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Föredragningslista
Förslag på justerare: Maria Björkman och Johan Thomasson. Justeringssammanträde på ledningskontoret, rum
1316, 7 november kl 16.00.

Ärende

Kommentar

1

Omdisponering av eget kapital. Begäran om tilläggsbudgetering, investering i
lärplattor
RS 2016/235

2

Begäran om tilläggsanslag investering i lärplattor, budgetåret 2016
RS 2016/239

3

Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016
RS 2016/379

4

Regional mat- och livsmedelsstrategi Gotland
RS 2015/297

Reviderad version efter arbetsutskottet synpunkter.
5

Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020
RS 2015/831

Reviderad version efter arbetsutskottets synpunkter.
6

Remiss. Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet, ny placering av
skjutbana Tofta skjutfält
RS 2016/511

Kompletterad med förslag till remissvar.
7

Remiss och samråd avseende utpekande av områden av riksintresse för
friluftslivet
RS 2016/572

Tjänsteskrivelse och förslag till yttrande bifogas denna kallelse.
Delar av handlingarna bifogas kallelsen och fullständiga handlingar finns här:
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Remisser-ochYttranden/Remisser/Pagaende-remisser/Samrad-miljokonsekvensbeskrivningangaende-omraden-av-riksintresse-for-friluftsliv/.
8

Revisionsrapport. IT-verksamheten, en uppföljning av tidigare granskning
RS 2016/290

Reviderad tjänsteskrivelse (redaktionell ändring).
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Kallelse
RS 2016/201

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2016-10-27

Ärende
9

Kommentar

Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik, utställning
RS 2015/184

Uppdaterade handlingar (bl a miljökonsekvenser som diskuteras i
utvärderingen).
10

Planbesked för upprättande av detaljplan. Visby Bergbetningen 1:1 - 1:45
RS 2016/602

11

Detaljplan för Visby Bläckfisken 1 m fl, granskning
RS 2016/609

Ärendet kompletterat enligt arbetsutskottets begäran.
12

Tilläggsanslag Statsbidrag Naturreservat Södra Hällarna 2016
RS 2016/566

Ärendet förtydligat efter arbetsutskottets begäran.
13

Visby Österby 1:23. Ansökan om uppskov från nybyggnadskrav
RS 2016/574

14

Motion. Dubbel markanvisning för bostadsbyggande
RS 2016/329

15

Medborgarförslag. Återställ de utdikade våtmarkerna
RS 2016/391

16

Delårsrapport 2016:2
RS 2016/50

17

Strategisk plan och budget 2017-2019
RS 2016/7

18

Ombudgetering av medel och överföring av ansvar för världsarvsfrågor
RS 2016/618

19

Motion. Ny simhall
RS 2016/267

20

Låneram och delegation att anvisa medel ur eget kapital
RS 2016/645

21

Månadsrapport september 2016 - serviceförvaltningen och
ledningskontoret/politisk organisation
RS 2016/682

22

Månadsrapport september 2016
RS 2016/48

23

Blått Centrum Gotland
RS 2015/737

Ärendet återkommer enl beslut i RS § 208, 2016-09-22.
24

Lokrume Nyplings 1:8 - ansökan om planbesked
RS 2016/460

Ärendet utgick vid regionstyrelsens sammanträde 2016-09-22 (se § 225).

Björn Jansson
Ordförande
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/235
12 september 2016

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Omdisponering av eget kapital. Begäran om
tilläggsbudgetering, investering i lärplattor
Förslag till beslut

•

Barn- och utbildningsnämnden medges tilläggsanslag på 962 800 kronor för
inköp av lärplattor. Finansiering sker genom eget kapital.

Ärendebeskrivning

Ett ökat mottagande av nyanlända och asylsökande medför ytterligare behov av
lärarverktyg. Det ökade behovet uppskattas till 250 lärplattor till ett värde av 962 800
kronor. I december 2015 gjordes en beställning på inköp av 250 lärplattor. Leverans
under 2016 och investering bokförs under 2016.
Mot denna bakgrund begär Barn- och utbildningsnämnden om tilläggsanslag
motsvarande 962 800 kronor genom omdisponering av eget kapital. Nämndens egna
kapital uppgår till 21 423 000 kronor.
Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker begäran från Barn- och utbildningsnämnden om
tilläggsanslag för investering i lärplattor på 962 800 kronor.

Beslutsunderlag

Barn och utbildningsnämnden § 21 2016-03-22
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden, serviceförvaltningen, ekonomi
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Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-22

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-03-08

BUN § 21
Au § 14

Omdisponering av eget kapital. Begäran om tilläggsbudgetering,
investering i lärplattor
BUN 2016/89

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-25

Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Omdisponering görs av det egna kapitalet till investeringar, för inköp av lärplattor,
med 962 800 kronor för år 2016.

•

Begäran görs hos regionstyrelsen av tilläggsbudgetering på investeringar genom
omdisponering av det egna kapitalet med 962 800 kronor för år 2016.

Ett ökat mottagande av nyanlända och asylsökande har medfört ytterligare behov av
lärverktyg. För att möta de ökade behoven av lärverktyg har lärplattor inköpts år 2016.
Tilläggsbeställning gjordes i december år 2015av inköp om 250 lärplattor till ett värde av
962 800 kronor, inköpet är bokfört som en investering för år 2016.
Barn- och utbildningsnämndens egna kapital beräknas uppgå till 21 423 000 kronor,
år 2016.
Förslaget till beslut följer de riktlinjer som återfinns i ”Regler för styrning och
uppföljning i Gotlands Kommun” avseende hantering av årets resultat och avsnittet om
det egna kapitalet.

Expedieras: Regionstyrelsen/Ledningskontoret ekonomerna
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Jimmy Söderström

Ärendenr BUN 2016/89
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 25 februari 2016

Barn- och utbildningsnämnden

Omdisponering av eget kapital. Begäran om
tilläggsbudgetering, investering i lärplattor
Förslag till beslut
•

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att omdisponera delar av det egna
kapitalet till investeringar, för inköp av lärplattor, med
962 800 kronor för år 2016.

•

Barn- och utbildningsnämnden begär hos regionstyrelsen en
tilläggsbudgetering på investeringar genom omdisponering av det egna
kapitalet med 962 800 kronor för år 2016.

Bakgrund

Ett ökat mottagande av nyanlända och asylsökande har medfört ytterligare
behov av lärverktyg. För att möta de ökade behoven av lärverktyg har
lärplattor inköpts år 2016. I december månad år 2015 gjordes en beställning på
inköp av 250 stycken lärplattor till ett värde av 962 800 kronor, inköpet är
bokfört som en investering för år 2016.
Barn- och utbildningsnämndens egna kapital beräknas uppgå till
21 423 000 kronor år 2016.
Förslaget till beslut följer de riktlinjer som återfinns i ”Regler för styrning och
uppföljning i Gotlands Kommun” avseende hantering av årets resultat och
avsnittet om det egna kapitalet.

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Besöksadress Visborgsallén 19

Anders Jolby
Utbildningsdirektör

E-post registrator-bun alt gvn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Ledningskontoret

RS 2016/239
12 september 2016

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag investering i lärplattor, budgetåret
2016
Förslag till beslut

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden medges tilläggsanslag på 600 000
kronor för inköp av lärplattor. Finansiering sker via eget kapital

Ärendebeskrivning

Ett ökat mottagande av nyanlända och asylsökande medför ytterligare behov av
lärarverktyg. Det ökade behovet uppskattas till 200 lärplattor till ett värde av 600 000
kronor. Investering bokförs under 2016 och renderar kapitalkostnader under de
närmaste åren. Finansiering av kapitalkostnader sker genom återsökning av
statsbidrag.
Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker begäran från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
om tilläggsanslag för investering i lärplattor på 600 000 kronor.
Beslutsunderlag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden § 19 2016-03-23
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
Serviceförvaltningen ekonomi
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2016-03-23
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2016-03-08

Protokoll

GVN § 19
GVN AU § 13

Begäran om tilläggsanslag investering i lärplattor, budgetåret
2016
Ärendenr GVN 2016/57

Beslutsunderlag:
− UAF Begäran om tilläggsanslag – investering i lärplattor GVN 2016-02-25

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att
•

Hos regionstyrelsen begära ett tilläggsanslag på investeringar för inköp av
lärplattor med 600 000 kronor på grund av ett ökat mottagande av nyanlända
och asylsökande.
Kapitalkostnaden som uppstår finansierar nämnden själv genom återsökta
statsbidrag för år 2016.

För att möta de ökade behoven av lärverktyg beräknas 200 stycken lärplattor att köpas
in till ett sammanlagt värde på 600 000 kronor. Inköpet bokförs som en investering för
år 2016.
Investeringen i lärplattor för år 2016 renderar kapitaltjänstkostnader för de kommande
tre åren.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Expedieras:
Regionstyrelsen/ ledningskontoret
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Jimmy Söderström

Ärendenr GVN 2016/57
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 25 februari 2016

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Begäran om tilläggsanslag – investering i lärplattor
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att hos regionstyrelsen
begära ett tilläggsanslag på investeringar för inköp av lärplattor med 600 000
kronor på grund av ett ökat mottagande av nyanlända och asylsökande.
Kapitalkostnaden som uppstår finansierar nämnden själv genom återsökta
statsbidrag för år 2016.
Bakgrund

Ett ökat mottagande av nyanlända och asylsökande har medfört ytterligare
behov av lärverktyg. För att möta de ökade behoven av lärverktyg beräknas
200 lärplattor att köpas in till ett sammanlagt värde på 600 000 kronor inköpet
bokförs som en investering för år 2016. Investeringen i lärplattor för år 2016
renderar kapitaltjänstkostnader för de kommande tre åren.
Kapitalkostnaderna som uppstår åren framöver täcks utav återsökta statsbidrag
för år 2016.

Utbildnings- arbetslivsförvaltningen

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Besöksadress Visborgsallén 19

Anders Jolby
Utbildningsdirektör

E-post registrator-bun alt gvn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/379
18 augusti 2016

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att erlägga insatsbelopp upp
till 75 procent av högsta nivån, totalt 11 365 420 kr.

Ärendebeskrivning

Kommuninvest ekonomisk förening har inkommit med en förfrågan om särskild
medlemsinsats för år 2016. Enligt beslut på föreningsstämman 2015-04-16
fastställdes nya stadgar som bland annat ger medlemmarna möjlighet att på eget
initiativ och i egen takt betala in särskild insats för att snabbare fullgöra den
obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet.
Region Gotland har idag ett totalt insatskapital på drygt 27 mnkr eller 476,97
kr/invånare. Regionfullmäktige beslutade om insatsbelopp upp till 50 procent
2015-10-12, Rf § 249.
För att komma upp till 75 procent av högsta nivån, 675 kr/invånare, krävs en
inbetalning på 11 365 420 kr. För att nå upp till högsta nivån som är 900 kr/invånare
krävs en inbetalning på drygt 24 mnkr.
Inbetalningen belastar endast regionens likviditet och kommer att bokas som ökat
andelsvärde i balansräkningen. Det påverkar inte årets resultat.
Bedömning

Ledningskontoret föreslår att regionen ökar sitt insatskapital till 75 procent av den
högsta nivån. Nuvarande likvida situation tillåter inte en större ökning, däremot är
det en fördel att fortsätta uppbyggnaden av regionens insatskapital. Fördelen för
medlemmarna att öka medlemsinsatsen snabbare är att medlemmen så småningom
får behålla större och större del av återbäring och ränta på insatskapitalet. I dagsläget
används dessa för att öka insatskapitalet.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/379

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Ekonomi och upphandling, Serviceförvaltningen
Bilagor: Bilaga 1 Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016 från Kommuninvest ek för
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2016 -05- 26
För kännedom:
Ekonomichefen eller motsv.

2016-05-23

REGION GOTLAND

REGION GOTLAND
Styrelsen

Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016
Inledning
Föreningsstämman fastställde 2015-04-16 nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk
förening421 • I stadgarna har bl.a. tillkommit en möjlighet för medlemmarna att på eget
initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra
den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet.
Med detta brev, vill föreningen nu efterhöra om ni i år vill utnyttja möjligheten att
erlägga en särskild medlemsinsats.
Vi ber er att lämna ert svar på bifogade formulär, bilaga 2, så vi vet om ni vill göra en
extra insatsbetalning i år eller om ni väljer något annat alternativ.
Kommuninvests behov av större kapital
De nya lagkrav på bl.a. större kapital som växt fram i kölvattnet av finanskrisen påverkar också Kommuninvest i hög utsträckning. Den uppbyggnad av kapitalet som
måste ske beskrivs närmare i "Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad"422 •
Planen syftar till att minimikravet på större kapital ska vara uppnått senast 2018 då
kravet på viss lägsta bruttosoliditet träder i kraft.
Många medlemmar har redan under 2015 valt att sätta in hela eller huvuddelen av den
högsta insatsnivån.
Under 2015 beslutade hela 212 eller 76 % av medlemmarna att göra en särskild insats
som också genomfördes samma år med totalt 2 690 mkr. Av de 212 medlemmarna
valde 9 av 10 att göra en så stor särskild insats att medlemmen uppnådde den högsta
stadgemässiga insatsnivån.
421

Stadgarna finns på Kommuninvests hemsida: http://kommuninvest.se/for-medlemmar/stadgar-ochavtal/bolagsordning-for-kommuninvest-i-sverige-ab-publ/
422
Planen framgår av stämmohandlingarna (bilaga 18) på Kommuninvests hemsida:
http://kommuninvest.se/wp-content/uploads/20 l 6/04/Stämmohandlingar-total-fil-160405 .pdf

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommunlnvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommunlnvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 •Fax: 019-1211 98 •E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se •Internet: www.kommuninvest.se

Det faktum att en stor del av medlemmarna redan förra året gjorde en så stor
insatsökning, har varit till stor fördel för Kommuninvests anseende. Det är viktigt att i
relation till myndigheter, ratinginstitut och andra marknadsaktörer kunna visa upp en
hög grad av uppslutning kring kapitalfrågan och att vi håller vad vi tidigare planerat.
Att medlemmarna frivilligt och med tidsmässig framförhållning värnar den egna
organisationen uppfattas som en kraftfull styrkemarkering jämfört med om föreningen i
ett sent skede skulle behöva tvinga fram inbetalning av kapital med stöd av stadgarna.
Medlemmens fördelar av att öka medlemsinsatsen snabbare
I de nya stadgarna införs en högsta insatsnivå uttryckt i kronor per invånare samt två
delnivåer som motsvarar halva respektive tre fjärdedelar av den högsta insatsnivån.
När en enskild medlems insatsnivå växer och passerar dessa nivåer, är medlemmen inte
längre skyldig att erlägga delar eller hela den årliga insats som annars varit fallet.
Förekommande återbäring och ränta på insatskapitalet f'ar - i takt med att kommunen
uppnår de högre insatsnivåerna - till större och större del behållas av medlemmen. Den
årliga insats som är knuten till storleken på återbäring och insatsränta blir lägre och
lägre, för att till sist bortfalla.
Tänk på att så länge medlemmen inte uppnått den högsta insatsnivån kommer den årliga
befolkningsförändringen att påverka den uppnådda insatsnivån mätt i kronor per
invånare. Det betyder att om en medlem exempelvis uppnått 75% av den högsta
insatsnivån ett år och befolkningen därefter ökat, kan medlemsinsatsen behöva ökas på
för att medlemmen inte ska hamna under 75%-nivån. Först när den högsta insatsnivån
mätt i kronor per invånare uppnåtts, "fryses" påverkan av ändrad befolkning i en 10årsperiod.
Individuell kapitalsituation
Kommuninvest ekonomisk förening har både medlemmar som deltagit i samarbetet i 30
år eller som blivit medlem först på senare år. Medlemsstorleken varierar mellan cirka
2 500 och 548 000 invånare. Vissa medlemmar har hög skuldsättning, andra har för
närvarande inte några lån alls.
De stora skillnaderna mellan medlemmarna har också medfört att det är stora skillnader
i respektive medlems storlek på insatskapitalet.
Vi har sammanställt en aktuell uppgift från medlemsregistret för just er kommun/
landsting/region, bilaga 1.
Uppgifterna om läget vid årets början har vi hämtat från vårt medlemsregister och
omfattar den ursprungliga insats som gjordes när ni blev medlemmar,
insatsemissioner423 som ni deltagit i samt summan av gjorda årsinsatser och särskilda
423

En av föreningsstämman beslutad överföring av fria vinstmedel till medlemmarnas bundna
insatskapital. Fördelas ut på respektive medlem i förhållande till medlemmens kapitalinsats.
Insatsemissioner skedde varje år under perioden 2002-2011.

V~.~~~~~~:.:.:
insatser till och med 2015-12-31. För kommuner och landsting som blivit medlemmar i
år har vi i stället för årsskiftesbeloppet lagt in den initiala medlemsinsatsen i detta fält.
Till detta insatsbelopp har vi i förekommande fall adderat den nya årsinsats för 2016
som stämman beslutat att ni ska erlägga. Beräkningarna av olika delbelopp nedan
förutsätter att årsinsatsen för 2016 betalts in. Eventuellt förlagslånebelopp som belöper
på er inräknas inte i erlagt insatskapital.
Invånaruppgiften har vi hämtat från SCB och avser förhållandet 2016-01-01.
När kan man som medlem göra extra insatser?
Föreningen sänder ut denna förfrågan om ni i år vill göra en extra insatsbetalning till de
medlemmar som ännu inte har nått den stadgemässigt högsta insatsnivån.
Varje medlem tar därefter beslut om den vill göra en extra insatsinbetalning i år eller om
man vill göra på något annat sätt och meddelar föreningen. Svaret är bindande.
Föreningsstyrelsen har beslutat att insatser utöver den högsta insatsnivån tillsvidare inte
f'ar ske genom direkta inbetalningar, så vad det handlar om nu är eventuella tillskott som
högst leder till att medlemmen når den högsta insatsnivån eller delar av denna.
Föreningsstyrelsen424 fattar - med början vid julimötet och därefter löpande under
hösten - beslut om med vilket belopp medlemmen f'ar delta med. Därefter sänder
föreningen ut aviseringar om vilket belopp som ska inbetalas och när det ska ske.
När behöver föreningen senast få medlemmarnas besked för inbetalning i år?
Medlemmarnas önskemål ska ha kommit föreningen tillhanda senast den 2016-10-31
för att extra insatsbetalning ska kunna ske i år. Lämnas besked tidigare, kan föreningen
hantera detta tidigare och ge ett så snabbt besked som möjligt.
Hur och när sker betalning av extra insatser?
Samtliga inbetalningar måste ha skett före 2016 års utgång för att få beaktas när 201 7
års ordinarie föreningsstämma beslutar om medlemmen måste betala in en ny årlig
insats baserad på insatsräntan/återbäringen eller inte.
Då det handlar om mycket stora belopp är det viktigt att medlemmarna inväntar
Kommuninvests avisering och betalar in beloppet på den angivna betalningsdagen.
Kommuninvest har inte möjlighet att ta emot tidigare eller senare betalningar som sker
på en medlems eget initiativ på ett säkert och effektivt sätt.
Ränta på insatskapital
Räntan på insatskapitalet för 2015 fastställdes av stämman 2016 till 2,0 procent. Ränta
på insatskapital är inte att jämföra med räntan på ett skuldebrev. Den är i stället en form
av överskottsutdelning som ska bekostas inom ramen för den ekonomiska föreningens
utdelningsbara medel (samma utrymme som också ska räcka till för återbäring).

4241 stadgarnas

§ 5.5 sägs: "Styrelsen f'ar besluta att medlem fär välja att erlägga en eller flera särskilda
insatser för att helt eller till viss del fullgöra den obligatoriska medlemsinsatsen."
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Föreningen kan därför inte i förväg utlova vad räntenivån på insatskapital kommer att
bli under kommande år. Nivån bestäms i efterhand genom beslut av föreningsstämman.
Föreningen eftersträvar dock att kompensera medlemmarna med en rimlig ränta på det
kapital som belöper på var och en av dem.
Att kunna ge ränta till de medlemmar som bidragit med kapitalinsats och som under en
period inte utnyttjar lånemöjligheterna i Kommuninvest har ansetts särskilt viktigt
eftersom dessa medlemmar under samma period inte f'ar någon återbäring.
Får medlemmarna någon ny möjlighet 2017 och senare?
Stadgarna har utformats för att passa olika medlemmars behov och möjligheter. Efter
2017 års stämma kommer därför de medlemmar som då inte uppnått den högsta stadgemässiga insatsnivån att på nytt tillfrågas i samma ärende. Detta kommer sedan att ske
efter varje stämma till dess alla medlemmar nått den högsta nivån.
Anmälan är bindande och sker på ett särskilt formulär
Ert beslut om att delta med en kapitalinsats i år är bindande och ska ske på formuläret i
bilaga 2. Hur beslut om att göra en extra insatsbetalning görs, varierar mellan olika
medlemmar och bestäms av medlemmen. Kommuninvest behöver inte delges något
protokollsutdrag eller lagakraftsbevis i detta ärende.
Ett kalendarium för beslut
Så här ser tidplanen ut. Reservation för att förändringar kan komma att ske.
•,
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Föreningen sänder ut en förfrågan till de medlemmar som ännu
inte uppnått den högsta stadgemässiga insatsnivån om intresset för
att betala in en extra insats under 2016. Medlemmar som redan
uppnått den högsta nivån kan dock inte betala in större kapital.

Maj månad
2016

Föreningsstyrelsen tar fortlöpande ställning till de medlemsbesked
som inkommer och meddelar medlemmen om hur och när
betalning ska ske.

Juliseptember
2016

Sista dagen för medlemmarna att lämna ett bindande besked om
intresset för att betala in extra kapital under 2016.

31 oktober
2016

Sista tillfället för föreningsstyrelsen att besluta om de
medlemsbesked som inkommit tom oktober och att meddela
medlemmen om hur och när betalning ska ske.

December
2016

Absolut sista dagen för inbetalning av kapital för att det ska kunna
beaktas vid beräkning av skyldighet att betala årlig insats vid
stämman 2017.

31 december
2016

Föreningsstämma som beslutar återbäring och ränta på
insatskapital, årlig insats etc. enligt de nya stadgarna.

April2017

Utbetalning av återbäring och ränta på insatskapital. Ny årlig
insats vars storlek bestäms av medlemmens insatskapitalstorlek
per invånare i relation till den högsta stadgeenliga nivån per
invånare.

April-maj
2017

Föreningen sänder ut en ny förfrågan till de medlemmar som då
inte uppnått den högsta stadgemässiga insatsnivån medlemmar om
intresset för att betala in en extra insats under 2016.

Maj 2017

Eventuella frågor
Behöver du ytterligare information om medlernsinsatsen eller om du tycker att någon
uppgift verkar felaktig, ber vi dig att i första hand kontakta den kundansvarige som du
brukar ha kontakt med.
A vslutningsord
Medlemmarna har genom att anta de nya stadgarna, skapat grunden för att genom egna
insatsbetalningar bygga upp det kapital som organisationen behöver för att kunna fortsätta att förse svensk kommunsektor med en effektiv och säker finansiering av de
investeringar som behöver göras under kommande år.
Den tydliga inställning i frågan som medlemmarna visat i handling redan under 2015
och tydligt deklarerat vid de senaste medlemssarnråden och föreningsstärnmoma gör att
vi är övertygade om att den resterande delen av den utmaning som kapitaluppbyggnaden
representerar, kommer att vara avklarad redan under 2016!
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING

Tomas Wemgren
Verkställande direktör

Bilagor
1.

2.

Thomas Åkelius
Styrelsens sekreterare

Individuell uppgift om insatskapital
Svarsblankett

Bilaga I

Uppgift om insatskapital
Uppgift om nuläget

57 391

Invånarantal i beräkningarna
Insatskapital i kronor vid 2016 års början eller
senare under 2016 betald medlemsinsats från ny
medlem.
Ny årsinsats 2016 i kronor

25 764 750

1 608 755

Totalt insatskapital i kronor

27 373 505

Totalt insatskapital i kronor per invånare

476,97

Uppgift om återstående insatsbelopp i vissa fall

Miniminivå

200 (40) kr/inv

-kr

50 % av högsta nivån

450 (90) kr/inv

-kr

75 % av högsta nivån

675 (135) kr/inv

11 365 420 kr

Högsta nivån

900 (180) kr/inv

24 278 395 kr

I tabellen ovan redovisas vad som i förekommande fall återstår att erlägga som insats
för att uppnå den stadgemässiga miniminivån, 50 % resp 75 % av den högsta
insatsnivån samt den högsta insatsnivån. Om"-" anges, har angiven nivå uppnåtts.

425
I beräkningen har beloppet reducerats för invånarantal över 90.000 i primärkommun. Reducering sker
till 80% för invånarantal 90.001-200.000 och till 60% för invånarantal på 200.001 och högre. Belopp
inom ( ) avser landsting/region. Ingen reducering sker för större invånarantal i landsting/region.
426
Belopp avser vad som behöver erläggas i förhållande till det antagna utgångsläget, inte vad som
behöver erläggas i förhållande till lägre nivå. Utgångsläget= totalt insatskapital i tabellen ovan.

Bilaga 2

Svarsblankett om medlems intresse för att erlägga särskild
insats under år 2016 för att helt eller delvis fullgöra den
obligatoriska insatsen
1.

Grun duppgr"fter

Medlemmens namn

Oraanisationsnummer

Enhet

Postadress

2.

uppg1"ftsl""amnare hosmedl emmen

Namn

Befattning

e-oostadress

Direkttelefon/mobil

3.

• om ons kema 1om msats beta Inmg
. 2016
Huvu dfragesta·· 11 nmg
Önskar kommunen/landstinget/regionen att under år 2016 erlägga någon särskild
insats för att helt eller delvis fullgöra den obligatoriska insatsen i Kornmuninvest
ekonomisk förening?
0

0

[ ]

JA

Markera med ett X och fortsätt att besvara frågorna i avsnitt 4.

[ ]

NEJ

Markera med ett X och fortsätt med att besvara frågorna i avsnitt 5.

4.

Ö ns k ad store
I k pa sars k"ld
1 .msats 2016
Hur stor särskild insats vill kommunen/landstinget/ regionen göra under 2016?
Markera valt alternativ med ett X.
[ ]

0

••

Alternativ 4.1

Upp till den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare.
Inga fler frågor behöver besvaras.
[ ]

Alternativ 4.2

Upp till 75 procent av den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare.
Inga fler frågor behöver besvaras.

[ ]

Alternativ 4.3

Upp till 50 procent av den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare.
Inga fler frågor behöver besvaras.
[ ] Alternativ 4.4
Upp till den stadgemässiga miniminivån per invånare
Inga fler frågor behöver besvaras.
[ ]

Alternativ 4.5
Vi önskar betala in följande särskilda insatsbelopp i kronor.

I lnsatsbelol!l! I kronor
I
Kronbeloppet rar inte sättas så högt att medlemmens totala insatskapital
överstiger den högsta stadgemässiga insatsnivån.
Använd alternativen 4.1-4.4 om medlemmen endast önskar uppnå de i stadgarna
angivna högsta nivån, de procentuella delnivåerna eller miniminivån.
Inga fler frågor behöver besvaras.

5.

Frågor om orsaken till att medlem inte vill betala in särskild
insats under år 2016 (Om fråga 3 besvarats med NEJ)
Vad är orsaken till att kommunen/landstinget/regionen inte vill betala in särskild
insats år 2016? Markera valt alternativ med ett X.
[ ] Alternativ 5.1
Just nu tycker vi att vår insatsnivå är tillräckligt hög och väntar med beslut om
att öka på nivån.
Inga fler frågor behöver besvaras.
[ ]

Alternativ 5.2

Vi tycker inte att vi har utrymme för att fylla på medlemsinsatsen just nu.
Inga fler frågor behöver besvaras.

[ ] Alternativ 5.3
Vi ökar på vår insatsnivå med de årliga insatser som kommande stämmor
beslutar och vill inte öka insatsen utöver detta.
Inga fler frågor behöver besvaras.
[ ]

Alternativ 5.4
Vi har inte tagit ställning till det ännu/vet inte.
Inga fler frågor behöver besvaras.

Angivet svar om särskild insats 2016 är bindande för
medlemmen
Svar på denna förfrågan som innebär att medlemmen önskar erlägga en särskild insats
år 2016 är bindande. Så snart föreningens styrelse godkänt önskemålet, utfärdar
föreningen en betalningsanmodan/faktura som medlemmen är skyldig att betala på
angiven förfallodag.

6
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. I fi1rmatec k nare
un ders k n"ft av beh""ong,-a

Underskrift

Underskrift

Namnförtvdliaande

Namnförtydligande

Befattning

Befattning

Ifylld och undertecknad blankett sänds med post till Kommuninvest ekonomisk
förening, Styrelsen, Box 124, 701 42 Örebro.
Föreningen önskar enbart den ifyllda undertecknade blanketten. Skicka inte några
protokollsutdrag.

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2015/297
19 september 2016

Karin Farinder

Regionstyrelsen

Regional mat- och livsmedelsstrategi Gotland
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

•

”Regional mat- och livsmedelsstrategi för Gotland 2016-2025” antas som
gällande för arbetet med att stärka området för mat- och livsmedelsnäringarna
2016-2025.

Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Ledningskontoret får i uppdrag att som en del av Tillväxtprogram för Gotland 20162020, tillsammans med Länsstyrelsen, ta fram en genomförandedel för strategin i
samverkan med aktörer inom området för mat och livsmedel.

