtagna i
kompletteringsbudgeten 2016.
Bakgrund
Regionfullmäktige, § RF 2015/225, upprättade under 2015 ett ramavtal med Spendrups
Bryggeri AB angående avtal om mark för bryggeri i Visby hamn. Regionstyrelsen medgavs tilläggsanslag för en investering under 2015-2017 på brutto18 000 tkr för utgifter i
samband med rivning, sanering, anslutande markarbeten, fastighetsbildning och detaljplanearbete. Tekniska nämnden fick i uppdrag att genomföra åtgärder i form av rivning,
sanering, fastighetsbildning m.m. Under 2015 uppgick investeringsutgifterna till totalt
47,8 tkr vilket innebar ett budgetöverskott med 17 952,2 tkr.
Tilläggsanslaget ska finansieras via försäljningsinkomster.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tekniska nämnden 2016-05-25

Protokoll

TN § 110 forts
Tilläggsanslag för exploateringsverksamheten i Region Gotland tilldelades tekniska
nämnden med 15 000 tkr enligt beslut om exploateringsverksamhet RF 2015/282.
Under 2015 uppgick investeringsutgifterna till totalt 820,5 tkr vilket innebar ett budgetöverskott med 14 179,5 tkr. Tilläggsanslaget ska användas för exploatering av yttre A7.
Tilläggsanslaget ska finansieras via försäljningsinkomster.

___
Protokollsutdrag:
RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/453
4 juli 2016

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Begäran till regionfullmäktige om tilläggsanslag för 2016
Förslag till beslut

•

Begäran om tilläggsanslag avslås

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att hos regionfullmäktige begära ett
tilläggsanslag på 80 miljoner kronor.
Hälso- och sjukvårdsnämnden konstaterar att den nettokostnadsutveckling som blev
ett faktum 2015 tillsammans med den nettokostnadsutveckling som förväntas under
2016 troligen medför ett underskott mot budget på minst 80 miljoner kronor.
Den medicinska och medicintekniska utvecklingen påverkar många patienter positivt
men bidrar också till kostnadsutvecklingen.
Det effektiviseringsarbete som hälso- och sjukvårdsnämnden arbetar med tar tid.
Implementeringen av Struktur 2015 och åtgärder enligt den åtgärdslista som
verksamheten arbetar efter har ännu inte gett tillräcklig ekonomisk effekt.

Bedömning

Region Gotland har ett mycket ansträngt ekonomiskt läge. Den senaste årsprognosen
som gjorts (maj 2016) pekar på ett underskott på 23 miljoner kronor. Till stor del
beror underskottet på den ekonomiska obalans som råder inom hälso- och
sjukvården.
I samband med regionfullmäktiges behandling av delårsrapport 1, 2016-06-20 § 88
beslutades att ge regionstyrelsen i uppdrag att, i samarbete med hälso- och
sjukvårdsnämnden och socialnämnden, kvalitetssäkra och följa upp planerade och
beslutade åtgärder samt nämndövergripande frågor för att nå ekonomisk balans inom
respektive nämnd.
En arbetsgrupp under ledning av regiondirektören har bildats och resultatet av
arbetet kommer att presenteras under hösten.
1 (2)

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 2016/453

Regionfullmäktige har också beslutat om (RF 2016-04-25 § 57) att införa resultatkrav
på samtliga nämnder utom hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden under
2016. Syftet är att gemensamt inom Region Gotland åstadkomma en ekonomi i
balans samt så långt det är möjligt nå de ekonomiska målen och ha en god
ekonomisk hushållning. Resultatkrav innebär att nämnden ska nå ett resultat som är
bättre än den beslutade budgeten. Samtliga nämnder arbetar för att nå målet och
anser det möjligt att nå.
Trots dessa åtgärder har inte Region Gotland balans i ekonomin och riskerar för
andra året i rad att redovisa ett negativt resultat. Den negativa prognosen gör det
omöjligt att föreslå att hälso- och sjukvårdsnämnden beviljas det begärda
tilläggsanslaget trots att beslutet medför negativa effekter för verksamheten.
Regionfullmäktige har precis antagit nya ekonomiska mål. Två av målen är att årets
ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaderna samt att det
budgeterade resultatet ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden. Dessa mål är
satta utifrån att ekonomin ska vara i balans ur ett generationsperspektiv.
Att nå dessa mål är av största vikt inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. En
ekonomi i balans utifrån satta mål medför även ökad handlingsberedskap och
möjlighet att hantera situationer som denna. Där kostnadsutvecklingen och den
medicinska och medicintekniska utvecklingen går snabbare än den tid det tar att ställa
om resursanvändandet.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden

2 (2)

REGION GOTLAND

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2016-06-15

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

2016-06-01
2016-06-07

HSN § 235 Begäran till regionfullmäktige om
tilläggsanslag för 2016
HSN 2016/294 Missiv daterad 8 juni 2016
Tjänsteskrivelse daterad 8 juni 2016

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att begära av regionfullmäktige ett
tilläggsanslag på 80 miljoner kronor.

Reservationer

Inger Harlevi (M), Bengt Hedberg (M), Sigbritt Ortman (M), Bibbi Olsson (C), Curt
Broberg (C) och Torbjörn Nordström (C) reserverar sig mot beslutet.

Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet. Förslaget som finns
bland handlingarna har behandlats av arbetsutskottet på ett extra sammanträde den 7
juni. Efter maj månads ekonomiska rapport är förvaltningens förslag till beslut ett
tilläggsanslag på 80 miljoner kronor.
Yrkanden

Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar att hälso- och sjukvårdsnämnden begär
av regionfullmäktige ett tilläggsanslag på 80 miljoner kronor.
Inger Harlevi (M), Bengt Hedberg (M), Sigbritt Ortman (M), Bibbi Olsson (C), Curt
Broberg (C) och Torbjörn Nordström (C) yrkar med anledning av framlagt förslag
om tilläggsanslag för 2016 att:
1. regionfullmäktige beslutar att avstå från sparbetingskravet genom att bevilja
hälso- och sjukvårdsnämnden ett tilläggsanslag 2016 på 13,3 miljoner.
2. hälso- och sjukvårdsnämnden hos regionstyrelsen begär att ledningskontoret
får i uppdrag att skyndsamt utreda lämpligaste organisationsmodell för driften
av sjukhuset samt att utreda möjligheten att sjukhuset får en särskild styrelse
som består av såväl politiker som profession.
3. arbetet med förändrad schemaläggning påskyndas, att förvaltningen till
nämnden redovisar en tidsplan för detta.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande

9

REGION GOTLAND

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2016-06-15

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

2016-06-01
2016-06-07

4. fortsatt implementering av RAK påskyndas, tidsplan för genomförande samt
förväntad besparing redovisas till nämnden.
5. vårdnära service implementeras i ett brett perspektiv och att den tjänsten
konkurrensutsätts/upphandlas.
6. det läggs ett generellt sparbeting på förvaltningen att sänka de administrativa
kostnaderna med 10 procent gentemot budget.
7. hälso- och sjukvårdsnämnden tillskriver Sveriges Kommuner och Landsting
och begär att de agerar gentemot staten i frågan gällande att kostnaderna för
rättpsykiatrisk vård hamnar på landstingen.
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar avslag på ovanstående yrkanden, punkt
2-7 eftersom han anser att dessa behöver beredas. Yrkandena kan tas upp på
kommande arbetsutskott.
Ordföranden ställer frågan om beslut om tilläggsanslagets summa kan fattas först och
därefter övriga yrkanden. Han finner att hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner den
ordningen.
Ordföranden ställer sitt eget yrkande om tilläggsanslag på 80 miljoner kronor mot
Inger Harlevi (M), Bengt Hedberg (M), Sigbritt Ortman (M), Bibbi Olsson (C), Curt
Broberg (C) och Torbjörn Nordströms (C) yrkande, punkt 1, om tilläggsanslag på
13,3 miljoner kronor och finner att det egna förslaget har vunnit bifall.
Votering begärs.
Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för begäran av regionfullmäktige om ett tilläggsanslag på 80 miljoner kronor
Nej-röst för begäran av regionfullmäktige om ett tilläggsanslag på 13,3 miljoner
kronor.
Voteringens utfall:
7 ja-röster: Leif Dahlby (S), Susanne Hafdelin (S), Lennart Petersson (S), Boel Jormer
(S), Viveca Bornold (MP), Jennie Jarve (V) och Stefaan De Maecker (MP).
6 nej-röster: Bibbi Olsson (C), Curt Broberg (C), Torbjörn Nordström (C), Inger
Harlevi (M), Bengt Hedberg (M) och Sigbritt Ortman (M).
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar hälso- och sjukvårdsnämnden enligt
ordförandens förslag.
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Ordföranden ställer Inger Harlevi (M), Bengt Hedberg (M), Sigbritt Ortman (M),
Bibbi Olsson (C), Curt Broberg (C) och Torbjörn Nordströms (C) yrkanden enligt
punkt 2-7 mot sitt eget yrkande om avslag och finner att det egna förslaget har vunnit
bifall.
Votering begärs.
Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för avslag
Nej-röst för bifall
Voteringens utfall:
7 ja-röster: Leif Dahlby (S), Susanne Hafdelin (S), Lennart Petersson (S), Boel Jormer
(S), Viveca Bornold (MP), Jennie Jarve (V) och Stefaan De Maecker (MP).
6 nej-röster: Bibbi Olsson (C), Curt Broberg (C), Torbjörn Nordström (C), Inger
Harlevi (M), Bengt Hedberg (M) och Sigbritt Ortman (M).
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar hälso- och sjukvårdsnämnden enligt
ordförandens förslag och samtliga yrkanden avslås.
Bakgrund AU § 226

Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet. Månadsrapporten för
maj månad är inte färdig utan presenteras på nämndens sammanträde den 15 juni.
Utifrån månadsrapporten kommer även summan för tilläggsanslaget att kunna
fastställas. Hälso- och sjukvården är en svårprognostiserad verksamhet men mycket
varierande kostnader mellan månaderna.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvården konstaterar att den kostnadsutveckling som blev faktum 2015
tillsammans med den nettokostnadsutveckling som förväntas under 2016 ger hälsooch sjukvården en minusprognos med 80 miljoner efter april månad. I prognosen är
ekonomiska effekter av effektiviseringar nödvändiga. Den bedömda helårsprognosen
bygger på en nettokostnadsutveckling på 1,8 procent. Detta är betydligt lägre än vad
verksamheten har till och med april.
Den medicinska och medicintekniska utvecklingen påverkar många patienter positivt
men bidrar också till kostnadsutvecklingen. Antalet äldre som lever med svår sjukdom
ökar. Den psykiska ohälsan ökar nationellt och på Gotland. Effektiviseringsarbete tar
tid. Implementering av Struktur 2015 och åtgärder enligt den åtgärdslista som
verksamheten arbetar efter har ännu inte gett tillräcklig ekonomisk effekt.
Justeringsman
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Begäran om tilläggsanslag

Med hänvisning till ovanstående begär hälso- och sjukvårdsnämnden ett tilläggsanslag
på XX kronor för 2016 års verksamhet för att säkra God Vård till gotlänningar och
besökare och samtidigt kraftfullt fortsätta det effektiviseringsarbete som pågår.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

Ärendet lämnas öppet till nämnden.

Expedieras:
Regionfullmäktige
Justeringsman
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Handlingstyp Missiv

Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör

Datum 8 juni 2016

Begäran om tilläggsanslag 2016
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden begär av regionfullmäktige ett tilläggsanslag på
XX kronor med hänvisning till inlämnad tjänsteskrivelse.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvården konstaterar att den kostnadsutveckling som blev faktum
2015 tillsammans med den nettokostnadsutveckling som förväntas under 2016
ger hälso- och sjukvården en minusprognos med 80 miljoner efter april månad.
I prognosen är ekonomiska effekter av effektiviseringar nödvändiga. Den
bedömda helårsprognosen bygger på en nettokostnadsutveckling på 1,8
procent. Detta är betydligt lägre än vad verksamheten har till och med april.
Den medicinska och medicintekniska utvecklingen påverkar många patienter
positivt men bidrar också till kostnadsutvecklingen. Antalet äldre som lever
med svår sjukdom ökar. Den psykiska ohälsan ökar nationellt och på Gotland.
Effektiviseringsarbete tar tid. Implementering av Struktur 2015 och åtgärder
enligt den åtgärdslista som verksamheten arbetar efter har ännu inte gett
tillräcklig ekonomisk effekt.
Begäran om tilläggsanslag

Med hänvisning till ovanstående begär HSN ett tilläggsanslag på XX kronor
för 2016 års verksamhet för att säkra God Vård till gotlänningar och besökare
och samtidigt kraftfullt fortsätta det effektiviseringsarbete som pågår.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
hälso- och sjukvårdsdirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-hsn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör

Datum 8 juni 2016

Begäran om tilläggsanslag 2016
God Vård – nationella indikatorer

Hälso- och sjukvården har både ett uppdrag att ge en ”God vård” enligt
socialstyrelsens nationella indikatorer som kan sammanfattas i sex ormråden
• kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård
• säker hälso- och sjukvård
• patientfokuserad hälso- och sjukvård
• effektiv hälso- och sjukvård
• jämlik hälso- och sjukvård
• hälso- och sjukvård i rimlig tid
samt ett uppdrag att inte använda mer resurser än de anslag som beslutats av
regionfullmäktige samt andra medel som hälso- och sjukvården kan erhålla till
exempel via statliga stimulansbidrag, patientavgifter och utomlänsintäkter från
andra landsting.
Under lång tid, med undantag för 2013, har dessa båda uppdrag inte kunnat
uppfyllas. Uppdraget ”God vård” har i hög grad tillgodosetts, dvs
gotlänningarna har tillgång till en evidensbaserad, säker vård med hög
tillgänglighet, på jämlika villkor där patientfokusering blivit allt tydligare och
där effektivitetsmåtten visar att varje enskild prestation är kostnadseffektiv
men att antalet insatser gör att kostnaderna är för höga i förhållande till budget.
Utveckling och resultat 2015

Inför 2015 var alla medvetna om att en budget i balans inte var realistisk för
Hälso- och sjukvården under 2015. Detta har kommunicerats under lång tid,
såväl hösten 2014 och inte minst i Strategisk plan och budget för 2016-2018
där det strukturella underskottet beskrevs.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-hsn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Att budgetberedning och Regionfullmäktige också lyssnat och förstått Hälsooch sjukvårdens situation och behov framgår också i den budgettilldelning som
beslutades inför budget 2016.
Trots detta blev det ekonomiska resultatet för 2015 betydligt sämre än
förväntat och därmed även en högre nettokostnadsutveckling än förväntat.
Den medicinska och medicinsktekniska utvecklingen med nya
behandlingsmetoder är en stor del i den höga nettokostnadsutvecklingen, men
även den i vissa stycken besvärliga bemanningssituationen gjorde att
nettokostnaden blev högre än förväntat. Under slutet av 2015 blev också fler
personer dömda till rättspsykiatrisk vård vilket direkt påverkar hälso- och
sjukvårdens kostnader. Nettokostnadsutvecklingen är inte högre på Gotland
utan ligger i nivå med genomsnittet i riket.
Detta tillsammans med att åtgärderna, vissa baserat på Struktur 2015 och andra
utifrån inkomna besparingsförslag, inte gav tillräckligt stor ekonomisk effekt
gjorde att 2015 avslutades med en hög kostnadsutveckling och ett mycket stort
negativt resultat. Ett skäl till att effekterna på vidtagna åtgärder inte gav
tilläcklig effekt är att förändringsarbetet många gånger tar längre tid att
förankra och genomföra än önskvärt framförallt ur ett ekonomiskt perspektiv.
Det kraftigt negativa resultatet på – 123 miljoner och en
nettokostnadsutveckling på 5,9 procent gav Hälso- och sjukvården ett betydligt
sämre utgångsläge inför 2016 än förväntat.
Exempel på nya möjligheter/metoder till behandling

Nedan redovisas ett antal nya möjligheter och behandlingsmetoder som är
mycket positiva för patienterna men som också leder till ökade kostnader.
Pet-scan en special datortomografi(DT) med lysande kontrast där man letar
dottersvulster inför behandlingsstart, finns för närvarande endast på
universitetssjukhus; den görs oavsett tidigare datortomografi som är gjord i
Visby.
HIPEC dvs cellgiftsbehandling direkt i bukhålan under operation, utförs efter
avancerad stor buk-kirurgi.
Metastas kirurgi dvs avancerad kirurgi för dottersvulster i t.ex. lunga, lever
utförs i en helt annan utsträckning än tidigare, kan ske flera gånger på samma
patient när cancern tagit fart igen, ibland med flera års mellanrum. Påverkar
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överlevnaden av olika cancersjukdomar i stor utsträckning och det innebär ett
ökat antal cancerpatienter under behandling.
Minimalinvasiv kirurgi robot-assisterad ”titthålskirurgi” som är ett
utvecklingsområde inom flera typer av operationer. Än så länge har det varit
vanligast vid urologiska operationer men kommer allt mer vid även andra typer
av operationer. Behandling med robot-assisterad ”titthålskirurgi” kräver stora
investeringar och tar längre tid än med öppen kirurgi, varför styckpriset för en
sådan behandling är betydligt högre. Initialt har det även förekommit vissa
bekymmer med komplikationer vilket också bidrar till höga kostnader.
Botande behandling av hepatit C – kostsamma läkemedel som botar hepatit
C i olika stadier. Olika behandlingslängd beroende på vilket stadium patienten
befinner sig i, kan variera från 8-ca20 veckor. En behandling på 8 veckor har
en kostnad på ca 300 Tkr. Vid 20 patienter ger detta en kostnad på ca 9
miljoner vid genomsnittlig behandlingstid på 12 veckor. Vid behandling borde
smittspridning i samhället minska och på sikt sänka kostnaderna för hepatit-C
behandling. Problemet i nuläget är att alla patienter inte är identifierade och de
som är svårast att identifiera och därmed att behandla är yngre personer som
missbrukat intravenösa droger.
Icke botande men livsförlängande läkemedel inom cancerområdet –
Vissa behandlingsmetoder inom cancerområdet är inte botande men med
påtaglig effekt på överlevnaden. För patienter med en svår cancersjukdom är
även livsförlängande behandlingar av stort värde. De livsförlängande
behandlingarna kan vara allt från en relativt kort tid, till flera år. Att hinna
planera för sin bortgång, ta ett värdigt farväl av nära och kära eller att helt
enkelt hinna njuta ytterligare en tid av allt i livet som betyder något. Exempel
på patientgrupper där detta är relativt vanligt är bröstcancerpatienter, patienter
med cancer i tarmarna, lungcancer och malignt melanom. Kostnaden för sådan
typ av behandling varierar men behandlingskostnader mellan 50-100 tkr per
patient och månad är inte ovanligt.
Ärftlighetsutredningar till genetisk enhet t.ex. för att kartlägga genetiska
risken för malign sjukdom.
Immunohistokemi vid PAD-svar (mikroskopisk vävnadsundersökning) dvs
markörer/antikroppar som identifierar tumörtyp inför bedömning av specifik
behandling för varje patient.
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Fortsatt utveckling inom behandlingsområdet på Gotland och
nationellt

Ekonomirapporten från SKL som presenterades i oktober 2015 visade en
prognos, för hälso- och sjukvårdens kostnader, i fasta priser, som inte längre är
på 1,6 procent som SKL använt i tidigare beräkningar, utan på 2,5 procent.
När SKL i samband med bokslutet 2015 redovisade nettokostnadsutvecklingen
för Hälso- och sjukvården hade prognosen inte slagit in utan resultatet visar på
en nettokostnadsutveckling på 3,1 procent. För Gotlands del innebär detta ett
behov av uppräkning med 41 miljoner om kostnadsutvecklingen skulle följa
nationell utveckling, dvs 25 miljoner mer än vad som fanns med i
förutsättningarna vid beräkningen av budgeten inför 2015.
Nettokostnadsutvecklingen totalt för landstingen blev 5,4 procent för år 2015.
Budget 2016 förutsättningar

I samband med att Strategisk plan och budget för 2016 gjordes en
sammanställning och behovet av budgettillskott beräknades och
kommunicerades utifrån flera antaganden:
• Ett strukturellt underskott på ca 50 miljoner
• Möjliga effektiviseringar till följd av struktur 2015 och andra åtgärder 15 miljoner
• Påverkan av demografi samt medicinsk och medicinskteknisk
utveckling + 16 miljoner
• Ökade läkemedelskostnader utöver de 16 miljonerna, främst kopplat
till hepatit C-läkemedel, + 10 miljoner
• Ökade hyreshöjningar + 3 miljoner
De 16 miljonerna för medicinsk och medicinskteknisk utveckling tillsammans
med de 10 miljonerna för främst hepatit C-läkemedel, totalt 26 miljoner, är ca 2
procent av nettokostnaderna för hälso- och sjukvården. Den sedan tidigare
beslutade resursfördelningsmodellen bygger på beräkningar som SKL gjort om
hälso- och sjukvårdens nettokostnadsutveckling, i fasta priser, till och med år
2030. Då beräknades nettokostnadsutvecklingen till ca 1,6 % vilket för Hälsooch sjukvården gjorde ca 16 miljoner då nettobudgeten var ca 1 000 miljoner.
Totalt ett behov av tillägg på 64 miljoner, utöver kompensation för
personalkostnader, och kompensation för externa avtal.
Allt jämfört med den budget som hälso- och sjukvården hade att disponera för
2015.
Den av Regionfullmäktige beslutade budgeten för Hälso- och sjukvården 2016
i juni 2015 blev enligt den begärda budgeten, förutom ett sparbeting på 1
procent vilket motsvarar ca 13,5 miljoner.
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Asylsökanden