Sammanfattning

Mat- och livsmedelsstrategin för Gotland har tagits fram i samverkan mellan
näringsliv, organisationer och myndigheter. Strategin slår fast en gemensam väg
framåt i syfte att utveckla och stärka området för mat och livsmedel och den
potential som finns. Området är utvalt som ett av Gotlands styrkeområden i
”Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020” och i det statliga näringslivspaketet ”Hållbara
Gotland”. Som namnet antyder så är den gotländska strategin mer än en strategi för
ökad livsmedelsproduktion. En kanske självklar utgångspunkt för en lyckosam
satsning på mat är konsumenten och själva måltiden. Grundsynen i strategin är dels
att området för mat och livsmedel är ett system med olika delar och en rad olika
aktörer, som alla är viktiga för att skapa tillväxt, dels att utveckling ska utgå från
konsumenternas behov, önskemål och krav.
Strategin är viktig för alla aktörer i arbetet för att utveckla och stärka Gotlands
position när andra regioner tar plats. Den skapar förutsättningar för att aktörerna kan
arbeta med en gemensam målbild och att man har samma bild av inom vilka
strategiska utvecklingsområden insatser behöver genomföras. En gemensam bild
stimulerar också samverkan och samarbete mot de gemensamma målen.
Förankringen i systemet under framtagandet av strategin innebär förhoppningsvis att
den också blir en ledstjärna för dess aktörer – företag, organisationer, akademin och
myndigheter.
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Strategins gemensamt definierade utvecklingsområden har inte status av att vara
förfinansierade av t ex regionala tillväxtmedel. Som alltid gäller att den största källan
till finansiering för näringslivsutveckling är företagens egna resurser i form av eget
kapital, lånefinansering och externt ägarkapital.
Varför behövs det en strategi för området när Gotland redan är stark här? Mat
och livsmedel är viktiga områden för Gotland ur flera perspektiv. Det handlar inte
minst om att livsmedelsproduktionen sysselsätter ett stort antal personer. Och att
maten bidrar till att stärka bilden av Gotland, vilket är viktigt för såväl
besöksnäringen som för varumärket Gotland i stort. Livsmedelsproduktionen och
besöksnäringen är de två största näringarna på Gotland. Det finns en stor potential
för att utveckla mat- och livsmedelsområdet och stärka Gotlands position såväl på
som utanför hemmamarknaden – och på sikt även internationellt.
Det finns även ett antal utmaningar att ta sig an för att stärka och fortsatt utveckla
positionen inom mat och livsmedel gentemot andra regioners starka arbete. Rent
grundläggande handlar det om att säkra att utveckling och tillväxt sker på ett hållbart
sätt som tar hänsyn till alla tre dimensionerna ekonomi, ekologi och den sociala
aspekten. Att göra varje beslut till ett medvetet beslut som tar hänsyn till hållbarhet är
en nödvändig utveckling för Gotland såväl som i hela världen. Det starka varumärket
Gotland, som alla och ingen äger, men många drar fördelar av, är ett annat område
som kräver medvetet och kontinuerligt arbete. Denna utmaning är nödvändig att
adressera eftersom varumärket å ena sidan har potential för utveckling. Å andra sidan
så finns det en risk i det stora beroendet av varumärket där allt kan utmanas med en
skandal. Eftersom den gemensamma bilden är att stärkt samarbete positivt påverkar
den gotländska utvecklingen så är det av vikt att verka för att etablera konkreta och
långsiktiga samarbeten mellan företag, liksom mellan företag och akademi,
myndigheter och olika organisationer.
Andra utmaningar handlar om att stärka företagens affärsmässiga beslutsfattande
med en utgångspunkt i omvärlds- och marknadsorientering. Affärsmässiga beslut
kräver resurser, som kunskap och tid för analys. Ytterligare exempel på utmaningar är
att öka försäljningen från export såväl nationellt som internationellt, samt att säkra
både kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Det handlar också om att ta
tillvara nya affärsmöjligheter, bland annat de som miljö- och klimatutmaningarna ger
upphov till.
Ärendebeskrivning

Vid regionstyrelsens sammanträde 2015-05-28 fattades beslut om att en gotländsk
mat- och livsmedelsstrategi ska arbetas fram i samarbete mellan aktörer från den
breda konstellation som bildades för genomförandet av Matlandethuvudstadsåret
2013, med Region Gotland och Länsstyrelsen Gotland som projektägare.
Ledningskontoret fick i uppdrag att planera och genomföra arbetet i samarbete med
Länsstyrelsen.
Sedan juni 2015, då en första workshop med representanter för alla delar av mat- och
livsmedelssystemet deltog, har flera workshops hållits i både egen regi och i samband
med Tillväxt Gotlands och Region Gotlands näringslivsfrukostar. Ett stort antal
intervjuer har genomförts med företag, organisationer och andra aktörer, både
individuellt och i grupp. LRF Gotland och Gotlands Slagteri lät under 2015
konsultföretaget Macklean genomföra en kartläggning av gotländsk
primärproduktion och viss förädlingsindustri. Denna rapport har utgjort ett av
underlagen i strategiarbetet, tillsammans med andra rapporter, strategier med mera,
både gotländska och från andra regioner. Under sommaren 2016 har ett antal
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avstämningsmöten med olika intressentgrupper och organisationer genomförts, där
preliminära slutsatser av kartläggningen och förslag till insatser diskuterats.
Arbetet har genomförts tillsammans med representanter för systemets olika delar,
vilket varit en del av uppdraget – och det hade heller inte gått att göra på något annat
vis. Förfarandet har gjort att det nu finns en bra bild över såväl områdets styrkor och
svagheter, som hot och möjligheter. Projektledningsgruppen har bestått av en
representant vardera från Region Gotland, Länsstyrelsen och Almi Företagspartner.
Styrgrupp har varit varsin representant för Region Gotland respektive Länsstyrelsen
Gotland.
Under arbetets gång har samordning gjorts med arbetet för det regionala
styrdokumentet ”Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020”, vilket beslutas hösten 2016.
Även synkronisering med regeringens satsning på ett statligt näringslivspaket för
Gotland, ”Hållbara Gotland” har behövt göras. Området för mat och livsmedel är
utvalt som styrkeområde i såväl tillväxtprogrammet som det statliga
näringslivspaketet.
Bedömning

Mat och livsmedelsnäringarna är ett styrkeområde för Gotland med god potential för
utveckling. Konkurrensen mellan regioner nationellt, liksom internationellt kräver
dock ett brett och systematiskt arbete för att försvara och utveckla den gotländska
positionen.
Ledningskontoret bedömer att förutsättningarna för utveckling och tillväxt förbättras
med en bland aktörerna gemensamt framtagen och förankrad analys och strategi. Det
finns, och har hela tiden funnits, ett intresse från såväl företag och organisationer,
som myndigheter, att skaffa en gemensam bild över nuläge och möjligheter till
utveckling. En gemensamt framarbetad strategi som ger en bred kunskap och
förståelse för hela systemet ska kunna verka som utgångspunkt både för företagens
egna handlingsplaner och arbete, enskilt eller i samarbete, och som vägledning för
myndigheternas prioritering av finansieringstöd.
Beslutsunderlag

Bilagt förslag till strategi: ”Regional mat- och livsmedelsstrategi för Gotland 20162025”.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Länsstyrelsen i Gotlands län
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En regional mat- och
livsmedelsstrategi för
Gotland
2016-2025
Mat- och livsmedelsnäringarna – ett styrkeområde
för gotländsk utveckling och tillväxt
2016-09-19

FÖRORD
För många människor är mat och livsmedel från Gotland förknippat med positiva upplevelser och
minnen. Det kan vara den fantastiska Gotlandsmenyn under semestern, besöket i den genuina
gårdsbutiken, eller det smakrika gotländska lammköttet och morötterna inköpta i butiken i Stockholm.
Under de senaste åren har Gotlands positioner inom området för mat och livsmedel flyttats fram och
Gotland belönades också av regeringen med utmärkelsen Sveriges Matlandethuvudstad 2013. Mat och
livsmedel är tillsammans med besöksnäringen de två viktigaste näringslivsgrenarna på ön. Gotlands goda
renommé, de många produkterna med hög kvalitet och möjligheten till skyltfönster i samarbete med
besöksnäring såväl som högklassiga restauranger ger stora möjligheter till fortsatt utveckling.
Mat och livsmedel är därför helt naturligt ett så kallat styrkeområde, vilket syns i styrdokumentet
”Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020” och avspeglas även i statens näringslivspaket ”Hållbara Gotland”. Att
framtagningen av den regionala mat- och livsmedelsstrategin har skett i samverkan mellan näringsliv,
organisationer och myndigheter är ett sätt att fortsätta utvecklingsarbetet tillsammans - för en långsiktig,
hållbar tillväxt där mat spelar roll.
Vi hoppas att strategin ska vara en god hjälp i det fortsatta utvecklingsarbetet – för såväl enskilda
företagare och för det offentliga Gotland, var för sig och tillsammans – och att den ska bidra till att
Gotland blir än mer förknippat med mat och livsmedel av hög kvalitet.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Cecilia Schelin Seidegård
Landshövding
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SAMMANFATTNING
Mat- och livsmedelsstrategin för Gotland har tagits fram i samverkan mellan näringsliv, organisationer och
myndigheter. Strategin slår fast en gemensam väg framåt i syfte att utveckla och stärka området för mat
och livsmedel. Området pekas ut som ett av Gotlands styrkeområden i styrdokumentet ”Tillväxtprogram
för Gotland 2016-2020”, som beslutas under hösten 2016. Som namnet antyder så är den gotländska
strategin mer än en strategi för ökad livsmedelsproduktion. En kanske självklar utgångspunkt för en
lyckosam satsning på mat är konsumenten och själva måltiden. Grundsynen i strategin är dels att området
för mat och livsmedel är ett system med olika delar och en rad olika aktörer, som alla är viktiga för att
skapa tillväxt, dels att utveckling ska utgå från konsumenternas behov, önskemål och krav.
Strategins vision, ”Mötet med gotländsk mat och matkultur sker hållbart och naturligt i såväl vardags- som
festsituation på regionala, nationella och internationella marknader”, ska bidra till uppfyllandet av Vision
Gotland 2025. Grundläggande förutsättningar är att tillväxten sker hållbart, med stärkt samarbete inom
såväl som utanför systemet, till exempel med akademin. Gotland har dessutom naturgivna förutsättningar
och traditioner att bygga vidare på. Den hållbara utvecklingen är baserad på alla tre dimensioner - social,
ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Med större medvetenhet och ökad systematik möjliggörs en gradvis
och kontinuerlig förflyttning. I intervjuer och workshops är samverkan och samarbete de ”nycklar” som
tydligast framkommit som förutsättningar för framgångsrik utveckling.
Strategin åtföljs av en kartläggningsrapport, vilken erbjuder alla aktörer kunskap om systemets
förutsättningar – kunskap som kan användas för sin egen och gemensam utveckling. Inom ramen för
kartläggningsarbetet har en omfattande SWOT-analys gjorts, vilken ligger till grund för ett antal strategiska
vägval. Gotlands styrkor ligger till stor del i de positiva associationer som finns för mat och livsmedel från
Gotland, samt i de unika möjligheter att visa produkter som besöksnäringen ger. Att bygga vidare på dessa
liksom andra styrkor är viktigt. Framgångsfaktorer i arbetet med att stärka området är bland andra
nytänkande, ökad affärsmässighet, samt ökad tydlighet kring olika roller och det ansvar man ser sig vilja ta.
Viktiga vägval, förutom att det för hållbar långsiktighet är nödvändigt att låta just hållbarhetsaspekterna
finnas med i alla beslut, samt att bygga vidare på befintliga styrkor, är även att utgå från kundens och
konsumentens val och efterfrågan. Ytterligare ett vägval är utvecklingen av Gotland Grönt Centrum till
resurs för att stärka inte minst gotländska gröna näringar.
Analysen har lett fram till sex strategiska utvecklingsområden. Dessa ska i handlingsplanearbetet utvecklas
med insatser, intressenter och ansvariga. Att arbeta med utvecklingsområdena ger förutsättningar för att
nå strategins mål och vision. Identifierade områden handlar om att fortsätta utveckla Gotlands goda
varumärke inom mat och livsmedel, att skapa förståelse och metoder för hur omvärldsbevakning behöver
påverka företagens affärsmässiga val, samt utveckling av den potential som nya såväl som ytterligare
bearbetade marknader ger. Att öka förädlingsvärdet på ön är den viktigaste faktorn för att öka omsättning
och sysselsättning i systemet. Det gäller allt från nya grödor och nya produkter till utveckling av
matturism. Att öka förädlingsvärdet hänger intimt samman med bland annat innovation och
produktutveckling som baserar sig på omvärldskunskap och forskningsrön. Ett kritiskt område för
systemets utveckling är kompetensförsörjning eftersom det idag finns ett antal bristyrken, och
kompetensutveckling av befintliga företagsledare och personal.

SAMMENFATTNING Skriv en sammanfattning gutamål efter beslut i rs och hos Lst
SUMMARY Skriv en sammanfattning på engelska efter beslut i rs och hos Lst.
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1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN STRATEGI
1.1

Varför behövs en gotländsk mat- och livsmedelsstrategi?

Behovet av en strategi för området mat och livsmedel diskuterades redan 2013 då Gotland av regeringen
korades till Matlandethuvudstad 20131. Regionfullmäktige beslutade 2015 att en strategi skulle tas fram.
Region Gotland och Länsstyrelsen har tillsammans ansvarat för att ta fram den regionala strategin. Andra
områden i landet gör likadant, medan det på nationell nivå pågår arbete med att ta fram en
livsmedelsstrategi för landet. Gotlands strategi är ett led i att uppfylla de ambitioner som är fastslagna i det
regionala utvecklingsprogrammet, Vision Gotland 20252.
Mat och livsmedel är viktiga områden för Gotland ur flera perspektiv. Det handlar inte minst om att
livsmedelsproduktionen sysselsätter ett stort antal personer. Och att maten bidrar till att stärka bilden av
Gotland, vilket är viktigt för såväl besöksnäringen som för varumärket Gotland i stort.
Livsmedelsproduktionen och besöksnäringen är de två största näringarna på Gotland. Mat- och
livsmedelsnäringarna tillsammans med besöksnäringen är också utpekade som de två viktigaste
styrkeområdena för öns framtida utveckling. Det finns en stor potential för att utveckla mat- och
livsmedelsområdet och stärka Gotlands position såväl på som utanför hemmamarknaden – och på sikt
även internationellt.
Trots Gotlands framgångar inom mat och livsmedel så finns ett antal utmaningar som behöver adresseras.
Rent grundläggande handlar det om att säkra att utveckling och tillväxt sker på ett hållbart sätt som tar
hänsyn till alla tre dimensionerna ekonomi, ekologi och den sociala aspekten. Att göra varje beslut till ett
medvetet beslut som tar hänsyn till hållbarhet är en nödvändig utveckling för Gotland såväl som i hela
världen. Det starka varumärket Gotland, som alla och ingen äger, men många drar fördelar av, är ett annat
område som kräver medvetet och kontinuerligt arbete. Denna utmaning är nödvändig att adressera
eftersom varumärket å ena sidan har potential för utveckling. Å andra sidan så finns det en risk i det stora
beroendet av varumärket där allt kan utmanas med en skandal. Eftersom den gemensamma bilden är att
stärkt samarbete positivt påverkar den gotländska utvecklingen så är det av vikt att verka för att etablera
konkreta och långsiktiga samarbeten mellan företag, liksom mellan företag och akademi, myndigheter och
olika organisationer.
Andra utmaningar handlar om att stärka företagens affärsmässiga beslutsfattande med en utgångspunkt i
omvärlds- och marknadsorientering. Affärsmässiga beslut kräver resurser, som kunskap och tid för analys.
Ytterligare exempel på utmaningar är att öka försäljningen från export såväl nationellt som internationellt,
samt att säkra både kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Det handlar också om att ta tillvara
nya affärsmöjligheter, bland annat de som miljö- och klimatutmaningarna ger upphov till.
Den här strategin pekar ut en gemensam färdriktning som tar tillvara Gotlands utvecklingspotential inom
området. Strategin är viktig för alla aktörer i arbetet för att utveckla och stärka Gotlands position på
marknaden när andra regioner tar plats. Den skapar förutsättningar för att aktörerna kan arbeta med en
1 Juryns motivering till utnämning av Gotland till Årets Matlandethuvudstad 2013: ”På Gotland finns ett livskraftigt jordbruk med stark
koppling till en nyskapande livsmedelsförädling. Här finns högklassiga restauranger, naturnära måltidsupplevelser och en strävan att öka andelen lokala
råvaror i den offentliga maten och att minska matsvinnet. Det ska bli spännande att se hur ambitionerna kring den offentliga maten förverkligas.
Gotland som mat-ö tar sin utgångspunkt i primärproduktionen. Det soliga klimatet och den kalkrika jorden skapar förutsättningar för hög kvalitet och
unika produkter med egen karaktär som är attraktiva såväl nationellt som internationellt. Gotland utses till Årets Matlandethuvudstad 2013 för ett
målmedvetet arbete och för att Gotland är mat!”
2 Länk till styrdokumentet, Vision Gotland 2025 http://gotland.se/38064
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gemensam målbild och att man har samma bild av inom vilka strategiska utvecklingsområden insatser
behöver genomföras. En gemensam bild stimulerar också samverkan och samarbete mot de gemensamma
målen. Förankringen i systemet under framtagandet av strategin innebär förhoppningsvis att den också
blir en ledstjärna för dess aktörer – företag, organisationer, akademin och myndigheter. Som underlag till
strategin finns en kartläggningsrapport som kan utgöra både en kunskapskälla och ge inspiration och
vägledning i framtidsbeslut för alla aktörer, liksom att stimulera till mer och/eller nya samarbeten.
För den offentliga verksamheten på ön ska strategin vara vägledande för politiska ställningstaganden när
det gäller kommunala beslut inom måltidsförsörjningen. Både Region Gotland och Länsstyrelsen hanterar
dessutom offentliga medel som ska användas för att finansiera regional utveckling, och även där ska
strategin användas för att fördela resurser. För organisationer och företag som arbetar med näringslivsoch företagsutveckling - Gotland Grönt Centrum, LRF, Hushållningssällskapet, Almi Företagspartner
med flera – är strategin en vägledning för rådgivnings- och projektsatsningar.

1.2

Hur har strategin tagits fram?

Sedan juni 2015, då en första workshop med representanter för alla delar av mat- och livsmedelssystemet
deltog, har flera workshops hållits i både egen regi och i samband med Tillväxt Gotlands och Region
Gotlands näringslivsfrukostar. Ett stort antal intervjuer har genomförts med företag, organisationer och
andra aktörer, både individuellt och i grupp. LRF Gotland och Gotlands Slagteri lät under 2015
konsultföretaget Macklean genomföra en kartläggning av gotländsk primärproduktion och viss
förädlingsindustri. Denna rapport har utgjort ett av underlagen i strategiarbetet, tillsammans med andra
rapporter, strategier med mera, både gotländska och från andra regioner. Under sommaren 2016 har ett
antal avstämningsmöten med olika intressentgrupper och organisationer genomförts, där preliminära
slutsatser av kartläggningen och förslag till insatser diskuterats.
Under arbetets gång har samordning gjorts med arbetet för det regionala styrdokumentet ”Tillväxtprogram
för Gotland 2016-2020”, vilket beslutas hösten 2016. Även synkronisering med regeringens satsning på ett
statligt näringslivspaket för Gotland, ”Hållbara Gotland”3 har behövt göras.
Projektgruppen har letts av Karin Farinder, Region Gotland, med deltagande från Gunilla Lexell,
Länsstyrelsen och Magnus Larsson, Almi Företagspartner. Stefan Person, Region Gotland, och Kjell
Norman, Länsstyrelsen, har utgjort styrgrupp för arbetet.

1.3

Strategin i ett regionalt utvecklingsperspektiv

Den politiska visionen, som har tagits fram i bred förankring i det gotländska samhället, uttryckt i det
regionala utvecklingsprogrammet (RUP) Vision Gotland 2025, är att ”Gotland är Östersjöregionens mest
kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust”. Strategin för mat och livsmedel,
som är en del i arbetet med att förverkliga visionen, har tydliga kopplingar till flera av dess målbilder och
strategier. Strategin för mat och livsmedel ska också vara en delstrategi i den kommande regionala
utvecklingsstrategin (RUS).
För att konkretisera mat- och livsmedelsstrategin tas en handlingsplan fram, vilken ska utvärderas och
revideras kontinuerligt. Handlingsplanen är en del av genomförandet av Tillväxtprogram för Gotland 20162020 där mat- och livsmedelsnäringarna lyfts fram som ett av två styrkeområden. Handlingsplanen, som

3

http://www.regeringen.se/rapporter/2016/06/hallbara-gotland/
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ska innehålla mätbara mål, ska vara klar under kvartal ett 2017. Målen ska ligga till grund för uppföljning
och eventuella revideringar framöver.
Insatserna för mat- och livsmedelsstrategin ska också samordnas med de som kommer att ske inom ramen
för det statliga näringslivspaketet Hållbara Gotland och andra pågående eller redan planerade insatser. De
olika insatsområdena inom Hållbara Gotland är ”Framtidens hållbara livsmedel och havets näringar”,
”Kompetens för attraktionskraft”, ”Nyindustriell utveckling”, ”De hållbara besöken i en rik natur- och
kulturmiljö”, samt ”Det digitala försteget”. Satsningen ger möjlighet till fler, bredare och större insatser än
som annars varit fallet.
Utveckling av mat och livsmedel på Gotland kräver medverkan från en rad olika aktörer – företag,
organisationer, myndigheter och akademin. Som i alla andra sammanhang när det handlar om utveckling
av näringslivet, kommer den absoluta majoriteten av utvecklingsresurserna från företagen själva. Det är i
företagen den stora mängden utvecklingstid satsas och det är också där den största andelen ekonomiska
resurser finns. Företagen är också de som tar riskerna i utvecklingsarbetet och det är där tillväxt i form av
ökad omsättning och sysselsättning sker. Olika typer av offentliga medel i form av ekonomiskt stöd,
utvecklingsprogram med mera kan endast påskynda och stimulera utveckling inom ett visst område. Det
är dock viktigt att stödsystemet kring företagen är samordnat och arbetar mot gemensamma mål.
Förutom Region Gotlands och Länsstyrelsens möjligheter till ekonomiska och andra stöd, spelar även
organisationer som LRF, Hushållningssällskapet och Almi Företagspartner en stor roll. Det är viktigt att
det nybildade bolaget Gotland Grönt Centrum tar sina olika roller för utveckling av inte minst gotländska
gröna näringar. Bland annat handlar det om rollerna som kunskapsinhämtare, kunskapsförmedlare,
mötesplats och projektgenomförare. Dessutom har Gotland Grönt Centrum, tillsammans med Sveriges
Lantbruksuniversitet, en central roll som länk till forskning genom den satsning på ”Sustainable Food System
Gotland” som föreslås i Hållbara Gotland. Även Uppsala Universitet föreslås vara en del av denna satsning.
Universitet och högskolor bör också kunna ta en viktig roll inom kompetensutveckling,
kunskapsöverföring, utvecklingsarbete och utvärdering.
Det finns en rad finansieringskällor som kan bli aktuella för olika konkreta insatser i det fortsatta arbetet.
Förutom Hållbara Gotland, som nämnts tidigare kan bland annat följande källor nämnas:











Region Gotland – projektfinansiering, företagsstöd
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling/Länsstyrelsen – projektfinansiering
(kompetensutveckling, rådgivning, samarbete), företagsstöd
Europeiska regionala utvecklingsfonden - Småland och Öarna – projektstöd
EUs Central Baltic-program – projektstöd för internationellt samarbete
Leader Gute – projektstöd
Europeiska innovationspartnerskapet - projektstöd
Tillväxtverket – projektstöd, utvecklingscheckar till företag
Almi Företagspartner – lånefinansiering, innovationsstöd till företag
Almi Invest – riskkapital
RegionInvest Gotland – riskkapital
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1.4

Beskrivning av systemet och helheten

I mat- och livsmedelsstrategin för Gotland beskrivs området för mat och livsmedel som ett system där
konsument- och marknadsbehov är centrala och där alla delar är sammankopplade och viktiga för
helheten. Nedan visas en schematisk bild av systemet och de olika områden som ingår. Storleken på
rutorna speglar inte på något sätt omfattningen eller betydelsen av områdena sinsemellan. Runt systemet
finns andra strukturer av vikt för bland annat nödvändig kompetensuppbyggnad. Viktiga för mat- och
livsmedelssystemet är aktörer inom akademin, som Sverige Lantbruksuniversitet och Uppsala universitet,
samt olika forskningsinstitut. Myndigheter som Länsstyrelsen, Region Gotland och Tillväxtverket, vilka
med bland annat olika finansieringsmöjligheter är viktiga facilitatorer, befinner sig utanför systemet såsom
beskrivet i denna strategi.

Figur 1. Schematisk bild över mat- och livsmedelssystemet som bland annat visar konsumentens roll för övriga aktörer
I bilden är konsumenten central av den enkla anledningen att det är konsumenten som slutligen väljer,
köper, äter och upplever. Detta gäller oavsett om mötet med maten eller livsmedelsprodukten sker på
restaurangen eller i kaféet, i livsmedelsaffären eller gårdsbutiken, eller inom den offentliga måltiden i
skolan eller på äldreboendet. Konsumenternas beteende har därmed en grundläggande betydelse för de
vägval det privata näringslivet, och även den offentliga måltiden, gör för fortsatt utveckling. Modellens
fyra huvudområden beskrivs enligt nedan.


Kund – omfattar de som köper/upplever det som produceras eller tillgängliggörs i övriga led. Här
definierade som konsument, offentlig måltid och restaurang/kafé
o Konsument – enskilda personer som är de som handlar i butiker, äter på restauranger o s v.
Kallas också slutkonsument.
o Offentlig måltid – omfattar såväl kommunal som privat offentlig måltid, d v s barnomsorg,
äldreomsorg, sjukvård och skola
o Restaurang och kafé - omfattar restauranger, kaféer och konferensanläggningar
o Matturism – omfattar upplevelseaktiviteter där mat är en stor del av eller huvudanledningen till
deltagande
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Handel – omfattar dagligvaruhandel och grossister. Gårdsbutiker befinner sig i en gråzon mellan
matturism och handel.
Förädling – omfattar både förädling närmast primärproduktionen (förädling 1), det vill säga mejeri,
slakteri, kvarnar, grönsakspackerier, och produktion av till exempel glass, korv, bröd,
grönsakskonserver och färdigmat (förädling 2).
Primärproduktion – området omfattar lantbruket och trädgårdsnäringen med alla dess inriktningar.
Trädgårdsprodukter kan vara frilandsodlade eller odlade i växthus och omfattar både grönsaker, frukt
och bär. Spannmål odlas både för att ingå i animalieproduktionen och för humankonsumtion. Inom
animalieproduktionen produceras ägg och mjölk, men också kött från nötkreatur, får, fågel och gris.
Inom det maritima området handlar det om fisk, men också andra råvaror som förekommer vilt eller
odlat. Biodling omfattar honung. Vilt förekommande råvaror kan vara kött från exempelvis rådjur
eller kaniner, svamp, bär och örter.

2. NULÄGET FÖR MAT OCH LIVSMEDEL PÅ GOTLAND
I arbetet med den regionala mat- och livsmedelsstrategin har en kartläggning, av såväl de olika delarna som
systemets helhet, genomförts. Analysen av kartläggningens resultat ligger till grund för strategin.
Kartläggningen har sammanställts i en separat rapport.

2.1

Näringslivet i och runt systemet

Gotland har idag ett näringsliv runt mat och livsmedel som är både stort och viktigt. Systemet omfattar
huvudområdena primärproduktion, förädling, handel och kund. Den totala omsättningen i systemet
beräknas ligga på 2-2,5 miljarder kronor per år. De areella näringarna är sedan länge av stor betydelse för
det gotländska samhället. Primärproduktionen är viktig för sysselsättningen på Gotland. I de ca 1 5004
jordbruksföretagen är nästan 3 900 personer sysselsatta5. Vidare omsätter primärproduktionen väl över en
miljard kronor årligen6. Trots Gotlands relativa litenhet (0,6% av Sverige befolkning och knappt 0,8% av
Sveriges yta) står Gotland för en relativt sett stor del av primärproduktionen inom flera områden, till
exempel finns 12% av alla Sveriges tackor och baggar på Gotland, liksom 5% av Sveriges rapsareal.
Inom förädlingsledet har Gotland flera framgångsrika förädlingsföretag och det finns en stor potential för
fler företag att utvecklas. De tio största livsmedelsföretagen på Gotland omsätter 1,5 miljarder kronor7.
Varumärket Gotlands goda renommé, inte minst i Stockholm och Mälardalen, visar på den potential som
finns att bygga vidare på. Systemets aktörer utgör dessutom en stor och viktig grupp köpare av tjänster
från lokala företag inom andra branscher, till exempel bokföringstjänster, transporter, reparationer och
byggnation.
Måltidsaktörerna är viktiga delar av systemet. Restaurangtätheten på Gotland är hög och antalet White
Guide-utnämningar vittnar om hög klass. År 2016 platsar hela 17 restauranger på listan, av vilka åtta finns
utspridda över ön utanför Visby. Restaurangbranschen sysselsätter ett stort antal personer, dock med stor
variation över året. En annan måltidsaktör är den offentliga som med en måltidspolicy och i sin roll som
kravställare och upphandlare bland annat kan bidra till att flytta fram hållbarhetspositionerna.

Gotland i siffror 2015, http://gotland.se/64224
Jordbruksstatistisk sammanställning 2016, SCB/Jordbruksverket
6 Underlag till en regional livsmedelsstrategi för Gotland, LRF Gotland/Macklean (2015)
7 Livsmedelsindustrin på Gotland, Almi Företagspartner (2014)
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Dagligvaruhandelns betydelse för gotländskt näringsliv indikeras med ett omsättningsindex på 1218. Det
betyder att gotländsk handel omsätter 21% mer än vad som vore normalt för antalet fastboende på ön.
Vid sidan av den direkta och indirekta ekonomiska betydelsen har mat- och livsmedelssystemet andra
centrala betydelser för en hållbar tillväxt. Det genererar till exempel en mängd ekosystemtjänster,
exempelvis öppna landskap, som är av betydelse för rekreation och attraktionskraft bland såväl boende
som besökare. Besöksnäringen och området för mat och livsmedel är ömsesidigt beroende av varandra.
Den förstnämnda utgör ett vanligt skyltfönster för gotländsk matkultur och matprodukter, och satsningar
på den regionala matkulturen bidrar till att stärka bilden av Gotland. Det finns potential i att utveckla
synergierna mellan dessa två för Gotland starka områdena. Exempelvis kan det göras genom utveckling av
produkter där maten står för hela eller en stor del av besöksanledningen. Detta område har dessutom
potential att utvecklas utanför högsäsong. Transport- och logistikfrågor – såväl inom som till och från
Gotland - utgör viktiga faktorer ur konkurrenshänseende för speciellt de tillverkande delarna av mat- och
livsmedelssystemet.

2.2

SWOT

I kartläggningsarbetet har deltagande aktörer redogjort för sina respektive bilder av mat- och
livsmedelssystemet, både som ett nuläge och i framtiden. Bilderna har sammanställts i en SWOT-analys.
Detta är ett verktyg som används för att analysera den interna och externa miljön kring ett företag,
organisation eller, som i detta fall, ett helt system. Den interna miljön består av styrkor (strengths) och
svagheter (weaknesses) och den externa miljön utgörs av möjligheter (opportunities) och hot (threats).
Den fullständiga SWOT-analysen finns med som bilaga (bilaga 1) till strategin.
Den generella bilden är att det finns en rad styrkor att bygga vidare på för Gotlands del. Det handlar inte
minst om det välkända och positivt laddade varumärket, de företag och organisationer som redan finns
etablerade på ön, samt potentialen för nya produkter och verksamheter. De gotländska, goda
förutsättningarna för primärproduktion utgör en stabil bas för fortsatt utveckling. Svagheter som ofta
nämnts är bland annat behovet av omvärldskunskap och affärskompetens, om bristande tillväxtvilja och
behov av såväl kompetensförsörjning som kompetensutveckling.
Det som har varit mest påtagligt i kartläggningsarbetet är att många har sett stora möjligheter för fortsatt
utveckling av mat och livsmedel på Gotland. Det ökade matintresset, trender kring hållbarhet, möjligheten
till ökad förädlingsgrad och nya produkter, potentialen på marknaden och möjligheten med den stora
besöksnäringen, inte minst matturism, har ofta nämnts. Men framför allt har man sett möjligheterna i att
öka samverkan och samarbete. De hot som identifierats handlar till stor del om vatten, risker med att
varumärket förlorar i värde, transporter och kompetensfrågor. De stora makrotrenderna, de så kallade
GUD-faktorerna (globalisering, urbanisering, digitalisering), kommer självklart också att innebära både
möjligheter och hot i det framtida arbetet.

8
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3. FRAMTIDEN FÖR MAT OCH LIVSMEDEL PÅ GOTLAND
3.1

Vision och målbild

En visions främsta syfte är att tydliggöra och förmedla den framtidsbild som strategin bygger på.
Ledstjärnan för utveckling av en vision för den gotländska positionen för mat och livsmedel, finns i den
regionala utvecklingsstrategin, Vision Gotland 2025. Mat- och livsmedelsstrategins vision sammanfattas
enligt nedan.

Mötet med gotländsk mat och matkultur sker hållbart och naturligt
i såväl vardags- som festsituation
på nationella, internationella och regionala marknader.
För att förtydliga visionen har fyra målbilder tagits fram, vilka beskriver hur det ser ut år 2025.
1

Ännu fler personer i Sverige såväl som utomlands, har positiva associationer till och väljer mat och
livsmedel från Gotland.

2

Utvecklingen inom området präglas av en ständig förflyttning mot
ökad hållbarhet.

3

Med öppenhet, ett tillåtande förhållningssätt och god kunskap om helheten samarbetar aktörer
regionalt, nationellt och internationellt, vilket stärker den regionala konkurrenskraften.

4

Med hög affärsmässighet och tillväxtvilja satsar mat- och livsmedelsnäringarna på marknads- och
produktionssamarbeten, investeringar och ökad förädling.

3.2

Mål

Denna strategi anger en gemensam väg framåt med områden som är viktiga för fortsatt utveckling. De
strategiska målen ska främst ses som ett utpekande av riktning och en ambition kring det som behöver
uppnås. Att definiera mätbara mål för en strategi kan vara vanskligt, eftersom det också i någon mening
innebär att ta ansvar för att målen nås. Och av den som tar detta ansvar krävs att den förfogar över
merparten av de verktyg och medel som krävs för att nå målen. Verkligheten ger att de resurser i form av
tid, pengar och engagemang som behövs för att uppnå målen inte finns hos en eller ens ett fåtal aktörer.
De är istället är fördelade på många: de enskilda företagen, olika organisationer, Region Gotland,
Länsstyrelsen och andra myndigheter.
I den planerade handlingsplanen ska mer konkreta och mätbara mål och indikatorer sättas för prioriterade
aktiviteter. Handlingsplanen är en del av genomförandet av Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020. Exempel
på vad som skulle kunna mätas på en mer nedbruten nivå finns angivet i bilaga 2. I tillväxtprogrammet
anges för styrkeområdet för mat- och livsmedelsnäringarna ett antal mål för perioden:
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ökat antal konkreta samarbeten inom olika områden, vilka bidrar till ökad konkurrenskraft
etablering av en plattform för gemensam och systematisk omvärldsbevakning, som bidrar till ett
välunderbyggt beslutsfattande
ökad förädlingsgrad (räknat både i volym och antal produkter) med fler företag och fler anställda
ökad försäljning såväl på som utanför hemmamarknaden Gotland

3.3

Framgångsfaktorer

Framgångsfaktorerna beskriver vad som måste prägla och känneteckna arbetet såväl som de olika
prioriterade insatserna och aktiviteterna, för att framgångsrikt kunna nå målen och uppfylla visionen. De
fem framgångsfaktorerna är:






att samarbete och samverkan präglar hela systemet
ett gemensamt värnande av varumärket Gotland
tydliga roller och ansvarstagande
nytänkande och entreprenörskap
affärsmässighet och tillväxtvilja i företag

3.4

Strategiska utvecklingsområden

Strategins kartläggnings- och analysarbete har lett fram till ett antal strategiska utvecklingsområden. Dessa
utgör viktiga förutsättningar för att utveckla Gotlands position inom mat och livsmedel. Om
framgångsfaktorerna pekar på vad arbetet måste kännetecknas av så har ett antal strategiska vägval
ytterligare banat väg för de olika utvecklingsområdena.





Hållbarhetsaspekterna finns med i alla beslut
Bygga vidare på befintliga styrkor inom systemet, inklusive de naturgivna förutsättningarna och
traditioner
Utgå från konsument- och marknadsbehov i enlighet med strategins system
Använda Gotland Grönt Centrum, Uppsala Universitet Campus Gotland, Sveriges
Lantbruksuniversitet med flera som utvecklingsresurser

Två övergripande perspektiv, det vill säga områden, som spänner över alla utvecklingsområden, är hållbar
tillväxt, samt samarbete och samverkan. Dessa ger grundläggande förutsättningar för allt arbete.

Figur 2. Två övergripande perspektiv och sex utvecklingsområden
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3.4.1

Hållbar tillväxt

Att arbeta mot ökad hållbarhet är en nödvändighet av flera skäl. Förutom att det är en överlevnadsfråga
för mänskligheten är det också en överlevnadsfråga för företag. Kunder och konsumenter ställer allt högre
krav på att företag ska kunna visa att och hur de arbetar med hållbarhet, ekologiskt, socialt och
ekonomiskt. Många undersökningar visar dessutom att det är ekonomiskt lönsamt. Att öka hållbarheten
handlar om att ständigt göra förflyttningar genom de beslut som tas – både av de enskilda företagen och
av myndigheter och organisationer. Inte minst är det viktigt att en förflyttning mot ökad hållbarhet är ett
kriterium i samband med bedömning av ansökningar om företagsstöd och projekt.

Figur 3. Hållbar tillväxt består av tre dimensioner som alla behöver beaktas (källa: Tillväxtverket)
När det gäller miljömässig hållbarhet är vattenfrågan högaktuell på Gotland. Tillgången på vatten är kritisk
för primärproduktion, förädlingsföretag och besöksnäringen, som ju har ett ömsesidigt
beroendeförhållande till mat- och livsmedelsområdet. Kemikalieanvändning, förpackningar och
produktionsmetoder är andra aktuella områden. Inom social hållbarhet bygger bland annat Gotlands goda
varumärke inom mat och livsmedel på en hög moral och äkthet hos aktörerna. Det gäller miljöfrågor, men
också arbetsförhållanden, ledarskap och att ha kontroll över underleverantörer. Att rasera ett varumärke
genom skandaler och negativ publicitet går fort. Den ekonomiska hållbarheten handlar om att ha ett
långsiktigt perspektiv på utvecklingssatsningar, där ökad hållbarhet är en viktig ingrediens i satsningar,
liksom om att hantera vinstmedel på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.
Digitalisering kommer att påverka hållbarhetsområdet genom möjligheterna till snabb inhämtning och
spridning av information, sociala medier, digitala system för ursprungsmärkning, mindre resurskrävande
produktion och förpackningslösningar med mera.

3.4.2

Samverkan och samarbete

Samverkan handlar, enkelt uttryckt, om att ha en gemensam syn på vad som behöver göras och att ”dra åt
samma håll”. Samarbete innebär att olika parter konkret arbetar tillsammans för att nå gemensamt
uppsatta mål - i den löpande affärsverksamheten eller i olika projekt.
Kartläggningsarbetet har visat att det bland aktörerna i systemet finns en samstämmighet kring vikten av
ökad samverkan och samarbete och att det kanske är den viktigaste faktorn för framgång och fortsatt
utveckling. Ökad samverkan och samarbete är viktigt såväl inom som mellan de olika delarna i systemet,
mellan offentlig och privat sektor, mellan näringsliv och forskning, samt inom det offentliga systemet. Inte
minst nämner många att ett ökat samarbete mellan företag har stor potential. Önskemål finns om
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samarbete som leder till effektivare resursutnyttjande, ny kunskap som delas mellan olika intressenter, till
exempel genom seminarier och utbildningar, och gemensamma satsningar på marknadsföring och
försäljning, produktionssamarbeten, gemensamma inköp osv. Även samarbete mellan aktörer inom olika
delar av systemet, men utanför Gotland, är viktigt för att få nya impulser, idéer och kunskap. Detta kan
även bidra till att kunna förmera resurser och accelerera tillväxt. Den pågående digitaliseringen skapar
möjligheter för nya samarbetsformer och gemensamma informationssystem.

3.4.3

Sex strategiska utvecklingsområden

Sex för Gotland viktiga utvecklingsområden har definierats i arbetet då strategin har tagits fram.
Utvecklingsområdena är ett sätt att systematisera det som vuxit fram i kartläggningsarbetet och dess
analys. För varje område ges en bakgrundsbeskrivning tillsammans med ett antal aktiviteter som är
intressanta för utveckling av det gotländska mat- och livsmedelssystemet för att nå ökad tillväxt och
lönsamhet. Listan över aktiviteter är dock varken fullständig eller prioriterad. I den handlingsplan som ska
tas fram kommer en prioritering av konkreta aktiviteter att göras.

3.4.3.1

Fortsatt varumärkesarbete

Konkurrensen om en hållbar och lönsam matposition hårdnar både nationellt och internationellt.
Kontinuerligt arbete med att utveckla och stärka värdet för såväl plats- och ursprungsmärkning som olika
produktvarumärken blir då viktigt. Det behövs fortsatt positiv uppmärksamhet i medier, goda
ambassadörer och skyltfönster inom olika områden för att varumärket ska fortsätta att stärkas i enlighet
med befintliga varumärkesplattformen9. Kvalitetssäkring av varumärket bygger på att alla aktörer tar
ansvar. Den digitala utvecklingen i sociala och andra media har lett till snabb och bred spridning av fakta,
rykten och åsikter. I dessa media sprids också trender och omvärldskunskap.
Exempel på aktiviteter
 Definiera kärnvärden med utgångspunkt från det övergripande varumärkesarbetet för Gotland
 Verka för god publicitet
 Motverka dålig publicitet – etik och säkerhet
 Utnyttja besöksnäringen som skyltfönster
– till exempel paketerade produkter, veckor, exponering
 Stärka produktvarumärken

3.4.3.2

Omvärldsbevakning

Utvecklingen går snabbt också inom området för mat och livsmedel. Kunskap och acceptans för hur
marknaden styr efterfrågan och följaktligen bör påverka företagens inriktning varierar bland aktörerna.
Samma variation syns för hur utvecklingen inom områdena för miljö och teknik kan användas för att
skapa fördelar och mervärden för sina kunder. Det finns därför behov av gemensam och systematisk
bevakning och spridning av omvärldskunskap eftersom det kan leda till ett mer underbyggt och
faktabaserat beslutsfattande såväl i enskilda företag som hos organisationer och myndigheter.
Digitaliseringen möjliggör en effektiv bevakning av olika omvärldsfaktorer och skapar också möjligheter
att genom olika digitala kanaler sprida information till många intressenter.

9

Varumärkesplattformen: http://www.gotland.se/37732
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Exempel på aktiviteter
 Kontinuerligt bevaka
– konsumenttrender och efterfrågan
– utveckling inom miljöområdet
– utveckling inom teknikområdet
 Systematiskt sprida omvärldskunskap
– inom och mellan delarna i systemet

3.4.3.3

Marknadsutveckling

Gotland och gotländska råvaror och produkter bedöms inom flera områden redan i dagsläget ha bra
kvalitet, hög säkerhet och goda förutsättningar för att spridas till kunder, konsumenter och marknader
utanför den relativt sett lilla hemmamarknaden. Systematik och samarbete kan utgöra två nycklar för att
möjliggöra marknadsutveckling. På den attraktiva marknaden Stockholm-Mälardalen är Gotland redan en
välkänd avsändare, och det finns ytterligare potential för utveckling.
Upphandlingsförfarande skapar både möjligheter och ”svårigheter” för gotländska företag att konkurrera,
då man dels ofta saknar tillräcklig upphandlingskunskap och erfarenhet, dels inte har en tradition att
samverka och samarbeta för att kunna lämna konkurrenskraftiga anbud.
Samtidigt som handelns egna märkesvaror (EMV) försvårar för utveckling och etablering av
producentvarumärken så är det en möjlighet för producenter att bli leverantörer av EMV-produkter.
Restauranger, kaféer och konferensanläggningar är inte bara intressanta kunder, utan utgör även attraktiva
skyltfönster för olika varor. Det relativt outvecklade området för matturism är för Gotland, med den
redan starka positionen inom mat och med en stark besöksnäring, intressant att vidareutveckla med olika
typer av produkter.
För att kunna sälja till de stora kedjorna och tillverkningsföretagen krävs idag uppkoppling mot deras helt
digitaliserade inköps- och ursprungsmärkningssystem. Digitaliseringen påverkar också konsumentbeteenden, där en allt större del av maten köps online, restaurangbokningen sker via nätet och så vidare.
Exempel på aktiviteter
 Ökad försäljning både utanför och på Gotland
– genomföra gemensamma marknadsföringsinsatser
– fortsatt fokus Stockholm/Mälardalen
– identifiera andra fokusmarknader
– ökad internationalisering för gotländska företag
– ökad upphandlingskompetens och erfarenhet
– handelns egna märkesvaror (EMV)
 Stärka hela restaurangnäringen
– utveckla både helhetskoncept och Gotlandsperspektiv
 Utveckla produkter inom matturism
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3.4.3.4

Ökad förädlingsgrad

Av det som produceras på ön av gotländska primärproducenter fraktas ca 80-85% till fastlandet utan
förädling – varken för butiksled, restaurang eller konsument. Det gör att Gotland går miste om intäkter,
som istället hamnar någon annanstans. Den låga förädlingsgraden kan handla om flera faktorer, till
exempel bristande tilltro till sin egen kapacitet och avsaknad av samarbeten, brist på resurser för
investeringar (tid, pengar) eller för låg kunskap.
Ett sätt att nå utveckling är genom att identifiera förutsättningar för gemensamma produktionsresurser,
och att nyttja varandras produktionsresurser. Det kan handla om att ta tillvara och utveckla befintliga
idéer, inklusive att utveckla produkter som är intressanta för olika grupper av kunder, bland annat
besöksnäringen som i högre utsträckning skulle kunna utgöra ett skyltfönster. Även offentliga och privata
aktörer inom offentlig måltid och deras behov är intressanta att förstå och ta tillvara. Inom förädlingsledet
sker digitalisering på flera plan. Produktionsstyrning och produktion automatiseras och robotiseras
alltmer, produktionskedjor vävs samman digitalt och virtuella samarbeten skapas. 3D-skrivarteknologin
kommer sannolikt att påverka även livsmedelsindustrin.
Exempel på aktiviteter
 Identifiera förutsättningar för gemensamma produktionsresurser
 Nyttja varandras produktionsresurser
 Skapa fler fysiska och virtuella företagskluster
 Utvecklingsinsatser för både befintliga och nya företag med potential och tillväxtvilja
 Ta tillvara och utveckla befintliga idéer
 Utveckling av besöksnäringsprodukter

3.4.3.5

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Systemet för mat och livsmedel känner redan idag av att det är en obalans mellan tillgång och efterfrågan
på arbetsmarknaden. Inom systemet finns ett antal bristyrken, till exempel kockar, serveringspersonal,
slaktare, drift- och underhållstekniker, ersättare i lantbruket och arbetsledare. Behov finns även av
generella kompetens- och affärsutvecklingsinsatser för att stärka systemets företagare. Detta skulle
sannolikt leda till att fler företag vill och känner sig tryggare i att växa.
Inom kompetensutvecklingsområdet har digitaliseringen inneburit att undervisning kan ske distans- och
tidsoberoende, och i samarbete mellan läroorganisationer. Inte minst för en liten perifer region som
Gotland skapar detta möjligheter att ta del av ett betydligt större utbud.
Exempel på aktiviteter
 Säkra kompetensförsörjning av bristyrkespersonal
– gymnasielinjer, lärcentrum, YH-utbildningar
– samarbete med andra orter
 Genomföra affärsutvecklings- och ledarskapsinsatser för företagsledare och ledare
 Genomföra kompetensutvecklingsinsatser inom marknads- och produktutveckling
 Utveckla personalpool/bemanningslösningar för till exempel grön näring, men även andra branscher

3.4.3.6

Innovation och produktutveckling

För att utnyttja och utveckla potentialen för gotländska mat- och livsmedelsprodukter behöver
entreprenörskapet på ön stärkas, utvecklas och till en del också förnyas. För befintliga företag finns
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potential för att utveckla nya, och vidareutveckla befintliga produkter. Gotlands framskjutande position
inom bredbandsutbyggnaden skapar stora möjligheter inom digitaliseringens ramar. Konkreta aktiviteter
kan handla om att uppnå marknads- eller efterfrågebaserad produktutveckling, även inom EMV-området,
att utnyttja forskningsresultat och att skapa gemensamma utvecklingsresurser. Precis som inom
kompetensutvecklingsområdet skapar digital teknik möjligheter till helt nya distansoberoende samarbeten
inom innovation, inte minst samarbete med akademin och institut.
Exempel på aktiviteter
 Satsa på nya grödor
 Utnyttja forskningsresultat
 Skapa gemensamma fysiska utvecklingsresurser (produktionspilot, labb, provkök etc.)
 Uppnå marknadsbaserad produktutveckling genom ökad kunskap om marknadens behov
 Etablera produktutvecklingsgrupper (pooler) mellan företag och organisationer (kompetensstöttning
mellan deltagande aktörer)

3.5

Handlingsplan

Till strategin ska knytas en handlingsplan. Handlingsplanen är en del av genomförandet av
tillväxtprogrammet fram till 2020 där mat- och livsmedelsnäringarna lyfts fram som ett av två
styrkeområden. Planen ska samordnas med aktiviteterna inom Hållbara Gotland och andra pågående eller
redan planerade projekt och insatser. Handlingsplanen ska kontinuerligt utvärderas och revideras.
Formellt är det Region Gotland och Länsstyrelsen som äger handlingsplanen. Det innebär att
myndigheterna har ansvaret för att ta fram planen, samt genomföra uppföljningar och uppdateringar.
Framtagning och uppföljning kräver ett brett engagemang och kommer att involvera representanter från
systemets alla delar, olika aktörer/organisationer, akademin och myndigheter. Syftet med handlingsplanen
är att konkretisera och prioritera olika insatser. Handlingsplanen ska innehålla:








beskrivning av aktiviteten
huvudansvarig för genomförande, samt övriga intressenter
mål/indikatorer
målgrupp
omfattning (pengar, antal företag etc.)
tid
tänkbar finansiering

3.6

Kommunikationsplan

Högst avgörande för att strategin ska få genomslag och kunna påverka utvecklingen inom mat- och
livsmedelssystemet på ön, är att den sprids och synliggörs i olika sammanhang, på fysiska platser och
virtuellt, och att inte bara myndigheterna tar ansvar för att implementera den. Ett viktigt avstamp görs i
brett forum när strategin är klar för presentation – representanter för företag, organisationer och
myndigheter - som på något sätt varit delaktiga i den föregående processen eller/och är viktiga för
fortsättingen.
Handlingsplanen, som följer på strategin, ska ha en tydlig kommunikationsplan som tar upp vilka
kommunikationsaktiviteter och kommunikationskanaler som krävs för genomförandet. Såväl
handlingsplan som kommunikationsplan ska följas upp och revideras kontinuerligt.
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4. BILAGOR
Bilaga 1. SWOT över systemet för mat och livsmedel
Styrkor

Svagheter

Generellt

Generellt













Bilden av Gotland - Gotlands varumärke
Starkt arv och tradition
Naturgivna förutsättningar
Vana och vilja att samarbeta
Nybildade Gotland Grönt Centrum - en
gemensam plattform som ska ge
förutsättningar för att stärka gotländsk
livsmedelsposition
Statliga näringslivspaketet ”Hållbara
Gotland”
Stark besöksnäring
Utbyggt optofibernät över hela ön










Kompetensförsörjningsproblematik –
medflyttarproblematik
Politiker måste våga satsa – allt förankrat hos
tjänstemän, som gör detalj- och handlingsplan
Bristande samverkan och samarbete
Säsongsberoende
Transporttid mellan ön och fastlandet
Tidtabellsberoende transporter ön/fastlandet
Transportkostnader varor mellan ön/fastland
Pris persontransport mellan ön/fastlandet
Många små företag, svårt att ”steppa upp”

Styrkor: Konsument

Svagheter: Konsument







Ökad medvetenhet speciellt bland
besökande konsumenter
Positiv inställning till gotländska
produkter





Utbudet av efterfrågade varor ej i fas med
efterfrågan på t ex närproducerat, ekologiskt,
naturligt, vegetariskt
Fortfarande till stor del ointresse eller
okunskap hos konsumenter om vad man
köper/konsumerar – medvetna val
Bristande kunskap i stora delar av systemet
om konsumenttrender och -beteende

Styrkor: Primärproduktion

Svagheter: Primärproduktion













Goda odlingsbetingelser
Bra kvalitet på det som produceras
Bra rykte nationellt
Flera spjutspetsföretag som ökar intresse
och uppmärksamhet
Olika typer av företagssamverkan
Flera gotländska profilgrödor/produkter
Korta transportavstånd på ön
Aktiva LRF-lokalföreningar












Affärsmässighet i lantbruksföretag (ekonomi,
ledarskap, produktutv, prissättning osv)
Koppling mellan marknadens efterfrågan och
egen produktion
Låg samverkan i värdekedjan
Kunskap, förståelse och utnyttjande av
butikskedjornas och restaurangernas
förutsättningar, behov och krav
Tillgång tillräcklig expertis/rådgivning på ön
Höga investeringskostnader, speciellt för
mjölkproduktionen
Låg förädlingsgrad
Tidvis ojämn leveranskvalitet och -kapacitet
Samordning av transporter/leveranser på och
utanför Gotland
Okunskap hos leverantörer om
upphandlingsregler och processer
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Styrkor: Förädling

Svagheter: Förädling

















Stora företag som Arla Foods, Gotlands
Slagteri, Gotlandsägg, Foodmark
Flera företag med relativt lång tradition
Företag med starka egna varumärken
Profilprodukter som hjälper till att stärka
varumärket Gotland
Korta transportavstånd på ön
Brett spektrum av förädlingsföretag med
olika inriktningar
Marknadssamverkan i
Stockholm/Mälardalen
Flera företag är EMV-leverantörer











Låg förädlingsgrad
Få företag, små företag, låg tillväxtvilja
Få företag med fokus på volymprodukter
Vattenkrävande verksamheter
Ej så omfattande produktionssamarbete, t ex
kring gemensamma investeringar
Skiftande affärsmässighet (ekonomi,
ledarskap, marknadsföring,
produktutveckling, prissättning osv)
Kunskap, förståelse och utnyttjande av
butikskedjors förutsättningar och möjligheter
Bristande/ojämn tillgång gotländska råvaror
och insatsvaror
Tidvis ojämn leveranskvalitet och -kapacitet
Bristande samordning av transporter/
leveranser på och utanför Gotland
Få mellanstora företag med industriell prod
Okunskap hos leverantörer om
upphandlingsregler och processer
Svårigheter hitta rätt personal

Styrkor: Handel

Svagheter: Handel










Relativt stort butiksnät över ön
Flera handlare med intresse för
närproducerat
Skyltfönster för gotländska produkter
gentemot besökare
Gotländska grossistföretag
Växande intresse/ efterfrågan gårdsbutik





Butikskedjornas olika strukturer, begränsningar/krav, t ex volym, leveranskapacitet
Otydliga/otillräckliga strategier för att ge
lokalt/regionalt producerade produkter chans
i butikshyllans ordinarie plats
Begränsningar i möjligheter för enskilda
producenter marknadsföra egna produkterna

Styrkor: Offentlig måltid

Svagheter: Offentlig måltid














Policy för offentliga måltiden (Mat och
måltidspolicyn, 2015, Region Gotland)
Stort intresse och bra dialog från politiskt
håll har gett tydliga upphandlingsdirektiv
för livsmedel (Region Gotland)
Måltidsmodellen som ger helhetssyn
(nationell, Livsmedelsverket)
Det finns en vilja att utveckla
samarbete/samarbetsformer t ex kring
utbud, leveranser, förpackningar
Privata aktörer kan och gör medvetna val,
t ex köper gotländskt
Medvetet arbete kring menyer och
livsmedelsupphandling för ökad hållbarhet
Medvetet arbete med matsvinn





Ej tydliga mål i måltidspolicyn (Region
Gotland)
Svårigheter att utnyttja möjligheterna vid
upphandling fullt ut (Region Gotland)
Få företag som klarar Region Gotlands
volym- och leveranskrav
Region Gotlands ekonomi
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Styrkor: Restaurang/kafé/konferens

Svagheter: Restaurang/kafé/konferens











Stort och varierat utbud av restauranger
och kaféer över ön
Många gotländska företag i
restaurangguiden ”White Guide”
Restauranger organiserade i t ex
Krögarföreningen, Gotlands
Internationella Företagarförening och
Kulinariska Gotland
Etablerat samarbete inom konferens och
kongress
Stark sommarsäsong, men även relativt
stark lågsäsong






Svårigheter hitta rätt personal inom/utanför
säsong
Saknar systematisk marknadsföring av
Gotland/gotländskt
Säsongsvariation
Brist på tid hämmar möjlighet att engagera sig
för samverkan
Infrastrukturen på ön för icke bilburna gäster
till landsbygdsrestauranger

Styrkor: Matturism

Svagheter: Matturism








Gotlands Förenade Besöksnäring, GFB
mfl organisationer
Stor potential i matkultur, produkter och
tjänster
Gotlands varumärke och intresset för
gotländsk mat och livsmedel




Skiftande affärsmässighet (ekonomi,
ledarskap, marknadsföring, produktutveckling, prissättning m m)
Bristande exportmognad
Svag satsning på matevenemang och
matpaketresor

Möjligheter

Hot

Generellt

Generellt
























Goda förutsättningar att stärka gotländsk
mat och livsmedel
Bygga vidare på/utnyttja det goda
varumärket
Nya och längre säsonger
Ökat samarbete inom alla områden och
mellan områden
Ökad förädlingsgrad
Statens näringslivspaket ”Hållbara
Gotland/Hållbara livsmedel”
Gotland Grönt Centrum, GGC/Lövsta,
som nav i utvecklingsarbetet
Stort antal besökare = skyltfönster
Entreprenörskap, innovation, nya
produkter och tjänster
Benchmarking och omvärldsanalys
Sälja internationell
Sälja utanför Stockholm/Mälardalen
Tillgång till fibernät med god kapacitet
Det förändrade resebeteendet, resmål på
närmare håll
Utvecklingen i Baltikum




Vattenbrist
Skandaler
Nedgång i besöksnäringen
Svårigheter att rekrytera till och på Gotland
Försämringar av färjepriser, turtäthet
och/eller överfartstider
Andra regioner flyttar fram sina
matpositioner
Primärproduktionens
marknadsförutsättningar försämras
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Möjligheter: Konsument

Hot: Konsument













Dra nytta av växande konsumenttrender
som intresse för ekologiskt,
närproducerat, att äta ”flexitariskt”,
naturligt, hälsotrend, kulturinfluenser
Ursprungsmärkning
Konsumentpåverkan
Besöksnäringen ger ökad
exponeringsmöjlighet och större marknad
Gotlandsambassadörer
Digitaliseringen, nya köpmönster

Allt snabbare trendväxlingar
Konkurrensen med andra regioner ökar
Inkomstutveckling och prioritering hos
konsument

Möjligheter: Primärproduktion

Hot: Primärproduktion












Marknadsföring av svenska och
gotländska varor utifrån mervärden
Samarbete mellan aktörer i mat- och
livsmedelssystemet
Potential för ökad produktion
Aktiv dialog med potentiella kunder
Satsningen på Gotland Grönt Centrum
Statens näringslivspaket ”Hållbara
Gotland” - forskningssamarbete






Generationsväxling
Fluktuationer i marknadspriser, som nu
mjölkpriset
Globala marknaden och världsmarknadspriser
Gotland Grönt Centrums, GGCs, oklara roll
Vattenbrist
Försämrade marknadsförutsättningar

Möjligheter: Förädling

Hot: Förädling

















Samarbete mellan aktörer i mat- och
livsmedelssystemet
Stort intresse för närproducerat (=
Gotland) i Stockholm/Mälardalen
Ökad förädlingsgrad
Efterfrågan på mer råvaror och insatsvaror från Gotland ger affärsutvecklingen
Ökad regional ursprungsmärkning hos de
stora företagen
Nyetableringar utifrån
Potential för nya företag, nya produkter
Statens näringslivspaket ”Hållbara
Gotland” – forskningssamarbete
Gotland Grönt Centrum