Ersättning från migrationsverket för asylsökanden inom hälso- och sjukvården
består av tre delar.
• Schablonbelopp per asylsökanden fördelat på 4 olika åldersgrupper
betalas ut kvartalsvis beroende på antal asylsökanden på Gotland.
Beloppet är ca 4000 kronor per kvartal, ca 16000 kronor per år, lite
beroende på åldersgrupp. Ersättningen ska ge kostnadstäckning för
såväl vård, sjukresor, tolkkostnader mm.
• Särskild ersättning för den inledande hälsoundersökningen som ska
erbjudas samtliga asylsökanden med 2 060 kronor per
hälsoundersökning. Ersättningen kan endast rekvireras från
migrationsverket en gång per person.
• Ersättning för kostnadskrävande vård av asylsökande. Migrationsverket
ersätter vård för en asylsökande som överstiger 100 000 kronor. Den
del som migrationsverket ersätter är den del som överstiger de 100 000
kronorna, upp till 100 000 kronor står landstinget för. Ersättning för
kostnadskrävande vård kan enbart erhållas för vård av
sjukdom/funktionshinder som den asylsökande hade redan vid
ankomsten till Sverige, alternativt där det finns en stark koppling till
den flyktsituation som den asylsökande befunnit sig i.
Efter varje år lämnar hälso- och sjukvården statistik till migrationsverket på
antal besök, antal vårdtillfällen antal vårddygn och kostnader för dessa fördelat
på primärvård, specialiserad somatisk vård, psykiatrisk vård, mödravård osv. i
de olika ålderskategorierna. Kostnaderna beräknas på samma sätt som då
hälso- och sjukvården fakturerar andra landsting, dvs med en totalkostnad för
vården, inom den specialiserade vården används DRG-Diagnosrelaterade
grupper som är en medelkostnad för en viss diagnosgrupp baserat på hälsooch sjukvårdens självkostnad. För primärvården beräknas beloppet enligt
styckpris för ett läkarbesök alternativt en sjukvårdande behandling.
Det enda tillfället som hälso- och sjukvården gör en specifik
kostnadsberäkning för en specifik individ är då ett vårdtillfälle kan förväntas
vara ett kostnadsytterfall, en vårdhändelse som bedöms ha en högre kostnad än
kostnadsintervallet för den specifika DRG-gruppen. Då görs en KPPberäkning, kostnad per patient, för att undersöka om vårdtillfället är föremål
för att återsöka ersättning för kostnadskrävande vård.
Hittills under 2016 är två vårdtillfällen identifierade för att återsöka för
kostnadskrävande vård.
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Tidigare år, då antalet asylsökanden på Gotland var förhållandevis litet har vare
sig ersättning från migrationsverket alternativt kostnad för vården varit särskilt
omfattande, mellan 3-500 Tkr. De flesta år har kostnaden varit något lägre än
den totala intäkten för asylsökande. För kvartal 4 2015 erhöll hälso- och
sjukvården ca 4,4 miljoner. Då den stora tillströmningen av asylsökanden kom
till Gotland i november men schablonersättningen gällde för hela kvartalet var
det ca 2 miljoner lägre kostnader än intäkter för hela 2015 för asylsökanden.
Då det är relativt stor eftersläpning av intäkten från migrationsverket har ingen
ersättning förutom återsökta medel för hälsoundersökningar kommit hälsooch sjukvården till del. Återsökning av medel för hälsoundersökningar har
gjorts med 824 Tkr för första kvartalet.
Information från migrationsverket är att för kvartal 1 kommer hälso- och
sjukvården erhålla ersättning i form av schablonbelopp med 4,2 miljoner. Detta
tillsammans med den återsökta ersättningen för hälsoundersökningar ger en
intäkt på 5 miljoner. Den totala vårdkostnaden för asylsökande är för samma
period 6,8 miljoner. Den totala vårdkostnaden inrymmer såväl fasta som
rörliga kostnader. Såväl kostnadsbild som intäkter för resten av 2016 beror
helt och hållet på hur många av de asylsökande som hittills kommit som
stannar på Gotland och hur många nyanlända som kommer till. Prognosen för
2016 utifrån den information som finns i dagsläget är att både kostnader som
intäkter kommer att minska jämfört med det första kvartalet. Bedömningen är
också att asylhälsans uppdrag med hälsoundersökningar kommer att minska
avsevärt.
Utveckling av vårdkonsumtion

Enligt nyligen presenterad statistik från Socialstyrelsen har antal läkarbesök på
Gotland, gjorda av gotlänningar ökat, rikets siffror inom parentes; 1,3 procent
inom primärvården (-1,1), 3,7 procent inom specialiserad somatisk vård (0,6)
och 10,1 procent inom specialiserad psykiatri (1,4). Även besök hos annan
personalkategori än läkare ökar mer än riket, dock är skillnaden inte lika stor.
Statistiken avser förändring mellan 2014 och 2015.
Totalt för den specialiserade vården har besöken ökat med ca 15 000 besök.
Ökningen är flest till antalet för återbesök medan nybesöken står för den
procentuellt högsta ökningen.
Anledningen till att besöken ökar är flera. Som ovan beskrivet sker även
ökningar av besök nationellt. På Gotland har besöken ökat kraftigt inom
psykiatrin. Detta beror bland annat på psykiatrins utvecklingsplan och
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nyuppstartade omvårdnadsteam som ska intensifiera behandling till patienter i
öppenvård så att slutenvård kan undvikas. Inom den psykiatriska vården kan
också färre antal vårdtillfällen och kortare vårdtider redovisas, men en kraftig
ökning av öppenvård. Det finns också studier som visar att allt fler patienter
ringer till 1177 och att allt fler får rådet att söka akutmottagningen. Den
bemanningssituation som råder inom primärvården på läkarsidan med stort
behov av hyrläkare kan också vara bidragande till att fler remisser går vidare till
specialistvården än vad som varit fallet om ordinarie distriktsläkare funnits att
tillgå. Även om befolkningen på Gotland inte ökat mer än marginellt har ca
1000 asylsökande kommit under slutet av 2015. 1000 fler personer på Gotland,
vissa med relativt omfattande behov av vård, påverkar också antal besök vid
jämförelse mellan 2015 och 2016.
Cirka 3200 besök har gjorts av asylsökande under perioden januari-april. De
flesta av besöken har varit inom primärvården, ca 1300 till asylhälsan som
främst hanterar hälsoundersökningarna och ca 900 till övriga primärvården.
Utöver dessa är det främst psykiatrin, akutmottagningen, gynekologin och
mödravården som tagit emot besök av asylsökande. Statistiken kan ännu vara
något missvisande låg, då det initialt förelåg vissa registreringsfel vilket gör att
besöken inte kopplas till asylsökande.
Den demografiska utvecklingen har också i detta sammanhang stor betydelse.
Gotland har en äldre befolkning än genomsnittet i landet och den
demografiska utvecklingen med en allt äldre befolkning innebär att behovet av
framförallt specialiserad vård ökar.
Den rapport som är framtagen kring den psykiska hälsan på Gotland pekar
också på att den psykiska ohälsan är hög på Gotland och högre än i riket.
Påverkan av kostnader för särläkemedel. Då Gotland har en liten befolkning
påverkar kostnaden för läkemedel för mycket ovanliga sjukdomar det
ekonomiska utfallet stort. Under 2016 har Gotland flera fall med ovanliga
sjukdomar och med mycket dyra behandlingar. I ett större landsting med en
större såväl befolkning som kostnadsmassa, ger detta inte lika stor påverkan på
ekonomin.
De förändringsarbeten som hälso- och sjukvården driver för att minska
vårdkonsumtionen visar god effekt inom flera områden (se sid 10). Samtidigt
ökar besöken inom andra områden bland annat beroende av demografisk
utveckling, utveckling av cancersjukvården och ökat mottagande av
asylsökande vilket sammantaget innebär att besöken ökar under 2016.
Nedanstående diagram gäller för perioden januari-maj.
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En ökning av besöken mellan 2015 och 2016 med 5,5 procent.
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En ökning av besöken på akutmottagningen mellan 2015 och 2016 med 6,9
procent. Besöken på akutmottagningen ingår i besöken inom specialistvården
ovan.
Strukturerad samverkan med socialförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedriver en strukturerad samverkan med
socialförvaltningen med syfte att göra vården mer effektiv men även för att
säkra en sömlös vård. Samverkan leds och styrs via samordnad ledning och
styrning (SLS) där förvaltningscheferna och vissa chefer ingår. Några exempel
på områden där samverkan sker är genom äldresjukvårdsplan,
äldresjukvårdsteam, socialpsykiatriskt team, Mini-Maria samt inom
beroendevården.
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Prognos 2016

Under de fyra första månaderna är nettokostnadsutvecklingen i landstingen i
genomsnitt cirka 5 procent. Landstinget med högsta
nettokostnadsutvecklingen har en ökning med 9,2 procent och landstinget med
lägst nettokostnadsutveckling har 0,7 procents nettokostnadsutveckling. Hälsooch sjukvården, främst akutsjukvården, har i de flesta andra landsting/regioner
ett mer ogynnsamt läge än vad respektive landstings/regions
nettokostnadsutveckling.
Nettokostnadsutvecklingen för Hälso- och sjukvården på Gotland är efter april
månad 4,6 procent.
Helårsprognosen för Hälso- och sjukvården är efter april månad – 80 miljoner.
Minus 80 miljoner jämfört med budget innebär en nettokostnadsutveckling på
1,8 procent, dvs mer än en halvering av nettokostnadsutvecklingen jämfört
med nettokostnadsutvecklingen till och med april.
Avtal med staten är ännu inte klart avseende ersättning för läkemedel.
Beräkningen för prognosen bygger på oförändrad nivå jämfört med 2015.
För att nå den bedömda årsprognosen är det absolut nödvändigt att effekter av
de åtgärder som hälso- och sjukvården arbetar med får en tillräckligt stor
effekt. Utan effekter av dessa och med en liknande nettokostnadsutveckling
som finns i nuläget på ca 4,5 procent, blir prognosen för 2016 istället -120
miljoner. För att nettokostnadsutvecklingen ska bli lägre än efter april månad
krävs att allt påbörjat förändringsarbete fortsätter med full intensitet.
Pågående och genomförda effektiviseringar

Struktur 2015, finns beskriven i såväl ursprungsrapporten som
uppföljningsrapporten. Många aktiviteter kan sammanfattas med vård närmare
patienten, att tryggare patienter ger behov av färre besök och digitalisering för
att flytta vården närmare patienten.
Implementeringen av Struktur 2015 ska ske under 3 år.
Effektiviseringar inom Hälso- och sjukvården innebär både att utföra arbetet
som ska göras med mindre resurser och därmed till en lägre kostnad än
tidigare, men det innebär också att omhänderta patienterna på ett sådant sätt
att behovet av öppenvårdsbesök eller slutenvårdstillfällen inte uppstår. Flera av
de åtgärder som pågår har just till avsikt att minska behovet av vårdkontakter.
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Den åtgärdslista som hälso- och sjukvården arbetar efter, förutom Struktur
2015, har sex olika områden:
• Minska arbetskraftskostnader
• Minska slutenvård och minska besök på akutmottagningen
• Minska kostnaden för utomlänsvård
• Minska kostnaden för hjälpmedel
• Hejda kostnadsutvecklingen för läkemedel
• Övrigt
Minska arbetskraftskostnader

Målnivå för personalkostnadsökning under 2016 är 2 procent, inkluderat såväl
lönerevision som önskade nyanställningar inom kärnverksamheten. Målnivå för
hyrpersonal är att minska kostnaden för hyrpersonal med 23 miljoner jämfört
med bokslut 2015.
Inom området minska arbetskraftskostnader pågår en rad aktiviteter såsom
utbildning i schemaläggning, kraftigt minskat intag av hyrsjuksköterskor,
handlingsplaner för kraftigt minskat intag av hyrläkare, säkerställande av att
arbetstidsregler följs, arbete med RAK, Rätt Använd Kompetens mm.
Exempel på genomförda åtgärder är:
• Omförhandlat läkarnas jouravtal, ca 1 miljon på årsbasis, effekterna
kommer när ny beräkning av jourskulden genomförs.
• Centraliserat avrop och granskning av hyrpersonalfakturor, den
ekonomiska effekten är inte beräknad för varje gång bestridande av
fakturan görs pga. felaktig debitering. Sådana bestridanden sker
löpande.
• Kraftig begränsning av hyrpersonal. Ytterligare begränsning from 1
september. Samtliga verksamheter som har behov av att anlita
hyrsjuksköterskor har nu ha dialog med förvaltningens ledningsgrupp
innan eventuellt avrop får göras. Här redovisas genomförda aktiviteter
för att undvika avrop och konsekvensbeskrivning. Samtidigt
identifieras möjligheter att hitta andra lösningar inom hela
förvaltningen. Effekten är ett ytterligare framtvingat arbetssätt och
behov av att hitta andra lösningar än anlitande av hyrpersonal. Ett
exempel är verksamhet som under våren beräknat behovet av
hyrpersonal till mer än 30 veckor under sommaren, när alla andra
möjligheter var uttömda beviljas nu 3 veckors hyrsjuksköterska för att
inte behöva stänga ner nödvändig verksamhet. Hälso- och
sjukvårdsdirektören beslutar om alla avsteg.
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14 stängda vårdplatser under sommarveckorna för att ytterligare
begränsa behovet av hyrsjuksköterskor. Beräknad besparing cirka 5
miljoner.

Minska slutenvård och minska besök på akutmottagningen

Målsättning för slutenvården är att minska antalet slutenvårdsdygn jämfört
med 2015 med ca 10 procent, vilket motsvarar ca 4700 vårddygn. Minskningen
ska ske genom såväl minskat antal vårdtillfällen och minskad medelvårdtid.
Målsättningen gäller den totala slutenvårdsproduktionen, såväl psykiatrisk som
somatisk vård och kan se olika ut inom olika verksamheter.
Målsättning för återinläggningar är att de ska minska med 10 procent.
Målsättning för besök på akutmottagningen är att antalet besök ska minska
med 5 procent, vilket motsvarar 230 besök jämfört med helår 2015.
Inom området för att minska behov av slutenvård och besök på
akutmottagningen finns åtgärder upptagna som fokuserar på
omhändertagandet på akutmottagningen, ett system för att fånga upp patienter
som ofta söker akutmottagningen och flera andra enheter för ett
omhändertagande som därmed kan minska behovet av besök. Införandet av
observationsplatser pågår. För slutenvården pågår bland annat projekt som
äldresjukvårdsteamet tillsammans med Socialförvaltningen, ökad dagvård i
stället för inneliggande vård och tidig utskrivning.
Exempel på genomförda åtgärder är:
• Sänkt medelvårdtid inom strokevården genom omarbetad vårdprocess
• Sänkt vårdtid inom psykiatrins heldygnsvård, bland annat genom en
ökad öppenvård och omvårdnadsteam.
•

•

•

•

Ökad poliklinisering inom vissa kirurgiska ingrepp genom nya
arbetssätt och ianspråktagande av vårdlokal, i anslutning till
operationsavdelningen, som tidigare använts av planeringsenhet vård.
Genom ovanstående mindre lokalförändring kan patienter som ska
opereras gå direkt till operationsavdelningen för väntan på operation
istället för att ligga på vårdavdelning.
Preoperativa besök på Karolinska via länk. Verksamheten är igång och
utvecklas efter hand som utrustning blir mer tillgänglig och arbetssättet
utvecklas tillsammans med främst Karolinska sjukhuset.
Behandlingsmeddelande ges till samtliga patienter som lämnar
akutmottagningen så att de vet vad som gjorts, vad de kan förvänta sig
efter besöket och vart de ska vända sig om problemen återuppstår/inte
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förbättras osv. Då detta infördes upplevdes en direkt minskning av
antalet telefonsamtal med frågor på akutmottagningen.
Minska kostnaden för utomlänsvård

Målsättningen för utomlänsvården är att den ska rymmas inom befintlig budget
vilket är en kostnadsminskning jämfört med 2015 med 24 miljoner. Detta
exkluderat den rättspsykiatriska vården som hälso- och sjukvården inte kan
påverka. Denna målsättning kommer att vara mycket svår att nå då
kostnadsutvecklingen av utomlänsvården i nuläget är ökande. En starkt
bidragande orsak till ökningen relaterar till cancersjukvården.
•
•
•

antalet individer som får en cancerdiagnos/1000 invånare ökar
mer omfattande utredningar och behandlingar ökar kostnaderna
den förbättrade vården innebär att allt fler lever ett långt liv med
cancer som kronisk diagnos där behov av uppföljning och
kontinuerliga och nya intermittenta behandlingar är en förutsättning

En handlingsplan är framtagen för att minska kostnaderna för utomlänsvården.
Handlingsplanen innehåller en mängd olika åtgärder där bedömningen är att
verksamheten ibland med konsulthjälp, ibland med utbildningsinsatser, ibland
med inköp av rätt teknik, kan utföras på Visby lasarett istället för att patienten
får vården på fastlandet. En förstudie pågår kring om det är möjligt att göra
PCI på Gotland under dagtid i veckorna istället för att skicka patienterna till
Stockholm, i regel med helikopter.
Exempel på genomförda åtgärder enligt handlingsplanen är:
•
•

•

MR-undersökning av bröst som tidigare gjorts på fastlandet görs nu på
Gotland.
Ny teknik för att markera axill-lymfkörtel sk sentinel-node vid
bröstcancer gör att verksamheten nu utförs på Gotland istället för på
fastlandet.
Radiofrekvens-behandling av åderbråck utförs på Gotland, tidigare en
kostnad på 20 Tkr per behandling förutom resa.

Uppföljning av handlingsplanen i sin helhet kommer att presenteras för Hälsooch sjukvårdsnämnden på mötet i september.
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Minska kostnaden för hjälpmedel

Regelverket för hjälpmedel beslutas av Regionstyrelsen men hälso- och
sjukvården har två förslag till kostnadssänkande/intäktshöjande åtgärder under
framtagande.
• Införa egenavgifter på samtliga hjälpmedel och därtill kopplat ett
högkostnadsskydd, likt den modell som finns inom Stockholms läns
landsting. En första beräkning tyder på en möjlig intäkt på ca 3
miljoner för hela regionen, men närmare beräkningar behöver göras.
En översyn också för den administration som behövs kring ett
högkostnadsskydd för hjälpmedel är också under översyn innan
förslaget är färdigberett.
• En översyn av om det finns mindre/enklare hjälpmedel som inte längre
ska förskrivas utan istället enbart rekommenderas och patienten sen
själv får, om den vill, köpa hjälpmedlet i den öppna handeln.
Hejda kostnadsutvecklingen för läkemedel

Begränsa kostnadsutvecklingen av läkemedel till totalt med rikets nivå efter
april månad, 9 procent. Efter april månad är den totala ökningen ca 16 procent.
Läkemedelskostnaderna är kraftigt ökande och många nya och dyra läkemedel
ligger i den nationella processen för ordnat införande.
Exempel på åtgärder som vidtagits är:
• En granskning av utomstående part som identifierat 16 olika läkemedel
där kostnaden kan minskas genom att verksamheten skriver ut ett
billigare men likvärdigt preparat. Arbetet med att byta läkemedel pågår
och beräknad helårseffekt är 3,5 miljoner. Eftersläpning finns dock då
patienter kan ha recept utskrivna för ett helt års förbrukning.
Övrigt

Exempel på genomförda åtgärder är:
• Borttagande av tidningsprenumerationer, ca 250 Tkr.
• Översyn och ny prissättning och rutin av fakturering av
laboratorietjänster till andra landsting.
• införande av e-frikort som är ett steg i det större projektet med
självincheckning inom hälso- och sjukvården. Färdigutbyggt kommer
detta att minska behovet av administrativ personal.
• Omförhandling av avtal för bättre prisbild på produkter.
• Förbättrade serviceavtal med lägre kostnader
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När effektiviseringar inte räcker