Gotland Grönt Centrums oklara roll
Lokal myndighetsutövning
Utlandsproducerade varor, inklusive EMV
Brist på vatten av god kvalitet

Möjligheter: Handel

Hot: Handel












Exponeringsmöjligheter mot
besöksnäringen
Gotländsk ursprungsmärkning
Tydligt sortiment av gotländska varor
Samordnad marknadsföring, distribution
EMV-leveranser
Gårdsbutiker
Gotlandsorienterade grossister



Centralstyrningen och centralinköp i kedjorna
ökar ytterligare
Ökad svårighet att marknadsföra egna
produkter
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Möjligheter: Offentlig måltid

Hot: Offentlig måltid










Måltidsmodellens användning på alla
nivåer inom Region Gotland
Årstids- och tillgångsanpassade menyer
Skolan som påverkansfaktor för framtiden
Samarbete med lokala producenter och
grossister
Höjd gräns direktupphandling (505 tkr)






Gotländska leverantörer klarar inte volymoch kvalitetskrav i upphandling
Landstingsupphandlingen hamnar i
Stockholm efter eventuell
länssammanslagning
Region Gotlands dåliga ekonomi
Centralstyrning av privata måltidsleverantörer

Möjligheter: Restaurang/kafé/konferens

Hot: Restaurang/kafé/konferens















Mer gotländskt på menyerna
Ökat samarbete i branscherna – bl a
inköp, personal, marknadsföring
Ökad turism utanför högsäsong
Tydliggöra mat i paketresor
Matevenemang
Kryssningskajen

Brist på kockar och serveringspersonal
Överetablering
Brist på säsongspersonal
Uteätartrenden avtar
Lågkonjunktur påverkar konsument och
kongress och konferens

Möjligheter: Matturism

Hot: Matturism











Tydliggöra mat i paketresor
Konkurrens inom flyg och färjetrafik
sänker priser och ökar utbud
Matpaket och matevenemang, t ex matlagningsresor, matmässor, matveckor etc
Mer gotländskt på menyerna
Kryssningskajen
Digitaliseringen




Aktörer med många/flera ben att stå på –
tidsbrist?
Pris och tillgänglighet på flyg och färja
Brist på entreprenörer
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Bilaga 2. Exempel på mätbara mål




















Andra regioner ser Gotland som en förebild för samverkan/samarbete och hållbar tillväxt inom mat
och livsmedel.
Privata företag, organisationer och myndigheter arbetar tillsammans efter en gemensamt framtagen
handlingsplan.
Tydliga hållbarhetsförflyttningar i företagens utvecklingssatsningar.
Återkommande omvärldsorienteringar/workshops/livsmedelsdagar finns etablerade.
Företagen inom mat och livsmedel ökar sin omsättning och investeringstakten är hög.
Fler företag etableras inom systemet, framför allt förädlingsföretag.
Fler företag/produkter finns på marknader utanför Gotland, även internationellt.
Ökat marknadssamarbete mellan företag.
Fler konsumenter och kunder (i Stockholm/Mälardalen och nya regionala marknader) väljer i ännu
större utsträckning Gotland och gotländska produkter.
Ökad andel gotländska varor på ordinarie hyllplats i gotländska butiker.
Ökad andel närproducerade varor i gotländsk offentlig måltid – både inom Region Gotland och hos
privata aktörer.
Ökad andel restauranger/kaféer som använder gotländska råvaror/produkter och anger detta på
menyn.
Ökad säsongsanpassning av menyer.
Systematiskt marknadsbaserat innovations- och produktutvecklingsarbete i enskilda företag och
företagsgrupper
Det finns en fungerande infrastruktur för produktutveckling – labbresurser, provkök m m.
Ett antal forskningssamarbeten etableras för odling, konsumentbeteenden, produktutveckling, ökad
förädlingsgrad m m.
Ökat produktionssamarbete mellan företag.
Ökat affärskunnande i företagen.
System och insatser för att utbilda bristyrkespersonal finns.
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Bilaga 3. Lista över deltagare i strategiarbetet
Det är och har varit ett intresse för strategiarbetet för en regional mat- och livsmedelsstrategi. Arbetets
upplägg har tryckt på om behovet av representation från systemets alla delar och inbjudan om att delta har
gått ut brett, direkt till aktörer och genom olika organisationer. För att komplettera deltagande från
delarna, eller för en specifik frågeställning, har arbetsgruppen sökt information och diskussion i mindre
konstellationer när behovet funnits. Nedan listas merparten av de som deltagit i större eller mindre
omfattning med utgångspunkt från systemets olika fokusområden.

Kund
Konsument
Karin Gardell, Medvetna Matval
Veronica Östling, Hushållningssällskapet Gotland
Emelie Vejlens, Länsstyrelsen
Sanna Hjortenskog, Nära Mat-veckan (varit i kontakt med arbetsgruppen)

Offentlig måltid
Maria Westerlund, Atheneskolan
Annette Lundborg, Norlandia Katthammarsvik (fd Kosmo)
Katarina Liljegren, Norlandia Katthammarsvik (fd Kosmo)
Emilie Jakobsson, Norlandia Katthammarsvik (fd Kosmo)
Josefine Jessen, måltidsförsörjningen, Region Gotland
Lena Boberg, måltidsförsörjningen, Region Gotland
Marguerite Selin, måltidsförsörjningen, Region Gotland
Kristina Björkander, måltidsförsörjningen, Region Gotland
Britt-Louise Pettersson, måltidsförsörjningen, Region Gotland
Gunilla Lidqvist, SOF, Region Gotland
Gun Sävhammar, upphandling livsmedel, Region Gotland
Sibba Cederlund, då måltidsansvarig BUF, Region Gotland

Restaurang, kafé, konferens
Magnus Larsson, McD Gotland, ordförande Krögarföreningen
Adam Spångberg, Restaurang Amarillo
Aydin Akuyz, Internationella Företagarföreningen
Rickard Hasselblad, Smakrike Krog & Logi, Tryffelsafari
Anders Österdahl, Österdahls Kök (restaurang och catering)
Erik Wollbrant, Hamnkrogen i Herrvik

Matturism (fler inom bl a primärproduktion och förädling kan sägas verka här också)
Rickard Hasselblad, Smakrike Krog & Logi
Mats Jansson, Region Gotland
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Handel
Grossist
Karl Törngren, Gotlandspecialisten
Jörgen Olofsson, Gotlandspecialisten
Peter Olofsson, Privab
Peter Andersson, Keges

Butik
Richard Hedsand, COOP Gotland
Mikael Håkansson, ICA Maxi, Visby
Daniel Eriksson, COOP Öster, Visby
Martin Kristensson, COOP Forum, Visby

Förädling
Tommy Malmqvist, Sjaustrukocken
Beatrice Ottfalk, Heart of Sweden
Mats-Ola Jespersson, Foodmark
Anna-Carin Löfstedt, Foodmark
Jonny Warg, Barlingbo Bryggeri och Stafva Gårdsmejeri
Johan Spendrup, Gotlands Bryggeri
Johannes Klingvall, Herrvik
Fredrik Sundblad, Gotlands Slagteri
Göran Nährström, Arla Foods
Magnus Dahlblom, Arla Foods
Gösta Cedergren, Honung Gotlandica
Anita Thomsson, Honung Gotlandica
Per Wallstedt, Hejde Honungshus
Tove Wallstedt, Hejde Honungshus
Magnus Bolin, Gotlandsägg
Andres Sorby, Fole Kvarn (LRFs kartläggning)
Thomas Östlund, Gotlands Slagteri (LRFs kartläggning)
Bernt Pettersson, Lantmännen (LRFs kartläggning)
Stefan Uddin, Lantmännen (LRFs kartläggning)
Ise Ljungqvist, Hejde Knäcke
Peter Hogeby, Hejde Knäcke
Peter Gudinge, GuteBollen Bageri
Bertil Gabrielsson, FåröLamm
Anna Gabrielsson, FåröLamm
Lena Blomquist, Krusmyntagården
Olof Thomsson, Tryffel of Sweden
Odd Norman, Ejmunds Gård
Märtha Norman, Ejmunds Gård
Maud Norman, Ejmunds Gård
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Primärproduktion
Allan Pettersson, fiske och vattenbruk
Rolf Gydemo, fiskekonsulent, Länsstyrelsen
Yngve Andersson, Ryftes
Frans Brozén, lantbrukare, Gotländska Ekologiska Odlare, Odlarlaget
Elof Nilsson och Maude Fyrenius, lanbrukare, Charolaisgruppen
Björn Dahlström, lantbrukare, styrelseordf Gotland Grönt Centrum, Hushållningssällskapet Gotland
Claes Pettersson, lantbrukare (LRFs kartläggning)
Gunvor Berglund, lantbrukare (LRFs kartläggning)
Anders Svensson, lantbrukare (LRFs kartläggning)
Johan Roth, Ryftes (LRFs kartläggning)
Olof Ansén, lantbrukare (LRFs kartläggning)
Jessica Hermansson, lantbrukare (LRFs kartläggning)
Simon Kotz, lantbrukare (LRFs kartläggning)
Torbjörn Svensson, lantbrukare (LRFs kartläggning)
Markus Westberg, lantbrukare (LRFs kartläggning)

Övriga
Mats Pettersson, Hushållningssällskapet Gotland
Malena Bendelin, Gotland Grönt Centrum
Riina Noodapera, Hushållningssällskapet Gotland
Anna Törnfelt, LRF Gotland
Petter Engström, LRF Gotland
Jan Ekdahl, LRF Gotland (LRFs kartläggning)
Margareta Båtelsson, Växa (LRFs kartläggning)
Rune Kahlbom, Tillväxt Gotland
Michael Enlund, då Tillväxt Gotland
Roger Hammarström, Tillväxt Gotland
Susanne Welin-Berger, Gotland Grönt Centrum, Goda Gotland mfl
Anders Engström, Goda Gotland
Anna Eriksson, livsmedelsinspektör, Region Gotland
Petra Rönnestig, Studieförbundet Vuxenskolan, styrelseledamot Gotland Grönt Centrum
Hans Martinsson, Önnestads Naturbruksgymnasium, styrelseledamot Gotland Grönt Centrum
Thomas Nilsson, Hemse Folkhögskola, Region Gotland, styrelseledamot Gotland Grönt Centrum
Brittis Benzler, regionråd, Region Gotland, styrelseledamot Gotland Grönt Centrum
Kristina Olsson, Länsförsäkringar Bank (LRFs kartläggning)
Stefan Nypelius, LRF Konsult (LRFs kartläggning)
Torkel Ekman, SLU (LRFs kartläggning)
Paula Persson, SLU (LRFs kartläggning)
Thomas Norrby, statuskonsulent och lärare, SLU
Katia Fedorowitz, forskare, SLU
Erik Westholm, professor, SLU
Elin Slätmo, forskare, SLU
Lotta Rydmer, professor, SLU
Lars Andersson, professor, SLU
Erik Fahlbeck, vicerektor, SLU
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Tjänsteskrivelse
RS 2015/831
20 september 2016

Stefan Persson

Regionstyrelsen

Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020
Förslag till beslut

•

Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 antas som gällande för det regionala
tillväxtarbetet 2016-2020 (för beslut i regionfullmäktige).

•

Ledningskontoret får i uppdrag att ta fram en genomförandedel för programmet i
samverkan med berörda aktörer.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att, tillsammans med besöksnäringens aktörer
och Inspiration Gotland AB, ta fram en långsiktig regional besöksnäringsstrategi.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsens arbetsutskott godkände vid sammanträdet den 19 januari 2016 att
den då framtagna samrådsversion för Hållbar tillväxtplan för Gotland 2016-2020
skulle ut på samråd till berörda aktörer och de politiska partierna i regionfullmäktige.
Denna samrådsprocess genomfördes av ledningskontoret som därefter
sammanfattade synpunkterna från samråden i en tjänsteskrivelse tillställd
regionstyrelsen. Ärendet behandlades vid regionstyrelsens sammanträde den 2 juni
2016 och regionstyrelsen godkände underlaget som grund för fortsatt arbete samt
även föreslaget till tidsplan, det vill säga att ett nytt förslag skall behandlas av
regionstyrelsen den 22 september 2016.
I detta reviderade förslag har hänsyn tagits till de synpunkter som då redovisades i
sammanställd form, som inkomna från samråden. Dokumentet har också bytt namn
för att bättre matcha den ordning som internt arbetats fram på ledningskontoret och
som kategoriserar ärenden i planer, program, strategier, etc.
Det reviderade förslaget innebär ett förtydligande av prioriteringar inom ramen för
den regionala tillväxtpolitiken, vilket gör att det även i tydliga delar sammanfaller med
regeringens näringslivspaket som antogs av regeringen i slutet av juni 2016. I korthet
kan det senare sammanfattas i följande punkter:
•

Ett tydligare utpekande av två branschområden som Gotlands styrkeområden,
det vill säga mat- och livsmedelsnäringarna och besöksnäringen.
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Region Gotland

•

En generell avsmalning mot näringslivsutveckling, något som inneburit att det
tidigare utvecklingsområdet bo och leva istället fått ett smalare fokus mot
bostadsbyggande och infrastruktur.

Viktigt att notera är dock att Kulturplan 2017-2020, som hanteras under samma höst
som detta ärende, fångar attraktionskraften för att bo och leva på Gotland samt även
myllan för det kulturella företagandet. Den senare avsmalningen är således i praktiken
bara begränsad till tillväxtprogrammet i sig och inte Region Gotlands samlade
verksamhet, så som den planeras de närmaste åren.
Slutligen har förslaget även anpassats till den metodik för programsättning av
uppdrag som Tillväxtverket förväntas tillämpa när det gäller regeringens
näringslivspaket för Gotland i närtid.
Såväl tillväxtprogrammet som regeringens näringslivspaket för Gotland är en del av
den regionala tillväxtpolitiken, och de medel som regeringen avsätter som
finansiering för det senare förstärker Region Gotlands tilldelning av projektmedel för
regionala tillväxtåtgärder.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att det är största vikt att få en så bra matchning mot
regeringens näringslivspaket som möjligt, för att tillväxtprogrammet och
näringslivspaketet ska kunna verka tillsammans. Det är i det närmaste imperativt att
säkerställa att de två program som styr finansieringen av de regionala tillväxtmedlen
de kommande åren – det av regionen framtagna tillväxtprogrammet och
Tillväxtverkets programsättning av regeringens näringslivspaket – har samma
inriktning och mål så att de kan medfinansiera varandra och borga för en strategisk
långsiktig utveckling.
Ledningskontoret noterar att det inte är optimalt ur koordineringshänseende att
beslutsprocessen rörande det aktuella ärendet föregår Tillväxtverkets
programsättning av regeringsuppdraget rörandet näringslivspaketet för Gotland, och
inte heller de förstudier som har initierats kopplat till uppdraget. Ledningskontoret
bedömer dock inte att risken för diskrepans är så stor att det behöver förhindra att
ärendet hanteras enligt tidsplan med beslut i regionfullmäktige den 24 oktober.
Beslutsunderlag

Bilagt förslag till Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Inspiration Gotland AB
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- Inledning - Hållbar tillväxt för stärkt attraktionskraft
Attraktionskraft har etablerats som ett centralt begrepp för samhällsutveckling. En förutsättning för attraktionskraft är arbetet för en hållbar tillväxt. Bakom kraven på en hållbar
tillväxt ligger kunskapen om att stora, globala miljö- och klimatproblem samt ekonomiska
och sociala utmaningar skapar förutsättningar som måste hanteras om samhällen ska kunna
fortsätta utvecklas. Parallellt med miljö- och klimatutmaningarna förändrar globaliseringen,
den demografiska utvecklingen och digitaliseringen förutsättningarna för världens ekonomier och företag. En region som vill vara konkurrenskraftig, attraktiv för företag, individer
och besökare, måste ha förmåga att genom ständig omvandling möta dessa samhällsutmaningar och förhålla sig till nya förutsättningar.
Gotlands tillväxtprogram 2016-2020 prioriterar hållbar tillväxt för stärkt attraktionskraft.
Programmet identifierar utvecklings- och styrkeområden, liksom utmaningar inom dessa
områden, som ska mötas genom konkreta insatser för att nå uppsatta mål för perioden. .
Inom dessa insatser ska arbetet med miljömässig och social hållbarhet integreras. Det innebär exempelvis att utmaningar kan mötas genom insatser som också är miljödrivna och
bidrar till utveckling av innovativa, resurseffektiva och miljövänliga varor, tjänster och system. Eller genom att insatser beaktar sociala utmaningar som brister i jämställdhet, ojämlikhet och utanförskap med nya eller alternativa lösningar, entreprenörskap och strategier
för kompetensförsörjning.

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-xx-xx

Genom att kombinera dessa perspektiv, det vill säga genom att identifierade utmaningar
möts med insatser där de miljömässiga och sociala dimensionerna av hållbarhetsbegreppet
integreras, ökar sannolikheten för en långsiktigt hållbar tillväxt. Vägledande för denna integrering i genomförandet av tillväxtarbetet är mål och strategier med bäring på social och
miljömässig hållbarhet i Region Gotlands styrdokument. Figur 1 nedan illustrerar hur insatser för att stärka näringslivets förutsättningar liksom för att stärka nya och växande företag,
det vill säga inom den ekonomiska delen av figuren, måste integrera sociala och miljömässiga värden för att tillväxten ska kunna betraktas som hållbar. Det innebär att hänsyn måste
tas till att ekonomisk tillväxt inte kan upprätthållas långsiktigt om inte såväl kvinnor som
män inkluderas, och om inte miljömässiga utmaningar möts genom innovationer och nya
arbetssätt.

Figur 1. Figuren illustrerar att insatser inom ramen för tillväxtprogrammet, vilka har fokus på ekonomisk
utveckling, måste integrera sociala och miljömässiga värden om man ska kunna tala om hållbar utveckling
och tillväxt.
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1.1 Syfte

Det övergripande syftet med tillväxtprogrammet är att styra ett utmanings- och resultatinriktat genomförande av det regionala tillväxtarbetet som stärker det gotländska näringslivets
förutsättningar liksom förutsättningarna för nya och växande företag. Tillväxtprogrammet
ska även bidra till det nationella målet med den regionala tillväxtpolitiken; utvecklingskraft i
alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Programmet ska vägleda insatser
av aktörer på såväl lokal, regional som nationell nivå liksom samordning mellan dessa aktörer.
1.1.2 Övergripande mål

Tillväxtprogrammets övergripande mål överensstämmer med visionen i Gotlands regionala
utvecklingsprogram; Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet,
hållbar tillväxt och fylld av livslust. Mer precist innebär det att insatser inom ramen för tillväxtsprogrammets utvecklings- och styrkeområden ska bidra till:
- Positiv befolkningsutveckling under programperioden med 59 000 folkbokförda vid
utgången av 2020.
- Positiv sysselsättningsutveckling under programperioden, bättre än jämförbara kommuners och riket.
- Positiv skattekraftsutveckling under programperioden, bättre än jämförbara kommuners
och riket.
Gotland har även antagit ett samlande, processtödjande mål för genomförande av programmet:
- Gotland ska tilldelas utmärkelsen Årets Tillväxtkommun under programperioden 1.
1.1.3 Avgränsning

Tillväxtprogrammet är ett genomförandeprogram under Gotlands gällande regionala utvecklingsprogram, Vision Gotland 2025. Vision Gotland 2025 tar ett helhetsgrepp på utvecklingen av Gotland, och ska fungera som en samlande plattform för olika regionala sektorsområden och program. Helhetsgreppet gäller även för den kommande reviderade versionen 2 där den sociala dimensionen kommer att vara central, och de ekonomiska och
ekologiska dimensionerna betraktas som medel och förutsättning för mänskligt välstånd.

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-xx-xx

Tillväxtprogrammet har fokus på att stärka näringslivets förutsättningar liksom på nya och
växande företag, vilket i sin tur ska bidra till de övergripande målen befolkningsökning,
positiv sysselsättningsutveckling och skattekraftsutveckling. Det avgränsas därmed i huvudsak mot att möta utmaningar som har särskild bäring på näringslivsattraktivitet. Tillväxtprogrammet avgränsas vidare till insatser som betraktas som genomförbara under programperioden, men som har långsiktig strategisk bäring på utveckling. Det innebär dock
inte att insatser föreslagna inom programmets genomförandedel kategoriskt genomförs,
eller att det enbart är dessa som ryms inom ramen för programmet.
Den strategiska delen av programmet utgörs av detta dokument som presenterar tillväxtarbetets inriktning. Programmets genomförandedel (handlingsplan) baseras på denna strategiska del, och kommer att uppdateras löpande. Denna arbetsgång ska underlätta ett mer
systemorienterat tillväxt- och utvecklingsarbete på Gotland där programmet ska stå för
1
2

Arena för Tillväxt.
Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Gotland. Fastställs preliminärt 2017/2018, och avses gälla till 2030.
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strategisk höjd och utgöra grund för samsyn om långsiktiga behov; regionala prioriteringar,
utvecklings- och styrkeområden – samtidigt som det ger utrymme för mer kortsiktiga, situationsanpassade insatser.
Tillväxtprogrammet gäller för hela Gotland. Det har ett territoriellt perspektiv där lokala
förutsättningar ska tas tillvara för att möta identifierade utmaningar, samt där det ömsesidiga beroendet mellan stad och land betraktas som en förutsättning för en hållbar tillväxt.
1.2 Lokal dimension i arbetet för stärkt attraktionskraft – att utforma spelregler
och planera strategiskt

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-xx-xx

Region Gotlands utgör en central plattform för stärkt attraktionskraft, inte minst genom att
det primärkommunala ansvaret och det regionala utvecklingsansvaret3 finns i en och samma organisation. Den lokala dimensionen av arbetet för stärkt attraktionskraft bör utgå från
det kommunala mandatet, det vill säga från insatser kommunerna själva kan besluta om
eller påverka till skillnad från strukturella faktorer. Sådana insatser kan grupperas i områdena service; kultur, attityder och förhållningssätt; samt den fysiska miljön och planeringen av
den 4.
En kommun som vill vara trovärdig i arbetet med att attrahera nya företag, ha ett expanderande näringsliv eller locka till sig nya kommuninvånare bör ha en positiv bild av kommunen hos de egna kommuninvånarna och företagen. Den kommunala organisationen kan i
viss mån påverka företags och invånares attityder och inställning till den egna kommunen.
Exempel på kommunal verksamhet som har stor betydelse för näringslivet är hantering av
olika typer av tillstånd som bygglov, serveringstillstånd och vissa miljötillstånd samt upphandling. Tillgången till mark och markupplåtelser är andra exempel. Grunden för dessa
verksamheter är lagstiftningen, och att kommunen lever upp till den. Men kvalitén i myndighetsutövningen, förvaltningarnas förhållningssätt eller hur myndighetsutövningen hanteras, det kan gälla tillgänglighet, bemötande, kommunikation liksom kunskap om företagandets villkor, har stor betydelse för näringslivet. När det gäller den fysiska miljön och planeringen utgör planeringen ett verktyg både för intresseavvägning genom myndighetsutövning samt för utveckling genom politisk handling. Ett exempel på verktyg som under senare tid breddats för att svara upp mot behovet av ökad samverkan mellan kommunal och
regional nivå i viktiga utvecklingsfrågor, är den kommunala översiktsplaneringen. Den är
ett verktyg som både möjliggör och stimulerar utveckling samtidigt som den kan styra mot
en hållbar samhällsutveckling och tillväxt5. I flera kommuner märks denna ambition genom
att den kommunala planeringen av mark- och vattenområden synkroniseras med den regionala utvecklingsplaneringen. Syftet är en ökad samverkan mellan den kommunala och
regionala nivån i viktiga utvecklingsfrågor liksom att tydliggöra sambandet mellan fysisk
planering, attraktionskraft och hållbar tillväxt. I kommuner med utvecklingsbehov såsom
bostadsbyggande, besöksnäring och industriell verksamhet ses detta som centralt. Extra
viktigt är det i kommuner där avvägningar mellan motstående markanvändarintressen och
värden är ständigt återkommande 6. Behovet av ett utvecklat samspel mellan det privata och
det offentliga i en sådan utveckling ställer höga kompetens- och resurskrav, inte minst
inom fysisk planering. Det kräver dessutom en medveten hantering av demokratiska värden
såsom öppenhet, legitimitet och ansvarsutkrävande. Inom ramen för tillväxtprogrammet
3

SFS 2010:630: Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Regeringen ger även de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna särskilda uppdrag. De regionala kompetensplattformarna är ett sådant, ett annat är bredbandskoordinator. I vissa regioner är den regionalt
utvecklingsansvariga aktören även regional kollektivtrafikmyndighet och/eller kulturansvarig – detta gäller för Gotland.
4
Se exempelvis Tillväxtanalys Rapport 2014:14 samt Tillväxtanalys Rapport 2013:01.
5
Tillväxtanalys Rapport 2013:01.
6
Tillväxtanalys Rapport 2011:01. Utvecklingskraft i kommuner och regioner –Tillväxtarbete i flernivåstyrningens tidevarv.
Förordningen samt PBL.
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ryms dessa perspektiv inom utvecklingsområdena Företagsklimat (avsnitt 4.1.2), Bostadsförsörjning(avsnitt 4.1.5) och Kommunikationer (avsnitt 4.1.6)
Kommuner har även, enligt praxis, befogenhet att allmänt arbeta med främjandeinsatser för
det lokala näringslivet. Det kan innefatta att stötta samverkan och nätverk mellan olika aktörer, initiera olika typer av utvecklings- och tillväxtprojekt i samarbete med näringslivet
och andra aktörer, stötta viss rådgivningsverksamhet samt att lotsa företag att hitta rätt
kontakter 7. I tillväxtprogrammet hanteras dessa frågor under utvecklingsområdet Företagsfrämjande och Nyindustrialisering (avsnitt 4.1.3).
Tillväxtprogrammet accentuerar den lokala dimensionen av tillväxtarbetet genom ett samlande och processtödjande mål som adresserar strävan att tilldelas utmärkelsen Årets Tillväxtkommun 8. Arena för Tillväxt 9 visar på att tillväxtkommunernas framgångar baseras på
ett tydligt och gränsöverskridande politiskt ledarskap och utveckling baserad på bärande
lokala tillgångar. Dessutom förklaras tillväxtkommunernas framgångar av att de utgått från
att kommunens roll är vidare än det kommunala kärnuppdraget. Ökade krav ställs på
kommuner då samhällsutvecklingen har ökat den regionala samhällsnivåns betydelse i frågor som rör näringslivets förutsättningar, arbetsmarknad, kompetensförsörjning, infrastruktur, kommunikationer, innovationer, teknikutveckling, miljö, energi, turism och kultur har
fått en tydligare regional dimension och anses kunna drivas mer effektivt i samverkan samt
i en större geografi.
Kommunala resurser och mandat för att hantera en vidare roll än det kommunala kärnuppdraget är dock ofta begränsade. Men för Region Gotlands del, med det primärkommunala ansvaret och det regionala utvecklingsansvaret 10 i samma organisation finns goda möjligheter att växla upp och skapa synergier mellan den lokala dimensionen av utvecklingsarbetet genom ett ökat fokus på samt tillvaratagande av synergier med den regionala dimensionen på främjandeinsatser och på Gotlands styrkeområden. Dessa möjligheter ryms inom
ramen för tillväxtprogrammet exempelvis inom utvecklingsområdet företagsfrämjande och
nyindustialisering (avsnitt 4.1.3), kompetensförsörjning (avsnitt 4.1.4) samt besöksnäring
(avsnitt 4.2.1) och mat- och livsmedelsnäringarna (4.2.2).
1.3 Regional dimension i arbetet för stärkt attraktionskraft – styrkeområden
och innovationssystem

Inom den regionala dimensionen av arbetet för stärkt attraktionskraft är utveckling av regionens styrkor en viktig del. Fokus på utveckling av kunskap och innovation inom regionala
styrkeområden, samt stärkta samarbeten inom och mellan geografiska nivåer, antas stärka
regional konkurrensförmåga 11. Utgångspunkten är dagens syn på utveckling, inte minst på
näringslivsutveckling, där långsiktig ekonomisk överlevnads- och utvecklingsförmåga anses
bero på innovationsförmåga. Det vill säga på förmågan att generera ny kunskap (ständigt
lärande) och omsätta kunskapen i successivt bättre produkter och tjänster samt i effektivare
processer.