Inget landsting har tidigare lyckats att genom prioriteringsdiskussion ta bort
vård enligt nedan beskrivning. Alla sjukvårdshuvudmän har hittills strävat efter
att förbättra sina resultat och öka följsamheten till nationella vårdprogram,
riktlinjer och behandlingsrekommendationer. Detta följs upp via
kvalitetsregister, Öppna jämförelse och ”vården i siffror”.
Förbättringsarbeten är ständigt närvarande inom förvaltningen och ett stort
antal aktiviteter är under implementering men har ännu inte fått fullt
genomslag. (se ovan) Detta arbete måste fortsatt drivas fullt ut, vilket ligger till
grund för den årsprognos som är beräknad.
För att reducera kostnaderna än mer jämfört med aktuell årsprognos måste det
fattas beslut som innebär att det inte går att uppfylla de nationella indikatorerna
för God Vård.
Nedan listas ett antal sådana förslag som är icke-önskvärda men möjliga att
genomföra:
Upphöra med osteoporosverksamheten
Osteoporosverksamheten är en förebyggande verksamhet med behandling av
benskörhet. Gotland har sedan lång tid haft mindre bra resultat som redovisats
i Öppna jämförelser när det gäller läkemedelsbehandling av osteoporos. I
verksamheten ingår att såväl identifiera som behandla osteoporos.
Verksamheten är en viktig del i att förebygga benskörhet och minska antalet
frakturer som annars behöver opereras då olyckan varit framme. Evidens finns
för att en välfungerande osteoporosverksamhet leder till minskat antal
frakturer och därmed operationer. Gotlands antal av operationer är i
förhållandevis små, därav går det inte att utläsa någon effekt ännu på Gotlands
befolkning. Osteoporosverksamheten infördes på ett strukturerat sätt i
förvaltningen under 2014. Upphörandet med osteoporosverksamheten innebär
en kostnadsminskning för 2016 med ca 1 500 tkr. Kostnaderna skjuts i viss
mån framåt då förvaltningen inom något år antingen behöver bygga upp
verksamheten och kompetens igen, alternativt kommer antalet frakturer
orsakade av benskörhet att öka på sikt. De positiva effekterna av redan
genomförda investeringar kommer att utebli.
Upphöra med hälsofrämjandeaktiviteterna
Sedan 2012har Hälso- och sjukvårdsnämnden avsatt ca 5 miljoner till det
hälsofrämjande arbetet. Till största delen har arbetet varit att implementerat de
nationella riktlinjerna för hälsofrämjanden sjukvård. Utöver detta har medel
avsatts till ökad bemanning på ungdomsmottagningen, utbildning i
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samtalstekniken Motiverande samtal med mera. I nuläget används medlen
framförallt till livsstilskoordinatorer inom primärvården, förstärkning av
rökavvänjningskompetens, förstärkning av dietister, förstärkning av
ungdomsmottagningen mm.
Konsekvenserna av att upphöra eller minska med de hälsofrämjande
aktiviteterna är att det arbete som byggts upp inom det hälsofrämjande arbetet
till stor del skulle avstanna.
Som exempel kan nämnas att risken att gotlänningar i högre utsträckning
drabbas av livsstilsrelaterade sjukdomar ökar då de individer som har
ohälsosamma levnadsvanor inte längre kan erbjudas ett samordnat stöd.
Mödravården skulle få svårt att fortsätta erbjuda hälsosamtal till blivande
mammor. Barnhälsovården kan inte längre erbjuda hälsosamtal till
förstagångsföräldrar i samma utsträckning som idag.
Möjligheten att erbjuda patienter tobaksavvänjning blir kraftigt försämrad. Att
fortsätta utveckla arbetet med ”rökfri operation” blir svårt om inte
tobakspreventiva mottagningen får fortsatta resurser. Konsekvenserna av det
är att fler patienter inte är rökfria vid operation vilket i sin tur riskerar att
försämra operationsresultat.
Planera för att skjuta på elektiva operationer
Planera för att skjuta på elektiva operationer för att bromsa
kostnadsutvecklingen innevarande år. Det är viktigt att poängtera att detta
dock skulle innebära att hälso- och sjukvården på Gotland inte följer lagen om
vårdgaranti. Patienter har laglig rätt att begära att istället åka till fastlandet för
operation vilket i så fall innebära att kostnaderna ändå uppstår. Möjlig effekt
under 2016 är väldigt svår att uppskatta då den är helt beroende på hur stor
andel rörliga kostnader som påverkas och hur många av patienterna som ändå
väljer att åka till fastlandet för att få sin operation utförd.
Tillfälligt upphöra med obesitasoperationer
Under 2013 och 2014 hade förvaltningen ett tillfälligt stopp för remittering av
obesitaspatienter. Under tiden som stoppet varade arbetade Hälso- och
sjukvården fram nya rutiner för omhändertagande av patienter med
överviktsproblematik. Det arbetet har varit lyckosamt. Antalet personer som
opereras för fetma är idag väsentligt lägre än före stoppet. Under 2015
opererades drygt 20 patienter till en kostnad på drygt en miljon. Hälso- och
sjukvården bedömer inte att det finns ytterligare betydande
förbättringspotential i detta arbete, vilket innebär att behov av remittering
sannolikt kommer att kvarstå för berörda patienter. Förslaget innebär således
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att kostnaderna skjuts framåt. Detta innebär också ett lidande för berörda
patienter och ett medicinskt risktagande.
Ej följa nationella vårdprogram
Att inte erbjuda gotlänningar och andra som vistas på Gotland specialiserad
vård inom något särskild specialitet går helt utanför det uppdrag som Hälsooch sjukvården har enligt hälso- och sjukvårdslagen. Hälso- och sjukvården
bedömer (i dagsläget) det inte som genomförbart att ta bort annan verksamhet
än ovan beskriven.
Den möjlighet som förvaltningen har, om det i de politiska leden beslutas, är
att inte följa de vårdprogram som finns nationellt, dvs att sänka nivån på hälsooch sjukvården och inte erbjuda gotlänningar samma behandling som
medborgare i övriga landet.
Att inte följa de nationella vårdprogrammen och rekommendationerna skulle
innebära att statens ambitioner om en jämlik vård över landet åsidosätts.
Det finns nationella vårdprogram och kvalitetsregister inom mer än 100 olika
områden.
Inom cancerområdet finns det ett stort antal vårdprogram, cancerområdet är
det område som har flest vårdprogram. Gotland har ett litet
befolkningsunderlag så det är inte alltid som det finns många patienter inom
varje område. Vårdprogrammen inom cancerområdet är kostnadsdrivande
främst med avseende på ökade insatser inom den högspecialiserade vården
samt utvecklingen av nya cancerläkemedel.
Vårdprogrammen för läkemedelsbehandling av Reumatoid Artrit har under
flera år varit kostnadsdrivande ur läkemedelsbehandlingssynpunkt. Däremot
har dessa vårdprogram gjort en stor både patient- och samhällsnytta då
patientgruppen på ett helt annat sätt kan leva med sin sjukdom utan att de olika
lederna blir helt deformerade. Operationer av reumatikerpatienter med utbyte
av leder osv är numera i stort sett obefintliga.
Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård innebär för Gotlands del högre
utomlänsvård och dyra transportkostnader då allt fler patienter är föremål för
PCI-undersökningar.
Specifika behandlingsrekommendationer för ovanliga sjukdomar slår
kostnadsmässigt hårt mot en liten sjukvårdshuvudman där behandling av
enskild patient kan kosta flera miljoner kronor årligen.
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Fler vårdprogram och riktlinjer förväntas komma där användningsområden för
biologiska läkemedel ökar, exempelvis MS, Parkinsons sjukdom mfl.
Det finns idag skillnader i hur landstingen behandlar olika sjukdomstillstånd.
Det går inte minst att läsa i Öppna jämförelser. Ambitionen och strävan från
såväl statens som professionens sida är dock att vården ska vara just enligt
begreppet God Vård. I begreppet ingår som beskrivits ovan, även jämlik vård.
Om ett politiskt beslut fattas som innebär att strävan efter att utveckla vården
till att bli mer jämlik inte längre gäller inom Region Gotland kommer flera av
de nuvarande statliga stimulansbidragen att behöva betalas tillbaka.
Alla sjukvårdshuvudmän har i nuläget höga kostnader och en hög
kostnadsutveckling för läkemedel. För att bromsa denna utveckling skulle det
vara genomförbart men långt ifrån önskvärt att sluta erbjuda behandling som
är livsförlängande men inte botande. Exempel på områden där denna typ av
behandling relativt nyligen införts har redovisats ovan.
Exempel på detta är:
De "botande"/försäkerhetsskull= adjuvanta behandlingar ges framför allt till
bröstcancerpatienter och patienter med cancer i tarmarna. Dessa kurer
innehåller till största delen äldre preparat som inte kostar så mycket, med
undantag för en mindre grupp bröstpatienter som får Herceptin adjuvant.
För flera onkologiska patientgrupper sker majoriteten av alla behandlingar med
"icke botande läkemedel" men samtliga har förstås påvisad effekt och ges inom
ramen för vårdprogram och i enlighet med övriga landets rekommendationer.
För patientgruppen som helhet har dessa behandlingar en påtaglig effekt på
överlevnaden och livskvalitén.
Att Gotland skulle välja att inte behandla enligt den evidens som finns som
grund i de nationella vårdprogrammen och rekommendationerna enligt denna
beskrivning ser Hälso- och sjukvården vore mycket olycksamt att genomföra
men förslaget är realiserbart. Konsekvenserna och de ekonomiska effekterna
under 2016 är dock mycket svårt att uppskatta.
Möjligheten att behålla och rekrytera personal kan sannolikt också komma att
påverkas negativt av ett sådant ställningstagande hos en sjukvårdshuvudman.
Målen om en god och jämlik vård, att ha nöjda patienter och att vara en
attraktiv arbetsgivare skulle inte uppnås.
Det är också viktigt att poängtera att det råder fritt val att söka öppenvård i
landet, vilket troligen skulle medföra en ökad kostnad för utomlänsvård (och
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mer besvärligt för patienterna) om patienterna skulle åka till annat landsting för
behandling. Patienter med bättre förutsättningar socioekonomiskt skulle
sannolikt använda sig av detta i större utsträckning än övriga patienter. Det
skulle också rimma mycket illa med patienters rätt till jämlik och likvärdig vård
över landet, samt åtagandet som Gotland gjort i cancerplanen och
Standardiserade vårdförlopp.
Minska påbörja läkemedelsbehandling av neuropsykiatriska diagnoser
Gotland har fortfarande en hög förskrivning av läkemedel för
neuropsykiatriska diagnoser. Nyinsättning på sådan behandling är möjlig att
begränsa. Beslutet om en sådan begränsning av behandling ger förutom direkta
konsekvenser för patienterna även konsekvenser för andra förvaltningars
verksamheter, framförallt skolan. Arbetet med en gemensam
överenskommelse mellan skolan och HSF pågår. Överenskommelsen förväntas
komma upp för beslut under hösten 2016.
Sammanfattning

Sammanfattningsvis konstaterar hälso- och sjukvården att den
kostnadsutveckling som blev faktum 2015 tillsammans med den
nettokostnadsutveckling som förväntas under 2016 ger hälso- och sjukvården
en minusprognos med 80 miljoner efter april månad. I prognosen är
ekonomiska effekter av effektiviseringar nödvändiga. Den bedömda
helårsprognosen bygger på en nettokostnadsutveckling på 1,8 procent. Detta är
betydligt lägre än vad verksamheten har till och med april.
Den medicinska och medicintekniska utvecklingen påverkar många patienter
positivt men bidrar också till kostnadsutvecklingen. Antalet äldre som lever
med svår sjukdom ökar. Den psykiska ohälsan ökar nationellt och på Gotland.
Effektiviseringsarbete tar tid. Implementering av Struktur 2015 och åtgärder
enligt den åtgärdslista som verksamheten arbetar efter har ännu inte gett
tillräcklig ekonomisk effekt.
Begäran om tilläggsanslag

Med hänvisning till ovanstående begär HSN ett tilläggsanslag på XX kronor
för 2016 års verksamhet för att säkra God Vård till gotlänningar och besökare
och samtidigt kraftfullt fortsätta det effektiviseringsarbete som pågår.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
hälso- och sjukvårdsdirektör
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Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

Datum 23 juni 2016

Regionstyrelsen

Ansökan om tilläggsanslag för förbättringar av infrastruktur som
följd av byggande av kryssningskajen
Förslag till beslut

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 3 150 tkr för investeringar avseende
infrastrukturanläggningar vid Kryssningskaj i Visby. Medel anvisas via beviljad statlig
medfinansiering, 1:1 regionala tillväxtåtgärder och med eget kapital.
Bakgrund

Uppförandet av en kryssningskaj medför ett behov av förbättringar av
infrastrukturen i hamnområdet. Det handlar om infrastrukturella lösningar till och
från kryssningskajsområdet, såväl för trafik som passagerare, skyltning, utveckling av
stadsmiljö m.m.
Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker tekniska nämndens ansökan om tilläggsanslag avseende
investeringar i trafikmiljön om 3 150tkr.
Ledningskontoret

Peter Lindvall

Exp till: Tekniska förvaltningen, Serviceförvaltningen, ekonomi.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

1 (1)

Tekniska nämnden 2016-04-27

Protokoll

TN § 83

Ansökan om tilläggsanslag för förbättringar av
infrastruktur som följd av byggande av
kryssningskajen

AU §

TN 2016/608

33

Tekniska nämndens beslut


Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden




Tekniska nämnden ansöker hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 3 150 tkr
för investeringsutgifter avseende infrastrukturanläggningar vid kryssningskajen.
Ansökan sker om finansiering med 1 575 tkr av medel för 1:1 regionala
tillväxtåtgärder.
Finansiering sker med 1 575 tkr ur eget kapital för teknikförvaltningen konto
201116.

Investeringar för uppförande av ny kryssningskaj sker enligt gällande investeringsplan
under åren 2015-2018. Den nya kryssningskajen kommer att ställa krav på förbättringar av
infrastrukturen i hamnområdet.
I nedanstående tabell redovisas vilka delprojekt som ingår som förbättringsåtgärder samt
beräknade investeringsutgifter och vilka bidrag som ansökts i 1:1 medel.
Delprojekt

Trafik

Investeringsutgift förstudie
tkr

Ansökan 1:1
medel tkr

1 000

500

Busstrafik

500

250

Vägvisning och
information
Offentliga
toaletter
Utveckling
stadsmiljö
Besöksplatser
Projektledning
Total

300

150

300

150

500

250

300
250
3 150

150
125
1 575

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tekniska nämnden 2016-04-27

Protokoll

Forts § 83
Enligt teknikförvaltningens bedömning behövs 3 150 tkr i tilläggsanslag för att
investeringarna ska kunna genomföras. Ansökan om regionala 1:1 medel har gjorts med
1 575 tkr.
Investeringarna beräknas att genomföras under år 2016.

__
Protokollsutdrag
RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2016/327

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Mikael Wollbo

Datum 23 juli 2016

Regionstyrelsen

Remiss – "En ändamålsenlig kommunal redovisning"
(SOU 2016:24)
Förslag för beslut i regionstyrelsen

•

Remissyttrandet gällande "En ändamålsenlig kommunal redovisning"
(SOU 2016:24) överlämnas till finansdepartementet enligt
ledningskontorets förslag.

Sammanfattning

Regeringen beslutade den 28 augusti 2014 att uppdra åt en särskild utredare att
se över lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Till särskild utredare
förordnades den 1 september 2014 den före detta kanslichefen vid
bokföringsnämnden Gunvor Pautsch.
Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av den kommunala
redovisningslagen (KRL) som trädde i kraft den 1 januari 1998. Utredningen
har antagit namnet KomRed och överlämnade i mars 2016 betänkandet, En
ändamålsenlig kommunal redovisning, SOU 2016:24.
Region Gotland har beretts möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet.
Synpunkterna ska vara finansdepartementet tillhanda senast 1 september.
Ärendebeskrivning

Syftet med översynen av den kommunala redovisningslagen är att åstadkomma
en ändamålsenlig redovisningslagstiftning för kommuner och landsting.
Utgångspunkten har bland annat varit att de redovisningsprinciper som är av
vikt för kommuner och landsting särskilt ska beaktas och att
redovisningslagstiftningen även fortsättningsvis ska vara anpassad till den
kommunala särarten.

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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Utredningen har lämnat förslag till en helt ny lag om kommunal bokföring och
redovisning som bl.a. innebär följande:
•

Pensionsförpliktelser ska redovisas enligt fullfonderingsmodellen. Det
innebär att alla redovisade pensionsförpliktelser ska tas upp i
balansräkningen som skuld eller avsättning.

•

Principen om rättvisande bild och andra grundläggande
redovisningsprinciper lagfästs enlig förslaget.

•

Finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller
värdestegring ska värderas till verkligt värde, med vissa uppräknade
undantag.

•

Möjligheten till uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar tas
bort.

•

Gåvor ska värderas till verkligt värde vid mottagandet.

•

Utgifter för utveckling som är av väsentligt värde för kommunens eller
landstingets verksamhet under kommande år får tas upp som
immateriell anläggningstillgång.

•

I den sammanställda redovisningen införs nya begrepp; kommunal
grupp, kommunalgruppsföretag (varaktigt betydande inflytande eller av
särskild betydelse för verksamheten), sammanställda räkenskaper.

•

I förvaltningsberättelsen ska utvärderingen av mål och riktlinjer för god
ekonomisk hushållning , och utvärderingen av ekonomisk ställning
även omfatta kommunalgruppsföretagen.

•

I balanskravsutredningen har gjorts tillägg om att även orealiserade
vinster i värdepapper inte ska beaktas vid beräkningen av årets resultat.
Balanskravsjustering ska också göras för den ökning eller minskning av
pensionsförpliktelse som skett till följd av ändrade
livslängdsantaganden eller diskonteringsränta.

•

I uppställningen av resultaträkningen införs en ny resultatnivå,
verksamhetens resultat. I balansräkningen tas möjligheten bort att
redovisa förpliktelser inom linjen och ersätts av notupplysningskrav.

•

Lagförslaget reglerar vilka delar en delårsrapport ska innehålla och i
utredningen förslås att kommunallagen ändras så att delårsrapporten
ska överlämnas till fullmäktige och revisorer inom två månader efter
rapportperiodens slut.

•

Arkiveringstiden för räkenskapsinformation föreslås minska från tio till
sju år.

Ledningskontoret
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•

Upplysning ska lämnas i not om sammanlagd kostnad för de
kommunala revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och
årsredovisning.

•

Upplysning ska lämnas i not om vilka särredovisningar som har
upprättats under räkenskapsåret av kommuner och landsting, samt de
kommunalgruppsföretag som omfattas av de sammanställda
räkenskaperna, till följd av krav i lag eller förordning.

Den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning föreslås träda i kraft
den 1 januari 2018.
Bedömning

Den största förändringen med förslaget till ny lag om kommunal bokföring
och redovisning är att pensionsförpliktelserna ska redovisas enligt
fullfonderingsmodellen jämfört med dagens blandmodell.
Fullfonderingsmodellen innebär att alla redovisade pensionsförpliktelser ska tas
upp i balansräkningen som skuld eller avsättning. Pensionsförpliktelser
intjänade före 1998 ska överföras från ansvarsförbindelser till skuld eller
avsättning via eget kapital.
Syftet med fullfonderingsmodeller är att tydligare visa hela pensionsskulden.
Effekten av fullfonderingsmodellen blir att Region Gotland kommer att få ett
stort negativt eget kapital. Soliditeten kommer att minska från 44% till -19%.
Ett negativt eget kapital blir inte unikt för Region Gotland. De flesta landsting
och ca 100 kommuner kommer också att få ett negativt eget kapital i
varierande grad.
En annan effekt av att hela pensionsskulden redovisas i balansräkningen är att
utbetalningarna av de pensioner som tidigare låg bland ansvarsförbindelserna
inte kommer att redovisas som kostnader i resultaträkningen utan som
skuldminskning i balansräkningen. Det innebär att kostnaderna för pensioner
kommer att minska med initialt ca 125 mnkr årligen och påverka resultatet
positivt i motsvarande grad.
Eftersom utbetalningarna av pensioner inte kommer att minska innebär det att
kravet på årliga överskott ökar i motsvarande utsträckning för att
pensionsutbetalningarna inte ska behöva finansieras med lån. En god
ekonomisk hushållning kräver dessutom att det negativa egna kapitalet ska
återställas vilket också ställer krav på stora positiva resultat.
Som en följd av fullfonderingsmodellen kommer Region Gotlands finansiella
mål att behöva omarbetas för att en god ekonomisk hushållning ska kunna
uppnås.
Ytterligare en effekt av fullfondsmodellen blir att förändringar vid ändrad
diskonteringsränta och/eller livslängdsantaganden kommer att påverka
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resultatet mycket mer eftersom hela pensionsskulden är mycket stor, ca 3.240
mnkr, och att förändringen ska redovisas över resultaträkningen. Utredningen
föreslår att justering för sådana kostnadseffekter ska få göras i
balanskravsutredningen.
Det innebär att en kommun eller ett landsting kan komma att redovisa ett
mycket stort negativt resultat i resultaträkningen till/följd av t.ex. ökade
livslängdsantaganden men samtidigt i balanskravsutredningen kunna redovisa
ett positivt justerat resultat. Förståelsen av resultaträkningen försvåras men
samtidigt ska förändringar av diskonteringsränta och livslängdsantaganden inte
förekomma särskilt ofta.
Kraven på förvaltningsberättelsen kommer att öka med den nya lagen genom
att utvärdering av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning , och
utvärdering av ekonomisk ställning även ska omfatta
kommunalgruppsföretagen.
Positivt är att arkiveringstiden förslås minskas från tio till sju år. Även tiden
som maskinutrustning och system, som behövs för att presentera
räkenskapsinformation i vanlig läsbar form eller mikroskrift ska hållas
tillgängliga, förslås minskas från tio till sju år.
Ledningskontoret anser att kommuner och landsting i den nya lagen ska ges
samma möjligheter som privata företag och statliga myndigheter att få förstöra
ursprunglig räkenskapsinformation efter fyra år utan att behöva söka dispens
från skatteverket förutsatt att räkenskapsinformationen överförts på ett säkert
sätt till annan databärare.
Sammanfattningsvis är Region Gotland i huvudsak positiv till förslaget till ny
lag om kommunal bokföring och redovisning.

Peter Lindvall
Regiondirektör

Ärendenr RS 2016/327

Regionstyrelsen

Handlingstyp Yttrande
Datum 1 september 2016

Finansdepartementet

Yttrande – "En ändamålsenlig kommunal redovisning"
(SOU 2016:24)
Fi2016/01153/K

Region Gotland har tagit del av utredningen "En ändamålsenlig kommunal
redovisning" (SOU 2016:24) och är i huvudsak positiv till utredningens förslag.
Region Gotland anser att kommuner och landsting i den nya lagen ska ges
samma möjligheter som privata företag och statliga myndigheter att få förstöra
ursprunglig räkenskapsinformation efter fyra år utan att behöva söka dispens
från skatteverket förutsatt att räkenskapsinformationen överförts på ett säkert
sätt till annan databärare.

Björn Jansson
Ordförande

Besöksadress Visborgsallén 19

Peter Lindvall
Regiondirektör
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En ändamålsenlig kommunal
redovisning

Betänkande av KomRed
Stockholm 2016

SOU 2016:24

Sammanfattning

Regelverket för den kommunala redovisningen
Bestämmelser om bl.a. god ekonomisk hushållning, krav på att
upprätta en budget i balans, balanskravet, samt om räkenskapsföring och redovisning finns i KL. Bestämmelserna är dock relativt
översiktliga.
Närmare reglering av kommuner och landstings bokföring och
redovisning (externredovisning) finns i KRL som trädde i kraft den
1 januari 1998. Utgångspunkten för lagens tillkomst var att det
grundläggande synsättet på redovisningen ska vara detsamma såväl i
privat som i kommunal sektor, men att den kommunala särarten kan
motivera särskilda krav på den kommunala redovisningen. Den
kommunala externredovisningens syfte bör enligt lagens förarbeten
vara att ge fullmäktige, kommuninvånarna och andra intressenter
relevant information om verksamhetens finansiella resultat och
ekonomiska ställning. Denna information måste utformas så att den
underlättar styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.
Bokföring och redovisning ska enligt KRL fullgöras på ett sätt som
överensstämmer med god redovisningssed. För att främja och utveckla
god redovisningssed för kommuner, landsting och kommunalförbund
inom ramen för gällande lagstiftning har RKR bildats.
Den kommunala särarten
Den kommunala verksamheten har vissa speciella förutsättningar
som påverkar redovisningen. Det brukar benämnas den kommunala
särarten.
En skillnad mellan privat och kommunal verksamhet är dess
syfte. Ett grundläggande syfte med att bedriva ett privat företag är
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att ge ägarna avkastning på satsat kapital och att generera medel för
att kunna driva verksamheten vidare. Det finns alltså ett vinstsyfte
till skillnad från för kommunerna och landstingen vars uppdrag,
och syfte med verksamheten, är att sköta angelägenheter av allmänt
intresse. Verksamheten garanteras av den kommunala beskattningsrätten. Detta gör att den finansiella rapporteringen i kommuner
och landsting, på ett annat sätt än för ett privat företag, måste
kompletteras och bedömas i förhållande till annan information om
mängd och kvalitet.
Kommuner och landsting är en typ av obligatoriska associationer
där medlemskapet inte är frivilligt. De är dessutom demokratiska
organisationer med politiskt valda ledningar. Det finns både ett
politiskt ansvarstagande och ett politiskt ansvarsutkrävande vid
beslut. Vid sidan om styrelsen kan även nämnderna göras ansvariga.
Det finns ett demokratiskt krav på öppenhet som finns lagsfäst
genom bl.a. offentlighetsprincipen.
Grunderna för kommuners och landstings existens finns intagna
i RF. Där stadgas bland annat att det finns kommuner på lokal och
regional nivå. Kommuner och landsting kan till skillnad mot
företag inte försättas i konkurs eller likvidation.
Kommunernas och landstingens verksamhet finansieras till
största delen kollektivt genom beskattning och statsbidrag. En stor
del av deras intäkter bestäms alltså politiskt. De intäkter som
kommuner och landsting har är, åtminstone kortsiktigt, förhållandevis oberoende av kostnadsutvecklingen. Skatteintäkternas
storlek förändras t.ex. inte omedelbart till följd av verksamhetsförändringar. Kommuner och landsting måste också bokföra ekonomiska transaktioner som saknar en direkt motprestation. Det gäller
t.ex. generella skattebidrag, skatteintäkter och ekonomiskt bistånd
enligt socialtjänstlagen (2001:453). Kommunernas och landstingens
anläggningstillgångar är ofta av allmännyttig karaktär, vilket påverkar
hur värderingen av dessa ska göras.
I ett privat företag kan beskattningen påverkas av hur en
affärshändelse redovisas. För stora delar av verksamheten inom
kommuner och landsting har redovisningen inte ett sådant samband.
Kommunala beslut påverkar ekonomin för framtida generationer i deras egenskap av skattebetalare och mottagare av
kommunal service. Budgeten har en viktig roll i den politiska
styrningen av kommuner och landsting. I budgeten görs mål-
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formuleringar, prioriteringar och det tas beslut om resursfördelning. De krav som ställs på kommunerna och landstingen vad
gäller ekonomiskt resultat (balanskrav och god ekonomisk hushållning) medför att redovisningsreglerna och de allmänna redovisningsprinciperna blir av stor betydelse redan vid budgetarbetet. Vid
uppföljningen av om de mål som satts i budgeten har uppnåtts är
redovisningen central. Resultaträkningen är därför den primära
rapporten inom den kommunala sektorn.

Behovet av en översyn
KRL har efter införandet 1998 ändrats och uppdaterats på en del
punkter, men någon större samlad översyn av lagen har inte gjorts.
Samtidigt har förändringar i omvärlden och politiska beslut medfört
att förutsättningarna för den kommunala redovisningen har förändrats.
Regeringen ansåg att en samlad översyn av regelverket för den
kommunala redovisningen borde ske. Utgångspunkten ska även
fortsättningsvis vara att redovisningen ska vara anpassad till den
kommunala särarten.

Uppdraget
Utredningens uppdrag är att göra en översyn av KRL. Syftet med
översynen är att åstadkomma en ändamålsenlig redovisningslagstiftning för kommuner och landsting. Utgångspunkten ska bl.a.
vara att de redovisningsprinciper som är av vikt för kommuner och
landsting särskilt ska beaktas och att redovisningslagstiftningen även
fortsättningsvis ska vara anpassad till den kommunala särarten.
Utredningen ska bland annat utreda:
– redovisningen av kommunala avtalspensioner,
– finansiering av pensionsförpliktelser,
– sammanställd redovisning,
– delårsrapporter,
– efterlevnad av lag och normering, och
– särredovisning.
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Utöver dessa uppdrag är utredaren oförhindrad att göra andra
analyser och lämna ytterligare förslag med bäring på den kommunala
redovisningen.

Förslagen
Utredningen lämnar ett förslag till en helt ny lag om kommunal
bokföring och redovisning.
Utredningen har genomgående lagt förslag som syftar till en
mer rättvisande redovisning, ökad insyn och en ökad jämförbarhet.
Det gäller både jämförbarhet över tid och jämförbarhet mellan
olika kommuner respektive landsting. Värdet av jämförbarhet visar
sig i möjligheten att bedöma effektivitet och underlätta för politiker
och medborgare att bedöma den ekonomiska utvecklingen.
Utredningen har beaktat de förändringar som skett i BFL och i
ÅRL som har bäring på det kommunalekonomiska området, då dessa
lagar i hög grad påverkat utformningen av KRL. Utredningen har
även beaktat regler i FÅB som bedömts vara relevanta på det
kommunala området.
Utredningen har förutom de materiella lagförslagen gjort en
lagteknisk översyn. Denna översyn har innefattat en språklig och
redaktionell genomgång av bestämmelserna i lagen. Utredningens
målsättning har varit att få en tydligare struktur som kan underlätta
för läsaren att hitta i lagen. Det handlar bland annat om en delvis
ny kapitelindelning och fler underrubriker.
Redovisning av kommunala pensionsförpliktelser
Utredningen föreslår att pensionsförpliktelser ska redovisas enligt
fullfonderingsmodellen. Det innebär att alla redovisade pensionsförpliktelser ska tas upp i balansräkningen som skuld eller
avsättning. Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 överförs från
ansvarsförbindelser till skuld eller avsättning via eget kapital.
Balanskravsjustering ska göras genom att årliga förändringar av
avsättning för pensionsförpliktelser som beror på ändrade livslängdsantaganden eller diskonteringsränta inte ska beaktas vid beräkningen av
årets resultat efter balanskravsjusteringar dvs. vid avstämning mot
balanskravet.
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Finansiering av kommunala pensionsförpliktelser
Utredningen föreslår inga åtgärder för att öka jämförbarheten
mellan olika finansieringsformer för framtida pensionsutbetalningar.
Om avsättning för pensionsförpliktelser har minskat sedan föregående balansdag till följd av att försäkring har tecknats eller att
medel har överförts till pensionsstiftelse, ska upplysning lämnas
om vilka belopp som avsättningen har minskats med.
Sammanställd redovisning
Nya begrepp, delar och undantagsmöjligheter
Utredningen föreslår att det ska införas nya begrepp för att underlätta
förståelsen av lagen; kommunalgrupp, kommunalgruppsföretag och
uppdragsföretag. Den föreslagna definitionen av kommunalgruppsföretag kan innebära att fler juridiska personer kommer att ingå i de
sammanställda balans- och resultaträkningarna än i dag.
Utredningen föreslår att begreppet sammanställd redovisning
tas bort. I stället införs begreppet sammanställda räkenskaper som
avser en sammanställd resultaträkning, en sammanställd balansräkning, en sammanställd kassaflödesanalys och noter. I ÅRL finns
bara krav på kassaflödesanalys för större företag. Det innebär att
alla kommunalgruppsföretag som ska konsolideras inte behöver
upprätta en kassaflödesanalys enligt ÅRL. Kassaflödesanalys för
kommunalgruppsföretag som är mindre företag kan därför behövas
upprättas särskilt för att uppfylla kraven i den föreslagna lagen.
Samtidigt föreslår utredningen att det ska införas vissa undantag
från kravet att upprätta sammanställda räkenskaper. Det föreslås
också att undantag från kravet att alla kommunalgruppsföretag ska
ingå i de sammanställda räkenskaperna. Några sådana undantagsmöjligheter finns inte i dag.
Konsolideringsmetod
Utredningens förslag innebär att konsolideringsmetod blir reglerad
i lag. Klyvningsmetoden blir huvudregel men om det finns särskilda
skäl och det är förenligt med rättvisande bild kan kapitalandels-

25

Sammanfattning

SOU 2016:24

metoden användas. Det tillkommer också ett krav på att förvärvsanalys ska upprättas.
Förvaltningsberättelsen
Utredningen har lämnat en rad olika förslag som berör förvaltningsberättelsen, t.ex. får drift- och investeringsredovisningen egna delar i
årsredovisningen.
Kravet på redovisning av sjukfrånvaro i den relativt detaljerade
form som finns i KRL föreslås tas bort. Liksom tidigare krävs dock
att väsentliga personalförhållanden ska redovisas i förvaltningsberättelsen, vilket kan inbegripa viss information om sjukfrånvaro.
Kravet på att lämna information om kommunalgruppsföretag i
förvaltningsberättelsen har utökats. Utvärderingen av mål och
riktlinjer för god ekonomisk hushållning, och utvärderingen av
ekonomisk ställning ska enligt förslaget även omfatta kommunalgruppsföretag.
Föreslaget innebär en betydande minskning av vilka upplysningar
som ska lämnas i förvaltningsberättelsen om uppdragsföretag. KRL
innehåller i dag ett högt ställt upplysningskrav avseende uppdragsföretag i förvaltningsberättelsen. Nu begränsas upplysningsskyldigheten till upplysningar om sådana förhållanden avseende uppdragsföretag som är av väsentlig betydelse för bedömningen av kommunens
eller landstingets verksamhet eller ekonomi. Förslaget innehåller
därför en lättnad i denna del avseende mängden information som
måste lämnas i förvaltningsberättelsen.
Balanskravsutredningen utökas enligt utredningens förslag. I
balanskravsutredningen har gjorts tillägg om att även orealiserade
vinster i värdepapper inte ska beaktas vid beräkningen av årets
resultat. Detta till följd av förslaget att vissa finansiella instrument
ska värderas till verkligt värde på balansdagen. Balanskravsjustering
ska också göras för den ökning eller minskning av pensionsförpliktelse som skett till följd av ändrade livslängdsantaganden
eller diskonteringsränta.
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Allmänna bestämmelser om årsredovisning
Fler delar i årsredovisningen
Utredningens förslag innebär att årsredovisningen får fler delar.
Drift- och investeringsredovisningen flyttas från förvaltningsberättelsen och får egna delar i årsredovisningen. Noter blir också
en egen del.
Principen om rättvisande bild och andra grundläggande
redovisningsprinciper
Principen om rättvisande bild och andra grundläggande redovisningsprinciper lagfästs enlig förslaget. Det finns i dag en lång
tradition av att hänvisa till rättvisande bild inom den kommunala
redovisningen. De grundläggande redovisningsprinciperna kan ge
hjälp åt såväl normgivande organ som de som upprättar årsredovisningar, med tolkningen av befintliga lagregleringar samt att
fastställa vad som kan anses vara god redovisningssed i fall där det
saknas lagregler.
Resultaträkning och balansräkning
I uppställningen av resultaträkningen har införts en ny resultatnivå.
Posterna Finansiella intäkter och Finansiella kostnader har
ersatts med Poster från finansiella tillgångar respektive Poster från
finansiella skulder.
Posterna Extraordinära kostnader och Extraordinära intäkter
har ersatts av en post, Extraordinära poster, för nettoredovisning.
Möjligheten att ta upp förpliktelser som inte tas upp i själva
balansräkningen, inom linjen föreslås tas bort. Det ersätts med ett
krav på att i not lämna upplysningar om ställda säkerheter och
ansvarsförbindelser.
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Delårsrapport
Utredningen föreslår att det ska regleras i lag vilka delar som en
delårsrapport ska bestå av. Enligt förslaget ska en delårsrapport
innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad
förvaltningsberättelse. Förslaget innebär en utökad reglering i lag
om vilka jämförelsetal som ska finnas i en delårsrapport.
Den tidigare regleringen av vilka upplysningar som ska lämnas i
delårsrapporten tas bort.
Värdering
Nyttjandeperiod
I utredningens förslag har begreppet ekonomisk livslängd ersatts
med begreppet nyttjandeperiod. Det finns ett nytt upplysningskrav
avseende genomsnittlig bedömd nyttjandeperiod för varje post som
tas upp som materiell anläggningstillgång. Nyttjandeperioden för
en immateriell anläggningstillgång ska anses uppgå till högst fem år,
om inte en annan längre tid med rimlig grad av säkerhet kan
fastställas. Det finns även ett upplysningskrav vad gäller immateriella
anläggningstillgångar om nyttjandeperioden bedöms till längre tid
än fem år.
Immateriella anläggningstillgångar
Utgifter för utveckling som är av väsentligt värde för kommunens
eller landstingets verksamhet under kommande år får tas upp som
immateriell anläggningstillgång. Detsamma gäller enligt förslaget,
utgifter för koncessioner, patent, licenser och liknande rättigheter.
Utgifter för forskning föreslås inte få tas upp som anläggningstillgång.
Möjligheten till uppskrivning tas bort
Det finns enligt nuvarande lag en möjlighet att under vissa särskilda
förutsättningar få skriva upp finansiella anläggningstillgångar.
Denna möjlighet har i utredningens förslag tagits bort.
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Finansiella instrument
Som huvudregel föreslås att vissa finansiella instrument som
innehas för att genererera avkastning eller värdestegring ska
värderas till verkligt värde. Undantag från denna huvudregel gäller
bland annat för finansiella instrument som hålls till förfall dvs. som
det förväntas att kommunen eller landstinget kommer att inneha
fram till dess att de förfaller till betalning och regleras.
En värdering till verkligt värde får inte göras om en sådan värdering
inte skulle ge ett tillförlitligt värde på det finansiella instrumentet. Det
finansiella instrumentet ska då värderas enligt sedvanliga regler om
värdering av anläggnings- respektive omsättningstillgångar.
Värdeförändringar sedan föregående balansdag ska redovisas
som kostnad eller intäkt i resultaträkningen på raden för Poster
från finansiella tillgångar. I de fall anskaffningen skett under pågående räkenskapsår är det värdeförändringen sedan anskaffningstillfället som ska redovisas.
Gåvor
Utredningens förslag innebär att tillgång som tas emot utan
vederlag, eller till ett vederlag som väsentligt understiger tillgångens verkliga värde, ska redovisas till det verkliga värdet vid
förvärvstidpunkten. Detta har tidigare inte varit särskilt reglerat i
lag. Förslaget innebär ett klargörande och förhindrar tveksamheter
vid värdering av gåvor.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta ska enligt förslaget
omräknas enligt växelkursen på balansdagen om inte annat följer av
bestämmelserna om god redovisningssed och rättvisande bild.
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Avsättning
Utredningen föreslår att en avsättning ska motsvara den på
balansdagen bästa uppskattningen av det belopp som kommer att
krävas för att reglera förpliktelsen. Värderingen avser samtliga
avsättningar därmed även avsättningar för pensionsförpliktelser.
Efterlevnad
Utredningen lämnar förslag om att upplysning ska lämnas om
sammanlagd kostnad för de kommunala revisorernas granskning av
bokföring, delårsrapport och årsredovisning.
Arkiveringstid
Arkiveringstiden för räkenskapsinformation föreslås minska från
tio till sju år. Även tiden som maskinutrustning och system, som
behövs för att presentera räkenskapsinformation i vanlig läsbar
form (dokument) eller mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel, ska hållas tillgängliga ändras från tio till sju år.
Särredovisning
Utredningen lämnar ett förslag om ett nytt upplysningskrav
rörande särredovisning. Förslaget innebär att upplysning ska
lämnas i not om vilka särredovisningar som har upprättats under
räkenskapsåret av kommuner och landsting, samt de kommunalgruppsföretag som omfattas av de sammanställda räkenskaperna,
till följd av krav i lag eller förordning.

Konsekvenser av förslagen
Konsekvenser för kommuner och landsting
Utredningen lämnar vissa förslag som kommer att öka de
administrativa kostnaderna för kommuner och landsting. Men det
finns också förslag som innebär lättnader. Sammantaget gör utred-
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ningen bedömningen att förslaget inte medför några ytterligare
administrativa kostnader för kommuner och landsting.
Vissa av förslagen påverkar även kommunernas och landstingens
resultat och ekonomiska ställning. Utredningen gör den sammantagna bedömningen att förändringarna motiveras av att få en mer
rättvisande redovisning, bättre insyn och en ökad jämförbarhet.
Utredningens förslag innebär en ökad lagreglering av framförallt
den kommunala redovisningen. Det minskar i viss mån kommuners
och landstings utrymme att själva utforma sin redovisning. Det
samlade förslaget bidrar dock till en välfungerade kommunal
bokföring och mer rättvisande redovisning samt ökar insynen och
jämförbarheten. Utredningen anser därför att förslaget inte innebär
något oproportionerligt ingrepp i den kommunala självstyrelsen.
Konsekvenser för kommunalförbund och samordningsförbund
Kommunalförbund och till viss del även samordningsförbunden
kommer att påverkas av utredningens förslag om en ny lag om
kommunal bokföring och redovisning.
Kommunalförbunden måste även fortsättningsvis tillämpa
lagbestämmelserna om kommunal bokföring och redovisning på
samma sätt som kommuner och landsting. Utredningen anser att
förslagen, liksom för kommuner och landsting, sammantaget inte
innebär några ökade kostnader för kommunalförbund. Det ska i
detta sammanhang påpekas att de föreslagna regleringarna om
sammanställda räkenskaper inte kommer att påverka kommunalförbund i någon högre grad. Utredningens förslag att samordningsförbund inte ska behöva upprätta årsbokslut kan innebära en
viss kostnadsbesparing för dessa.
Konsekvenser för offentliga finanser
Balanskravet utgör, tillsammans med överskottsmålet och statens
utgiftstak, det finanspolitiska ramverket.
Skillnaden mellan inkomster och utgifter enligt nationalräkenskaperna utgör det finansiella sparandet. Kommunsektorns
finansiella sparande utgör en del av den offentliga sektorns
finansiella sparande och omfattas av överskottsmålet. Överskotts-
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målet innebär att det offentliga finansiella sparandet över en
konjunkturcykel bör motsvara en procent av bruttonationalprodukten. Kommunernas och landstingens finansiella sparande är
därmed av betydelse för uppfyllandet av överskottsmålet.
Balanskravet avser det ekonomiska resultatet, inte det finansiella
sparandet. Ekonomiskt resultat är det begrepp som används i den
kommunala redovisningen.
Kommunsektorns finansiella sparande utvecklas i allmänhet i
samma riktning som det ekonomiska resultatet i kommuner och
landsting, vilket styrs av både av balanskravet och av kravet på god
ekonomisk hushållning. Det senare är överordnat balanskravet men
ingår inte i det finanspolitiska ramverket. Olika redovisningsprinciper medför att det kan uppstå skillnader mellan resultat och
finansiellt sparande för enskilda år, bland annat till följd av att
investeringarna redovisas som en utgift i sin helhet i finansiellt
sparande men periodiseras som en avskrivning i resultatet. Det är
därför möjligt att kommunsektorn uppvisar t.ex. ett negativt
finansiellt sparande och ett positivt resultat samma år.
En övergång till fullfondering skulle inte påverka det finansiella
sparandet eftersom pensionsutbetalningarna är desamma i både
blandmodell och fullfonderingsmodell. En övergång till fullfonderingsmodell leder dock i normalfallet till lägre kostnader och ett
högre resultat. Ett möjligt scenario, skulle kunna vara att
kommuner och landsting använder det ökade utrymmet till utökad
verksamhet (dvs. en ökad konsumtion). Det skulle i så fall ge
upphov till en negativ effekt på det finansiella sparandet.
Utredningen anser att det är viktigt att kommuner och landsting
ser över sina finansiella mål och att dessa bör vara utformade så att
resultatet även täcker kommande pensionsutbetalningar.
Konsekvenser för statliga myndigheter
Statistiska centralbyrån
Uppgifter i kommunernas och landstingens årsredovisningar har
betydelse för den ekonomiska statistik som SCB tar fram och för
underlaget för nationalräkenskaperna (t.ex. beräkning av BNP).
Delar av utredningens förslag innebär att de underlag som SCB
använder vid insamling av uppgifter från kommuner, landsting och
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kommunalförbund måste ses över och uppdateras. Motsvarande
översyner måste SCB dock göra även av andra orsaker som t.ex.
förändringar i kodplaner m.m.
Skatteverket
Utredningen bedömer att förslaget om en förkortad tid för
arkivering kommer att minska antalet ärenden hos Skatteverket
rörande tillåtelse att förstöra dokument m.m. i förtid.
Konsekvenser för Rådet för kommunal redovisning
Bokförings- och redovisningslagstiftningens karaktär av ramlag
påverkas inte av lagändringarna. RKR kommer även i fortsättningen
att spela en viktig roll i utvecklandet av god redovisningssed. Att fler
frågor är direkt reglerade i lag bör underlätta RKR:s arbete.
De förhållandevis stora förändringar i lagstiftningen som föreslås
medför att RKR blir tvungen att se över betydande delar av sina
rekommendationer, idéskrifter och informationer. RKR kommer på
grund av detta att få tillfälligt ökade arbetsuppgifter.

Ikraftträdande
Den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning föreslås
träda i kraft den 1 januari 2018.

33

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

Ärende RS 2015/534
Den 24 juni 2016

Jan von Wachenfeldt

Regionstyrelsen

Förslag till detaljplan för Gothem Kyrkebinge 1:55 (Åminne
camping), granskning
Förslag till beslut

•

Planförslaget tillstyrks

Ärendebeskrivning

Inom området har det sedan länge bedrivits campingverksamhet. Syftet med den nya
detaljplanen är skapa förutsättningar för upprustning och utveckling av campingområdet för att kunna öka utnyttjandet av anläggningen under en längre tid på året. I
planen ingår också sex fritidstomter då de i dagsläget strider mot gällande detaljplan.
Regionen har ställt sig positiv till ett friköp av fastigheten som idag nyttjas med
tomträtt. Förutsättningen är att en planändring görs som förhindrar att området
styckas i flera fastigheter.
Området ingår i en tidigare (1965-03-03) antagen detaljplan med markanvändningen
fritidsanläggningar, semesterby och friluftsbad. I översiktsplanen är området utpekat
som turistzon/utredningsområde för turism.
Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för den kommunala vattenförsörjningen.
Avloppsanläggningen däremot är inte ansluten till det kommunala nätet och den
ökade belastning som ett plangenomförande förväntas resultera i kommer att hanteras och bedömas av miljö och hälsoskyddsnämnden när det gäller dimensionering
och utformning av anläggningen.
Under samrådsskedet har tekniska nämnden i sitt remissvar förtydligat att friköpet av
fastigheten endast omfattar den del som idag upplåts genom tomträtt. I övrigt skall
den återstående delen överföras till annan fastighet genom fastighetsreglering.