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-xx-xx

1.3.1 Kluster och innovationsmiljöer

Till grund för denna syn på utveckling ligger kunskapen om kluster eller innovationsmiljöer. Den kunskap som finns till förfogande idag visar att företags innovations- och lärför7

Ibid.
För ytterligare information se http://www.arenafortillvaxt.se/om-priset/.
Johnson, G., 2016. Arena för Tillväxt; Tillväxtkommuner visar vägen.
10
SFS 2010:630: Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Regeringen ger även de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna särskilda uppdrag. De regionala kompetensplattformarna är ett sådant, ett annat är bredbandskoordinator. I vissa regioner är den regionalt
utvecklingsansvariga aktören även regional kollektivtrafikmyndighet och/eller kulturansvarig – detta gäller för Gotland.
11
Nationella strategin samt se t.ex. EU:s S3 dokument.
8
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måga i stor utsträckning utvecklas i samspel med aktörer i deras omgivning. Kluster eller
innovationsmiljöer är begrepp som har fått förklara uppkomsten av konkurrenskraftiga
företagskoncentrationer inom olika områden. Kluster kan definieras som relaterade företag
och branscher, kopplade till varandra via olika typer av relationer eller så kallade värdekedjesystem som gör dem konkurrenskraftiga.
Innovations- och lärandebegreppen har idag en bred betydelse, och förknippas inte längre
enbart med spetsteknologi och forsknings- och utvecklingsinsatser, utan är avgörande i alla
verksamheter. Alla branscher behöver vara innovativa i hanteringen av till synes triviala
aktiviteter såsom organisation, logistik, marknadsföring, försäljning och distribution eller
personalpolitik och kompetensutveckling 12. Innovationsbegreppet sträcker sig även utanför
företaget, idéer till innovationer kan födas överallt som lösningar på uttalade behov och
samhällsutmaningar. Begreppet kan beskrivas som nya eller bättre sätt att skapa värden för
samhälle, företag och individer. Värdet uppstår i nyttiggörandet och tillämpningen av en idé
och kan bestå av såväl ekonomiska, sociala eller miljömässiga värden 13.
1.3.2 Triple-helix – regionala innovationssystem

Triple-helix eller regionala innovationssystem, är de termer som ofta används för att beskriva offentliga insatser som kan stärka den typ av relationer och nätverk som kluster eller
innovationsmiljöer har 14. Begreppen avser helt enkelt mer eller mindre formaliserade nätverkssamarbeten och insatser som underlättar möten och kunskapsutbyte mellan olika aktörer för ett mer systematiskt utvecklingsarbete. I ett innovationssystem lyckas aktörer
inom forskning, näringsliv, offentlig verksamhet, föreningsliv och civilsamhälle interagera
för att utveckla, utbyta och använda kunskap och teknik. Målet är nya produkter, tjänster
och processer som bidrar till en hållbar tillväxt. Den regionalt utvecklingsansvariga aktörens roll i innovationssystemet kan betraktas som möjliggörare, koordinator eller processledare som minskar innovationsgapen och underlättar förmågan till lärande. En gemensam
strategi samt spelregler som uppmuntrar till samverkan och förnyelse är förutsättningar
som kan öka samverkan.
1.3.3 Smart specialisering - styrkeområden

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-xx-xx

Ett av de verktyg som idag förespråkas för att ta tillvara möjligheterna i ett brett innovationsbegrepp och för att stärka regionala innovationssystem är smart specialisering. Begreppet tar sin utgångspunkt i innovationsbegreppet samt analys, identifiering och prioritering av styrkeområden. Styrkeområden kan kort beskrivas som breda inriktningar eller
branscher där en region är kommersiellt och/eller akademiskt stark, samt där det finns
verksamheter med innovations- och tillväxtpotential 15. Styrkeområden kan ses som paraplyn under vilka näringsliv, akademi och civilsamhälle samlas och där offentliga aktörer
underlättar samarbete och en smart användning av offentliga resurser för innovation och
hållbar tillväxt, vilket stärker regionens attraktionskraft. I tillväxtprogrammet hanteras detta
genom två utpekade styrkeområden Besöksnäringen samt Mat- och livsmedelsnäringarna
(avsnitt 4.2.1 och 4.2.1 ).

12

ITPS 2002:008.
Sveriges nationella innovationsstrategi.
För översikter se exempelvis; ITPS A2002:008, Klusterdynamik och regional Näringslivsutveckling - begreppsdiskussion och forskningsöversikt. Samt Vinnova rapport VR 2002:3 Regionala Innovationssystem. En fördjupad kunskapsöversikt.
15
IVA regional mobilisering; En nationell strategi för hållbar regional tillväxt 2015-2020 samt se t.ex. EU:s S3 dokument som verktyg.
13
14

7 (41)

Region Gotland

Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020

-

Bakgrund - Gotländska förutsättningar

Företagande och entreprenörskap utgör en viktig del av välfärdssamhället. Nya jobb skapas
till stor del i företag, vilket genererar skatteintäkter och finansiering av den gemensamma
välfärden. I företagandets drivkraft ligger även mycket av potentialen i att möta dagens
klimat, miljö- och energiutmaningar. En stor del av teknik-, varu- och tjänsteinnovationer
utvecklas och kommersialiseras av företag.
Gotland kännetecknas av en stark tradition av företagande och entreprenörskap. Företagsamheten 16 uppgår idag till 16,8 procent av den arbetsföra befolkningen (7 100 personer),
vilket innebär att Gotland är det län med högst företagsamhet i Sverige, andelen i riket
uppgår till 12,3 procent. Kvinnors företagsamhet är fortfarande låg i jämförelse med männens. I jämförelse med riket är andelen företagsamma kvinnor på Gotland dock hög, 10,2
procent av befolkningen i arbetsför ålder, mot rikets 7,6 procent 17. Entreprenörskapet återspeglas även i att regionen upprätthåller en god position avseende nyföretagande. Etableringsfrekvensen för nya företag ligger sju procent över riksgenomsnittet, detta med 12,7
nystartade företag per 1 000 invånare mellan 16-64 år under 2014 (11,9 i riket). Gotland
utmärker sig även genom att andelen företag som startas av kvinnor, eller av kvinnor och
män tillsammans, är högre än riket 18. Gotländska företag har inte heller en anmärkningsvärt
dålig överlevnadsgrad. Tillgänglig statistik avseende överlevnadsgrad efter tre år hos nystartade företag avser nystartade 2008. Här ligger överlevnadsgraden för Gotland på 64 procent och genomsnittet för riket på 68 procent 19.
Det gotländska näringslivet representerar en bredd med företag som producerar allt från
cement till vin, upplevelser och vindkraft. En stark tradition i besöksnäring och areella näringar innebär att näringslivet helt domineras av små till medelstora företag. Företag med
kultur och kreativitet som bärande del av sin affärsidé, eller som råvara, är vidare viktiga för
Gotlands attraktionskraft, för besökare och inflyttare. Det handlar om ett brett spann av
företag från sektorer och branscher innefattande exempelvis arkitektur, spel, design och
formgivning, film, foto, konst, kulturarv, litteratur, media och marknadskommunikation,
mode, musik måltid, scenkonst, slöjd och konsthantverk och upplevelsebaserat lärande.
Det bedöms finnas potential för tillväxt och sysselsättning inom dessa näringar genom insatser som stöttar exempelvis ökad organiseringsgrad och samverkan 20. Möjligheter och
styrkor för näringslivsutveckling på Gotland karaktäriseras även av en stabil arbetskraft, en
befintlig akademi genom Uppsala universitet Campus Gotland samt ett starkt föreningsliv.
Detsamma gäller för den utvecklingskraft som finns lokalt i engagerade människor, ett rikt
föreningsliv och aktiva utvecklingsgrupper.

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-xx-xx

2.1 Tongivande branscher

Det gotländska samhället står, liksom alla andra samhällen, fortlöpande inför övergripande
samhällsutmaningar. Utvecklingstrender och strukturomvandling påverkar även näringslivets förutsättningar liksom samhällets behov av omställning. Under de senaste decennierna
har arbetstillfällen framför allt inom olika tjänstenäringar tillkommit på Gotland, medan
antalet arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin och försvarsverksamheten minskat. Gotlands naturgivna förutsättningar som klimat, bergrund och tidigare generationers arbete har
16
Företagsamhet definieras här som person som har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är VD eller ordinarie
styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag.
17
Svenskt näringsliv. Företagsamheten 2016, Gotlands län.
18
Tillväxtanalys, statistikportalen. Antal nystartade företag 2014 efter län, per 1000 invånare 16 - 64 år (etableringsfrekvens).
19
Tillväxtanalys, Statistik 2013:01. Uppföljning av 2008 års nystartade företag – tre år efter start.
20
Almi Företagspartner Gotland AB. KKN-projektet på Gotland 2012.
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skapat ett varierat landskap både ur biologisk och kulturmiljösynpunkt. De naturgivna förutsättningarna utgör grunden för såväl besöksnäringen och mat- och livsmedelsnäringarna
på Gotland. Det råder ett ömsesidigt beroende mellan besöksnäringen, mat och livsmedelsnäringarna och de naturgivna förutsättningarna. Att ta tillvara möjligheter som dessa
förutsättningar skapar, liksom i en omställning inom kalkindustrin, är centralt inom ramen
för dagens tillväxtpolitik. Förändringar i omvärlden innebär ökande krav på smartare
gemensam användning av offentliga resurser för innovation, hållbar tillväxt och utveckling.
Ett ökat fokus på branscher där Gotland har sina styrkor, fler fördelar och därmed potentiellt starkare konkurrenskraft än andra regioner är ett viktigt arbetssätt för att åstadkomma
detta.
2.1.1 Besöksnäringen

Gotland har lång erfarenhet av turism, och besöksnäringen är väl etablerad och livskraftig.
Konkurrenskraften är god. Gotland utgör ett av svenskarnas mest populära semesterresmål. En analys av näringslivet visar att andelen anställda på hotell, vandrarhem, campingplatser, restauranger och caféer procentuellt är högre än riksgenomsnittet. Gotlands län har
även Sveriges högsta logiintäkt per capita. 21. Sommarturismen har växt stadigt under 1900talet och fram till idag. I takt med ökningen har också kraven ökat och utbudet breddats.
Oavsett om kunden efterfrågar camping, privat stuga eller hotellboende finns ett brett utbud med olika standard att välja mellan. De kommersiella gästnätterna uppgår till 900 000
per år. Till detta ska läggas boende hos släkt och vänner samt i eget ägt fritidshus. Totalt
uppgår antalet gästnätter till närmare 3 000 000 per år. Genom kongressanläggningen Wisby Strand och utvecklade resemöjligheter med färja och flyg har resandet ökat året runt.
Intresset från den internationella marknaden att besöka Gotland växer.
Det finns goda möjligheter till en fortsatt positiv utveckling av besöksnäringen på Gotland.
Många av de etableringar inom boende och restaurang som tillkommit under senare år håller en hög klass. Det finns ett intressant utbud av shopping, utflyktsmål och aktiviteter med
potential att utvecklas ytterligare för att fullt ut fungera för den resvane besökaren. Det
finns även utvecklingspotential i områdena av riksintresse för naturvård på norra delen av
Gotland. En förstudie om bildande av nationalpark i Bästeträsk startar under hösten
2016 22. Ur ett besöksnäringsperspektiv, inte minst med fokus på norra Gotland, är det
centralt att inom ramen för denna process inkludera näringslivet och ta tillvara möjligheten
att bedriva och utveckla kommersiell verksamhet inom ramen för en eventuell nationalparkstatus. Det finns potential till ökad lönsamhet genom ett mer effektivt resursutnyttjande med fokus på utveckling av Gotland som ett mer hållbart resmål, och med den resvane
besökaren som en viktig målgrupp. En viktig målgrupp för svenska marknadsföringsinsatser är, enligt Visit Sweden, ”den globale resenären” - det vill säga de som är resvana, socialt
medvetna och internetmogna människor. Gotland har allt att vinna på att finnas med i detta utbud.

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-xx-xx

2.1.2 Mat- och livsmedelsnäringarna

Gotland har idag ett näringsliv med fokus på mat och livsmedel som är både stort och viktigt. Systemet omfattar huvudområdena primärproduktion, förädling, handel och kund.
Den totala omsättningen i systemet beräknas ligga på 2-2,5 miljarder kronor per år. De
areella näringarna är sedan länge av stor betydelse för det gotländska samhället. Primärproduktionen är viktig för sysselsättningen på Gotland. I de cirka 1 500 23 jordbruksföretagen är

21

Tillväxtverket.
Naturvårdsverket: http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nu-startar-forstudien-om-en-nationalpark-iBastetrask-pa-Gotland-/.
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nästan 3 900 personer sysselsatta 24. Vidare omsätter primärproduktionen väl över en miljard kronor årligen 25. Trots Gotlands relativa litenhet (0,6 procent av Sverige befolkning
och knappt 0,8 procent av Sveriges yta) står Gotland för en relativt sett stor del av primärproduktionen inom flera områden, till exempel finns 12 procent av alla Sveriges tackor och
baggar på Gotland, liksom fem procent av Sveriges rapsareal.
Inom förädlingsledet har Gotland flera framgångsrika förädlingsföretag och det finns en
stor potential för fler företag att utvecklas. De tio största livsmedelsföretagen på Gotland
omsätter 1,5 miljarder kronor 26. Varumärket Gotlands goda renommé, inte minst i Stockholmregionen och Mälardalen, visar på den potential som finns att bygga vidare på. Systemets aktörer utgör dessutom en stor och viktig grupp köpare av tjänster från lokala företag
inom andra branscher, till exempel bokföringstjänster, transporter, reparationer och byggnation.
Måltidsaktörerna är viktiga delar av systemet. Restaurangtätheten på Gotland är hög och
antalet White Guide-utnämningar vittnar om hög klass. År 2016 platsar hela 17 restauranger på listan, av vilka åtta finns utspridda över ön utanför Visby. Restaurangbranschen sysselsätter ett stort antal personer, dock med stor variation över året. En annan måltidsaktör
är den offentliga, som i sin roll som kravställare och upphandlare bland annat kan bidra till
att flytta fram hållbarhetspositionerna. Dagligvaruhandelns betydelse för gotländskt näringsliv indikeras med ett omsättningsindex på 121 27. Det betyder att gotländsk handel
omsätter 21 procent mer än vad som vore normalt för antalet permanent boende på ön.
Vid sidan av den direkta och indirekta ekonomiska betydelsen har mat- och livsmedelssystemet andra centrala betydelser för en hållbar tillväxt. Det genererar bland annat en mängd
ekosystemtjänster, exempelvis öppna landskap som är av betydelse för rekreation och attraktionskraft bland såväl boende som besökare. Besöksnäringen och området för mat och
livsmedel är ömsesidigt beroende av varandra. Den förstnämnda utgör ett vanligt skyltfönster för gotländsk matkultur och matprodukter, och satsningar på den regionala matkulturen
bidrar till att stärka bilden av Gotland. Det finns potential i att utveckla synergierna mellan
dessa två för Gotland starka områdena. Exempelvis kan det göras genom utveckling av
produkter där maten står för hela eller en stor del av besöksanledningen. Detta område har
dessutom potential att utvecklas utanför högsäsong.

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-xx-xx

2.1.3 Kalkindustrin

Kalkindustrin har varit och är delvis forstfarande en av de tongivande branscherna på Gotland. På norra Gotland finns områden utpekade som riksintresse för utvinning av kalksten.
Traditionellt används kalk vid framställning av järn och stål och exempelvis som byggmaterial eller som komponent i byggmaterial samt vid livsmedelsframställning. Kalk är även en
nödvändig produkt för olika luft- och vattenreningstekniker. Idag försörjer kalk från Gotland östersjöregionen. De mest dominerande arbetsgivarna är Nordkalk och SMA Mineral
och Gotland har fyra gånger fler personer anställda i branschen än riksgenomsnittet 28.
Cementa finns också som ett tongivande företag och verksamheten försörjer framförallt
Stockholm med cement. Industrin är viktig för en mängd entreprenörer som i sin tur är
beroende av olika kompetenser för att kunna ta olika uppdrag, sådana är centrala för en
region som Gotland. Branschen är också viktig för regionens tekniska utbildningar. Det
24
25
26
27
28

Jordbruksstatistisk sammanställning 2016, SCB/Jordbruksverket.
Underlag till en regional livsmedelsstrategi för Gotland, LRF Gotland/Macklean (201.)
Livsmedelsindustrin på Gotland, Almi Företagspartner (2014).
www.handelnisverige.se.
SWECO, Näringslivsanalys Gotland - underlag till Tillväxtverket, november 2015.
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finns idag ett uttalat behov av att kartlägga kalkens framtida användningsområden samt att
visa på att den inhemska användningen kommer att ersättas av importerade alternativ om
en långsiktigt hållbar nyttjande av den gotländska kalken inte utvecklas.
På norra delen av gotland förekommer även riksintressen för naturvård och för friluftsliv,
och området av betydelse för vattenförsörjningen på ön. Motstående intressen avseende
områdets nyttjande har resulterat i ett nationellt omställningspaket till Gotland. Omställningsarbetet som Tillväxtverket har fått i uppdrag att genomföra i samverkan med Region
Gotland 29, är ett resultat av det nationella beslutet att bevara Bästeträsk med omgivningar
oexploaterat. Omställningsprogrammet ska genomföras inom ramen för den regionala tillväxtpolitiken och därmed i linje med tillväxtprogrammet.
2.3 Samhällsutmaningar

Arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt handlar, vid sidan av att ta tillvara
regionens tongivande branscher, mycket om att möta regionala samhällsutmaningar. Ett
arbetssätt med fokus på att möta utmaningar skapar möjligheter som är viktiga att ta till
vara.
2.3.1 Demografi

Förändringar i befolkningens sammansättning har stor betydelse för de offentliga välfärdssystemen. Den demografiska utvecklingen mot en högre andel äldre innebär att behoven
inom välfärdssektorn fortsätter att öka under många år framöver. Den åldrande befolkningen innebär en utmaning när det gäller att upprätthålla och finansiera välfärdssystemet.
Gotland har ett negativt födelsenetto och är beroende av inflyttning för att öka befolkningen, och säkra att den arbetsföra delen av befolkningen inte minskar och att försörjningsbördan ökar. Insatser för att locka nya bofasta är nödvändigt även för att kunna säkra näringslivets liksom offentlig sektors kompetensförsörjning.
2.3.2 Utbildningsnivå och kompetensförsörjning

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-xx-xx

I förhållande till ett riksgenomsnitt kan den gotländska utbildningsnivån beskrivas som
låg 30, eller i alla fall lägre än riksgenomsnittet. 21 procent av Gotlands befolkning i åldrarna
25-64 år har en eftergymnasial utbildning om minst tre år, jämfört 26 procent i riket. Av
den del av den gotländska befolkningen som är 16 år och äldre har 16 procent en eftergymnasial utbildning om minst tre år, jämfört med rikets 20 procent.
Det är relevant att beakta resonemanget om låg utbildningsnivå genom att utgå från de
geografiska förutsättningarna. Ö-läget attraherar äldre segment av befolkningen samtidigt
som ungdomar kan behöva lämna ön för utbildning och familjebildning. Gotlands befolkning är något äldre än riksgenomsnittet 31, och det är rimligt att utbildningsnivån hos denna
grupp är lägre än för riket. Vidare är andelen personer på Gotland i åldersspannet 25-34 år
lägre än riksgenomsnittet - en målgrupp som i högre grad kan förväntas ha en högskoleutbildning. Gotland hamnar på plats 84 av 290 kommuner om man utgår från den andel av
befolkningen i åldern 25- 64 år som har en eftergymnasial utbildning om tre år eller mer.
De kommuner som hamnar högre i rankingen är till stor del storstadskommuner och högskole- och universitetskommuner 32.

29
30
31
32

Regeringsbeslut N/2016/04642/RTS.
Jämför exempelvis Swecos analys som benämner den gotländska utbildningsnivån som just låg.
SCB samt Regionfakta Folkmängd 2015-12-31 efter ålder och kön.
PM Analys gällande utbildningsnivåer på Gotland, Therese Kullåker.
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Gotlands lägre utbildningsnivå i jämförelse med riksgenomsnittet beskrivs som ett tillväxthinder för näringsliv och offentlig sektor, och företrädare för det gotländska näringslivet
uppger att de har svårigheter att hitta lämplig kompetens, vilket bland annat framhålls i
rapporter från Svenskt Näringsliv och Företagarna. Låg utbildningsnivå medför kompetensförsörjningsproblem. Gotland beskrivs därför som beroende av inflyttning från andra
delar av landet och invandring för att möta behoven av kompetens 33.
Mycket pekar på att en stor del av framtidens arbeten kräver en akademisk examen för att
arbetsgivare ska vara konkurrenskraftiga i en alltmer globaliserad värld. Därmed är det angeläget att arbeta för en höjd utbildningsnivå på Gotland, även om det gotländska näringslivet i dagsläget till stor del består av branscher som rekryterar från gymnasieskolans yrkesprogram. Insatser för en bättre matchning på arbetsmarknaden utifrån exempelvis yrkesprogram och yrkeshögskoleutbildning kan ge goda effekter på tillväxten på Gotland, och
behöver ske parallellt med insatser för att öka andelen gotländska medborgare som genomgår högskoleutbildning.
Med anledning av ö- läget och arbetsgivares utmaningar med att rekrytera kompetens från
fastlandet är det relevant att ta ställning till inom vilka branscher Gotland behöver vara
självförsörjande på kompetens.
Vissa arbetsgivare är beroende av att kunna rekrytera kompetens från andra delar av landet
eller från andra länder. Det är därför angeläget med ett fortsatt och mer utvecklat arbete
som stödjer individer och i förekommande fall hela familjer inför en flytt till Gotland liksom att understödja att de som nyligen flyttat in blir kvar. I det arbetet ingår även marknadsföring av Gotland som plats att bo och leva på.
2.3.3 Tillväxtvilja

Gotländska små- och medelstora företag har en något lägre tillväxtvilja jämfört med riket.
59 procent av de gotländska företagarna uppger att de vill växa när de tillfrågas om sina
framtida ambitioner. Motsvarande siffra för hela landet är 65 procent 34. Att stimulera tillväxtvilja, visa på samt bistå med möjligheter till expansion är en viktig del av det offentliga
främjandesystemet. Samtidigt utgör de många och uthålliga småföretagen en av Gotlands
styrkor. De kan bidra till att göra näringslivet mindre känsligt för konjunktur- och strukturförändringar samt gynna flexibilitet och omställningsförmåga. Samtidigt har företag med
vilja till expansion sannolikt ett proaktivt beteende och högre grad av riskvillighet en god
innovationspotential. En utmaning för det regionala tillväxtarbetet är att förhålla sig både
till företag med tillväxtvilja och innovationsförmåga och till den styrka som finns i det uthålliga småföretagandet.

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-xx-xx

2.3.4 Internationalisering

Globaliseringen har skapat ökad konkurrens och nya utmaningar. Men även möjligheter för
verksamheter att växa till nya internationella marknader med ökad försäljning och ökad
omsättning. Internationalisering anses även viktigt för lärande och innovation samt för
effektivt nyttjande av kompetens och resurser. Med internationalisering menas till exempel
att företaget exporterar, importerar eller andra aktiviteter över nationsgränser.
Gotländska företag har en låg internationaliseringsgrad. De exporterar i lägre utsträckning
än svenska små och medelstora företag generellt. Den totala exporten uppgick 2015 till 125
miljoner kronor. Av de exporterande företagen hade endast 16 procent av företagen en
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SWECO, Näringslivsanalys Gotland - underlag till Tillväxtverket, november 2015.
Almi Företagspartner Gotland, 2016. Tillväxtkartläggning av små och medelstora företag.
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exportomsättning på över en miljon kronor 35. Tillväxt i regionen sker när enskilda företag
expanderar och växer. Gotland är en avgränsad marknad med en begränsad köpkraft, vilket
innebär att det är viktigt för företag som vill växa att deras varor och tjänster når marknader utanför Gotland, både nationellt och internationellt. På Gotland anses de största hindren för internationalisering vara brist på kontakter och nätverk, brist på resurser i företaget
samt kostnader. Främjandeinsatser för att bistå en ökad internationalisering behövs för att
möta sådana utmaningar
2.3.5 Företagsklimatet på Gotland

Av de 221 företag som besvarade Svenskt Näringslivs enkät 2015 var det enbart 16 procent
som ansåg att företagsklimatet på Gotland är bra. Andra förbättringsområden från enkäten
är kommunens tillämpning av lagar och regler, samt politikernas inställning till företagande.
Tidigare studier av Gotlands utveckling har också tagit upp att det finns ett bristande samarbetsklimat på Gotland.
Hur företagsklimatet upplevs påverkas av fler faktorer än den faktiska kvaliteten på den
verksamhet Region Gotland bedriver inom sina olika myndighetsområden. Förtroendet för
politiken och regionledningen utgör en stor del i upplevelsen av företagsklimatet, men även
omvärldsfaktorer som Region Gotland inte har inflytande över påverkar. Icke desto mindre
råder det, med hänvisning till det sammantagna utfallet från mätningar av företagsklimatet
på Gotland, ett företagsklimat att inte vara nöjd med. Gotland bör sträva efter att erbjuda
ett så bra företagsklimat som möjligt, så att fler kvinnor och män kan starta företag med
såväl spets som bredd. Fler nystartade företag bidrar till ökad dynamik i ekonomin och ger
en mer diversifierad arbetsmarknad. Främjandeinsatser för nyföretagande ska göras parallellt med att redan befintliga företag ges förutsättningar att växa, eftersom merparten av nya
arbetstillfällen skapas i relativt nystartade företag som växer snabbt. Region Gotland behöver utvecklas till att bli en föredömlig värdregion för redan etablerade företag, och uppmuntra företagarna att träda fram som förebilder och ambassadörer i det arbete de bedriver
för hållbar tillväxt och stärkt gotländsk attraktionskraft.
2.3.6 Bostadsförsörjning, infrastruktur och kommunikationer

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-xx-xx

Bra bostäder och boendemiljöer utgör förutsättningar för en hållbar tillväxt och välfärd.
Boendefrågan är en viktig faktor när det gäller att attrahera människor att bosätta sig eller
stanna kvar i regionen. Det är även en grund för näringslivets och universitets konkurrenskraft. Vid rekrytering av arbetskraft och studenter är tillgången till bostäder och attraktiva
boendemiljöer ofta en avgörande faktor för att kunna attrahera rätt kompetens. Bostadsförsörjning utgör härmed en viktig del i det lokala och regionala strategiska arbetet där tillväxt- och välfärdsperspektiven måste kombineras.
Ökat antal innevånare och nya bostadsområden liksom näringslivsutveckling ställer krav på
ett fungerande kommunikationssystem (trafiken och infrastrukturen). Det är avgörande för
många människors tillgänglighet till arbete, studier, service och fritid liksom för en stor del
av näringslivets tillgänglighet till marknader och produktionsområden. Transporter och
resor är inom nästan alla samhällsområden och utveckling av nya verksamheter basen för
att kunna driva verksamheter, produktion och handel. Strukturförändringar påverkar transportbehoven, och trafiksystemen måste kunna anpassas till samhällsutmaningar och nya
behov, såsom till en omställning mot minskad klimatpåverkan från resor och transporter.
Vid sidan av ett hållbart kommunikationssystem på ön, kräver en hållbar tillväxt och utveckling god tillgänglighet till fastlandet. Gotland har som ö förutsättningar som skiljer sig
35
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avsevärt från alla andra svenska regioners. Ö-läget gör tillgängligheten till omvärlden via
färje- och flygförbindelserna till en nyckelfråga. Gotlands läge kräver särskilda åtgärder för
att neutralisera den transport- och konkurrensmässiga lägesnackdelen och upprätthålla
konkurrenskraft.
I takt med ökad globalisering och behovet av internationalisering är näringslivet beroende
av teknisk infrastruktur som kan möjliggör kommunikation på olika sätt. Näringslivet är i
ökad utsträckning beroende av digitalisering, i allt från att nå nya marknader, effektivisera
produktion eller utveckla nya produkter och tjänster. Att utveckla och använda digitala
lösningar är ett sätt att stärka gotlands attraktionskraft för företagare, liksom för att stötta
det gotländska näringslivets konkurrenskraft. Att upprätthålla det gotländska bredbandsnätet, som har en väl utbyggd infrastruktur för fiber, med redundans, robusthet och en stabil
ägar- och förvaltningsstruktur är därmed centralt.

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-xx-xx

3. Genomförande
Till grund för tillväxtprogrammet ligger en process som påbörjades 2014, dels med utgångspunkt i behovet att åter sätta det regionala utvecklingsprogrammet ”Vision Gotland
2025” och tillväxtarbetet på kartan, dels i behovet att kraftsamla och samarbeta mot gemensamma tillväxtmål. Ett stort antal möten och workshops genomfördes som involverade i stort sett alla politiska partier, ledande tjänstemän inom Region Gotland samt näringslivsorganisationer. En regional tillväxtturné genomfördes där tio platser runt om på ön
besöktes och lokala aktörer deltog i arbetet med att identifiera utvecklingsbehov. Processen
resulterad i ett samrådsförslag till tillväxtprogram. Under våren 2016 erbjöds parterna i
Region Gotlands näringslivsråd att genom dialog eller skriftligen lämna synpunkter på förslaget. Förslaget har även diskuterats vid några av de politiska partiernas medlemsmöten.
Samrådsförfarandet resulterade i förslag till förbättringar innefattande bland annat behovet
av en tydligare avgränsning mot det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland
2025, samt dess revidering, som har ett mycket bredare anslag än ett tillväxtprogram. Synpunkter innefattade bland annat behovet av att tydliggöra utvecklingsområden och regionens styrkor baserade på samrådsversionens uttalade fokus på näringslivets förutsättningar
samt nya och växande företag. Liksom på behovet att tydliggöra utmaningar, insatsområden och mål för dessa områden. Tillväxtprogram är ett resultat av tillvaratagandet av dessa
synpunkter.
Parallellt med denna process genomfördes ett särskilt regeringsuppdrag med syfte att
föreslå insatser för hållbar näringslivsutveckling på Gotland 36. Uppdraget baserades på vad
som ansågs som behov av omvandling och förnyelse efter ett nationellt beslut att skydda
områden av riksintresse för naturvård på norra Gotland, vilket innebär en begränsning i
möjligheterna att fortsätta bryta kalk inom området. Mot bakgrund av de förslag som det
regeringsuppdraget utmynnade i uppdrog regeringen den 30 juni 2016 37 till Tillväxtverket
och erbjöd Region Gotland att genomföra insatser för hållbar regional tillväxt och
näringslivsutveckling i Gotlands län. Uppdraget löper över åren 2016–2019 och det
genomförs i linje med, och som en naturlig del av, Tillväxtverkets strategiska regioninsatser.
På motsvarande sätt faller uppdraget för Region Gotlands del inom ramen för det regionala
tillväxtarbetet och mer specifikt regionens tillväxtprogram för perioden 2017-2020. När
det gäller tillväxtarbetes inriktning så har Tillväxtverkets uppdrag resulterat i en plan för
genomförande med fokus på fem utpekade insatsområden: nyindustriell utveckling,
36
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hållbara livsmedel och maritima näringar, besöksnäring och kultur, digitalisering samt
kompetensförsörjning. Insatsområdena utgör en delmängd av Gotlands Tillväxtprogram.
För respektive område pågår under hösten 2016 förstudiearbeten som kommer vägleda
insatser i genomförandet av tillväxtprogrammet.
3.1 Programorganisation

Tillväxtprogrammet förvaltas av Region Gotland genom en programledningsfunktion. Tillväxtarbetet ska ledas, koordineras och följas upp. Region Gotland har som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Gotlands län det lagstiftade ansvaret att fastställa tillväxtprogrammet, koordinera insatser för programmets genomförande, besluta om användningen
av offentliga anslag i linje med programmet samt följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet38. Under programgenomförandet sker även
ett särskilt samarbete med Tillväxtverket som ett resultat av det nationella uppdraget, även
det ska ske inom ramen för programledningen.
Med det regionala utvecklingsansvaret följer inte bara det lagstiftade ansvaret, utan även ett
ansvar att konkretisera tillväxtarbetets villkor och verktyg, kommunicera frågorna liksom
nationella, regionala och lokala aktörers roller i det Gotländska utvecklingsarbetet. Det
handlar om att effektivt bidra till flernivåsamverkan och förvaltningsövergripande samverkan, både inom och utanför organisationen. De verktyg regionen har till förfogande kan
sammanfattas i nätverk, kunskap och finansiering.
Detta ansvar är särskilt viktigt under den aktuella programperioden genom den förstärkning som det nationella initiativet och Tillväxtverkets uppdrag innebär. Det handlar exempelvis om att identifiera vad regionen behöver för stöd från nationella myndigheter, vilka
som specifikt behöver finnas med i genomförandet samt på vilket sätt.