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
Bedömning

Ledningskontoret har inget att erinra mot planförslaget men vill förtydliga att friköp
skall ske till ett marknadspris som fastställs via en oberoende värdering. I det fall
tomträttshavaren väljer att avstå från friköp skall ett tilläggsavtal till tomträttsavtalet
upprättas som reglerar ett påslag på tomträttsavgälden mot bakgrund av den utökade
byggrätten.
Beslutsunderlag

BN § 122/2016, beslut granskning
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till byggnadsnämnden

2 (2)

Dnr 102012

Innehåller:
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning

Detaljplan för
Gothem Kyrkebinge 1:55 m fl
(Åminne)
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-05-25

GRANSKNING

PLANBESKRIVNING
Handlingar

Planförslaget består av följande handlingar:
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Grundkarta
Fastighetsförteckning
Behovsbedömning om miljökonsekvensbeskrivning

Planens syfte och
huvuddrag

Kommunstyrelsen har ställt sig positiv till ett friköp av fastigheten som idag
nyttjas med tomträtt. Förutsättningarna är dock att en planändring görs som
förhindrar att området styckas i flera fastigheter. Samtidigt är också avsikten
att se över hela området och möjliggöra en upprustning/utveckling av turistoch campingverksamheten t ex genom att öka tillgängligheten, att
tilläggsisolera stugor m m. Därmed finns också möjlighet för ett utökat
nyttjande av anläggningen under längre tid under året.

Bedömning av miljöpåverkan

Bedömning har gjorts att ett genomförande av planförslaget inte medför
någon risk för påverkan på miljö, hälsa m fl faktorer av sådan omfattning att
en miljöbedömning ska krävas. Länsstyrelsen instämmer i denna
bedömning.

PLANDATA
Lägesbestämning

Området avgränsas av Gothemsån i söder och öster och länsväg 146 i
väster.

Areal

Området har en areal på drygt 16 ha.

Markägoförhållanden

Gothem Kyrkebinge 1:55 är idag i regionens ägo men avsikten är att den
ska säljas till nuvarande arrendator förutom ett mindre markområde som
ligger söder om åmynningen och som avses överföras till regionens
fastighet Gothem Båtare 6:1.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

I översiktsplanen Bygg Gotland är området Åminne utpekat som turistzon/
utredningsområde för turism.

Detaljplaner,
förordnanden m m

För området gäller en detaljplan antagen 1965-03-03. Området omfattas
också av riksintresse för det rörliga friluftslivet och riksintresse för Gotlandskusten 4 kap 4 § miljöbalken.

Program för planområdet

Något planprogram finns inte framtaget för området och bedöms inte heller
vara nödvändigt då ändringsförslaget ligger inom ett redan etablerat turist/
campingområde och har stöd i översiktsplan Bygg Gotland.

Kommunala beslut
i övrigt

Byggnadsnämnden har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta en detaljplan för att möjliggöra planerade åtgärder.

__________________________________________________________________________________________
Detaljplan för Gothem Kyrkebinge 1:55 m fl
planbeskrivning – 2016-05-25

2 (5)

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

I planområdet finns en nyckelbiotop. I nyckelbiotopen finns en
barrblandskog på flygsand med höga naturvärden Här finns spärrgreniga,
senvuxna s k kjolgranar, vars långsamma växtsätt indikerar lång skoglig
kontinuitet. Här finns också rik förekomst av hänglavar. Området
genomkorsas av stigar och utgör ett attraktivt område för friluftslivet.
Nyckelbiotopen är ekologiskt känsligt och därmed olämpligt för exploatering
av bebyggelse. Vissa ingrepp av bebyggelse har redan skett i sydöstra
delen. Det är därför viktigt att resterande, orörda delar av nyckelbiotopen
skyddas.

Geotekniska
förhållanden

En geotekniska undersökning har tagits fram som visar att grundläggning
bedöms kunna utföras på konventionellt sätt, t ex med kantförstyvad
bottenplatta eller separata grundplattor direkt i naturlig mark på frostfri nivå.
Det förutsätts att befintlig mull- och fyllnadsjord tas bort innan grundläggning.
Med en accepterad och dimensionerande rasvinkel på 20 för slänten och
en marknivå på ca 4 meter fås ett avstånd från åkanten på ca 11 meter.
Som en ytterligare säkerhetsåtgärd har gränsen för byggrätter i sydväst
justerats något.

Bebyggelseområden
Arbetsplatser, övrig
bebyggelse

Inom området finns idag en restaurangbyggnad med kiosk och pool. Vidare
ryms inom den södra delen byggnader som innerymmer konferenslokaler,
25 uthyrningsstugor som avses restaureras och handikappanpassas.
Dessutom finns tre något större hus för uthyrning. I den norra delen av
området finns 16 mindre övernattningsstugor med tillhörande servicebyggnader. Inom naturområdet i öster finns en mindre byggnad som föreslås få
ligga kvar och ges en byggrätt. I den västra delen av området ligger sex
avstyckade fritidstomter som tagits med i detaljplaneförslaget då de i
nuläget strider mot ändamålet i gällande plan från 1965.
Vidare ingår livsmedelsbutiken i planförslaget som i dagsläget ligger utanför
detaljplanelagt område.

Övernattningsstugor i norra delen

Uthyrningsstugor i södra delen
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Restaurangbyggnaden

Kommersiell service

Byggnader med konferensmöjligheter

Sommartid hålls livsmedelsbutiken öppen vilket då också ger ortsbefolkningen ökad service. Inom området finns även en restaurang och i
anslutning till området finns en kaférörelse.

Livsmedelsbutik och reception

Tillgänglighet

Området och stranden är tillgängligt för funktionshindrade.

Friytor
Lek och rekreation

Goda möjligheter finns till ytor för lek och rekreation.

Naturmiljö

Vid bron ut till stranden, finns en stig som löper söderut, runt hela planområdet och ansluter till länsvägen.
De förändringar som planeras inom planområdet ligger utanför strandskyddat område.

Gator och trafik
Gatunät, parkering,
angöring och utfart

Tillfart till området sker i anslutning till livsmedelsaffären. Inom området
löper sedan en väg runt hela området och återkopplas vid livsmedelsbutiken och länsvägen. De befintliga vägarna inom området ligger inom
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kvartersmark.
Ca 150 p-platser finns anlagda dels i anslutning till restaurangen och dels
längs vägen 50 meter väster om. Allmänhetens fortsatta tillträde till
stranden, nyttjande av parkeringsplatser m m skall säkras genom avtal och
är på kartan redovisade som x-område.

Kollektivtrafik

Busslinje 24 trafikerar Visby-Gothem Åminne (med anslutning i Bäl) en
gång om dagen, måndag – fredag.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten. När det
gäller avloppet så finns sedan tidigare en avloppsanläggning som har
kapacitetutrymme för ytterligare anslutningar. Detta ska dock prövas i
anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

El, tele

Elförsörjningen sker genom GEAB:s försorg och för telenätet ansvarar
TeliaSonera.

Avfall

Inom området finns ett område avsatt för källsortering och hämtningen av
avfallet sker genom Regionens försorg.

De åtgärder som avses genomföras inom planområdet anses inte medföra
Konsekvenser av
planens genomförande att några miljönormer överskrids eller att nämnvärda konsekvenser kommer
att uppstå för det intilliggande fritidshusboendet. Längs de fritidshustomter
som ingår i detaljplaneförslaget föreslås en ”intrigitetszon” där camping inte
är tillåten.
.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-29, § 39, att en barnchecklista ska
Barnperspektivet
(RF § 39/2010 och RS § användas som underlag vid beslut i nämnder då ärende berör barn under
18 år.
264/2011)
Förenta Nationernas Barnkonvention och frågeställningar som rör barn och
barns bästa är ständigt närvarande under planeringsarbetet, då de är en
förutsättning för god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande
säkerställs också genom remissförfarandet under planprocessen.
Det aktuella området utgör en tillgång för alla. Områdets karaktär och
innehåll, i anslutning till bad och strand, ger goda förutsättningar för ett
upplevelserikt boende och vistelse.

Jämställdhetsperspektivet
(KS § 257/2009)
Administrativa frågor

Kommunstyrelsen, beslutade, § 257/2009 att en jämställdhetslista ska
användas som underlag vid beslut i nämnder.
Det aktuella området utgör en tillgång för alla. Områdets utformning och
karaktär ger goda förutsättningar för ett jämställt boende och vistelse.
Planens genomförandetid slutar 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.
Kommunen är inte huvudman för allmän plats.

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-05-25

Anders Rahnberg
planchef
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Förslag till detaljplan för

Gothem Kyrkebinge 1:55 m fl (Åminne)
Region Gotland

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
ORGANISATORISKA
FRÅGOR

Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de
organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder
som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt
genomförande av detaljplanen. Den ska även ge besked om vem som är
kostnadsansvarig och ansvarig för genomförandet samt hur det ska ske.

Genomförandeorganisation

Planområdet omfattar fastigheterna Gothem Kyrkebinge 1:55 och 3:12,
småhusfastigheterna Kyrkebinge 1:49 - 1:54 samt viss samfälld mark för
väg. Kyrkebinge 1:55 upplåts med tomträtt till innehavaren av
campinganläggningen vilken ansvarar för genomförandet av planen.

Genomförandetid

Planens genomförandetid är 5 år från den dag regionens beslut om
antagande vinner laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad byggrätt
enligt detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att
gälla men fastighetsägarna har ingen garanterad rätt att erhålla bygg-,
rivnings- eller marklov. Regionen kan efter genomförandetidens utgång
ändra eller upphäva detaljplanen utan att fastighetsägarna får någon
ersättning.

Tidplan

Planarbetet kommer att bedrivas enligt följande tidplan:
Planprocess

år 2015

Samråd

kv 3
år 2016

Granskning
Antagande

kv 2
kv 3

Huvudmannaskap

Region Gotland är inte huvudman för allmän platsmark. För den allmänna
platsmarken ska bildas en eller flera gemensamhetsanläggningar vilka
ska förvaltas av en samfällighetsförening.

Genomförandeavtal

Enligt avtal från 2009 mellan kommunen/regionen och tomträttshavaren
ska den senare få friköpa tomträtten Gothem Kyrkebinge 1:55 under
förutsättning att detaljplanen ändras så att fastigheten inte kan styckas i
flera mindre fastigheter.
Exploateringsavtal ska upprättas för att i samband med försäljning av
Kyrkebinge 1:55 bland annat reglera kostnads- och ansvarsfördelning för
lantmäteriförrättning mm.
Befintligt tomträttsavtal reglerar allmänhetens rätt att nyttja badstranden
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och i samband med detta använda befintlig väg och parkeringsplatser
liksom campingplatsens toaletter. Dessa rättigheter ska inte försämras på
grund av en försäljning av Kyrkebinge 1:55. Allmänhetens fortsatta
tillträde till stranden ska därför säkras genom servitut. Den framtida
skötseln av badstranden inklusive gångbron, toaletter mm ska regleras i
ett skötselavtal mellan regionen och ägarna till campinganläggningen.
Den av tomträttshavaren ägda byggnaden som ligger på den del av
stranden som ingår i fastigheten Kyrkebinge 1:55 men inte ingår i
planområdet kommer efter fastighetsreglering att stå på ofri grund. Rätten
att ha kvar byggnaden ska säkerställas genom servitut.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA
FRÅGOR
Markförsörjning

Fastigheterna Gothem Kyrkebinge 3:12 och 1:55 är i regionens ägo varav
den senare upplåts med tomträtt till Åminne Fritidsanläggning AB.
Småhusfastigheterna Kyrkebinge 1:49 - 1:54 är samtliga i privat ägo.

Fastighetsbildning

Den del av stranden som ingår i fastigheten Kyrkebinge 1:55 och som inte
ingår i planområdet ska i samband med friköp av tomträtten genom
fastighetsreglering överföras till regionens fastighet Gothem Båtare 6:1.
Möjlighet ges för att stycka av ett område runt receptionen/livsmedelsbutiken.
Gränsdragningen mellan fastigheterna Kyrkebinge 1:55, 3:12 och den
samfällda vägmarken i planområdets västra sida bör regleras. Den
samfällda vägmarken föreslås genom fastighetsreglering justeras så att
den överensstämmer med område för lokalgata enligt detaljplanen och
den del av Kyrkebinge 1:55 som ligger på länsväg 146 föreslås regleras
över till Kyrkebinge 3:12.

Gemensamhetsanläggning

Gemensamhetsanläggning bör bildas för lokalgatan. Deltagande
fastigheter i gemensamhetsanläggningen föreslås bli Gothem Kyrkebinge
1:49 – 1:55, 3:11, Magnuse 1:9 – 1:11, 1:13 och Båtare 6:1.
Området längsmed Gothemsån är utlagt som naturmark. För området,
som är allmän plats, gäller att allmänheten har tillträde enligt de
allemansrättsliga principerna. I samband med försäljning av fastigheten
Kyrkebinge 1:55 bör gemensamhetsanläggning bildas. Sker inte detta kan
sakägare, vid enskilt huvudmannaskap för allmän platsmark, ansöka om
bildande av gemensamhetsanläggning. För detta ändamål ska marken
upplåtas vederlagsfritt vilket ska regleras i exploateringsavtalet.
Delägande fastigheter ska vara de för vilken naturmarken är till gagn.
Andelstalen fördelas efter den nytta respektive fastighet får av
gemensamhetsanläggningen.
Inrättande av gemensamhetsanläggningarna prövas genom
lantmäteriförrättning.

Officialservitut och
ledningsrätt

I samband med lantmäteriförrättning ska allmänhetens rätt att utnyttja
avsatta områden för allmän bil-, gång- och cykeltrafik inklusive parkering
(s.k. x-områden), säkerställas genom servitut till förmån för regionens
fastighet Gothem Båtarve 6:1. Likaså ska rätten att inom s.k. u-områden
bibehålla allmänna vattenledningar säkerställas genom ledningsrätt.
Befintligt servitut för angöringsväg till Kyrkebinge 1:54 ska vid
lantmäteriförrättning förlängas till lokalgatan.

EKONOMISKA FRÅGOR
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Planekonomi

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om
genomförandet av detaljplanen är ekonomiskt lönsamt och därmed
realistisk att genomföra, d v s att planvinst uppkommer. Vid en jämförelse
mellan den värdeökning och de kostnader som detaljplanen medför får
planen anses lönsam.

Kostnader

Samtliga kostnader för genomförande av planen, inklusive kostnader för
erforderliga lantmäteriförrättningar, står innehavaren av
campinganläggningen för.
Regionen får en driftskostnad för sin andel i gemensamhetsanläggning för
gata mm.

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar

Det åligger innehavaren av campinganläggningen att utföra erforderliga
geotekniska samt övriga för framtida exploateringar nödvändiga
undersökningar.

Tekniska anläggningar

Området är redan anslutet till det regionala vattennätet. Spillvattnet
hanteras med befintlig enskild anläggning. Dagvattnet omhändertas lokalt.
Parkering sker på kvartersmark.

Kartförsörjning

I samband med ansökan om bygglov ska nybyggnadskarta upprättas och
bifogas ansökan.

Medverkande tjänstemän

Denna genomförandebeskrivning har upprättats av Per Seigerlund,
teknikförvaltningen, i samråd med Susanna Collin, lantmäteriet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2016-05-25

Anders Rahnberg
planchef
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Dnr 2010.102012

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för Gothem Kyrkebinge 1:55 m fl, Region Gotland
Byggnadsnämnden beslutade 2014-02-05, § 6, att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle samråda med
ett planförslag daterat 2014-01-22.
Planförslaget har under tiden 4 september t o m 2 oktober 2015 varit ute på samråd enligt 5:e
kapitlet, plan- och bygglagen. Inkomna yttranden (S1 – S11) finns på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Med anledning av inkomna synpunkter har planförslaget reviderats i vissa avseenden. Nedanstående
ändringar och bemötanden ligger till grund för granskningsförslaget.

ÄNDRINGAR AV FÖRSLAGET EFTER SAMRÅDET
• Kartan har kompletterats med en bestämmelse om att tillstånd för trädfällning krävs.
• Kartan har kompletterats med ett naturområde med texten ”Nyckelbiotop”
• Kartan har kompletterats med en bestämmelse om utfartsförbud längs H-området.
• Beskrivningen har kompletterats med en redovisning av de geotekniska förhållandena.

Instans/
Inkommande datum

Synpunkter/Åtgärder

Statliga och kommunala nämnder och styrelser
Tekniska nämnden
2015-10-28
(S1)

Med beaktande av betydelsen av bevarande av områdets miljö och karaktär bör en bestämmelse om marklov för trädfällning läggas till i planbestämmelserna.
För att inte missförstånd ska uppstå, bör det i inledningen av planbeskrivningen framgå, att friköpet endast omfattar del av den fastighet,
som idag upplåts med tomträtt. Den återstående delen av fastigheten
ska överföras till annan fastighet genom fastighetsreglering. Av det skälet bör det även framgå att någon tomträttsupplåtelse inte längre kommer att vara aktuell i någon del av området.
I övrigt inga synpunkter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Beskrivningen har kompletterats.

2
I planområdet finns en nyckelbiotop. I nyckelbiotopen finns en barrblandskog på flygsand med höga naturvärden. Här finns spärrgreniga,
senvuxna s k kjolgranar, vars långsamma växtsätt indukerar lång skoglig
kontinuitet. Träden hyser en rik förekomst av hänglavar. Området
genomkorsas av stigar och utgör ett attraktivt område för friluftslivet.
Nyckelbiotopen är ekologiskt känslig och därmed olämplig för exploatering med bebyggelse. Dock har vissa ingrepp av bebyggelse redan skett i
sydöstra delen. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att resterande,
orörda delen av nyckelbiotopen skyddas i planen. Ytterligare exploatering skulle strida mot 3 kap 3 § MB.
I den östra delen av planområdet löper en vältrampad stig söder om
träbron längs med Gothemsån. Länsstyrelsen anser att det är positivt att
marken på åsidan om stigen är utsatt som naturområde. Skogen uppvisar här hög grad av naturlighet och det är viktigt att det finns en framkomlig stig längs med vattendraget nedanför bebyggelsen så att allmänheten ges möjlighet att passera. Stigen bör reserveras i planhandlingen
så att den inte riskerar att försvinna eller att tillgängligheten till den försämras vid exploatering.
Stranden ner mot Gothemsån är brant och på vissa platser erosionsbenägen. I området har skred ägt rum. I ett område i den sydvästra delen
av planområdet rinner ån i ytterkurva vilket innebär att ytterligare erosion ocj skred kan inträffa. I planhandlingarna sägs det att grundläggningsförutsättningarna för området är utredda vid tidigare planläggning
och fortfarande anses goda. Eftersom området är utsatt för erosion och
skred anser länsstyrelsen att de geotekniska frågorna inte är tillräckligt
utredda. Tidigare utredningar måste presenteras med en värdering av
dess aktualitet.

Länsstyrelsen
2015-10-09
(S2)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Området med de känsliga nyckelbiotoperna har ändrats till ”Naturområde”. Med anledning av de erosionsrisker som länsstyrelsen påtalar har
en geoteknisk undersökning beställts och resultatet redovisas i beskrivningen.

Lantmäterimyndighetet
2015-10-02
(S3)

Ingen erinran

Trafikverket
2015-09-22
(S4)

Byggnadsförbud om 20 meter från vägområde bör beaktas. Utfartsförbud mot väg 146 från kvartersmark för Handel/reception bör införas. Då
detaljplanen möjliggör bostadsändamål bör risken för bullerstörningar
över riktvärdena bedömas.

Samhällsbygnadsförvaltningen:

Kartan har kompletterats med utfartsförbud längs H-området.
Detaljplanen tillskapar inga nya byggrätter utan legaliserar endast redan
befintlig fritidsbebyggelse varför någon bullerbedömning inte gjorts.

Räddningstjänsten
2015-09-21
(S5)

Ingen erinran

Polisen
2015-09-16
(S6)

Ingen erinran

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
2015-09-09
(S7)

Ingen erinran
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GEAB har ledningar och transformatorstation i området som ska med i
köpehandlingarna till den nya köparen. I övrigt ingen erinran.

GEAB
2015-09-04
(S8)
SamhällsbyggnadsförValtningen:

Frågan kommer att lyftas i samband med köpeavtalet och då kan diskussion tas om ett eventuellt bildande av servitut.

Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
2015-11-10
(S9)

På fastigheten finns två separata avloppsanläggningar. Den norra anläggningen består av en slamavskiljare på 52 m3, en pumpbrunn, en
fettavskiljare samt en infiltration på 750 m2. Anläggninge betjänar 12
stugor, campingplats med servicebyggnad och restaurang. Anläggningen
är från 1984 och brunnar är frätskadade. Det finns behov av upprustning
av befintlig anläggning eller en helt ny.
Den södra anläggningen består av tre stycken slamavskiljare på vardera
10 m3, en slamavskiljare på 36 m3, tre pumpbrunnar samt en infiltration
på ca 700 m2. Anläggningen är dimensionerad för 167 pe och betjänar
en stugby. Anläggningen är från 1990/1992. Enligt verkamhetsutövarens
beräkningar finns det utrymme för ytterligare anslutningar till den södra
anläggningen. Möjligheten att ansluta fler anslutningar till befintlig avloppsanläggning ska prövas i anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Fastigheterna Gothem Kyrkebinge 1:49-1:54 ingår inte i de gemensamma avloppsanläggningarna som tillhör stug- och campingverksamheten.
Fyra av dessa har lämnat uppgifter om att ansluta till ett gemensamt
avloppsreningsverk på fastigheten Gothem Stora Gajrvide 3:25. En fastighet har inget vatten indraget och en fastighet har ett gammalt befintligt tillstånd.
Om ytterligare bebyggelse tillkommer inom planområdet ska avloppsfrågan lösas gemensamt. En översyn bör göras över befintliga avloppsanläggningar i området. Det bör undersökas om anslutning kan ske till
reningsverket på fastigheten Gothem Stora Gajrvide 3:25.

Samhällsbyggnadsförvaltningen:

Beskrivningen har kompletterats under rubriken ”Vatten och avlopp”.

Markägare/boende/föreningar
Boende på Åminnevägen
gm Leif Karlström
2015-09-21
(S10)

Anser sig inte ha fått information i tid och anser att ärendet skjuts fram
och att regionen anordnar ett möte för att i klartext tala om hur det hela
ska lösas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

I en planprocess är det samrådet som är den första information som delges berörda sakägare och där alla får ta del av förslaget genom utskick
av samtliga handlingar. Där har man då möjlighet att komma med synpunkter och på så sätt påverka detaljplanens utformning. De synpunker
som då kommer in sammanställs i en s k samrådsredogörelse och planförslaget revideras i relevanta delar. Efter detta skickas förslaget ut på
nytt där man återigen har en möjlighet att komma med synpunkter som
då tas i övervägande och ev tillförs planförslaget innan planen slutligen
går till ett politiskt godkännande/antagande. Under hela planprocessen
finns också möjlighet att kontakta handläggaren för ytterligare upplysningar och förtydligande. Däremot är det inte vanligt att regionen kallar
till samrådsmöten vid enklare detaljplaner som denna anses vara.

Åminne Fritidsanläggning
AB
2015-10-01

-

Vill justera gränsen mellan kvartersmark och allmän plats i nordost.
Planförslaget baseras på en stigs sträckning som inte har någon
funktion. Ny sträckning kommer att redovisas i kompletterande
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yttrande.
Avser komlpettera området med TV-rum gym, bast m m vilket
förutsätter en byggnadshöjd på 5,5 m. Har därför önskemål om 5,5
m på hela området.
Har önskemål om att SCR ska ingå som samrådsremiss med eget
yttrande.
Planens syfte är att försälja och förhindra att fastigheten styckas. Är
därför frågande till varför planens syfte frångås och föreslår att
Gothem Kyrkebinge ska delas. Detta har aldrig varit avsikten.
Anser vidare att det i planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen innehåller uppgifter som inte ingår i planområdet och därför
är irrelevanta. Det gäller närmast uppgifter under rubrikerna
Fastighetsbildning och Markägaförhållanden.
Påtalar att den föreslagna byggrätten på 3.800 m2 är snålt och har
önskemål om en byggrätt på 5.000 inom HKN-området.
Till yttrandet har även bifogats yttrande från SCR med följande
synpunkter:
För att uppfylla dimensioneringskrav som ställs på SCR så är det
oerhört viktigt att de serviceanläggningar som finns till för
campingplatsens gäster inte blir allmänt tillgängliga.
En campingplats är en anläggning där människor sover, vilket
betyder att det måste finnas nattro och en av reglerna är att ingen
biltrafik får ske nattetid. Brott mot detta kan leda till att man kan
avvisas från platsen. Det är därför av yttersta vikt att de avtal som
upprättas för detaljplanens genomförande och ska säkerställa
allmänhetens tillgång till stranden inte inkräktar på campingplatsens
regler när det gäller biltrafik genom campingplatsens område
nattetid.

(S11)

Samhällsbyggnadsförvaltningen:

Plankartan har justerats så till vida att byggnadshöjden ändrats från 5.0
till 5.5 meter och byggrätten har ökats från 3.800 till 5.000 m2 för HKNområdet.
Förklaring till varför det finns en bestämmelse om att området som
betecknas med ”H” får avstyckas är att det vid möte mellan exploatören
och representanter från regionen i november 2014 överenskoms att, för
anläggningens bästa, det skulle finnas möjlighet att skapa flera
fastigheter såsom butik – camping. Att bestämmelsen finns innebär inte
att det är krav på att en avstyckning utan endast en möjlighet som öppnas upp om önskemål uppstår.

Visby den 25 maj 2016

Anders Rahnberg
planchef

__________________________________________________________________________________
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Instans

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr 102012
Handlingstyp Underrättelse (standard)
Datum 2016-06-20

Förslag till detaljplan för Gothem Kyrkebinge 1:55 (Åminne
camping), Region Gotland
Planförslaget daterat 2016-05-25 som varit på samråd har efter samrådstidens slut
reviderats och ställs nu ut för granskning.
Planområdet avgränsas av Gothemån i söder och öster och länsväg 146 i väster av
länsväg 146.
Området följer intentionerna i översiktsplan Bygg Gotland där området är utpekat
som turistzon.
Efter samrådet har följande revideringar har gjorts:
Kartan har kompletterats med följande: En bestämmelse om att tillstånd krävs för
trädfällning, ett område med texten ”Nycketbiotop” och en bestämmelse om utfartsförbud vid en sträcka vid butiken.
Samtliga planhandlingar finns tillgängliga för granskning hos Region Gotland,
Visborgsallén 19 i Visby samt på hemsidan www.gotland.se/detaljplaner.
Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81, eller via e-post registrator_bn@gotland.se, senast den 15 juli
2016. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (102012).
Den som inte senaste under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt
på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen.
Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller
annan inneboende som berörs.
Har du några frågor är du välkommen att kontakta planchef Anders Rahnberg tfn
0498-269378 eller via mail: anders.rahnberg@gotland.se.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Med vänliga hälsningar

Anders Rahnberg
planchef

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

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

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Nämnd eller förvaltningsnamn
Region Gotland
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

Ärende RS 2016/460
29 juni 2016

Jan von Wachenfeldt

Regionstyrelsen

Lokrume Nyplings 1:8, ansökan om planbesked
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar avslå ansökan om planbesked.

Ärendebeskrivning

En begäran om planbesked har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen rörande
planläggning av mark för 80 fastigheter med 126 uthyrningsdelar i form av radhus
och kedjehus. Området, som utgörs av jordbruks- och alvarmark, är inte tidigare
planlagt.
Byggnadsnämnden har behandlat ansökan 2016-04-13, § 64 och föreslagit regionstyrelsen att avslå planbeskedet. Som motiv för detta framhåller byggnadsnämnden,
efter inhämtande av remissvar från olika instanser, ett antal faktorer –
* Bebyggelse på åkermark och alvarmark bör undvikas enligt översiktsplanen
* För att på bästa sätt främja den långsiktiga landsbygdsutvecklingen bör ny
bebyggelse i första hand tillkomma i anslutning till befintlig bebyggelse
* Kommunantikvarien skriver att ett nytt villaområde på den aktuella platsen
kommer att bli ett apart inslag som strider mot intentionerna i översiktsplanen
* Trafikverket anser att den föreslagna bebyggelsen är olämpligt lokaliserad
* Enhet miljö- och hälsa bedömer att lokala VA-lösningar inte är lämpliga gå grund
av områdets dåliga markförutsättningar. Enheten ifrågasätter också lämpligheten att
bygga bostäder i ett område inom inre vattenskyddsområde
* Enheten vatten och avfall befarar att problem med dricksvattenkvaliteten och
luktproblem från avloppet som kan komma att uppstå på grund av de långa överföringsledningar som krävs för anslutning till det kommunala VA-nätet
Mot bakgrund av projektets omfattning kan det kommas att krävas betydande
kommunala investeringar vid ett plangenomförande. Byggnadsnämnden har därför
beslutat överlämna det slutliga ställningstagandet till regionstyrelsen.

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
Ärende RS 2016
Bedömning

Ledningskontoret delar byggnadsnämndens syn att ansökan om planbesked bör
avslås mot bakgrund av de kritiska synpunkter som inkommit från flera remissinstanser.
Beslutsunderlag

BN § 64/2016, Ansökan om planbesked
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till byggnadsnämnden

2 (2)

Byggnadsnämndens sammanträde 2016-04-13

Protokoll

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2016-03-23

BN § 64

Lokrume Nyplings 1:8 – Begäran om planbesked
BN 2015/6217

- SBF den 23 mars 2016
Au § 65

Byggnadsnämndens beslut
Ärendet överlämnas till regionstyrelsen för beslut om planbesked.
Byggnadsnämnden föreslår regionstyrelsen att inte upprätta detaljplan för berörd
fastighet.

Jäv

Stadsarkitekt Christian Hegardt meddelade jäv och lämnade sammanträdet.
Sammanfattning

På grund av inkommande remissyttranden ställer sig samhällsbyggnadsförvaltningen
negativ till föreslagen bebyggelse.
Bakgrund

Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-09-21 med
önskan om planläggning för bostadsbebyggelse. Förslaget som presenteras inrymmer ca
80 fastigheter med 126 uthyrningsdelar i form av rad- och kedjehus. Byggnaderna är i
förslaget placerade lågt och tätt för att utnyttja mark och för att skapa större
gemensamma ytor. Fastigheten ligger norr och söder om väg 148, ca 4 km från Visby.
Husen och vägarna är placerade längs ett nät av hexagoner (bikupsmönster). Området
utgörs av jordbruksmark och alvarmark.
En kompletterande skrivelse inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-02-17.
Ingen förändring av idén presenteras, men man lyfter både en större och en mindre
etablering än vad som tidigare lämnats in kan vara möjlig.
Planförhållanden m.m.
Översiktsplan Bygg Gotland 2025 (antagen av KF 2010-06-14) anger:
Bebyggelse på åkermark och alvarmark bör undvikas.
För en långsiktigt hållbar utveckling på landsbygden är den övergripande strategin att
nyexploatering i första hand ska ske i anslutning till befintlig bebyggelse.
I Visby finns goda möjligheter att vitalisera, utveckla, bygga ut, bygga samman, länka
ihop och ”hela” staden om den tillåts ”växa inifrån” med beaktande av de ekonomiska,
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Byggnadsnämndens sammanträde 2016-04-13

Protokoll

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2016-03-23

BN § 64 forts.
sociala och ekologiska dimensionerna av hållbar utveckling. Med ”hela staden” menas i
detta sammanhang både ”hela” i betydelsen att ”laga” och ”hela” till skillnad från halva.
Och med den ”färdiga staden” menas att ny bebyggelse ska ansluta till den befintliga
staden så att man så långt som möjligt undviker öar av bebyggelse utan fysisk och social
koppling till den övriga staden.
Detaljplan: Området är inte tidigare detaljplanelagt.
Riksintresse: Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB) jämlikt 4
kap 1 § MB. Området berörs av riksintressen: Rörligt friluftsliv 4 kap 2 § MB,
Stoppområde för höga objekt, försvarsmakten.
Inventeringar: Fridlyst växt (i sydöstra delen). Alvarmark, Ängs- och betesmark,
Gotländskt odlingslandskap (höga natur- och kulturvärden, hotade växt- och djurarter),
Natura2000 habitat (Äng och bete).
Ett relativt väl avgränsat område är av länsstyrelsen utpekat i Program för bevarande av
det Gotländska odlingslandskapets natur- och kulturvärden.
Marken inventerades översiktligt 2004 av Länsstyrelsen varpå man fann några rödlistade
samt någon fridlyst art. Det finns även en del övriga fynd rapporterade, både
av rödlistade och fridlysta växter i området. Man har även rapporterat om ett antal
odlingsrösen (vilka är strikt biotopskyddade) samt äldre husgrunder.
Flygbuller:
Trafikverket har tagit fram en ny riksintressepreciseringen för Visby flygplats (januari
2016). Nya kartor som visar flygbullerutbredning har tagits fram utifrån detta underlag.
Enligt dessa kurvor omfattas inte fastigheten av max 70 dB(A)- kurvan.
Remisser
Räddningstjänsten: Tillgängligheten för räddningstjänsten i övrigt är sådan att utrustning
för utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50 meter från
uppställningsplats för brandfordon.
Kommunantikvarie: Ur landskapsbildsynpunkt utgörs området av den gotlandtypiska
hedbetesmarken med inslag av alvar och åkermark, vilket ger en värdefull öppenhet med
långa utblickar. Ett nytt villaområde som inte har stöd i vare sig växtlighet eller annan
bebyggelsen blir ett apart inslag som strider mot den uttalade viljan i Översiktsplanen Bygg Gotland, att bygga mer samlat och i anslutning till redan befintlig service och

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Byggnadsnämndens sammanträde 2016-04-13

Protokoll

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2016-03-23

BN § 64 forts.
infrastruktur. Etableringen av nya större villaområden bör göras i anslutning till
tätorterna.
Trafikverket anser generellt att nya bostäder och verksamheter ska lokaliseras till områden
med god tillgänglighet till kollektivtrafik och att trygga och säkra gång- och
cykelförbindelser ska finnas till viktiga målpunkter såsom skola, busshållsplats och övrig
service. Barns möjlighet att röra sig på egen hand bör särskilt beaktas. Trafiksäkerheten
för oskyddade trafikanter och möjlighet att på ett säkert sätt korsa väg 148 bör studeras
närmare. Området är utsatt för höga bullernivåer från både väg- och flygrörelser. Om
avsteg från riktlinjer ska göras ska det kunna motiveras med hög täthet och därmed högt
utnyttjande av kollektivtrafik. Trafikverket ser inte föreslagen bebyggelse i ansökan om
planbesked som lämpligt lokaliserad eller utformad utifrån de strategier som anger en
hållbar utveckling av vad som framgår i ansökan.
Enhet vatten och avfall; Anslutning till kommunalt vatten- och avlopp (VA) är möjlig.
Dock kan inte trycket/flödet för dricksvatten räcka till utan egen
reservoar/tryckstegring erfodras. Bebyggelse med kommunal VA-anslutning långt från
det centrala försörjningsområdet gör att långa överföringsledningar krävs. Detta kan
orsaka problem med dricksvattenkvalitén och luktproblem från avloppet om inte
omsättningen av vatten är tillräckligt stor. En större omsättning och fler abonnenter kan
innebära en bättre dricksvattenkvalitet och en mindre risk för luktproblem från avlopp.
Enhet miljö- och hälsa: Inom fastigheten är jordtäcken tunna. Fastigheten ligger delvis
inom område som är upptaget i högsta sårbarhetsklass avseende grundvattenskydd.
Lokal VA-lösning bedöms ej möjligt på grund av områdets förutsättningar. Ett
genomarbetat förslag på hur dagvattenfrågan kan lösas måste tas fram, därvid skall
särskild hänsyn tas till att området ligger inom inre vattenskyddsområde.
Bekämpningsmedelsanvändning är prövningspliktig inom inre vattenskyddsområde.
Eftersom delar av fastigheten ligger inom högsta sårbarhetsklass så kommer
möjligheterna till kemiskt ogräsbekämpning som vanligen förekommer i
fastighetsförvaltning att vara begränsad.
Beslut om vattenskyddsföreskrifter för Visby vattenskyddsområde har fattats under
2015 men överprövas för närvarande på grund av en enskild markfråga. I föreskrifterna
står angivet för miljöfarlig verksamhet i 14 §: ”Annan miljöfarlig verksamhet. Primär
skyddszon Ny miljöfarlig verksamhet, för vilken gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt
9 kap. miljöbalken eller enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan medföra
förorening av yt- eller grundvatten, är förbjuden.”
Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Byggnadsnämndens arbetsutskott 2016-03-23

BN § 64 forts.
Det kan ifrågasättas om en så kraftig exploatering är lämplig inom inre
vattenskyddsområde. Närmaste kommunala vattentäkt ligger mindre än 1 km från
planområdet. Vid avvägning av vilken markanvändning som skall ges företräde så anger
miljöbalken 3 kap. 1 § att: ”Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för
vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov.
Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning”.
Enhet mark – och stadsmiljö: Angöring från allmän väg till södra planområdet löses
förslagsvis med att de nybildade fastigheterna blir delägare i samfällighet för enskild väg.
Dagvatten bör omhändertas lokalt. Exploateringsavtal ska tecknas. Regionen ska ej vara
huvudman för allmän plats.
GEAB; Transformatorstation krävs. Man måste ta hänsyn till en 10 kV luftledning samt
en 10 kV jordkabel.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig negativ till bebyggelse i den omfattningen som
föreslås, endast 4 km från Visby. Bebyggelsen kan inte ses som ett komplement till
Visby enligt fördjupad översiktsplan (FÖP) Hela Visby. Området ligger inte inom FÖP
hela Visbys avgränsning, men dess närhet till och bebyggelsens omfattning påverkar
Visbys utveckling.
Denna exploatering stärker inte en befintlig tätort utan är en ren nyexploatering, som
inte är prövad i ett större sammanhang. En lokaliseringsbedömning borde föregås av en
översiktlig plan för att klarlägga förutsättningarna för en så pass stor etablering i Visby
närhet.
En förutsättning för att kunna lösa VA-frågan är att förslaget får den omfattning som
redovisas i planförfrågan eller blir större.
En mindre etablering på platsen innebär svårigheter att lösa vatten och avlopp
kommunalt och en lokal vatten- och avloppslösning bedöms ej heller möjlig på grund av
områdets förutsättningar.
I FÖP Hela Visby står det skrivet att: Staden ska i vid mening upplevas som ”färdig”
hela tiden. Med den ”färdiga staden” menas att ny bebyggelse ska ansluta till den
befintliga staden så att öar av bebyggelse utan fysisk och social koppling till den övriga
staden så långt möjligt skall undvikas.
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En sådan stor bebyggelsegrupp som föreslås kommer utgöra en satellit frånkopplad
Visby som saknar goda förbindelser i form av gång- och cykelväg. Den
utbyggnadsstrategi som idag ligger till grund för utvecklingen av Visby, FÖP Hela Visby
2025, kan inte följas. Bebyggelse med kommunal vatten- och avloppsanslutning långt
från det centrala försörjningsområdet gör att långa överföringsledningar krävs. Detta
kan orsaka problem med dricksvattenkvalitén och luktproblem från avloppet om inte
omsättningen av vatten är tillräckligt stor. Föreslagen bebyggelse kräver att området
försörjs med kommunalt vatten och avlopp (VA) och att en ca 2,5 km lång
överföringsledning byggs ut från anslutningspunkt. En sådan kommer att dimensioneras
för projektet och inte kunna möjliggöra för fler att ansluta efter sträckan. En sådan
lösning kan låsa kommande utveckling av området norr om Visby. En större omsättning
och fler abonnenter kan innebära en bättre driksvattenkvalitet och en mindre risk för
luktproblem från avlopp.
Lokal vatten- och avloppslösning bedöms ej möjligt på grund av områdets
förutsättningar.
Det finns höga naturvärden inom fastigheten. Marken närmast väg 148 (båda sidor) är
jordbruksmark i produktion. Sydöst om väg 148 är det öppna betesmarker, utpekat av
länsstyrelsen som naturtypen "enbuskmarker" som har särskilt stora naturvärden.
Marken har troligen betats mycket länge.
Området omfattas även av alvarmark som ofta har en artrik och särpräglad flora och
fauna knuten till sig. Översiktsplan Bygg Gotland anger att bebyggelse på åkermark och
alvarmark bör undvikas.
Den norra delen av förslaget (norr om väg 148) anknyter till befintligt
bebyggelsemönster utmed Byskogsvägen vilket ses som positivt. Den delen av förslaget
påverkar inte åkermarken nämnvärt. En mindre etablering på platsen innebär dock
svårigheter att lösa vatten och avlopp kommunalt och ej heller genom lokal VAförsörjning.
På grund av projektets omfattning och att det kan komma att kräva stora framtida
kommunala investeringar anser samhällsbyggnadsförvaltningen att beslut om
planbesked ska fattas av Regionstyrelsen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr BN 2015/6217
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Region Gotland

Datum 23 mars 2016

Byggnadsnämnden

Ansökan om planbesked för upprättande av detaljplan
för Lokrume Nyplings 1:8
Förslag till beslut

1. Ärendet överlämnas till regionstyrelsen för beslut om planbesked.
2. Byggnadsnämnden föreslår regionstyrelsen att inte upprätta detaljplan för
berörd fastighet.
Sammanfattning

På grund av inkommande remissyttranden ställer sig
samhällsbyggnadsförvaltningen negativ till föreslagen bebyggelse.