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-xx-xx

Figuren 2 nedan illustrerar även hur Tillväxtprogrammet utgör en länk i denna flernivåsamverkan. Olika strategier bildar en kedja mellan lokal, regional, nationell och europeisk nivå
och ska lägga grunden för att lokala förutsättningar tas tillvara i det regionala tillväxtarbetet
och bidrar till den samlade nationella utvecklingen.

38
Se SFS 2010:630. Regeringen ger även de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna särskilda uppdrag. De regionala kompetensplattformarna är ett sådant, ett annat är bredbandskoordinator. I vissa regioner är den regionalt utvecklingsansvariga aktören även regional
kollektivtrafikmyndighet och/eller kulturansvarig – detta gäller för Gotland.
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Figur 2. Tillväxtprogrammet i tillväxtpolitikens ramverk samt i relation till Tillväxtverkets uppdrag näringslivsprogrammet

Hållbara Gotland. Heldragen linje visar på en direkt koppling mellan program/plan/projekt/finansiering. Streckad linje visar
på en indirekt koppling. Det strategiska ramverket betonar också betydelsen av att den regionala tillväxtpolitiken hanterar
globala samhällsutmaningar som demografi och hälsa, miljö och klimat samt en ökad konkurrens om naturresurser. I huvud
sak genom att använda samhällsutmaningar som drivkraft i innovationsarbetet. Nya produkter, tjänster och lösningar på behov
som kan härledas till en global samhällsutmaning möter en stor och växande efterfrågan. Att bygga upp kompetens inom ett
styrkeområde med en koppling till en samhällsutmaning kan därför bidra till regional tillväxt och sysselsättning.

3.2 Handlingsplaner

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-xx-xx

Genomförandet av det regionala tillväxtarbetet kommer under hösten 2016 att fortlöpa
genom att insatsområden och mål för respektive utvecklings- och styrkeområden i detta
program preciseras i handlingsplaner där förslag till insatser och projektförslag utarbetas
och prioriteras tillsammans med berörda aktörer. Till grund för detta arbete kommer delvis
förstudier som tas fram under hösten 2016 att ligga. I samverkan med Region Gotland och
Tillväxtverket arbetas förstudierna fram av Science Park Gotland, Almi Gotland AB, har
Gotland Grönt Centrum AB samt Länsstyrelsen i Gotlands län.
Programgenomförandet kommer att knytas till ett regionalt tillväxtråd och till utvecklingsoch styrkeområde kommer arbetsgrupper att knytas. På detta sätt involveras konstellationer
av aktörer som genom sin kunskap blir aktiva i genomförandet av tillväxtarbetet genom
exempelvis utveckling av insatser, förankring liksom genomförandet av insatser (figur 3
nedan). Representanter från Region Gotland kommer att inta ledande positioner för arbetsgrupper med ansvar att koordinera insatser mellan områden, bereda, överbrygga eventuella gap samt ta tillvara synergieffekter mellan tillväxtprogrammets områden liksom att
säkerställa kopplingen till den regionala utvecklingsstrategin och andra styrande dokument.
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Tillväxtråd

Företagsklimat

Besöksnäring

Mat och livsmedel

Kompetens-plattform

Etc

Figur 3. Illustration av genomförande.

4. Utvecklings- och styrkeområden
Arbetsprocessen med att färdigställa Tillväxtprogrammets strategiska del har resulterat i
förslag till sex utvecklingsområden samt två styrkeområden. För att bidra till ett strategiskt,
målinriktat tillväxtarbete som investerar i förändring, inte i projekt har arbetet vidare fokuserat på att identifiera utmaningar och mål för respektive utvecklings- och styrkeområde.
Insatsområden har också identifierats, inom vilka aktiviteter ska föreslås inom ramen för
kommande handlingsplaner. I det arbetet blir det relevanta alltså hur förslagen bidrar till att
nå respektive utvecklings- och styrkeområdens mål. Att arbeta med en målstruktur och att
tydliggöra den förändring som behöver åstadkommas avseende både styrke- och utvecklingsområden, ska alltså underlätta resultatorientering liksom uppföljning, utvärdering och
lärande inom det regionala tillväxtarbetet.
I det följande presenteras utvecklings- och styrkeområden liksom utmaningar, insatsområden och mål för dessa.
4.1 Utvecklingsområden

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-xx-xx

4.1.1 Attraktionskraft

Det regionala arbetet för stärkt attraktionskraft bör som nämndes inledningsvis fokusera på
faktorer som Region Gotland tillsammans med andra berörda aktörer har mandat att förbättra, liksom på utveckling av samarbeten, kunskap, innovation inom regionala styrkeområden. En region som vill upprätthålla och utveckla sin attraktionskraft för boende, besökare och företag måste ha kapacitet och förmåga att genom ständig omvandling fortlöpande
möta förändringar och nya förutsättningar. Detta innefattar även kunskapsuppbyggnad och
lärande kring grunderna för vad som ur ett brett perspektiv gör Gotland attraktivt för boende, besökare och företag. Det innefattar därefter frågan om hur detta kommuniceras
såväl med omvärlden och däri utvalda målgrupper likväl som intern inom regionen, dvs.
det innefattar även ett kontinuerligt arbete med Gotlands platsvarumärke. För att stärka
och utveckla Gotlands attraktionskraft är det också nödvändigt att ta tillvara lokalt engagemang och utvecklingskraft, som på ett konkret och tydligt sätt kan bidra till detta lokalt
och inte minste då på den gotländska landsbygden.
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4.1.1.2 Målbild

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-xx-xx

Vid programperiodens slut har ett arbetssätt etableras där insatser och diskussioner grundas
på relevant kunskap rörande faktorer som viktiga för Gotlands attraktionskraft samt där ett
en gemensam plattform för platsvarumärket Gotland ligger till grund för extern och intern
kommunikation. Fördjupade analyser kring boende, besökare och företag har lagt grunden
för effektiva samverkansprocesser och arbetsmetoder hos berörda aktörer. Lokala
utvecklingsinitiativ bidra till att stärka attraktionskraften på den gotländska landsbygden.
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4.1.1.2 Attraktionskraft - utmaningar, insatsområden, mål
Utmaningar
Otillräcklig kunskap av faktorer och
samband mellan faktorer som gör
Gotland attraktivt för boende, besökare och företag.
Värnade och utveckling av ett i grunden starkt platsvarumärke för Gotland.

Insatsområden
Fördjupade analyser, i samverkan, av vad
som ur ett brett perspektiv gör gotland attraktivt för boende, besökare och företag.

Mål
God kunskap och förståelse för vad som gör Gotland attraktivt för boende, besökare och företag

Vidareutveckling av plattformen för platsvarumärket Gotland i bred samverkan och med
utgångspunkt i ovanstående analys.

Ett levande och accepterat varumärkesarbete är etablerat.

Implementering av varumärket Gotland i
samverkan mellan intressenter.
Stärka attraktionskraften på den
gotländska landsbygden för att behålla en levande landsbygd.

Ta tillvara lokala utvecklingskraft och lokala
utvecklingsinitiativ, främst genom Leader
Gute.
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En levande och attraktiv landsbygd på Gotland – året om –
som utgör en central del av platsvarumärket Gotland.

4.1.2 Företagsklimat
Gotland ska erbjuda en bra och inspirerande miljö för företag att verka i, för att en aktiv
företagsamhet främjar en god samhällsutveckling och tillväxt. Företagsklimatet ska vara bra
för alla företag oavsett om de är nystartade eller etablerade, små eller stora, drivna av kvinnor eller män, gotlänningar, svenskar eller utrikes födda, företag inom traditionella eller
inom nya branscher och sektorer, etc. Alla bidrar de och är viktiga för Gotlands utveckling.
Till exempel bidrar nya företag till en ökande dynamik i näringslivet och ger en mer diversifierad arbetsmarknad, medan de redan etablerade företagen som kan och vill växa oftast
har störst förutsättningar att bidra till en ökning av ökning av bruttoregionalprodukten. De
små företagen står för uthållighet och företag utifrån står för nya influenser.
Grunden för ökad företagsamhet läggs genom ett tillväxtfrämjande företagsklimat läggs i
ett bra samspel mellan företag inom näringslivet, mellan företag och myndigheter, mellan
myndigheter och mellan politiker och tjänstemän. Av särskild vikt är att myndigheters hantering av företagens ärenden kännetecknas av hög tillgänglighet, rättssäkra och väl motiverade beslut, gott bemötande samt i möjligaste mån digitaliserade och effektiva processer.
Region Gotlands arbete med företagsklimatet har pågått under flera år. Mellan 2012-2014 i
huvudsak inom projektet Förenkla helt enkelt med direkt koppling till Sveriges kommuner
och landstings (SKL) servicemätning Insikt. Den handlingsplan som projektet följt beslutades i regionstyrelsen (RS) i januari 2013, och tillämpar en vedertagen modell som använts i
många kommuner. Projektet avslutades i dess dåvarande form i december 2014, och lämnades därefter vidare att ingå i ordinarie verksamhet på berörda förvaltningar med näringslivskontakt. Den arbetsmetodik som användes inom projektet Förenkla helt enkelt ska under
programperioden åter etableras inom Region Gotland.
4.1.2.1Målbild

Ett tillåtande och uppmuntrande företagsklimat som bygger på samarbete, dialog, ömsesidig förståelse och förtroende mellan det offentliga och näringslivet, företag emellan samt
mellan branscher. Mellan de gotländska företagen råder en stimulerande mix av samarbete
och konkurrens. Gotland kännetecknas av en miljö med god förståelse för företagens villkor bland de som arbetar med företag. Myndigheterna på Gotland ger en snabb, smidig
och rättssäker hantering av ärenden med god rådgivning och tydliga beslut. Samtliga medarbetare har ett gott bemötande och ett i grunden positivt förhållningssätt till företagande
och ser företagen som viktiga för Gotlands utveckling.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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4.1.2.2 Företagsklimat - utmaningar, insatsområden, mål

Utmaningar
Väl fungerande myndighetshantering.
Samspelet mellan Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotland och andra berörda myndigheter.
Samspelet mellan politiken, Region Gotlands tjänstepersoner, näringslivet och dess
organisationer.
Samspelet mellan Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotland och andra berörda myndigheter.

Insatsområden
Tillämpning av SKL:s arbetsmodell Förenkla helt enkelt för att utveckla myndighetsutövningen med fokus på effektivitet och kvalitet.

Mål
Region Gotland når ett kundnöjdhetsindex (NKI)
på minimum 70 poäng i SKL:s insiktsmätning, dock
minst 62 poäng på respektive myndighetsområde.

Dialoger och riktade insatser för att öka den ömsesidiga förståelsen
och vässa samarbetet.

Det sammanfattade omdömet av företagsklimatet
på Gotland är mist 3,5 i Svenskt Näringslivs enkätunderökning 2020.

Utveckla och kvalitetssäkra arbetsformerna mellan nämnder och
förvaltningar.
Utveckling av rutiner för effektiva förvaltningsöverskridande processer.
Fortsatt utveckling av företagslotsning.
Utvecklade former för samverkan mellan myndigheter för utvecklat
kundfokus i myndighetsutövning.
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4.1.3 Företagsfrämjande och nyindustrialisering

Arbetet med att främja näringslivsutveckling på Gotland innebär bland annat att stödja
branscher som vill samarbeta och organisera sig. Stödet kan variera i storlek och innehåll
beroende på vilken bransch eller sektor det handlar om. Viljan till samarbeten måste komma från näringslivet medan det offentliga kan stödja på olika sätt, som dialogpartner, kontaktförmedlare, med kunskap eller som finansiär. Samarbeten i utvecklad form kräver att
ingående parter delar problemformulering och målbild.
Att innovationer i företag och i övriga samhället är en viktig drivkraft för en hållbar tillväxt
och förnyelse i en region är ett känt faktum. Förmåga till innovation och förnyelse är helt
avgörande för att näringslivet ska upprätthålla sin konkurrenskraft och för att samhället ska
klara av större samhälleliga utmaningar. Förnyelsekraften genom nya produkter, processer
och affärskoncept behöver vara hög. Det är en förutsättning för att produktiviteten ska
öka. Därför behövs forsknings- och utvecklingsarbete, både inom och utom företagen, som
bidrar till näringslivets utveckling och förnyelse. Det gör det möjligt för nya verksamheter
att växa fram och är en nödvändig förutsättning för näringslivets utveckling och dynamik.
Miljö- och klimatutmaningarna, med omställningsarbetet till ett mer hållbart energisystem
och behov av ett minskat nyttjande av grundvattentillgångar, utgör grund för teknik-, produkt- och tjänsteutveckling samt i förlängningen ökad sysselsättning och företagande. På
samma sätt utgör globaliseringen en utmaning och en möjlighet. Gotland utgör en avgränsad marknad med en begränsad köpkraft. Globaliseringen möjliggör en ökning av gotländska företags internationaliseringsgrad. Företag som vill växa måste arbeta för att deras
varor och tjänster når marknader utanför Gotland, både nationellt som internationellt.
Det är viktigt att tidigt stimulera och inspirera till tankar kring entreprenörskap och företagande. Det bör börja hos flickor och pojkar redan i grundskolan, och sedan fortsätta på
såväl gymnasienivå som på högskolenivå. Att skapa en positiv bild av entreprenörskap i
samhället bidrar till ett gott företagsklimat, och hjälper till att bibehålla ett högt nyföretagande. Gotland är beroende av att det finns människor som vågar, vill och kan vara företagsamma. För dessa, oavsett kön, etnicitet och religion, ska i möjligaste mån skapas förutsättningar att driva och utveckla sina företag så att en inkluderande tillväxt uppnås.
Ett verktyg för näringslivsutveckling är det offentliga systemet fört företagsfrämjande, som
erbjuder marknadskompletterande rådgivning och finansiering till potentiella nyföretagare
och till företagare som vill utveckla sina företag. Detta arbete sker ofta i samarbeten med
andra aktörer som Almi Företagspartner Gotland AB, Tillväxtverket med flera.
4.1.3.1 Målbild

Samarbetet inom det gotländska näringslivet är starkt, såväl det kommersiellt drivna som
samarbete rörande gemensamma intressen och utmaningar. Samarbeten mellan näringsliv
och offentlig sektor är även de utvecklade och lyfter gotländska företag till nya nivåer.
Gotland är ledande när det gäller idéutveckling, entreprenörskap och nyföretagande och tar
tillvara på alla de personliga resurser som finns i samhället. Ett vältrimmat företagsfrämjande system som möjliggör, inspirerar och lockar till innovation och förnyelse, vilket leder till
en stark tillväxtvilja i näringslivet.
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Det gotländska näringslivet kännetecknas av att gotländska varor och tjänster har ett högt
förädlingsvärde och marknadsförs och säljs i ökande grad utanför Gotland.

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-xx-xx

Näringslivsutvecklingen är miljödriven och viljan att möta klimat, miljö och energiutmaningarna har lett till att nya innovationer inom teknik-, produkt- och tjänsteutveckling utvecklats. Vidare har befintliga resurser som vindkraft, biogas, etc. utvecklats och lett till
minskade koldioxidutsläpp på Gotland, samtidigt som sötvattentillgången säkrats genom
innovativa lösningar.
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4.1.3.2 Företagsfrämjande och nyindustrialisering - Utmaningar, insatsområden och mål.

Utmaningar

Insatsområden

Mål

Tillväxtviljan hos små och medelstora
företag på Gotland är lägre än snittet i
riket. Utmaningen består i att öka tillväxtviljan i dessa företag.

Fortsatt satsning på en välutvecklad marknadskompletterande företagsrådgivning med
utgångspunkt i gotländska förutsättningar, social hållbarhet och nationella initiativ.
Särskild fokus ska riktas mot kvinnor och utrikes födda.

Tillväxtviljan hos företagen i det
gotländska näringslivet är i paritet
med rikets snitt 2020.

Gotländska företag har en låg internationaliserings- grad. Utmaningen under programperioden innefattar att få fler gotländska företag att exportera sina varor
och tjänster både nationellt och internationellt.

En samordnad satsning på nyindustrialisering, styrkeområdena besöksnäringen, samt
mat och livsmedel. Insatser ska bidra till att fler gotländska produkter och tjänster når
nya marknader samt till att fler nationella och internationella besökare kommer till
Gotland.

Innovationskraften i det gotländska näringslivet behöver utvecklas. Det är en
utmaning att stärka det regionala innovationssystemet så innovationsdrivna lösningar kan skapas.

Satsningar på att stärkta regionala innovationssystem generellt genom insatser som
kopplar samman och utvecklar samarbete mellan näringsliv, akademi och offentliga
aktörer.

Gotland har sedan ett antal år tillbaka haft
ett högt nyföretagande jämfört med andra
regioner. Utmaningen är att bibehålla det
höga nyföretagandet så att vitaliteten och
dynamiken i det gotländska näringslivet
vidareutvecklas.

Fortsatt satsning på en välutvecklad marknadskompletterande företagsrådgivning med
utgångspunkt i gotländska förutsättningar, social hållbarhet och nationella initiativ.
Särskild fokus ska riktas mot kvinnor och utrikes födda.

Gotland bibehåller en etableringsfrekvens på över 10, det vill säga antal
nya företag per 1 000 invånare (16-64
år). De nya företagarna ska vara jämt
fördelade mellan kvinnor och män.

Utökad satsning på företagsfinansiering med fokus på marknads- och produktutveckling. Insatsen är generell för alla företag men ska innehålla en särskild del för att stimulera investeringar i tillverkande företag. Insatsområdet inkluderar även tematiska satsningar inom ramen för något av tillväxtprogrammets styrkeområden samt eventuella
andra identifierade tematiska inriktningar.
Värdet av den gotländska exporten
ökar med 20 procent mellan 2016
och 2020.

Vidareutveckling av stödet till företag som vill och kan exportera genom att inrättande
av exempelvis ett exportcentrum.

Särskilda satsningar enligt ovan men med särskilt fokus på tillväxtprogrammets pro-
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Gotland förbättrar placeringen när
det gäller länsranking för innovationsindex.

egion Gotland
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grams styrkeområden.
Affärsdriven samverkan mellan gotländska företag behöver utvecklas för att stärka
konkurrensförmågan på andra marknader.
Utmaningen är att öka insikten om fördelarna med samverka, samt att stimulera till
ökad samverkan.

Främja näringslivsdriven samverkan inom och mellan branscher, exempelvis avseende
kreativa och kulturella näringar.
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Ökad bransch-/klustersamverkan har
lett till ett vitalare och mer dynamiskt
näringsliv.

4.1.4 Kompetensförsörjning

Den offentliga sektorn och näringslivet är beroende av att ha tillgång till rätt kompetens,
vilket kräver att regionens arbetsmarknad är öppen, jämställd, jämlik och tillgänglig samt att
regionen har ett väl fungerande utbildningssystem som matchar arbetsmarknadens behov,
tillgång på bostäder samt bra kommunikationer. En utmaning är småskaligheten i det regionala näringslivet där rekryteringsvolymerna är små och avvägningar behöver göras gällande utbildningsutbud i förhållande till utbildningskostnader, intresset för utbildningen och
arbetsmarknadens kompetensbehov. I vissa fall finns inte möjligheten att tillhandahålla en
utbildning på Gotland och istället rekryteras kompetensen från fastlandet.
Begreppet kompetensförsörjning kan ses som ett samspel där fyra faktorer påverkar efterfrågan och tillgång på kompetens. Dessa är:
- Tillgång och utbud av arbetskraft.
-

Arbetskraftens krav och vad de efterfrågar.

-

Arbetsgivarnas krav och vad de efterfrågar.

-

Tillgång och utbud av utbildning.

De fyra faktorerna knyter ihop olika perspektiv på vad som skapar och utgör en fungerande matchning på arbetsmarknaden.
4.1.4.1 Målbild

Gotländska arbetsgivare kan rekrytera personal med rätt kompetens. Samarbete kring utbildnings- och kompetensfrågor sker i ett väl fungerande system i syfte att analysera och
matcha utbud och efterfrågan av kompetens och arbetskraft. Utbildningar på olika nivåer
som efterfrågas av arbetsgivare erbjuds, i lämpliga fall, genom flexibla former av gotländska
utbildningsaktörer eller i samverkan med utbildningsaktörer på fastlandet. Arbetsmarknaden är rörlig där individer, både redan bosatta och inflyttade, ser möjliga karriärvägar på
Gotland under sitt hela arbetsliv. Det finns attraktiva arbetsgivare som hittar kompetens
som bidrar till verksamhetens utveckling. Personer i arbetsför ålder som väljer att flytta till
Gotland får ett relevant arbete. Universitetet är en naturlig tillväxtmotor, och en väl etablerad samverkanspartner för den gotländska arbetsmarknaden. Uppsala universitet och Region Gotland har ett väl utvecklat och nära samarbete. Under perioden har antalet inskrivna
studenter vid Uppsala universitet Campus Gotland ökat. Kännedomen om universitetets
existens på Gotland är hög bland gotlänningar. Attityd och inställning till eftergymnasialoch högre utbildning är positiv, liksom bilden av och möjligheten till ett livslångt lärande.
Utbildningsnivån på Gotland är höjd.
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4.1.4.2 Kompetensförsörjning - Utmaningar, insatsområden och mål.
Utmaningar

Insatsområden

Mål

Antalet personer som efterfrågas inom olika
branscher är få till antalet och behovet kan inte
mötas av fasta utbildningar där ett stort antal
personer examineras inom ett område årligen.
Småskaligheten gör att arbetsgivare saknar
resurser för att arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning.

Arbete för flexibla utbildningslösningar utifrån arbetsgivares kompetensbehov.

-

Minst tio utbildningsinsatser på eftergymnasial eller högskolenivå ska
ha påbörjats i kommunal regi eller i samarbete med utbildningsanordnare på fastlandet utifrån tydliga kompetensbehov från lokala arbetsgivare.

-

Stärkta strukturer för kompetensförsörjning kopplat till
små/medelstora företag.

Studie- och yrkesvägledningsarbetet och samspelet mellan skola och arbetsliv behöver stärkas.

Förutsättningar för mer välgrundade utbildnings- och yrkesval genom
stärkt studie- och yrkesvägledning i grund- och gymnasieskola, till
nyanlända samt medborgare som vill vidareutbilda sig i vuxen ålder.

-

Minst ett utvecklingsprojekt har genomförts för att utveckla arbetet
med studie- och yrkesvägledning på Gotland.

-

Minst två utvecklingsprojekt ska ha påbörjats för att höja utbildningsnivån på Gotland.

Utbildningsnivån behöver höjas för såväl flickor
som pojkar, kvinnor som män.

Samsyn och samordning i form av gemensam målbild och prioriterade
insatser av berörda aktörer, såsom grund- och gymnasieskola och
universitet, för arbete mot en högre utbildningsnivå.

-

Ett utvecklingsprojekt har genomförts i syfte att etablera ett nära samarbete mellan universitetet och Region Gotland.

-

Fler studenter som studerat vid Uppsala universitet Campus Gotland
väljer att bo kvar på Gotland efter avslutade studier.

-

Det pågående utvecklingsprojektet med den regionala kompetensplattformen har resulterat i stärkt samarbete kring utbildnings- och kompetensfrågor och sker i ett väl fungerande system i syfte att analysera och
matcha utbud och efterfrågan av kompetens och arbetskraft.

-

En utredning ska ha genomförts som grund för ett ställningstagande
om införande av Teknikcollege eller ej på Gotland.

-

Mer utvecklade och förstärkta strukturer som når fler människor i
process mot flytt till Gotland för att stödja arbetsgivare att hitta de
kompetenser som efterfrågas

90 procent av de som studerar på Campus
Gotland flyttar från ön efter genomförda studier.

Insatser som möter utmaningarna för små/medelstora företag gällande strategisk kompetensförsörjning exempelvis genom främjande av
nätverk eller andra identifierade insatsbehov.

Etablering av ett nära och fördjupat samarbete mellan Uppsala universitet och Region Gotland.

Arbetsgivare uppger att de inte hittar den kompetens som efterfrågas.

Arbetsgivare uppfattar att det är svårt att rekrytera kompetens från fastlandet.

-

Fortsatt utvecklingsarbete inom den regionala kompetensplattformen för bättre matchning på arbetsmarknaden.
Undersöka möjligheterna att starta Teknikcollege på Gotland.

Analys kring utvecklingsbehov av strukturer och verksamheter som
arbetar med att inspirera och stötta människor till en gotlandsflytt där
personerna besitter kompetenser som de gotländska arbetsgivarna
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Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020

efterfrågar.
En mer utvecklad struktur eller arbetssätt för att i större omfattning
stötta personer som vill flytta till Gotland, samt medflyttande, att få
ett för individen relevant arbete och etablera sig på Gotland.

-
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Ett utvecklingsprojekt ska ha genomförts för att stärka strukturer kring
insatser för att underlätta för inflyttande och medflyttande att få ett relevant arbete och etablera sig på Gotland.

4.1.5 Bostadsförsörjning

Som nämns inledningsvis utgör region Gotland en central plattform för hållbar
tillväxt genom planeringen av den fysiska miljön, där kommunen kan anta olika roller och
förhållningssätt. Generellt förespråkas ett ökat samspel mellan den fysiska samhällsplaneringen och näringslivsutveckling, eftersom det kan förbättra företags och medborgares förutsättningar och därmed Gotlands attraktionskraft. För att Gotland ska få en bostadsmarknad som främjar tillväxt, och en god inkluderande livsmiljö, krävs framför allt ett planerat
bostadsbyggande som svarar mot såväl hushållens sammansättning och det regionala behovet som de marknadsmässiga förutsättningarna. Detta inkluderar även ett stärkt samband
mellan bebyggelseutveckling och utbyggnad av kollektivtrafiken.
Det råder idag en balans på den gotländska bostadsmarknaden som helhet, medan det råder en brist på bostäder i Visby. En ökad efterfrågan på bostäder förväntas under de närmaste åren. Orsakerna till detta är flera. Det handlar dels om generella trender som urbanisering, med en inflyttning till Visby från övriga delar av Gotland, liksom om att människor
bor allt glesare samt om ett ökat mottagande av nyanlända, dels även om aktiviteter specifika för Gotland såsom det faktum att Försvaret och Polisen etablerar verksamheter på
Gotland och att Uppsala Universitet Campus Gotland ökar antalet platser för helårsstudenter med cirka 400 de närmaste åren.
4.1.5.1 Målbild

Bostadsproduktion på Gotland sker enligt beslutat exploateringsplan med byggnation av
minst 300 bostäder i flerfamiljslägenheter och småhus per år fram till 2020.
Kötiden för att få en hyresrätt kortas.
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4.1.5.2 Bostadsförsörjning - Utmaningar, insatsområden och mål.

Utmaning
Förbättrad dialog och samverkan
med boende i planering för bostadsförsörjning.

Insatsområde
Strukturell samverkan och utveckling.

Mål
Etablerad och systematisk samverkan mellan offentliga och privata aktörer, exempelvis genom ett boenderåd.

Förbättrad dialog och samverkan
med bostadsmarknadens aktörer 39.

Strukturell samverkan och utveckling.

Etablerad och systematisk samverkan mellan offentliga och privata aktörer, exempelvis genom ett exploateringsforum.

Genomföra och utvärdera beslutad exploateringsprocess.

Metod- och kunskapsutveckling
för effektivare implementering av
beslutade processer.
Metod och kunskapsutveckling
kring samverkansprocesser som
stödjer tidig dialog.

Berörda aktörer samverkar och arbetar i enlighet med beslutad exploateringsprocess.

Etablera tidigare dialog och samverkan i markanvisningsprocessen.

39

Etablering av metodisk och strukturerad byggherredialog som medför att berörda aktörer upplever att de fått
komma till tals genom ett ömsesidigt givande och tagande.

Byggherrar, finansiärer, fasighetsförvaltare, fastighetsmäklare, bostadsköpare och andra privata intressenter.

egion Gotland

esöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

ostadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

4.1.6 Kommunikationer

Tillväxt, näringslivsutveckling och ett ökat antal innevånare och nya bostadsområden ställer
krav på fungerande infrastruktur och kommunikationssystem. Möjligheterna till säkra och
snabba resor och transporter till arbete och service på ön, är en förutsättning för människor och företagande. Vid sidan av infrastruktur och kommunikationer på ön, utgör det
gotländska ö-läget i sig en utmaning. En hållbar tillväxt och utveckling kräver god tillgänglighet till fastlandet. God tillgänglighet avseende res- och transporttid, avseende pris, turtäthet, ankomst och avgångstider samt avseende kapacitet. Tillgänglighet avseende dessa
faktorer är en nödvändighet för Gotlands konkurrenskraft och samhällsutveckling. Utöver
detta kan Gotland även integreras mer i de nationella och internationella trafiksystemen, för
såväl gods- som persontrafik, vilket också är en del i att säkra snabba resor och transporter
till arbete och service liksom för exporterande företag. Att upprätthålla det gotländska
bredbandsnätet, som har en väl utbyggd infrastruktur för fiber, med redundans, robusthet
och en stabil ägar- och förvaltningsstruktur är vidare viktigt för internationalisering och
utveckling.
För att utveckling av besöksnäring liksom mat- och livsmedelsnäringarna samt tillvaratagande av effekterna av kryssningskajen ska fungera krävs ett nära samarbete kring transporter, infrastruktur och service. Näringslivets utveckling av produkter som ska möta ett ökat
antal kryssningsbesökare från maj 2018 är beroende av en väl fungerande infrastruktur i
samband med anlöp och till Gotland i övrigt. För detta krävs insatser i samverkan mellan
Region Gotland, hamnen och näringslivet.
4.1.6.1 Målbild

Gotland har en transportstruktur som stärker gotländsk konkurrenskraft genom en mycket
god tillgänglighet till fastlandet avseende res- och transporttid, pris, turtäthet, ankomst och
avgångstider samt kapacitet. Gotlands kommunikationssystem är välintegrerat i de nationella och internationella trafiksystemen, för såväl gods- som persontrafiken. På Gotland är
resor och transporter till exempelvis arbete och service säkra och snabba genom utveckling
av ett hållbart transportsystem där klimatpåverkan från resor och transporter är ständigt
minskande. Transportkostnadsproblematiken utgör inte ett konkurrenshinder för mindre
företag och för företag där transportkostnadsandelen är hög. Digitala lösningar som bidrar
till tillväxt och ökad attraktionskraft för näringslivet och Gotland är under löpande utveckling och tillämpning, i enlighet med Regional Digital Agenda för Gotland.