Bakgrund

Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-09-21
med önskan om planläggning för bostadsbebyggelse. Förslaget som presenteras
inrymmer ca 80 fastigheter med 126 uthyrningsdelar i form av rad- och
kedjehus. Byggnaderna är i förslaget placerade lågt och tätt för att utnyttja mark
och för att skapa större gemensamma ytor. Fastigheten ligger norr och söder
om väg 148, ca 4 km från Visby. Husen och vägarna är placerade längs ett nät
av hexagoner (bikupsmönster). Området utgörs av jordbruksmark och
alvarmark.
En kompletterande skrivelse inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 201602-17. Ingen förändring av idén presenteras, men man lyfter både en större och
en mindre etablering än vad som tidigare lämnats in kan vara möjlig.
Planförhållanden m m
Översiktsplan Bygg Gotland 2025 (antagen av KF 2010-06-14) anger:
Bebyggelse på åkermark och alvarmark bör undvikas.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-bn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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För en långsiktigt hållbar utveckling på landsbygden är den övergripande
strategin att nyexploatering i första hand ska ske i anslutning till befintlig
bebyggelse.
I Visby finns goda möjligheter att vitalisera, utveckla, bygga ut, bygga samman,
länka ihop och ”hela” staden om den tillåts ”växa inifrån” med beaktande av
de ekonomiska, sociala och ekologiska dimensionerna av hållbar utveckling.
Med ”hela staden” menas i detta sammanhang både ”hela” i betydelsen att
”laga” och ”hela” till skillnad från halva. Och med den ”färdiga staden” menas
att ny bebyggelse ska ansluta till den befintliga staden så att man så långt som
möjligt undviker öar av bebyggelse utan fysisk och social koppling till den
övriga staden.
Detaljplan: Området är inte tidigare detaljplanelagt.
Riksintresse: Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB)
jämlikt 4 kap 1 § MB. Området berörs av riksintressen: Rörligt friluftsliv 4 kap
2 § MB, Stoppområde för höga objekt, försvarsmakten.
Inventeringar: Fridlyst växt (i sydöstra delen). Alvarmark, Ängs- och
betesmark, Gotländskt odlingslandskap (höga natur- och kulturvärden, hotade
växt- och djurarter), Natura2000 habitat (Äng och bete).
Ett relativt väl avgränsat område är av länsstyrelsen utpekat i Program för
bevarande av det Gotländska odlingslandskapets natur- och kulturvärden.
Marken inventerades översiktligt 2004 av Länsstyrelsen varpå man fann några
rödlistade samt någon fridlyst art. Det finns även en del övriga fynd
rapporterade, både av rödlistade och fridlysta växter i området. Man har även
rapporterat om ett antal odlingsrösen (vilka är strikt biotopskyddade) samt
äldre husgrunder.
Flygbuller:
Trafikverket har tagit fram en ny riksintressepreciseringen för Visby flygplats
(januari 2016). Nya kartor som visar flygbullerutbredning har tagits fram
utifrån detta underlag. Enligt dessa kurvor omfattas inte fastigheten av max 70
dB(A)- kurvan.
Remisser
Räddningstjänsten: Tillgängligheten för räddningstjänsten i övrigt är sådan att
utrustning för utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50
meter från uppställningsplats för brandfordon.
Kommunantikvarie: Ur landskapsbildsynpunkt utgörs området av den
gotlandtypiska hedbetesmarken med inslag av alvar och åkermark, vilket ger en
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värdefull öppenhet med långa utblickar. Ett nytt villaområde som inte har stöd
i vare sig växtlighet eller annan bebyggelsen blir ett apart inslag som strider mot
den uttalade viljan i Översiktsplanen - Bygg Gotland, att bygga mer samlat och
i anslutning till redan befintlig service och infrastruktur. Etableringen av nya
större villaområden bör göras i anslutning till tätorterna.
Trafikverket anser generellt att nya bostäder och verksamheter ska lokaliseras till
områden med god tillgänglighet till kollektivtrafik och att trygga och säkra
gång- och cykelförbindelser ska finnas till viktiga målpunkter såsom skola,
busshållsplats och övrig service. Barns möjlighet att röra sig på egen hand bör
särskilt beaktas. Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och möjlighet att
på ett säkert sätt korsa väg 148 bör studeras närmare. Området är utsatt för
höga bullernivåer från både väg- och flygrörelser. Om avsteg från riktlinjer ska
göras ska det kunna motiveras med hög täthet och därmed högt utnyttjande av
kollektivtrafik. Trafikverket ser inte föreslagen bebyggelse i ansökan om
planbesked som lämpligt lokaliserad eller utformad utifrån de strategier som
anger en hållbar utveckling av vad som framgår i ansökan.
Enhet vatten och avfall; Anslutning till kommunalt vatten- och avlopp (VA) är
möjlig. Dock kan inte trycket/flödet för dricksvatten räcka till utan egen
reservoar/tryckstegring erfodras. Bebyggelse med kommunal VA-anslutning
långt från det centrala försörjningsområdet gör att långa överföringsledningar
krävs. Detta kan orsaka problem med dricksvattenkvalitén och luktproblem
från avloppet om inte omsättningen av vatten är tillräckligt stor. En större
omsättning och fler abonnenter kan innebära en bättre driksvattenkvalitet och
en mindre risk för luktproblem från avlopp.
Enhet miljö- och hälsa: Inom fastigheten är jordtäcken tunna. Fastigheten ligger
delvis inom område som är upptaget i högsta sårbarhetsklass avseende
grundvattenskydd. Lokal VA-lösning bedöms ej möjligt på grund av områdets
förutsättningar. Ett genomarbetat förslag på hur dagvattenfrågan kan lösas
måste tas fram, därvid skall särskild hänsyn tas till att området ligger inom inre
vattenskyddsområde. Bekämpningsmedelsanvändning är prövningspliktig inom
inre vattenskyddsområde. Eftersom delar av fastigheten ligger inom högsta
sårbarhetsklass så kommer möjligheterna till kemiskt ogräsbekämpning som
vanligen förekommer i fastighetsförvaltning att vara begränsad.
Beslut om vattenskyddsföreskrifter för Visby vattenskyddsområde har fattats
under 2015 men överprövas för närvarande på grund av en enskild markfråga.
I föreskrifterna står angivet för miljöfarlig verksamhet i 14 §: ”Annan miljöfarlig
verksamhet. Primär skyddszon Ny miljöfarlig verksamhet, för vilken gäller tillståndsplikt
eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt författning utfärdad med
stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan medföra förorening av yt- eller grundvatten, är
förbjuden.”
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Det kan ifrågasättas om en så kraftig exploatering är lämplig inom inre
vattenskyddsområde. Närmaste kommunala vattentäkt ligger mindre än 1 km
från planområdet. Vid avvägning av vilken markanvändning som skall ges
företräde så anger miljöbalken 3 kap. 1 § att: ”Mark- och vattenområden skall
användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning”.
Enhet mark – och stadsmiljö: Angöring från allmän väg till södra planområdet
löses förslagsvis med att de nybildade fastigheterna blir delägare i samfällighet
för enskild väg. Dagvatten bör omhändertas lokalt. Exploateringsavtal ska
tecknas. Regionen ska ej vara huvudman för allmän plats.
GEAB; Transformatorstation krävs. Man måste ta hänsyn till en 10 kV
luftledning samt en 10 kV jordkabel.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig negativ till bebyggelse i den
omfattningen som föreslås, endast 4 km från Visby. Bebyggelsen kan inte ses
som ett komplement till Visby enligt fördjupad översiktsplan (FÖP) Hela
Visby. Området ligger inte inom FÖP hela Visbys avgränsning, men dess
närhet till och bebyggelsens omfattning påverkar Visbys utveckling.
Denna exploatering stärker inte en befintlig tätort utan är en ren
nyexploatering, som inte är prövad i ett större sammanhang. En
lokaliseringsbedömning borde föregås av en översiktlig plan för att klarlägga
förutsättningarna för en så pass stor etablering i Visby närhet.
En förutsättning för att kunna lösa VA-frågan är att förslaget får den
omfattning som redovisas i planförfrågan eller blir större.
En mindre etablering på platsen innebär svårigheter att lösa vatten och avlopp
kommunalt och en lokal vatten- och avloppslösning bedöms ej heller möjlig på
grund av områdets förutsättningar.
I FÖP Hela Visby står det skrivet att: Staden ska i vid mening upplevas som
”färdig” hela tiden. Med den ”färdiga staden” menas att ny bebyggelse ska
ansluta till den befintliga staden så att öar av bebyggelse utan fysisk och social
koppling till den övriga staden så långt möjligt skall undvikas.
En sådan stor bebyggelsegrupp som föreslås kommer utgöra en satellit
frånkopplad Visby som saknar goda förbindelser i form av gång- och cykelväg.
Den utbyggnadsstrategi som idag ligger till grund för utvecklingen av Visby,
FÖP Hela Visby 2025, kan inte följas. Bebyggelse med kommunal vatten- och
avloppsanslutning långt från det centrala försörjningsområdet gör att långa
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överföringsledningar krävs. Detta kan orsaka problem med
dricksvattenkvalitén och luktproblem från avloppet om inte omsättningen av
vatten är tillräckligt stor. Föreslagen bebyggelse kräver att området försörjs
med kommunalt vatten och avlopp (VA) och att en ca 2,5 km lång
överföringsledning byggs ut från anslutningspunkt. En sådan kommer att
dimensioneras för projektet och inte kunna möjliggöra för fler att ansluta efter
sträckan. En sådan lösning kan låsa kommande utveckling av området norr
om Visby. En större omsättning och fler abonnenter kan innebära en bättre
driksvattenkvalitet och en mindre risk för luktproblem från avlopp.
Lokal vatten- och avloppslösning bedöms ej möjligt på grund av områdets
förutsättningar.
Det finns höga naturvärden inom fastigheten. Marken närmast väg 148 (båda
sidor) är jordbruksmark i produktion. Sydöst om väg 148 är det öppna
betesmarker, utpekat av länsstyrelsen som naturtypen "enbuskmarker" som har
särskilt stora naturvärden. Marken har troligen betats mycket länge.
Området omfattas även av alvarmark som ofta har en artrik och särpräglad
flora och fauna knuten till sig. Översiktsplan Bygg Gotland anger att
bebyggelse på åkermark och alvarmark bör undvikas.
Den norra delen av förslaget (norr om väg 148) anknyter till befintligt
bebyggelsemönster utmed Byskogsvägen vilket ses som positivt. Den delen av
förslaget påverkar inte åkermarken nämnvärt. En mindre etablering på platsen
innebär dock svårigheter att lösa vatten och avlopp kommunalt och ej heller
genom lokal VA-försörjning.
På grund av projektets omfattning och att det kan komma att kräva stora
framtida kommunala investeringar anser samhällsbyggnadsförvaltningen att
beslut om planbesked ska fattas av Regionstyrelsen.
Avdelning bebyggd miljö/Enhet plan

Anders Rahnberg
Enhetschef, enhet plan
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/396
8 augusti 2016

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Exploateringsavtal Västerhejde Stenstugu 1:38 och del av 1:39
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande exploateringsavtal med
OBOS Mark AB

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden har beslutat om att föreslå regionstyrelsen att godkänna upprättat
exploateringsavtal med OBOS Mark AB, nedan kallad exploatören. Till grund för
exploateringsavtalet ligger detaljplan för Västerhejde Stenstugu 1:38 samt del av 1:39
(se karta). Detaljplanen syftar till att skapa möjlighet att bilda ca 17
småhusfastigheter.

Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak följande:
- Området ska anslutas till det kommunala VA-nätet och regionen upprättar
förbindelsepunkt till vilken exploatören har att ansluta.
- Exploatören anlägger ledningar för vatten och spillvatten inom området
- Innan försäljning av tomter sker ska det dike som rinner genom området rensas
genom exploatörens försorg
- Exploatören ansvarar för bildandet av en eller flera gemensamhetsanläggningar för
vatten- och spillvattensledningar, gator samt övrig allmän platsmark
- Som säkerhet för att de åtaganden som exploateringsavtalet reglerar också blir
genomförda, har exploatören ställt säkerhet om 2 000 000 kronor.
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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 2016/396

Bedömning

Ledningskontoret har inget att erinra och föreslår att regionstyrelsen beslutar om att
godkänna föreslaget exploateringsavtal med OBOS Mark AB.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör

Bilagor
Bilaga 1.

Exploateringsavtal

Skickas till
TKF Mark och stadsmiljö
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Tekniska nämnden 2016-05-25

Protokoll

TN §

121

Exploateringsavtal för Västerhejde Stenstugu 1:38,
del av 1:39

AU §

61

Dnr TN 2014/1317

Tekniska nämndens beslut


Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden


Tekniska nämnden föreslår regionstyrelsen att godkänna upprättade förslag till
exploateringsavtal med OBOS MARK AB, nedan kallad exploatören.

Bakgrund
Till grund för rubricerade avtal (se bilaga) ligger förslag till detaljplan för del av Västerhejde Stenstugu 1:38, del av 1:39. Fastigheten Stenstugu 1:38 ägs av exploatören OBOS
MARK AB. Exploateringsområdet är beläget öster om länsväg 140, ca 1 km söder om
Vibble och ca 5 km söder om Visby.
Detaljplaneförslaget syftar till att skapa möjlighet att bilda ca 17 småhusfastigheter.
Området ska anslutas till det regionala vatten- och spillvattennätet. Regionen upprättar
förbindelsepunkt strax sydväst om exploateringsområdet till vilken exploatören har att
ansluta. Inom området anlägger exploatören ledningar för vatten och spillvatten. Dagoch dräneringsvatten får inte kopplas på spillvattennätet. Innan försäljning av tomter ska
det dike som går genom området ha rensats. Regionen är inte huvudman för allmän
platsmark.
En eller flera gemensamhetsanläggningar ska bildas för vatten- och spillvattenledningarna och gatorna och övrig allmän platsmark.
Förslag på exploateringsavtal har tagits fram med exploatören. För det rätta fullgörandet
av avtalet har en säkerhet ställts på 2 000 000 kronor.
Överlåtes området kan exploateringsavtalet inte övertas av förvärvaren utan regionens
godkännande.

Protokollsutdrag: RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2014/440
5 augusti 2016

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Köpekontrakt och exploateringsavtal för Visby Adjutanten 1,
AB Gotlandshem
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
-

godkänna och föreslå regionfullmäktige att besluta om köpekontrakt
avseende överlåtelse av fastigheten Visby Adjutanten 1 till AB Gotlandshem
för en köpeskilling av 7 511 000 kronor

-

godkänna upprättat exploateringsavtal med AB Gotlandshem.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen beslutade 2015-10-29 (RS§316) att erbjuda AB Gotlandshem att
teckna markanvisningsavtal för två markområden, dels fastigheten Visby Adjutanten
1 och dels ett markområde inom pågående detaljplaneläggning för kv Sergeanten.
Marken ska anvisas på två år och prisnivån ska ansluta till vad som betecknas som
marknadsmässigt för området och till regionens bostadsförsörjningsplan för 20132018.
Gotlandshem har i dialog med ledningskontoret nu meddelat att man har för avsikt
att under senare delen av 2016 påbörja byggandet av bostäder inom fastigheten
Adjutanten 1 och bolaget har önskemål om att nu genomföra förvärv av fastigheten i
enlighet med regionstyrelsens beslut om markanvisning.
Ledningskontoret har gjort bedömningen att ett marknadsmässigt pris för
byggrätterna i detta läge ligger på 1450 kr/kvm BTA. Detta pris ansluter till den
lägsta nivå som används vid pågående markanvisningstävling för kvarteret
Signallottan.
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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 2014/440
Bedömning

Regionstyrelsens beslut innehöll ett uppdrag att teckna ett markanvisningsavtal med
Gotlandshem för de båda utpekade markområdena. Eftersom bolaget är berett att
redan nu under innevarande år gå vidare med att bebygga en av tomterna, menar
ledningskontoret att det för denna tomt är mer ändamålsenligt att gå vidare med att
teckna exploateringsavtal och köpekontrakt direkt.
Föreliggande exploateringsavtal och köpekontrakt innebär att Gotlandshem ska
betala en köpeskilling om 1 450 kr/kvm för den bruttoarea (BTA) som anges i
kommande bygglovsansökan. Köpeskillingen är beroende av byggrättens storlek,
vilken hämtas från företagets bygglovsansökan, totalt 5 180 kvm BTA. Total
köpeskilling beräknas därför till 7 511 000 kronor.
Köpekontraktet innehåller i huvudsak följande:
- Tillträde och köpets fullbordande är villkorade av att regionfullmäktige godkänner
köpekontraktet, samt att regionstyrelsen godkänner upprättat exploateringsavtal
- Köparen ska ansöka om bildande av gemensamhetsanläggning för kvartersgata som
dessutom ska trafikförsörja intilliggande Adjutanten 2.
- Förtida tillträde kan beviljas mot att köparen erlägger handpenning om 10% av
köpeskillingen
Exploateringsavtalet innebär i korthet följande:
- Avtalet villkoras av att regionfullmäktige i senare skede godkänner försäljningen
- Fastigheten ska bebyggas med bostäder i enlighet med detaljplanen
- Exploatören ska anlägga en kvartersgata för att ge möjlighet att nå intilliggande
Adjutanten 2. För att säkerställa vägrätten ska en gemensamhets-anläggning bildas.
- Exploatören ska så långt möjligt omhänderta dagvatten lokalt
- Exploatören ska anlägga kvarters- och gårdsgator, grön-/lekområde och annat för
att fastigheten ska kunna fungera.
- Exploatören ska senast under 2018 påbörja byggnationen av bostadshus
- För att skydda befintlig vegetation innehåller avtalet bestämmelser om att träd som
skadats/fällts utan tillstånd, ska vite utgå med 50 000 kr per träd.
Ledningskontoret har inget att erinra mot upprättat köpekontrakt och
exploateringsavtal. Kontoret föreslår därför att regionstyrelsen beslutar att:
- godkänna och föreslå regionfullmäktige att besluta om köpekontrakt
avseende överlåtelse av fastigheten Visby Adjutanten 1 till AB Gotlandshem
för en köpeskilling av 7 511 000 kronor
- godkänna upprättat exploateringsavtal med AB Gotlandshem
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till:
TKF Gata och Mark
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KÖPEKONTRAKT
Mellan Region Gotland, org.nr. 212000-0803, 621 81 VISBY, nedan kallad
Regionen, och Gotlandshem AB (org. nr. 556066-0523), Jungmansgatan 1A,
621 83 VISBY, nedan kallad Köparen, har följande avtal träffats.
§1
Överlåtelse/
köpeskilling

§2
Tillträde

Regionen överlåter och försäljer till Köparen fastigheten
Gotland Visby Adjutanten 1 för en köpeskilling om SJUMILJONERFEMHUNDRAELVATUSEN (7 511 000)
KRONOR. Köpeskillingen baseras på en ansökan om
bygglov avseende en yta BTA om 5 180 kvm eller 1 450
kr/kvm BTA. Om den slutliga ansökan om bygglov överstiger 5 180 kvm BTA ska köpeskillingen regleras i motsvarande grad. Försäljningen avser fastigheten enligt
bifogad kartbilaga.

Gotland Visby Adjutanten 1 överlåtes i befintligt skick med
formellt tillträde den dag när bygglov medges om den infaller efter det att regionfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.
Om bygglov har medgivits före beslut i regionfullmäktige
sker tillträdet den dag då regionfullmäktiges beslut vunnit
laga kraft. Köparens rätt till tillträde till fastigheten förutsätter
att köpeskillingen har betalats i sin helhet.
Regionfullmäktiges beslut avseende försäljningen vinner
laga kraft tre veckor efter den dag då regionfullmäktiges
justerade protokoll har anslagits i Regionens lokaler,
Visborgsallén 19.
Om Köparen önskar tillträde till området före det formella
tillträdet har denne att betala 10 % såsom handpenning
senast samma dag som överenskommelse har träffats om
förtida tillträde.

§3
Köpeskillingens Köpeskillingen betalas i sin helhet kontant senast på tillerläggande
trädesdagen. Köpeskillingen betalas till Region Gotland,
bankgirokonto 339-8328 (Nordea), med angivande av vad
köpeskillingen avser. Om Köparen inte betalar köpeskillingen på tillträdesdagen och inte reglerar denna efter framställa från Regionen äger Regionen rätt att häva köpet.
Om överenskommelse om förtida tillträde träffas ska handpenning om 10 % eller 751 100 kronor betalas den dag
som sådan överenskommelse tecknas mellan Regionen
och Köparen. Resterande del av köpeskillingen betalas
kontant senast på den formella tillträdesdagen. Köpeskillingen betalas till Region Gotland i övrigt enligt ovan.
Om Köparen inte betalar köpeskillingen på tillträdesdagen
har Regionen rätt att häva köpet och behålla utbetald
handpenning.
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Vid dröjsmål av inbetalning av köpeskillingen äger Regionen
rätt att debitera sedvanlig dröjsmålsränta, diskonto eller motsvarande + 6 %, fr o m den formella tillträdesdagen t o m
dagen då köpeskillingen inbetalas på Regionens bankgirokonto.
Äganderätten övergår inte till Köparen förrän köpeskillingen
till fullo är betald.
§4
Köpebrev och
lagfart

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

§5
Inskrivningar
o dyl

§6
Avgifter o dyl

Fastigheten överlåtes gravationsfri. Enligt vad som är känt för
Regionen omfattas inte berörd fastighet av andra inskrivna
rättigheter o dyl än vad som framgår av det officiella fastighetsregistret.

I köpeskillingen ingår inga anslutningsavgifter. Köparen
betalar avgifter för vatten-, spill- och dagvattenanslutning
enligt fastställd VA-taxa för Region Gotland som tillämpas
vid tidpunkten för nybyggnaden på fastigheten.
Skatter, avgifter och andra skyldigheter vilka belastar berörda fastigheter och som är hänförligt till ägandet av
fastigheten betalas av Regionen för tiden fram till tillträdesdagen och av Köparen för tiden därefter. Motsvarande fördelning skall gälla eventuella inkomster från
berörd fastighet.

§7
Försäkring

§8
Fastighetens
skick

Regionen förbinder sig att hålla Gotland Visby Adjutanten
1 försäkrad enligt fullvärdesprincipen intill tillträdesdagen.
Skulle ersättningsgill skada drabba berörd del av fastigheten före tillträdesdagen skall detta avtal ändå fullföljas,
mot att Köparen får skadeersättningen. Eventuell självrisk
betalas av Regionen. Faran för fastigheten övergår på
Köparen om den inte har tillträtts p.g.a. Köparens
dröjsmål.

Köparen har att utöva sin undersökningsplikt vad gäller
fastigheten och tagit del av den information som framgår
av gällande detaljplan samt inhämtat information från de
utredningar o dyl. som har gjorts, vilka kan rekvireras av
Köparen. Regionen har därmed informerat om vad den
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känner till om fastighetens skick. Köparen har noga besiktigat fastigheten och godtar dess skick och avstår härmed, med bindande verkan, från alla anspråk mot Regionen på grund av fel eller brister på fastigheten, även om
dessa skulle vara att anse som dolda fel enligt 4 kap 19 §
jordabalken.
§9
Detaljplanebestämmelser

§ 10
Fastighetsbildning o dyl

§ 11
Exploateringsavtal

För berörd fastighet gäller detaljplan för bostadsändamål,
lagakraftvunnen 2013. Köparen har tagit del av detaljplanehandlingar med tillhörande beskrivning och bestämmelser
som gäller för byggande inom fastigheten jämte disposition
av densamma.
Köparen ansöker om bildande av gemensamhetsanläggning för kvartersgata för fastigheterna Gotland Visby
Adjutanten 1 och 2 inom Gotland Visby Adjutanten 1.
Förrättningskostnaderna betalas av Köparen.
Kommande exploatering ska ske enligt nämnda detaljplan
samt ett mellan Regionen och Köparen upprättat exploateringsavtal vilket reglerar ett genomförande i nödvändiga
delar.

§12 Markåtgärder, Regionen har, vilket framgår av detaljplanen, utfört övermiljöansvar
siktliga mark-/miljö-, geotekniska och arkeologiska undersökningar. Utifrån dessa undersökningar har i förekommande fall sanering skett av marken liksom arkeologisk undersökning. Det har inte i övrigt framkommit något som kan
anses föranleda eller tyder på att särskilda åtgärder fordras
för byggnation inom berörd fastighet. Exploatören ansvarar
därför för att utföra och bekosta eventuella ytterligare
undersökningar om så anses nödvändigt för byggande och
att eventuella byggnadstekniska skyddsåtgärder p.g.a.
exempelvis radonförekomst vidtas.
§ 13
Servitut e likn./ Regionen, Gotlands Energiverk AB (GEAB), Telia och
inskrivningsrätt fiberoperatör/förening medges rätt att inom Gotland Visby
Adjutanten 1 nedlägga, bibehålla, underhålla och förnya
ledningar. Dessa rättigheter, liksom för eventuellt befintliga
ledningar får säkerställas genom ledningsrätt vid lantmäteriförrättning alternativt genom inskrivning. Därutöver
medges Regionen att genom servitut disponera uttaget
markområde längs Allégatan för gång- och cykelväg.
Dessa rättigheter upplåts utan ersättning och får säkerställas genom ledningsrätt vid lantmäteriförrättning alternativt genom inskrivning i fastigheten i form av servitut till
förmån för de fastigheter som GEAB m fl anger i de avtal
som upprättas mellan parterna.
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§ 14
Köparens
garantier

Köparen lämnar följande garantier till förmån för Regionen. Garantierna avser förhållandena per avtalsdagen och
per tillträdesdagen. Köparen är behörig att ingå detta avtal
och fullgöra samtliga sina åtaganden enligt avtalet och
garanterar att erforderlig finansiering har ordnats för att
kunna fullgöra samtliga sina skyldigheter enligt avtalet

§ 15
Villkor

Detta avtal gäller endast under förutsättning att regionfullmäktige för Region Gotland godkänner detta och att regionstyrelsen för Region Gotland godkänner därtill hörande
exploateringsavtal. Om någon av dessa förutsättningar inte
uppfylls faller köpeavtalet.

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

Visby den

/

2016

För Gotlandshem AB

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

……………....................……...….

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

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

Visby den

/

……………....................……...….

2016

För Region Gotland

...................................................
Björn Jansson

……………….......………...............
Peter Lindvall

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

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

……………….................………......
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Riksantikvarieämbetet
Artillerigatan

Allégatan

Adjutanten

Stora Törnekvior

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/504
5 augusti 2016

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Markanvisningsavtal, exploateringsavtal och köpekontrakt för
del av Visby Artilleriet 1:33, Österled Fastighets AB
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
-

godkänna upprättat markanvisningsavtal med Österled Fastighets AB

-

godkänna upprättat exploateringsavtal med Österled Fastighets AB

-

godkänna och föreslå regionfullmäktige att besluta om köpekontrakt
avseende överlåtelse av del av fastigheten Visby Artilleriet 1:33 till Österled
Fastighets AB för en köpeskilling av 7 183 200 kronor.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen beslutade 2015-06-18 (RS§230) att erbjuda utse fyra exploatörer som
vinnare i markanvisningstävling inom kv Sergeanten. Ledningskontoret fick i
uppdrag att till regionstyrelsen återkomma med markanvisningsavtal för respektive
exploatör. En av de exploatörer som regionstyrelsen beslutade att tilldela mark var
Österled Fastighets AB, vilken nu har anmält intresse för att gå vidare med att
genomföra sitt bostadsprojekt i enlighet med tidigare inlämnat tävlingsbidrag.
Eftersom exploatören har för avsikt att så snart som möjligt påbörja byggandet av
bostäderna, har parterna enats om att vid samma tillfälle lyfta upp såväl
markanvisningsavtal som exploateringsavtal och köpekontrakt för beslut.
Teknikförvaltningen har tagit fram nödvändiga avtal och köpehandlingar för ett
genomförande av överlåtelsen.
Detaljplanen för den aktuella tomten medger byggande bostäder i form av radhus,
kedjehus och flerfamiljshus med en högsta byggnadsarea om 4 920 kvm BTA. I
samband med tävlingen lämnade exploatören anbud om 1 460 kr/kvm BTA, varför
den totala köpeskillingen för tomten blir 7 183 200 kronor.
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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 2016/504

Markanvisningsavtalet innebär att tomten, del av Visby Artilleriet 1:33 under
bildande av fastighet med beteckningen Visby Sergeanten XX, anvisas till
exploatören till och med 2017-12-31. Priset ligger fast till 2017-09-30 och ska
därefter, om fastighetsaffären inte har genomförts, räknas upp med därför avsett
indextal.
Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak följande:
- Avtalet gäller under förutsättning att regionstyrelsen godkänner detsamma samt att
regionfullmäktige beslutar om försäljning av berörd fastighet
- Byggherren ska så långt möjligt omhänderta dagvatten lokalt inom den egna
fastigheten och som ett led i detta även anlägga ett utjämningsmagasin.
- Exploatören ska genomföra bostadsprojektet i enlighet med inlämnat
tävlingsförslag, även då det gäller hållbarhets- och tillgänglighetslösningar.
- Exploatören ska anlägga kvarters- och gårdsgator, grön-/lekområde och annat för
att fastigheten ska kunna fungera.
- Exploatören ska under 2016/17 påbörja byggnationen av bostadshus för
färdigställande senast under 2018.
- För att skydda befintlig vegetation innehåller avtalet bestämmelser om att träd som
skadats/fällts utan tillstånd, ska vite utgå med 50 000 kr per träd.
- Om exploatören har för avsikt att genomföra exploateringen med ett parkeringstal
som underskrider 1,05 p-plats/bostad, ska exploatören anordna ett system med
bilpool som erbjuds de boende vid inflyttning.
Köpekontraktet reglerar i huvudsak följande:
- Tillträde och köpets fullbordande är villkorade av att regionfullmäktige godkänner
köpekontraktet, samt att regionstyrelsen godkänner upprättat exploateringsavtal
- Tillträde till fastigheten är också villkorat av att fastighetsbildning genomförts och
vunnit laga kraft samt att bygglov beslutats om.
- Om exploatören önskar förtida tillträde ska särskild överenskommelse träffas
mellan parterna, varefter handpenning om 10% ska erläggas.
- Regionen har ansökt av fastighetsbildning och förrättningskostnaderna betalas av
köparen.
Bedömning

Ledningskontoret anser att de handlingar som tagits fram och som exploatören har
godkänt ligger i linje med regionstyrelsens beslut 2015-06-18. Uppdraget var att
teckna ett markanvisningsavtal med exploatörerna i markanvisningstävlingen, men
eftersom Österled Fastighets AB har för avsikt att redan nu bebygga sin anvisade
tomt, menar ledningskontoret att det mest ändamålsenliga är att samtidigt med
markanvisningsavtalet även teckna exploateringsavtal och köpekontrakt. Tillträde till
fastigheten villkoras bland annat av att det finns ett beviljat bygglov.
Föreliggande markanvisningsavtal, exploateringsavtal och köpekontrakt innebär att
Österled Fastighets AB ska betala en köpeskilling om 1 460 kr/kvm för den
bruttoarea (BTA) om 4 920 kvm BTA som detaljplanen medger. Total köpeskilling
uppgår till 7 183 200 kronor.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/504

Ledningskontoret har inget att erinra mot upprättat markanvisningsavtal,
exploateringsavtal och köpekontrakt.. Kontoret föreslår därför att regionstyrelsen
beslutar att:
- godkänna upprättat markavisningsavtal med Österled Fastighets AB
- godkänna upprättat exploateringsavtal med Österled Fastighets AB
- godkänna och föreslå regionfullmäktige att besluta om köpekontrakt
avseende överlåtelse av del av fastigheten Visby Artilleriet 1:33 till Österled
Fastighets AB för en köpeskilling av 7 183 200 kronor.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör

Bilagor
Bilaga 1.
Bilaga 2.
Bilaga 3.

Markanvisningsavtal
Exploateringsavtal
Köpekontrakt

Skickas till:
TKF Gata och Mark
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/183
8 juli 2016

Cora Juniwik

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Om Region Gotlands matpolicy avseende
religiöst märkt mat till skolbarn m.m.
Förslag till beslut

•

Medborgarförslaget avslås

Sammanfattning

Hannes Müller föreslår att i Region Gotlands mat- och måltidspolicy infoga att det ej
serveras religiöst märkt mat till boende eller skolbarn där uttryckliga önskemål om
sådant ej skett och överhuvudtaget ej inköper kött som slaktats på ett i Sverige icke
lagligt sätt.
Bedömning

Regionens mat- och måltidspolicy reviderades 2015 (Rf § 201, 2015-06-15). Policyn
formulerar Regionens övergripande åtagande när det gäller mat, bra matvanor som
kan förebygga ohälsa och måltidsverksamhet med omtanke om olika gruppers behov.
Särskild hänsyn ska tas till olika gruppers speciella behov, medicinska och av icke
medicinska skäl. För att klargöra ytterligare vad för specialkost Regionens
verksamheter omfattas av i förskola, grundskola, gymnasium och särskola har
riktlinjer arbetats fram utifrån policyns intentioner. Riktlinjerna anger bland annat
vilka begränsningar som finns i utbudet när det gäller specialkost av icke medicinska
skäl. Regionen erbjuder inte: Koscherkost, Halalkost, måltider som enbart utgår från
ekologiska, svenska eller närproducerade råvaror samt dieter utifrån trender.
Gällande Regionens inköp av i detta fall kött, efterfrågas alltid i
livsmedelsupphandling - Upphandlingsmyndighetens kriterier vad gäller djurhållning.
Här anges bland annat att djuret vid slakt ska vara helt bedövat när avblodning sker
och vara helt medvetslöst fram till dess att döden inträder. Även operativa ingrepp
måste ske under bedövning.
Ledningskontoret bedömer att utarbetade riktlinjer tydligt definierar vilken
specialkost Regionens skolverksamhet ska erbjuda utifrån skollagens krav på
näringsriktiga måltider men också vilka begränsningar som finns i utbudet. Vidare
1 (2)

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 2016/183

regleras slaktmetod genom artikel 4.1 i förordning 1099/2009/EG om skydd av djur
vid tidpunkten för avlivning (Upphandlingsmyndigheten).
Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag

Region Gotlands mat- och måltidspolicy (http://www.gotland.se/86185).
Riktlinjer för specialkost som omfattar regionens verksamheter i förskola,
grundskola, gymnasium och särskola (http://gotland.se/87093).
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Måltidsförsörjningen, Serviceförvaltningen
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Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY
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REGION GOTLAND

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

[x]
|~~l

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

_

Namnteckning

Hölfer
Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Välkommen med ditt medborgarförslag
Alla som bor - är folkbokförda - på Gotland kan lämna medborgarförslag.
Regionfullmäktige fattar beslut om medborgarförslag som är av större vikt för regionen.
Övriga medborgarförslag kan fullmäktige överlämna till regionstyrelsen eller andra
nämnder att fatta beslut om. Särskild blankett ska skriftligen undertecknas och skickas in.
Allmän information
Den som är folkbokförd på Gotland, får sedan halvårsskiftet 2004, väcka förslag i
fullmäktige, s.k. medborgarförslag. Detta gäller såväl barn och ungdomar som personer
med utländsk bakgrund som inte har kommunal rösträtt. Denna förslagsrätt tillkommer
endast folkbokförda, inte föreningar, företag eller liknande. Begreppet medborgarförslag
används för att skilja förslaget från de motioner som lämnas av fullmäktiges ledamöter.
Ett medborgarförslag kan bara behandlas av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges
befogenhetsområde. "Fullmäktige beslutar i frågor av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt för kommunen", t.ex. val av ledamöter i nämnder och ansvarsfrihet för dem,
budget, skatt, mål och riktlinjer samt taxor.
Medborgarförslag som rör myndighetsutövning och enskilda personer behandlas inte av
fullmäktige. Fullmäktige beslutar inte heller i nämndernas löpande förvaltningsfrågor t.ex.
gatubelysning, parkeringsfrågor, hastighetsbegränsningar, renhållning, äldrevård o.s.v. Om
ett sådant medborgarförslag ställs kan det av regionfullmäktige överlämnas till
regionstyrelsen eller berörd nämnd att självständigt fatta beslut om.
Endast ett förslag kan lämnas per medborgarförslag. Önskar du lämna flera förslag, skall
ny blankett användas.
För att styrka att förslagsställaren är folkbokförd på Gotland ska medborgarförslaget vara
skriftligt, egenhändigt undertecknat av en eller flera personer, ha namnförtydligande och
adress. Förslaget ska skrivas på den särskilda blankett som finns på Region Gotlands
hemsida. Denna finns även att hämta i receptionen på Rådhuset, Visborgsallén 19 i Visby,
att beställas per tel. 26 96 40 eller 26 93 18. Blanketten kan sedan lämnas på samma ställe,
eller vid ett av regionfullmäktiges sammanträden. Blanketten på Region Gotlands hemsida
kan fyllas i elektroniskt, men måste skrivas ut, undertecknas och lämnas in. Postadressen
är: Regionfullmäktige, Region Gotland, 621 81 Visby.
Vad händer med medborgarförslaget
När förslaget kommer in till regionfullmäktige blir det en allmän handling och diarieförs.
Förslaget bereds av regionfullmäktiges presidium som på nästkommande sammanträde
föreslår regionfullmäktige om de ska behandla ärendet själva eller om detta ska överlämnas
till regionstyrelse eller berörd nämnd. Vid överlämnandet ansvarar berörd nämnd och fattar
eget beslut.
Förslagsställaren kommer att underrättas om när medborgarförslaget kommer att tas upp
för beslut. Förslagsställaren har inte någon yttranderätt i regionfullmäktige, regionstyrelsen
eller i någon av Region Gotlands nämnder.
Inkomna medborgarförslag bör beredas inom ett år och samma regler gäller som för
motioner. Två gånger per år redovisas i regionfullmäktige de förslag som inte blivit
avslutade.

Bilaga till medborgarförslag
l går när mitt barn, som går på mellanstadiet på Klintehamnsskolan, kom hem berättade
det att det fått pyttipanna till skolmat. När en annan elev vid dennes bord hade frågat
vilket kött pyttipannan innehöll svarade läraren att den innehöll Halal-slaktat nötkött.
Möjligtvis var detta en nödlögn från lärarens sida för att barnet skulle äta av maten.
Som förälder vill jag som så många andra veta vad som serveras och tycker ett par
tillägg skall göras i Region Gotlands matpolicy. l och med att många nyanlända nu äter
på skolor och boenden finns det frågor som vi inte tidigare har behövt ta ställning till
vilket jag tycker behöver göras..
Jag tycker skolan skall vara religiöst obunden och även den mat som serveras. Därför
tycker jag inte man skall servera mat med religiös märkning och kontroll till den som
inte önskar detta.
Region Gotland bör överhuvudtaget inte köpa in kött där slaktmetoderna inte är
tillåtna i Sverige på grund av lagstiftning som är till för att förhindra djurplågeri, t.ex.
Halal-slaktat nöt eller lammkött.

Förslaget
Jag föreslår att Region Gotland i sin matpolicy infogar att man ej serverar religiöst märkt
mat till boende eller skolbarn där uttryckliga önskemål om sådant ej skett och
överhuvudtaget ej inköper kött som slaktats på ett i Sverige icke lagligt sätt.

Sammanträdesordning 2017 - förslag
Arbetsutskottet

Regionstyrelsen

Regionfullmäktige
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Deadline

Smtr

Tryckdag

Dag
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Dag

16 nov
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11/2015

23 nov

29 nov 16

6 dec

RS 11

8 dec

14 dec 16

on

19 dec
2016

AU 1
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17 jan

ti

4
24 jan

RS 1

26 jan

2 feb

to

5
10 feb

RF 1

(14) 16 feb

18 feb

27 feb

25 jan

AU 2

1 feb

7 feb

ti

4
14 feb

RS 2

16 feb

23 feb
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5
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RF 2
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15 feb

AU 3A

22 feb

28 feb
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AU 3B

8 mar

14 mar
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4
7 mar
4
21 mar

RS 3

23 mar

30 mar

to

20 apr

27 apr
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RS just
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Kungörelse

Dag

5
7 apr

RS 3 (11) 13 apr

15 apr

24 apr

Bokslutsdisp
Årsred. + kompl
budget, månad
feb till AU.

Påsk 14-17 april

29 mar

AU 4

5 apr

11 apr

ti

2,5

19 apr

RS 4

Kr Him 25-26 maj
on-fr, ti 18 maj6
3
ti
RS 5
22 maj

23 maj

30 maj

ti

2
2 jun

20 apr

AU 5A

27 apr

3-5, 9 maj

3 maj

AU 5B

10 maj

16 maj

16 maj

AU 6

24 maj

1 jun

to

2
7 jun

RS 6

8 jun

15 jun

to

3
21 jun

7 aug

AU 7

9 aug

15 aug

ti

4
22 aug

RS 7

24 aug

31 aug

to

4
7 sep

23 aug

AU 8

30 aug

5 sep

ti

4
12 sep

RS 8

14 sep

21 sep

to

2 okt

13 sep

AU 9A

20 sep

26 sep

ti

3 okt

25 sep

AU 9B

2 okt

9-10 okt

må-ti

18 okt

RS 9

19 okt

26 okt

to

25 okt

AU 10

1 nov

7 nov

ti

4
14 nov

RS 10

16 nov

23 nov

15 nov

AU 11

22 nov

28 nov

ti

4 dec

3

RS 11

6 dec

13 dec

1 v före
tryckdag

6 dgr före AU

RF 4

(7?) 8 jun

10 jun

19 jun

RS 6: månadsrapport maj

RF 5

(12) 14 sep

16 sep

25 sep

RF 6

(10) 12 okt

14 okt

23 okt

4
2 nov

RF 7

(7) 9 nov

11 nov

20 nov

to

4
30 nov

RF 8

(5) 7 dec

9 dec

18 dec

on

20 dec

6

AU 5A: Budget
och delår 1
AU 5B: Månadsrapport april

4
4

7 dgr före RS

4

RF
1/18

Kallelse RF:
Till tryck ti före kung. och ut till
ledamöter to 2 dgr före kung.

2018
lö 9 dgr före RF

måndagar

Hänsyn tagen till SKLs sammanträdesplanering och ekonomis tidplan (med undantag av ny tid för BuB som måste stämmas av m Åsa och Ulrika).
Justering: Upphöjd siffra i kolumn för justeringssammanträde anger antal protokollskrivningsdagar innan justering. 4-7 arbetsdgr idealiskt innan justeringssammanträde för
protokollskrivningstid. Knallblå markering visar på skrivtid på 1-3 dgr och risk för sämre kvalitet, ojusterade protokoll och för arbetsmiljön.

AU 8B: BAS,
månadsr sept.
Delår 2

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

Ärende RS 2016/419
27 juli 2016

Cora Juniwik

Regionstyrelsen

Uppföljning av nämndernas åtgärdsplaner för personer med
funktionsnedsättning
Förslag till beslut

•

Rapporten godkänns.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2013-12-16 att ersätta Program för handikappfrågor
med ett system byggd på FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer
med funktionsnedsättning. Det innebär bland annat att nämnder och styrelse har
identifierat förbättringsområden utifrån konventionen och tagit beslut om
åtgärdsplaner för att genomföra arbeten som ska förbättra och utveckla
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning på Gotland.
Åtgärdsplanerna ska följas upp två gånger per mandatperiod. Denna rapport är en
deluppföljning genomförd hösten 2015. Rapporten har presenterats i Region
Gotlands tillgänglighetsråd(§ 21, 2016-05-24).
Resultat av deluppföljningen

Åtgärder som nämnderna har föreslagit i sina planer är i de flesta fall genomförda
eller påbörjade. Merparten av åtgärderna handlar om att utbilda medarbetare i
kommunikation, attityder och bemötande. Vidare arbetar nämnderna för att främja
dialog och utveckla nya metoder för ökad delaktighet bland personer med
funktionsnedsättning. Åtgärder för att förbättra blanketter och språk på webben samt
andra IT- och webblösningar är prioriterat. Nedan anges exempel på
förbättringsåtgärder som genomförts.
Kultur- och fritidsnämnden -

Processutveckling gällande kompetensutbyte, mellan
avdelningarna, och regelbunden uppföljning har utarbetats. Inventering av
tillgängligheten har slutförts under 2015 inom samtliga avdelningar. Aktiviteter
riktade till barn och ungdomar med särskilda behov är prioriterade. Stand-up
föreställningen ”Jag är Sarah”, dansföreställningen ”Dancing on the ringmur” samt
att arrangera sommaraktiviteter riktad till ungdomar med neuropsykiatrisk symtom är
några exempel.
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Barn- och utbildningsnämnden - Förbättringsarbetet prioriterar utbildning, utveckling
av olika former för samverkan samt insatser till barn med neuropsykiatrisk diagnos.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden -

Det pågår arbete för att stärka
vuxenstuderande med bland annat specialpedagogiskt stöd samt studiemotiverande
utbildning. Verksamheten för Ungdomskraft(insatser till de som varken studerar eller
arbetar) är numera obligatorisk. Samarbete har utvecklats till enskilda individer samt
på strategisk nivå till insatser för studier och arbete. Regelbunden kompetensutveckling
till medarbetare sker gällande neuropsykiatriska diagnoser samt inom studie- och
yrkesvägledningen för att stödja personer med funktionsnedsättning till fortsatta
studier eller arbete.

Hälso- och sjukvårdsnämnden - I

samverkan med andra förvaltningar har det bland
annat genomförts kompetensutveckling i metoder för dialog som handlar om barn
med funktionsnedsättning och deras rätt till delaktighet och att kunna påverka sin
situation. Dessutom vidareutvecklas informationssystem som till exempel talande
nummerpresentation, bildmaterial som beskriver olika steg i behandling, taltidning
etc. I samarbete med Campus Gotland utvecklas applikationer till hörselskadade
barn.
Socialnämnden - Kompetensutveckling

i metoder för dialog har genomförts i
samverkan med andra förvaltningar(se hälso- och sjukvårdsförvaltningen).
Ytterligare utbildningar i etik och värdegrundsfrågor har genomförts.
Övergripande strukturer och processer har skapats i modellen för VBIC, Vuxnas
behov i centrum samt för barns delaktighet. Webbsidor och annat
informationsmaterial vidareutvecklas och anpassas för ökad tillgänglighet.
Tekniska nämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt Byggnadsnämnden Kontinuerligt arbete sker som ska förbättra den fysiska tillgängligheten för personer
med funktionsnedsättning. Den offentliga platsen utformas så att människor med
särskilda behov ges lika förutsättningar som andra att leva självständigt och göra egna
val. Till exempel fler parkbänkar och gång- och cykelvägar görs tillgängligare och
säkrare. Kollektivtrafiken tydliggör resandeinformation. Utbildning och förenklad
information prioriteras. Webbsidor och blanketter förbättras successivt i samband
med e-tjänsteutveckling.
Regionstyrelsen - Offentlig

service som underlättar för personer med särskilda behov
fortgår. Till exempel tillgängliggörs mötesplatser i Regionens lokaler på Visborg och
knappvalet till Regionens växel förenklas. Riktlinjer för specialkost har framarbetats
för barn och ungdomar med medicinska/icke medicinska behov.
Informationssatsningar via webb och elektroniska tjänster utvecklas successivt för att
öka tillgängligheten. Inventering av offentliga lokaler är genomförd och förslag till
checklista är framtagen.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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