4.1.6.2 Kommunikation - Utmaningar, insatsområden och mål.
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Utmaningar
Visby hamn: Ökande passagerarströmmar kräver översyn av logistik i hamnområdet och synkronisering med övrig infrastruktur.
Passagerarflöden från kryssningskajen.
Terminalens avgångshall är inte tillräcklig för det antal resenärer som nu finns.
Klintehamns hamn byggs om för ökad godstrafik. Större trafikmängder kan kräva
anpassningar vid kajområden och tillfarter.
Reservhamn.

Insatsområden
Samverkansprojekt inom ramen för logistikutveckling.

Visby Flygplats
- Tillgängligheten för icke bilburna resenärer, och korsningsproblematiken.
- Terminalbyggnaden är inte byggd för att klara dagens och framtida passagerarantal.

- Cykelinfrastruktur: gång- och cykelvägar och parkering vid
flygplatsen.
- Kollektivtrafik till flygplatsen året runt. Försök med olika
lösningar.
Bygga om och trafiksäkerhetsanpassa korsningen väg 149
och flygplatsinfarten.
Åtgärder för att effektivisera flöden i terminalbyggnaden.
Gemensamt projekt, FysGot, pågår mellan Region Gotland
och Visby Airport. Förstudie finns framtagen.
En revidering av det regionala trafikförsörjningsprogrammet
har påbörjats.

En stor del av resandet på Gotland sker med bil. En av regionens målbilder är att
verka för ett långsiktigt hållbart kommunikationssystem – ekonomiskt, socialt och
ekologiskt, och att det genom kollektivtrafiken ska det vara möjligt att resa mellan
bostad, arbete, skola och fritidsaktiviteter.
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Åtgärder för att effektivisera flöden i terminalbyggnaden.

Mål
Hamnarna ska vara anpassade efter sina verksamhetsområden. Klintehamn för godstrafik och Visby
för färjetrafiken – passagerare och gods, kryssningstrafik och fritidsbåtar.
Förbättringar miljö och trafiksäkerhet och attraktivitet genom förbättrad trafiksituation, säkrare vägar
(Klintehamn).

Ökad miljönytta, trafiksäkerhet och attraktivitet genom förbättrad trafiksituation, minskat bilresande,
säkrare vägar.
Enklare och snabbare resa och flygplatshantering.

Ökad tillgänglighet genom kollektivtrafiken för olika
grupper och från olika platser.
Ökat resande med kollektivtrafiken, vilket gynnar
miljö och trafiksäkerhet.

egion Gotland

Cykelvägar
- Cykelvägnätet över Gotland är relativt dåligt utbyggt, till nackdel för pendlare och
besökare.

Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020

- Gå vidare med den förstudie som finns framtagen om att i
första hand förbättra förutsättningar för cyklande på Fårö,
Sudret och Östergarnslandet.
I den regionala infrastrukturplanen finns sträckan Västergarn – Klintehamn med.
- Ta fram underlag för vilka sträckor som därefter kan vara
aktuella.
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Ökat cyklande på Gotland, såväl besökare som pendlare. Miljö och hälsonytta.

4.2. Styrkeområden

Besöksnäringen samt mat- och livsmedel är branscher med klustertendenser inom vilka
samverkan i viss utsträckning uppstått, dels där det finns potential för såväl koncentration
som diversifiering, dels där det finns större aktörer med kapacitet att avsätta resurser för
gemensamt utvecklingsarbete och lärande. Inom de båda styrkeområdena har akademin
redan ett intresse och potential att stärka innovationskraften i branscherna, samtidigt som
satsningar inom styrkeområdena kan bidra till utveckling av forskningsmiljöer regionalt.
4.2.1 Besöksnäring

Det finns goda möjligheter till en fortsatt positiv utveckling av besöksnäringen på Gotland.
Sommarsäsongen men också nya reseanledningar i form av temaveckor, weekendresor,
stora möten och idrottsresande ökar intresset för att resa till Gotland året runt. Utmaningen ligger i att utveckla besöksnäringen på ett hållbart sätt för att ta tillvara alla möjligheter
och samtidigt ge företagen en möjlighet att utvecklas.
Gotlands möjligheter inom natur, kultur och historia är viktiga byggstenar för det kommande arbetet. Som ö har Gotland unika förutsättningar att attrahera besökare som söker
unika upplevelser och en vistelse nära vattnet.
Gotland har goda möjligheter att bli ett av Sveriges viktigaste internationella resmål. Visit
Sweden vänder sig i marknadsföring till ”den globale resenären” - de som är resvana, socialt medvetna och internetmogna människor. Genom kryssningskajen med start från 2018
ökar möjligheterna för internationella besökare att komma till Gotland.
4.2.1.1 Målbild

Ett välutvecklat samarbete mellan aktörer för helhetens bästa har lett till att Gotland är ett
av Sveriges ledande internationella resmål året runt. Med bemötande och service i världsklass är gästen i fokus, och denne erbjuds spännande aktiviteter, upplevelser och evenemang.
Gotland är en hållbar destination öppen för internationella influenser och utbyten. Destinationen kännetecknas av ett innovativt näringsliv som i samverkan med akademi och det
offentliga använder och utvecklar kunskap för ständig utveckling av sitt goda utbud. Basen
ligger i naturen och kulturen. Ljuset och historien. Maten och kreativiteten. Utifrån naturliga förutsättningar, med lokala råvaror och produktionsresurser, erbjuds besökare från hela
världen ett brett smörgåsbord av upplevelser och servicetjänster.
Temaveckor, evenemang, idrott, konferenser och stora möten skapar reseanledningar för
utvalda grupper av resenärer. Genom samarbete skapas förutsättningar för att tillgodose
kundernas önskemål.
Genom bred kommunikation anpassad för marknadernas och målgruppernas behov når vi
ut med bilden av Gotland i Sverige och internationellt.

4.2.1.2 Besöksnäringen – utmaningar, insatsområden och mål.
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Utmaning:
Etablera gemensam målbild och strategi
för besöksnäringens utveckling.
Att hållbarhetsarbetet blir en naturlig del
av all utveckling och alla affärsmässiga
beslut.
Nyttigöra forskning och forskningsresultat
till gagn för näringslivets utveckling

Nyttja natur- och kulturarvsresurser på ett
hållbart sätt för affärsutveckling och tillväxt i besöksnäringen.
Tillgänglighet till natur som grund för
naturturism
Ökad samverkan och samarbete mellan
olika kategorier av aktörer för ökad kundnytta
Boendekapaciteten – varken antalet bäddar
eller standard är tillräcklig sommartid.
Kryssningskajen innebär att vi från 2018
får ett ökat antal internationella dagsbesökare.

Information och anpassade produkter
saknas till gotlands ökade inflöde av internationella besökare.

Insatsområden:
- Grundläggande analyser.
- Framtagande av besöksnäringsstrategi.
- Utbildningsinsatser för höjd kunskapsnivå.
- Metodutveckling för beslutsstöd.
- Etablering av olika forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
- Strukturer för samverkan mellan besöksnäring och akademi, offentlig sektor och bransch.
- Kunskapsöverföring.
- Stöd till företagens behov av omvärldsanalys kring marknad, målgrupp, behov och efterfrågan.

Mål:
- Etablerad strategi och arena för besöksnäringen.

-

-

-

Identifiera och samla intressenter för att identifiera behov, restriktioner och utvecklingsmöjligheter.
Omvärldsanalys, kundefterfrågan avseende natur och kulturupplevelser.
Digitalisering, visualisering och teknikutveckling.

-

Mötesplatser utifrån bransch, tema, geografi etc.
Benchmarking och kompetensutveckling

-

En majoritet av aktörer rekommenderar och säljer sina
samarbetspartners produkter.

-

Analys av utbud och efterfrågan.
Analys av investeringsvilja och planeringsläge.
Infrastruktur – säkerställa nödvändiga ytor för kundmöte, information, stråk, toaletter, wifi
m.m.
Utvecklingsarbete med testbäddar för nya produkter och initiativ.
Forum för samverkan företagare emellan samt mellan företagare och offentliga aktörer.
Insatser för att företag och gotlänningar ska vara beredda och svara för mottagande och
värdskap.
Analys av marknader, målgrupper och efterfrågan.
Kompetensutveckling kring exportmognad och internationalisering.
Möten och kunskapsutbyte med internationella aktörer.

-

Plan och konsekvensanalys över kommande investeringar
framtagen och förankrad.

-

Infrastruktur kopplad till kryssningsturismen upplevs som
väl fungerande.
50 nya produkter är framtagna och testade i pilotversion.
5 aktiviteter genomförda för ökad förståelse för kryssningsturismens möjligheter och krav

-
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-

-

-

Höjda kunskapsnivåer.
Etablerat beslutsstöd som stödjer hållbart beslutsfattande.
Kontinuerlig förflyttning i riktning mot mer hållbar tillväxt.
Etablerad arena för samverkan mellan besöksnäring, akademi offentlig sektor.
300 medskapare årligen.
Nya och utvecklade produkter som ett resultat av samverkan
och ökad kunskap kring behov och efterfrågan.
Natur och kulturarv utgör en tydlig del av det gotländska
utbudet.
Gotländska entreprenörer erbjuder ett ökat utbud av upplevelser med natur och kultur som bas.

Internationell analys framtagen och förankrad.
300 aktörer har informationsmaterial på minst två språk.
Workshop med paketerande gotländska, svenska och inter-

egion Gotland

Gotland behöver fler besökare och reseanledningar höst, vinter och vår för att bättre
nyttja befintliga resurser.
Kulturen som tillväxtfaktor
Att utveckla förhållningssättet till det inom
besöksnäringen starka varumärket Gotland, som många är beroende av.
Att möta den snabba digitaliseringen och
säkerställa att Gotland och gotländskt
utbud syns i viktiga digitala kanaler.

Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020

-

Samarbete och mötesplatser mellan reseanledningar (besöksmål, upplevelser och evenemang) samt övriga (transport, boende, äta och shopping).
Jobba med ett kalendertänk utifrån marknader, målgrupper och utbud.
Stöd till etablering, genomförande och vidareutveckling av kulturevenemang
Aktivt arbete för att definiera och bredda varumärkets kärnvärden.
Metodutveckling för kontinuerlig och gemensamt varumärkesarbete
Samarbete mellan besöka, bo och etablera.
Metodutveckling , exempelvis storytelling för att skapa en bas av information, text, bild,
ljud, video.
Utveckla och/eller testa system för informationsintegrering från källa, via destination till
informativa och kommersiella kanaler.
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-

nationella köpare genomförd.
Nya reseanledningar.
Gotland marknadsförs som ett resmål med fyra säsonger.
Ökat antal besökare året runt
Gotland marknadsförs som ett resmål med fyra säsonger.
Gotland bedöms i kundenkäter som ett åretrunt-resmål och
en attraktiv plats att besöka, flytta till och etablera på.
Gotland har störst exponering av svenska resmål (utanför
storstadsregionerna) på strategiskt utvalda internationella resekanaler.

4.2.2 Mat- och livsmedelsnäringarna

Mat- och livsmedelssystemet består av en rad olika aktörer inom fyra olika huvudområden
– kund, handel, förädling och primärproduktion. I systemet är konsument- och marknadsbehov centrala och alla delar är sammankopplade och viktiga för helheten. Konsumenten
central av den enkla anledningen att det är konsumenten som slutligen väljer, köper, äter
och upplever. Detta gäller oavsett om mötet med maten eller livsmedelsprodukten sker på
restaurangen eller i kaféet, i livsmedelsaffären eller gårdsbutiken, eller inom den offentliga
måltiden i skolan eller på äldreboendet. Konsumenternas beteende har därmed en grundläggande betydelse för de vägval det privata näringslivet, och även den offentliga måltiden,
gör för fortsatt utveckling. Figur 5 nedan är schematisk bild av systemet där de olika områden som ingår. Storleken på rutorna speglar inte på något sätt omfattningen eller betydelsen
av områdena sinsemellan.
Runt systemet finns andra strukturer av vikt för bland annat nödvändig kompetensuppbyggnad. Viktiga för mat- och livsmedelssystemet är aktörer inom akademin, som Sveriges
Lantbruksuniversitet och Uppsala universitet, samt olika forskningsinstitut. Myndigheter
som Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotland och Tillväxtverket, vilka med bland annat olika finansieringsmöjligheter är viktiga facilitatorer, befinner sig också utanför systemet. Region Gotland är regionalt utvecklingsansvarig aktör.
Styrkeområdet för mat- och livsmedelsnäringarna inom ramen för tillväxtprogrammet, baseras på ett omfattande arbete med att definiera en mat- och livsmedelsstrategi för Gotland.
Detta arbete påbörjades under 2015 och har involverat aktörer från hela systemet. Strategiarbetet har letts av Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län. Strategins namn indikerar att det inte enbart handlar om att stärka livsmedelsproduktionen, utan att systemet i
sin helhet står för en långsiktig potential för gotländsk sysselsättning och hållbar tillväxt.
Samarbete och innovationsförmåga inom och runt detta system, som mellan aktörerna i
systemet och akademins aktörer, avser både Region Gotland och övrig offentlig stödjande
struktur att stötta. Tillväxtprogrammet tar härmed sikte på att stötta samarbete med sikte
på att utveckla, utbyta och använda kunskap och teknik som bidrar till nya produkter, tjänster och processer som bidrar till en hållbar tillväxt.
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Figur 5. Illustration av aktörer inom mat- och livsmedelssystemet. Samarbete och innovationsförmåga inom
detta system samt mellan aktörerna i systemet och akademins aktörer kan stöttas genom offentliga insatser
inom ramen för tillväxtprogrammet.

4.2.2.1 Målbild

-

Ärendenr RS 2015/831 Datum 2016-xx-xx

-

Ännu fler personer i Sverige såväl som utomlands, har positiva associationer till och
väljer mat och livsmedel från Gotland.
Utvecklingen inom området präglas av en ständig förflyttning mot ökad hållbarhet.
Med öppenhet, ett tillåtande förhållningssätt och god kunskap om helheten samarbetar aktörer regionalt, nationellt och internationellt, vilket stärker den regionala
konkurrenskraften.
Med hög affärsmässighet och tillväxtvilja satsar mat- och livsmedelsnäringarna på
marknads- och produktionssamarbeten, investeringar och ökad förädling.
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4.2.2.2 Mat och livsmedel – utmaningar, insatsområden och mål.
Utmaningar

Att hållbarhetsarbetet blir en naturlig del av all utveckling och
alla affärsmässiga beslut.

Insatsområden
-

Utbildningsinsatser för höjd kunskapsnivå.
Metodutveckling för beslutsstöd.
Etablering av olika forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Stödja etablering av långsiktiga samarbeten inom såväl som mellan företag
i systemet, mellan offentlig och privat sektor, mellan näringsliv och forskning, samt inom det offentliga systemet.
Stödja positionsförflyttning för etablerade samarbeten.

Mål

-

Gemensamt arbete för att definiera varumärkets kärnvärden.
Metodutveckling för kontinuerligt och gemensamt varumärkesarbete.
Utveckla samarbetet mellan besöksnäringen, och mat och livsmedel.
Insatser för ökad marknadsorienterad utveckling av produkter och tjänster
såsom:
Kompetensutveckling.
Ökad omvärldsbevakning inom konsumentbeteende, miljö och teknik.
Etablera konkreta samarbeten mellan systemets olika aktörer.
Etablera konkreta samarbeten för kunskapsuppbyggnad mellan systemets aktörer, och akademi och institut.

-

Att få fler konkreta, strategiska och långsiktiga samarbeten
mellan företag, liksom mellan företag och akademi, myndigheter och olika organisationer.

Att utveckla förhållningssättet till det inom mat och livsmedel
starka varumärket Gotland, som många är beroende av.
Att stärka företagens affärsmässiga beslutsfattande med utgångspunkt från omvärlds- och marknadsorientering.

-

Att skapa förutsättningar för att avsätta resurser, inklusive tid,
för analys och utveckling.

Att ta tillvara nya affärsmöjligheter i bland annat miljö- och
klimatutmaningarna.

Att öka export och försäljning till marknader utanför Gotland,

-

Kompetensutveckling, exempelvis affärsutveckling och ledarskap.
Kunskapsöverföring (benchmark).
Coaching och mentorskap.
Innovativa samarbets- och samverkansformer.
Kunskapsuppbyggnad.
Marknadsutveckling.
Arbete för ökad förädlingsgrad.
Utveckling av nya produkter och tjänster.
Etablerade konkreta samarbeten mellan branscher, utanför Gotland, med
akademi och institut.
Kunskapsuppbyggnad.
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-

Höjda kunskapsnivåer.
Etablerat beslutsstöd som stödjer hållbart beslutsfattande.
Kontinuerlig förflyttning i riktning mot mer hållbar tillväxt.
Samarbete och samverkan präglar hela systemet, vilket lett till
stärkt utveckling och mätbar förflyttning för medverkande verksamheten.
2-3 etablerade samarbeten med tydliga mål inom som med aktörer utanför systemet.
Ett varumärke med definierade kärnvärden i relation till mat och
livsmedel.
Ett gemensamt värnande av varumärket Gotland.
Minst tre genomförda utbildningsinsatser.
Minst tre lyckosamma* produktlanseringar.
Minst 10% tio procent försäljning såväl på som utanför hemmamarknaden Gotland.
Minst tre genomförda omvärldsbevakningsinsatser.
Minst två etablerade samarbeten med akademi och institut.
Minst två etablerade samarbeten inom systemet i övrigt.
-

-

Ökad lönsamhet i företagen.
Fler sysselsatta i företagen.
Implementerade samarbetslösningar som stärker det affärsmässiga beslutfattande för det enskilda företaget.
Minst två genomförda utbildningsinsatser.
Minst två lyckosamma* produktlanseringar.
Minst tre genomförda omvärldsbevakningsinsatser.
Minst två etablerade samarbeten med akademi och institut.
Minst två etablerade samarbeten inom systemet i övrigt.
-

Minst ett nytt samarbete för marknadsföring och försäljning inom

egion Gotland

såväl nationellt som internationellt.
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-

Marknadsutveckling.
Arbete för ökad förädlingsgrad.
Utveckling av nya produkter och tjänster.
Etablerade konkreta samarbeten mellan branscher, utanför Gotland, med
akademi och institut.
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-

Sverige.
Exportökning av både oförädlade och förädlade produkter på tio
procent till i första hand Stockholmsregionen och Mälardalen.
Minst ett etablerat samarbete tillsammans med aktörer inom såväl
som utanför Gotland för att utvärdera exportsatsningar utanför
Sverige.

5. Uppföljning och lärande
Som regionalt utvecklingsansvarig aktör har Region Gotland ansvar att skapa sättningar för
tillväxt, medan själva genomförandet oftast sker tillsammans med, eller hos andra aktörer.
Detta ställer höga krav på Region Gotlands förmåga att leda, driva och stödja utvecklingsprocesser där flera olika aktörer deltar. Region Gotland ska därför organisera den regionala
tillväxtpolitikens genomförande så att resultat från olika insatser leder till långsiktiga och
positiva effekter. Det kräver större fokus på hela kedjan av involverade aktörer och en
styrning genom gemensamt lärande. Region Gotlands ägarskap blir därmed mer aktivt och
ansvaret för planering, process och resultat tydliggörs.
Den regionala tillväxtpolitiken ska grundas på erfarenheter och resultat från genomförda
insatser. Region Gotlands ambition är att uppföljning och utvärdering av genomförda insatser inom ramen för Tillväxtprogrammet ska bidra till dels ett ökat lärande genom kunskaps- och erfarenhetsförmedling, dels en utveckling av tillväxtpolitiken, regionalt och nationellt.
Tillväxtprogrammet ska årligen att följas upp och kvalitetssäkras gentemot uppsatta mål
genom relevanta indikatorer, av Tillväxtrådet och Regionstyrelsen. Uppföljningen har tre
övergripande syften:
-

Konkret identifiera och mäta resultatet av insatserna.
Beskriva konkreta effekter och/eller resultat av såväl projekt som andra inom programmet genomförda tillväxtfrämjande insatser.
Omfatta såväl organisation som struktur för det praktiska genomförandet av det
tillväxtfrämjande arbetet (projekt, aktiviteter m.m.).

Därutöver ska uppföljningen belysa vilken effekt tillväxtprogrammets insatser har haft för
de målgrupper programmet är tänkt att stödja.
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Ärendenr RS 2016/511

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2016-09-14

Regionstyrelsen

Tofta Skjutfältet 1:2; Tofta skjutfält – Yttrande över
anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet, ny
placering av skjutbana
Remiss från Generalläkaren, dnr: FM2016-4026:5
Förslag till beslut

Regionstyrelsen anser att föreslagen ändring inte kan hanteras som en anmälan
inom ramen för gällande miljötillstånd utan istället bör prövas som en del i den
ansökan om tillstånd enligt miljöbalken som Försvarsmakten för närvarande
håller på att ta fram för hela den planerade framtida militära verksamheten på
Tofta skjutfält.
Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen meddelade 2010-06-24 Försvarsmakten tillstånd till miljöfarlig
verksamhet som bland annat omfattar en ny skjutbana. Beslutet överklagades
av Region Gotland men överklagandet har därefter, 2016-02-04, återkallats.
Tillståndet har därmed vunnit laga kraft.
Försvarsmakten planerar nu att utöka verksamheten på Tofta skjutfält mot
bakgrund av riksdagens beslut om Sveriges nya försvarspolitiska inriktning.
Placeringen av skjutbanan enligt gällande tillstånd bedöms inte längre vara
lämplig utifrån den framtida verksamheten. Behov finns därför att göra en
ändring av lokaliseringen av skjutbanan. Den nya skjutbanan föreslås anläggas i
ett område ca 1,7 km söder om den tillståndsgivna lokaliseringen.
Bullerberäkningar har utförts som visar att varken för befintlig eller föreslagen
ny lokalisering överskrids riktvärdet för kväll (60 dBAI) för använda vapenslag. Riktvärdet för natt (55 dBAI) överskrids för ett 50-tal boende vid befintlig
lokalisering och för ett 30-tal boende vid den nya föreslagna lokaliseringen.
Den föreslagna nya lokaliseringen är därför generellt bättre ur ett bullerperspektiv eftersom färre boende bedöms påverkas av bullerstörningar. Å
andra sidan är det andra fastigheter som blir bullerstörda.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2016/511

Region Gotland

Utifrån friluftsliv och naturvärden kommer ingen påverkan att ske vid den nya
lokaliseringen enligt Försvarsmaktens bedömning.
Generalläkaren begär en komplettering av Försvarsmakten med redogörelse av
alternativ där riktvärden inte överskrids eller redovisning av möjliga skyddsåtgärder. Generalläkaren påtalar att den framtida militära verksamheten
kommer att vara betydligt mer omfattande än nu tillståndsgiven verksamhet.
Försvarsmakten svarar i komplettering att anmälan enbart avser ny lokalisering
av skjutbanan. Skjutbanan avses utnyttjas för skjutning med handeldvapen AK
4, Ak 5, pistol eller motsvarande. Den förändrade omfattningen kommer att
behandlas i kommande tillståndsprocess. En alternativ lokalisering där riktvärden inte överskrids bedöms inte vara realistisk.
Bedömning

I gällande miljötillstånd regleras bland annat omfattningen av skjutningar på
skjutfält och skjutbana samt plats för lokalisering av skjutbanan. En ändrad
lokalisering av skjutbanan medför en förändrad bullerstörningsbild kring
verksamheten som kan leda till att en olägenhet av betydelse uppkommer för
människors hälsa eller miljön. Föreslagen ändring är således tillståndspliktig
och kan inte hanteras som en anmälan (1:4 § miljöprövningsförordningen).
Detta är en uppfattning som också förts fram i länsstyrelsens remissvar.
Eftersom en omprövning skall ske av hela den militära verksamheten är det
lämpligt att även en ändrad lokalisering av ny skjutbana ingår i den prövningen.
Beslutsunderlag

Remiss från Generalläkaren gällande anmälan om ändring av tillståndspliktig
verksamhet, ny placering av skjutbana, Tofta skjutfält

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Handlingstyp Remissvar

Regionstyrelsen

Ärende RS 2016/511
Datum 2016-10-27

Generalläkaren
HKV GL Tillsyn
107 85 Stockholm

Tofta skjutfält – Yttrande över anmälan om ändring av
tillståndspliktig verksamhet, ny placering av skjutbana
(Dnr FM 2016-4026:5)

I gällande miljötillstånd regleras bland annat omfattningen av skjutningar på
skjutfält och skjutbana samt plats för lokalisering av befintlig skjutbana. En
ändrad lokalisering av skjutbanan medför en förändrad bullerstörningsbild
kring verksamheten som kan leda till att en olägenhet av betydelse uppkommer för
människors hälsa eller miljön. Föreslagen ändring är således tillståndspliktig och
kan därmed inte hanteras som en anmälan (1:4 § miljöprövningsförordningen).
Regionstyrelsen anser därför att föreslagen ändring bör prövas som en del i
den ansökan om tillstånd enligt miljöbalken som Försvarsmakten för
närvarande håller på att ta fram för hela den planerade framtida militära
verksamheten på Tofta skjutfält.

Regionstyrelsen

Björn Jansson
Ordförande

Peter Lindvall
Regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-mhn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

1 (1)

~

FÖRSVARSMAKTEN

~ LEDNINGSREGEMENTET

PM
Datum

Beteckning

2016-06-10

FM2016-4026:5

Sida 1 (8)

GENERALLÄKAREN
Sändlista
lnk.

2016 -06- 10

Nr ........................••••.•••••
Utg .................................

Ert tjänsteställe, handläggare

Ert datum

Er beteckning

Vårt föregående datum

Vår föregående beteckning

Annette Gidlöw
Vårt tjänsteställe, handläggare

MPE, Katarina Trygg, 0171-157515,
katarina. trygg@mil.se

Anmälan skjutbana, Tofta skjutfält, 1 kap 11 §
Miljöprövningsförordningen
(1 bilaga)

Försvarsmakten anmäler härmed ändring av tillståndspliktig verksamhet inom ramen för
befintligt miljötillstånd, meddelat av Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Gotlands
län, daterat 2010-06-24, enligt följande.

Bakgrund
Försvarsmakten har genom regeringens inriktningsbeslut, daterat 2015-06-25,
Fö2015/00953/MFI (se även tidigare riksdagsskrivelse 2014/15:251) uppdrag att öka den
operativa förmågan i krigsförbanden och därigenom att stärka det samlade militära försvaret.
Försvarsförmågan skall stärkas genom ökad övnings- och utbildningsverksamhet. I
inriktningsbeslutet pekas Gotland ut som viktig position för kontroll av sjö- och luftvägarna
till och från Baltikum. Svensk militär närvaro på Gotland ska verka stabiliserande på den
militärstrategiska situationen i Östersjöområdet. Med anledning av detta har Försvarsmakten
bl.a. fått i uppdrag att placera en stridsgrupp på Gotland. Stridsgruppen, benämnd 18
strids gruppen, ska organiseras från och med år 2018 och ska bestå av ett stående mekaniserat
kompani och ett stridsvagnskompani. Utifrån erhållet uppdrag kommer Försvarsmaktens
verksamhet på Gotland att lokaliseras till befintligt skjutfält, Tofta skjutfält.
I befintligt tillstånd för Tofta skjutfält har Försvarsmakten fått tillstånd att anlägga en ny
skjutbana för finkalibrig skarp ammunition inom Tofta skjutfält, med placering enligt
alternativ 1, i Försvarsmaktens ansökan av den 26 juni 2008. Skjutbanan är ännu inte anlagd
och placeringen är inte lämplig utifrån Försvarsmaktens nya uppdrag och behov av Tofta
skjutfält. Försvarsmakten förhyr och nyttjar idag en skjutbana på Visborgsslätt (inom f.d.
Pl 8) Försvarsmakten har behov av att nyttja skjutbanan vid Visborgsslätt intill dess att en ny
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skjutbana är driftsatt. Region Gotland vill att Försvarsmaktens verksamhet vid skjutbanan vid
Visborgsslätt upphör.

Motiv för ändring
För att uppnå ökad operativ förmåga enligt erhållet uppdrag har det tidigare övningsområdet
(södra delen av fältet) återtagits som skjutfält, FM2016-12562: 1. Försvarsmakten har behov
av att Il)1tja skjutfältet i sin helhet för att kunna bedriva den ökade övnings- och
utbildningsverksamhet som krävs för ökad operativ förmåga i enlighet med erhållet uppdrag.
Den tillståndsgivna placeringen av skjutbanan (alternativ 1 enligt Försvarsmaktens ansökan,
se figur 1 nedan) är inte lämplig utifrån den totala verksamhet som ska bedrivas på skjutfältet.
Försvarsmakten behöver anlägga en skjutbana med en placering som möjliggör att full effekt
kan uppnås på skjutfältet, med övning med flera ingående vapensystem och med iakttagande
av erforderliga riskavstånd. På skjutfältet kommer skarpskjutning i huvudsak. att ske väster
om södergående väg (skjutfältsvägen), se karta nedan. Detta betyder att hela skjutfältets yta
väster om skjutfältsvägen behövs för att få ut tillräcklig bredd på övande förband. Ändringen
är dessutom påkallad för att Försvarsmakten skall ha möjlighet att utbilda, öva och träna
soldaterna i 18.e stridsgruppen, Hemvärnet och de soldater som genomför grundläggande
utbildning. Detta med start från år 2018.
För skjutfältet gäller tillståndsbeslutet från 2010-06-24, eftersom Region Gotland återkallade
sitt överklagande 2016-02-04. Regionen har i sitt föregående överklagande, 2010-07-23,
jämte komplettering till överklagande, 2010-08-3 1, angivit att Försvarsmakten endast ska
beviljas tillstånd så att något störande buller inte förekommer på intilliggande fastigheter,
såväl bebyggda som obebyggda. Regionen har också pekat på problem som uppkommer vid
anläggande av skjutbana enligt ansökans alternativ 1. Regionen förordande lokalisering enligt
i ansökan redovisade alternativ 2.
För att Försvarsmakten nu skall kunna lösa erhållet riksdagsuppdrag i tid har Försvarsmakten
behov av att göra en ändring av tiJ\ståndspliktig verksamhet enligt
Miljöprövningsförordningen (MPF) I :4 st 1 och MPF 1: 11 p 1.

Lokalisering och omfattning
Försvarsmakten ämnar anlägga skjutbanan med placering inom område enligt figur 1 nedan,
benämnt "nytt område".
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Figur 1, lokalisering av tillståndsgiven skjutbana och planerad skjutbana.
Försvarsmakten har undersökt möjlig lokalisering för ny skjutbana utifrån verksamhetens
behov samt utifrån påverkan på människors hälsa och miljö. Försvarsmakten har hittills
undersökt 6 olika alternativ. Efter intern granskning kvarstod endast alternativ 5 och 6.
Utifrån noga betänkligheter avseende lokalisering, verksamhetens behov samt lämplighet i
förhållande till minsta möjliga påverkan på människors hälsa och miljö har Försvarsmakten
valt alternativ nr 6, se figur 2 nedan utvisande tillståndsgiven lokalisering samt alternativ 5
och6.
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Tofta Ak4 förslag 5 och 6 samt
ny skjutbana I ansökan 2009

Figur 2, redovisade alternativ 5 och 6 samt til/ståndsgiven lokalisering. Försvarsmaktens
anmälan avser här lokalisering alternativ 6. Skjutbaneriktning västerut.
Försvarsmakten kommer att nyttja skjutbanan för skjutverksamhet med handeldvapen AK 4,
AK 5, pistol eller motsvarande, i likhet med tillståndgiven verksamhet. Skjutbanan enligt
alternativ 6 kommer att utgöras av en bana med möjlighet till varierande skjutavstånd samt
kommer att förses med miljökulf°ang i enlighet med tillståndsgivet beslut. Skjutriktningen är
fortsatt västerut.
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Områdena kring skjutbanan kommer att förses med vamingsskyltar. Efter skjutning kommer
avstädning ske där emballage och tomhylsor tas om hand för återredovisning till
ammunitionsförrådet. En särskild skjutbaneinstruktion är under upprättande.
Miljörättslig bedömning

Försvarsmakten har låtit WSP Akustik utreda vilken påverkan omlokaliseringen av
skjutbanan till alternativ 6 får på människors hälsa och miljö, 1 kap 4 §
milj öprövningsförordningen, se bilaga I .
Utifrån buller redovisas även resultaten för alternativ 5. Genom Försvarsmaktens interna
utredning med anledning av hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken, har det framkommit att
a1ternativ 5 inte har lika goda förutsättningar varför alternativet lämnats.
Människors hälsa
I förhållande till här anmäld skjutbaneverksamhet är det främst buller som kan ha negativ
påverkan på människors hälsa. Även möjligheterna till ett aktivt friluftsliv samt rekreation
kan ha betydelse.
Tillämpliga riktvärden för buller för skjutbaneverksamheten är Naturvård~·verkets riktvärden
för skjuthanor, N1'S 2005:15.
Färsvarsmaktens konsult WSP har utfört bullerberäkningar avseende skjutbanans nya
lokalisering. Beräkningarna avseende vilka ljudnivåerna som kommer att följa av
skjutbaneverksamheten utvisar följande. Varken för tillståndsgivet alternativ 1, eller för här
anmält alternativ 6, drabbas några boende av ljudnivåer över 60 dBAI (riktvärde kvällar under
lör-, sön- och helgdagar). Dänned redovisas inte någon beräkning i förhållande till
riktvärdena för måndag-fredag dag och kvälL samt lördag, söndag och helgdag, dag, 65 dBAJ.
Viss nattskjutning (d.v.s. efter kl 22) kommer att förekomma och det riktvärde som gäller för
nattskjutning vid nyanlagda skjutbanor är 55 dBAI. Antal boende inom kurvan för 55 dBAl är
för den tillståndsgivna skjutbanan 57 st (vid skjutning med AK 4). Vid 60 dBAI berörs 1 st
boende.
För alternativ 6 är det inom 55 dBAJ, 32 st boende och 0 boende inom 60 dBAI (vid skjutning
med AK 4). Det är således färre boende som drabbas av ljudnivåer inom 55 resp 60- kurvan
för alternativ 6 än för den tillståndsgivna placeringen av skjutbanorna.
Alternativ 6 är lokaliserat bättre på skjutfältet även vid skjutning med AK 5. För tillståndgivet
alternativ 1, är det 29 boende inom kurvan för 55 dBAI mot 11 st boende vid alternativ 6.
Sammanfattningsvis är alternativ 6 i sin helhet bättre utifrån bullerperspektiv än den
tillståndsgivna lokaliseringen.
Utifrån rekreation och friluftsliv kommer här anmäld lokalisering inte att ha någon påverkan i
förhållande till tillståndsgiven lokalisering. Skjutfältet stängs av vid skjutverksamhet och
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tillträdesförbud råder även vid skjutbanorna när skjutning förekommer. Detta i förhållande till
säkerheten för tredje man.
Sammanfattningsvis gör Försvarsmakten bedömningen att anläggandet av skjutbanan inte
kommer att medföra några olägenheter av betydelse för människors hälsa.
Miljö
Lokaliseringen av alternativ 6 står inte i konflikt med skyddade arter, förekomst av
nyckelbiotoper, annan skyddad mark eller forn- och kulturlämningar. Strax öster om den
planerade skjutbanan, alternativ 6, finns två områden med nyckelbiotoper samt ett område
med naturvärde, se figur 3 nedan. De utpekade nyckelbiotoperna avser senvuxen gammal
batTskog på svag mark :-espektive kalkhäll. I området finns även riklig med död ved.
Naturvärdet avser bergbundna bestånd av barrblandskog (tallar och senvuxna granar).
Skjutbanan kommer att uppföras utanför områdena i västlig riktning och kommer dänned inte
att påverka varken nyckelbiotoper eller naturvärdet i nämnvärd mån.
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Figur 3, skyddad miljö. Det rosa krysset avser tillståndsgiven skjutbana och det svarta krysset
avser här anmäld alternativ 6.
Platsen var skjutbanorna kan lokaliseras, alt 6, är sedan tidigare nyttjad för skjutverksamhet.
De arter, främst raglar, som vistas i området har därmed också en vana av skjutverksamheten.
Försvarsmakten har inte noterat någon häckningsplats i anslutning till lokalisering m 6.
Utifrån det underlag som WSP har tagit fram, gör Försvarsmakten bedömningen att ändringen
i sig inte innebär att några olägenheter av betydelse för miljön kan uppkomma.
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De riksintressen som berörs av lokaliseringen är riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken,
Gotland i sin helhet, samt utpekat riksintresse för vindkraft. Tofta skjutfält är utpekat som
riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap 9 § miljöbalken.
Sanunanfattning
Försvarsmakten gör bedömningen att skjutbaneverksamheten enligt alternativ 6 inte medför
några betydande olägenheter för människors hälsa eller miljö. Platsen är väl lämpad utifrån
bullerpåverkan på omgivningen och kommer inte att anläggas inom område med skyddad
mark. I förhållande till befintligt tillstånd har det inte heller gjorts några ändringar av
verksamheten som kan komma att påverka bedömningen.

Weinmann, Lina
Chef för Miljöprövningsenheten
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.
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För kännedom
HKV PROD INFRA
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HKV PROD FLYG
RIKSHEMSV ÄRNSCHEFEN
AMF 1 (ett ex avsett för miljösan10rdnare Peter Bramstedt)
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Stridsgrupp Gotland (ett ex avsett för C 18 stridsgruppen)
FORTV via fortv@fortifikationsverket.se (ett ex avsett för Gunnar Edlund och ett ex avsett
för Tobias Johansson)
WSP via Bengt Simosson på e-postadress bengt.simonsson@WSPGroup.se
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PM 10228624 Tofta skjutfält 2016-06-03
Sammanställning av beräkningar nya alternativ för skjutbana vid Tofta
skjutfält
Nedan redovisas en figur med placering av "ny skjutbanan" och två nya förslag 5 och 6. Ny skjutbana är den som beskrivs i ansökan.
I ett diagram redovisas boende inom olika bullerkonturer och sedan tillhörande tabeller där det även
framgår vilka olika fastighetstyper som berörs.
I tabellerna anges i den första kolumnen antal fastigheter-boende utsatta för under 52,5 dBA,I och
följande fem kolumner anges antal utsatta fastigheter-boende i 5 dB intervall. Kolumn 7 och bortåt
anger antal fastigheter-boende utsatta för över 77,5, 55, 60, 65, 70, 75 och 67,5 dBA,I.
Respektive alternativ redovisas sedan på ten-ängkartan nedan.

WSP Sverige AB
Lumaparksvägen 7

120 31 Stockholm
Tel: +46 10 7225000
WSP Sverige AD

Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stoekltolm
www.wspgroup.sc
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Tabell Sammanställning av antal boende inom olika bullerkonturer för alternativ placering av skjutbana
Vapentyp

Ny skjutbana enligt
tillstånd

Förslag ny placering
alternativ 5

Förslag ny placering
alternativ 6

Boende
mom
55 dBA,I

Boende
mom
60 dBA,I

Boende
mom
55 dBA,I

Boende
mom
60 dBA,I

Boende
Boende
mom
mom
55 dBA,I 60 dBA,l

Ak4 7,62 mm

57

1

99

11

32

0

Ak5 5,56 mm

29

0

27

1

11

0

I befintligt tillstånd ingår redovisning av planerad ny skjutbana. Av diagrammet och tabellen ovan
framgår att placeringen av ny skjutbana enligt tillstående medför fän-e boende som kan förväntas bli
berörda än alternativ 5.
Alternativ 6 medför färre boende som kan förväntas bli berörda än det tillståndgivna förslaget av
placering av ny slrjutbana. Alternativet 6 innebär inga förhöjda olägenheter för människors hälsa
utifrån ett bullerperspektiv vid en jämförelse med det tillståndsgivna alternativet.
Generellt är inga boende berörda över riktvärdet för vardagar 7-22, lör,-sön och helgdagar 9- 22.
Endast ett fåtal är berörda över riktvärdet för natt. Skjutning under natt på skjutbana förväntas förekomma i mycket begränsad omfattning.
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Bilaga 1
AK4 skjutbana ny skjutriktning mot V (1101) (tillståndsgiven skjutbana)

Typ

52.5 57.5 62.5 67.5 72.5
>

<

>

52.5 57.5 62.5 67.5 72.5 77.5 77.5 55

>

>

>

>

>

60

65

70

75

67.5

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

16

2

0

0

0

0

38

33

0

0

0

0

53

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hyreshus (320)

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hyreshus (321)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hyreshus (325)

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hyreshus (326)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommun. vård (823)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommun. bad/sp (824)

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommun. skola (825)

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommun. kultur (826)

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Antal fast. ovan

635

69

44

0

0

0

0

80

12

0

0

0

0

Boende i fast. ovan

1236 53

28

0

0

0

0

53

1

0

0

0

0

Boende tot

1236 57

28

0

0

0

0

57

1

0

0

0

0

>

>

>

>

>

60

65

70

75

67.5

Lantbruk (120)

213

16

Småhus (220)

316

14

Fritidshus (221)

96

Småhus (222)

Ak5 skjutbana ny skjutriktning mot V (1109) (tillståndsgiven skjutbana)
Typ
52.5 57.5 62.5 67.5 72.5
>

<

>

52.5 57.5 62.5 67.5 72.5 77.5 77.5 55
Lantbruk (120)

220

10

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

Småhus (220)

324

15

1

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

Fritidshus (221)

113

48

6

0

0

0

0

35

0

0

0

0

0

Småhus (222)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hyreshus (320)

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hyreshus (321)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hyreshus (325)

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hyreshus (326)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommun. vård (823)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommun. bad/sp (824)

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommun. skola (825)

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommun. kultur (826)

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Antal fast. ovan

668

73

7

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

Boende i fast. ovan

1264 53

0

0

0

0

0

29

0

0

0

0

0

Boende tot

1264 57

0

0

0

0

0

29

0

0

0

0

0
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AK4 skjutbana förslag 5 skjutriktnlng mot 285 (1123)
Typ
52.5 57.5 62.5 67.5 72.5
>

<

>

52.5 57.5 62.5 67.5 72.5 77.5 77.5 55

>

>

>

>

>

60

65

70

75

67.5

Lantbruk (120)

435

21

7

2

0

0

0

20

5

0

0

0

0

Småhus (220)

1209 15

6

1

0

0

0

19

4

0

0

0

0

Fritidshus (221)

881

10

4

1

0

0

0

11

2

0

0

0

0

Småhus (222)

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hyreshus (320)

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hyreshus (321)

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hyreshus (325)

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hyreshus (326)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommun. v~rd (823)

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommun. bad/sp (824)

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommun. skala (825)

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommun. kultur (826)

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Antal fast. ovan

2566 46

17

4

0

0

0

50

11

0

0

0

0

Boende i fast. ovan

4334 101

27

0

0

0

0

99

11

0

0

0

0

Boende tot ·

4354 101

27

0

0

0

0

99

11

0

0

0

0

>

>

>

>

>

>

>

60

65

70

75

67.5

2

0

0

0

0

0

0

0

0

AK5 skjutbana förslag 5 skjutriktning mot 285 (1125)

Typ

52.5 57.5 62.5 67.5 72.5
<

52.5 57.5 62.5 67.5 72.5 77.5 77.5 55
Lantbruk (120)

446

13

5

1

0

0

0

9

Småhus (220)

1212 15

4

0

0

0

0

6

Fritidshus (221)

884

10

2

0

0

0

0

7

2

0

0

0

0

Småhus (222)

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hyreshus (320)

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hyreshus (321)

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hyreshus (325)

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hyreshus (326)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommun. vård (823)

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommun. bad/sp (824)

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommun. skola (825)

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommun. kultur (826)

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Antal fast. ovan

2583 38

11

0

0

0

22

5

0

0

0

0

Boende i fast. ovan

4364 87

11

0

0

0

0

27

1

0

0

0

0

Boende tot

4384 87

11

0

0

0

0

27

1

0

0

0

0
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AK4 skjutbana förslag 6 skjutriktning mot 285 (1124)
Typ

(

(

52 .5 57.5 62.5 67.5 72.5
>

>

>

>

>

77.5 55

60

65

70

75

67.5

<

>

52 .5 57.5 62 .5 67.5 72 .5 77.5

>

Lantbruk ( 120)

449

13

3

0

0

0

0

8

1

0

0

0

0

Småhus (220)

1214 13

4

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

Fritidshus (221)

886

8

2

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

Småhus (222)

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hyreshus (320)

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hyreshus (321)

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hyreshus (325)

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hyreshus (326)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommun . vård (823)

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommun . bad/spt (824)

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommun . skola (825)

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Komr:nun. kultur (826)

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Antal fast. ovan

2590 34

9

0

0

0

0

19

1

0

0

0

0

Boende i fast. ovan

4376 76

10

0

0

0

0

32

0

0

0

0

0

Boende tot

4396 76
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0

0

0

0
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0

0
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AK5 skjutbana förslag 6 skjutriktning mot 285 (1126)
Typ

52 .5 57.5 62 .5 67.5

72.5

<

52.5 57.5 62 .5 67.5 72 .5 77.5 77 .5 55

(

Lantbruk (120}

456

7

2

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

Småhus (220)

1224 7

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

Fritidshus (221)

892

3

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

Småhus (222)

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hyreshus (320)

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hyreshus (321)

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hyreshus (325)

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hyreshus (326)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommun . vård (823)

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommun . bad/sp (824)

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommun . skola (825)

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommun . kultur (826)

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Antal fast. ovan

2613 17

3

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

Boende i fast. ovan

4428 34

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

Boende tot

4448 34

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0
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Naturmiljö
Berggrunden inom Tofta skjutfält är sedimentär och består av kalksten som vilar på tidigare lagrad
märgelsten. Jordarterna är mestadels sand och grus samt mindre onu-åden med morän. Stora delar av
skjutfältet utgörs av hällmarker med kalkstenshällen i dagen eller med mycket tunnajordlager.
Skjutfältet hyser flera naturtyper typiska för Gotland. Här finns bland annat banskog, lövskog,
hällmarker, branter, sandstrand, myrar representerade. Samtidigt har omTådet mycket speciella del01måden med rik flora och fauna inklusive rödlistade arter. Generellt sett anses militära övningsfält
ha en positiv inverkan på naturen med mer individrik flora och fauna, jämfört med ekonomiskt exploaterade marker i omgivande ornJåden. Detta beror till stor del på att fältens skötsel i första hand
är imiktad på att tillgodose pedagogiska intressen för militära övningsändamål.
En nyckelbiotopsinventering pekar ut två nyckelbiotoper samt ett naturvärde lokaliserat mellan alternativ 5 och 6 för skjutbana, se figur nedan. De utpekade nyckelbiotoperna avser senvuxen gammal bmTSkog på svag mark respe~tive kalkhäll. I området finns även riklig med död ved. Naturvärdet avser bergbundna bestånd av han-blandskog (tallar och senvuxna granar).
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Figuren visar alternativ 6 samt utpekade nyckelbiotoper och naturvärde. Alternativ 5 är lokaliser'at
öster om nyckelbiotoperna och naturvärdet samt alternativ 6.
Sammanfattningsvis bedöms den nya lokaliseringen av skjutbanan enligt alternativ 6 inte medföra
betydande olägenheter på människors hälsa eller miljö utifrån här vidtagen utredning.
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Begäran om komplettering anmälan skjutbana, Tofta skjutfält
Generalläkaren har tagit del av anmälan om ny skjutbana för Tofta skjutfält och begär med
anledning av det in kompletterande uppgifter. Generalläkaren önskar en redogörelse för
alternativ lokalisering där riktvärdena inte överskrids alternativt en redovisning av
skyddsåtgärder som medför att riktvärdena inte överskrids. Observera att motiveringarna i
kompletteringarna kommer ligga till grund för tillsynsmyndighetens skälighetsbedömning.
I anmälan jämförs plats 6 (ny tänkt plats) med plats 1 (redan tillståndsgiven plats). I
jämförelsen konstateras att plats 6 är bättre än plats 1 ur bullersynpunkt och
Försvarsmakten gör bedömningen att anläggandet av skjutbanan inte kommer att medföra
några olägenheter av betydelse för människors hälsa. Dock ser Generalläkaren problem
med att jämföra dessa platser eftersom omfattningen på den kommande verksamheten
kommer att vara betydligt mer omfattande än den nu tillståndsgivna verksamheten, både
vad gäller antal skjutdagar och antal skott. I det gällande tillståndet tillåts inte
nattskjutningar, vilket medför att riktvärdena endast skulle tangerat riktvärdet vid
skjutning kvällstid. På den nu föreslagna platsen 6 kommer det lägre värdena i tabellen för
riktvärdet överskridas nattetid för 32 stycken boende vid skjutning med AK4 och 11
stycken boende vid skjutning med AK5.
I Naturvårdsverkets allmänna råd 2005:15 står det angivet att risk för överskridande av
angivna riktvärden för buller bör anses som ett skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd
kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vidare anges att vid
nyanläggning av skjutbana bör det lägre värdet i tabellen eftersträvas.
Skicka gärna svaret via epost till exp-gl@mil.se
Med vänliga hälsningar
Generallakaren

Annette Gidlöw
GL Tillsyn
HKV GL Tillsyn
107 85 Stockholm
Besöksadress: Tegeluddsvägen 100
Telefon: 08-562 816 59
e-post: annette.gidlow@mil.se
Tänk på miljön innan du skriver ut det här e-postmeddelandet.
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Komplettering av anmälan skjutbana, Tofta skjutfält
(1 bilaga)

Generalläkaren har begärt komplettering av Försvarsmaktens anmälan om ny lokalisering av
tillståndsgiven skjutbana på Tofta skjutfält, datum och diarienr enligt ovan.
Verksamhetens omfattning
Försvarsmaktens anmälan avseende skjutbanan på Tofta skjutfält avser endast frågan om
lokalisering av skjutbanan, inte förändrad omfattning eller utformning av
skjutverksamheten vid skjutbanan. Försvarsmakten har genom Miljöprövningsdelegationens
beslut daterat 2010-06-24 tillstånd till att bedriva verksamhet vid skjutbanan enlig
tillståndsgiven totalram (med undantag för nattskjutning) om 85 vardagar och 40 helgdagar.
Detta förändras inte genom Försvarsmaktens anmälan. Förändrad omfattning får behandlas i
kommande tillståndsprocess för Tofta skjutfält, då Försvarsmakten erhållit nya uppdrag för
Tofta skjutfält innebärande bl.a. bildandet av 18:e stridsgruppen, av riksdag och regering.
I förhållande till det uppdrag som Försvarsmakten fått av riksdag och regering med ökad
övnings- och utbildningsverksamhet, utökning av Hemvärnet och etablering av 18:e
stridsgruppen på Gotland, är det inte en lämplig lösning att placera skjutbanan enligt
tillståndsgiven lokalisering. I förhållande till den kommande utökning av verksamhet som
kommer att ske på Tofta skjutfält (däri inkluderat den södra delen av fältet som återtagits som
skjutfält) och det bibehållna behovet av att öva under realistiska förhållanden, är en förändrad
lokalisering av skjutbanan alltjämt påkallad.

(KTR)
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet

Ledningsregementet
Pl 920
749 81 Enköping

Enköpings garnison

0171-15 70 00

0171-15 70 44

exp-ledr@mil.se
www.forsvarsmakten.se/ledr

Yttrande
LEDNINGSREGEMENTET

Datum

2016-06-30

Beteckning

FM2016-4026:17

Sida 2 (4)

Lokalisering
På Tofta skjutfält övar Försvarsmakten förmågan att bedriva väpnad strid. Denna förmåga
övas genom realistiska scenarion. Det bedrivs således verksamhet med framryckning över
skjutfältet. Detta sker bl.a. genom enskild soldat/grupps/plutons framryckning med skjutning
med eldhandvapen till kompaniförbands (150-300 pers.) framryckning med samtidig
skjutning genom nyttjande av samtliga ingående vapenslag, stridsvagnar och med understöd
av flygförband (stridsflyg och helikopter). För att denna typ av verksamhet ska vara möjlig att
bedriva på Toftafältet krävs fysisk yta att förfoga över utan fasta hinder och med tillräckliga
riskområden. Detta innebär att aktuell skjutbana inte kan placeras mitt på skjutfältet eller
längre västerut än redovisat alternativ, eftersom detta skulle hindra Försvarsmakten att öva
förmågan att bemöta ett väpnat angrepp under realistiska förhållanden. Tillståndsgiven
lokalisering ligger idag, med det nya uppdrag som Försvarsmakten har för skjutfältet, mitt i
framtida stridsvagnsstråk. Generalläkaren har efterfrågat en redogörelse för alternativ
lokalisering där riktvärdena inte överskrids. Att inlämna underlag på efterfrågat alternativ är
inte möjligt, eftersom det inte är ett realistiskt alternativ på skjutfältet för ny lokalisering av
skjutbanan.
Försvarsmaktens skjutverksamhet medför en ljudutbredning utanför skjutfältet gränser.
Försvarsmakten har att finna en lokalisering av skjutbanan, som inte hindrar den övriga
verksamhet som ska bedrivas på skjutfältet, men som också i största möjliga mån är ett
godtagbart alternativ utifrån påverkan på människors hälsa och miljö. Enligt
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor, NFS 2005:15, gäller riktvärdet 6570 dBAI vid nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av bana helgfri måndag-fredag (dag
och kvällstid kl 07-22) samt lördag, söndag och helgdag (dagtid kl 09-19) samt riktvärdet 6065 dBAI lördag, söndag och helgdag (kvällstid kl 19-22). Enligt Naturvårdsverkets allmänna
råd om buller från skjutbanor, fastställer verket riktvärden för bedömning om lämplig
bullerbegränsning vid skjutbanor. Naturvårdsverket meddelar även att värdena bör gälla i
varje punkt utomhus vid de byggnader som anges i tabellerna samt att riktvärdena bör
tillämpas på de ljudnivåer som uppkommer vid skjutning med de vapen- och
ammunitionstyper som ger högsta ljudemissionen. Naturvårdsverket konstaterar
att ”Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje
enskilt fall. Särskilda skäl kan medför att avsteg kan göras, såväl uppåt som nedåt, från de
angivna riktvärdena.” Naturvårdsverket konstaterar vidare att ”vid nyanläggning eller
väsentlig ombyggnad av bana bör det lägre värdet i tabellen eftersträvas.”
I fråga om störningar för människor hänvisar Försvarsmakten till prop. 1993/94:215,
handlingsplan mot buller s 40, sjätte och sjunde stycket: ”Möjligheterna att minska buller
från militär verksamhet kan emellertid i flera fall vara begränsade om inte de
bullerbegränsande åtgärderna i alltför hög grad skall inverka menligt på verksamheten som
sådan.
Det finns ett övergripande samhällsintresse av att Försvarsmakten effektivt bl.a. kan utbilda
och öva krigsförband i fred. Buller är därför ett område där, enligt regeringens mening,
toleransen måste vara högre i förhållande till det militära försvaret än i förhållande till
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annan verksamhet i samhället. I det fortsatta detaljarbetet med att begränsa buller från
militär verksamhet är det nödvändigt att detta beaktas.”
Tillståndsgiven lokalisering har varit omdebatterad i föregående tillståndsprocess. Detta med
hänsyn till att Region Gotland i sin komplettering till överklagande, daterat 2010-08-31, dnr
KS2009/0082-42, särskilt pekat på den lokalisering som Försvarsmakten erhöll tillstånd för.
Försvarsmakten har därför undersökt sex olika lokaliseringsalternativ, vilka kan medge
fortsatt verksamhet på skjutfältet. Alternativ 6 valdes då detta innebar minsta möjliga
påverkan på människors hälsa och miljö och en lämplig placering i förhållande till den övriga
verksamhet som Försvarsmakten har att bedriva på skjutfältet. Genom bilagd rapport
upprättad av WSP, redovisas ett förtydligande avseende ljudpåverkan från alternativ 6 samt
de övriga fyra alternativen utifrån påverkan på människors hälsa och miljö, se bilaga 1.
Noteras kan att 55-kurvan inte är redovisad. Detta beror på att det inte finns tillstånd för
någon nattskjutning på skjutbanan enligt befintligt tillstånd.
Genom föregående anmälan har Försvarsmakten redogjort för fördelarna med alternativ 6 i
förhållande till tillståndsgivet alternativ. Alternativ 6 är ett klart bättre alternativ i förhållande
till den övriga verksamhet som Försvarsmakten har att bedriva på skjutfältet, med anledning
av kommande utökning men också utifrån antalet bullerutsatta boenden. Av WSP:s rapport
framgår också bullerkurvor för alternativ 6, vilka utvisar att ljudutbredningen utanför
skjutfältets gränser är begränsad.
Skyddsåtgärder
Försvarsmaktens anmälan avseende skjutbanor omfattar såsom ovan nämnts endast en
förändrad lokalisering. Eventuella frågor om försiktighetsåtgärder kopplat till verksamheten
får prövas i kommande tillståndsprocess.
Det kan dock nämnas att Försvarsmakten anser att det inte är meningsfullt att vidta några
särskilda skyddsåtgärder för alternativ 6, eftersom inga boende berörs av ljudnivåer över 60
dBAI från skjutverksamheten. Detta gäller för både AK4 och AK5.
Trygg, Katarina
Chef för Miljöprövningsenheten
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.
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PM 10228624 Tofta skjutfält 2016-06-29
Sammanställning av beräkningar olika alternativ för skjutbana vid Tofta
skjutfält
WSP har i uppdrag av Försvarsmakten att beräkna bullerutbredningen för olika alternativa placering
av skjutbanan på Tofta skjutfält. Nedan redovisas en figur med redovisning av studerade alternativ.
Verksamheten på ny skjutbana innefattas i en tillståndsgiven totalram om 125 skjutdagar. Nattskjutning på skjutbanan är inte tillåten enligt tillståndet.
Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 2005:15 är det 65 dBA,I vardagar 07-22, dagtid lör-, sönoch helgdagar 09 ± 19 samt 60 dBA,I kvällar lör-, sön- och helgdagar 19 ± 22 som gäller. Beroende
på att det i gällande tillstånd inte är tillåtet att skjuta nattetid är inte riktvärdet för natt enligt de allmänna råden tillämpbart.
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I en tabell nedan redovisas boende inom olika bullerkonturer och sedan i bilagan tillhörande tabeller
där det även framgår vilka olika fastighetstyper som berörs.

WSP Sverige AB
Lumaparksvägen 7
120 31 Stockholm
Tel: +46 10 7225000
WSP Sverige AB
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
www.wspgroup.se
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Figuren redovisar de olika alternativa lokaliseringarna av skjutbanan som studerats.
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Tabell Sammanställning av antal boende inom olika bullerkonturer för alternativ placering av
skjutbana med olika skjutriktningar.
Alternativ

Markering i
figur

Ny skjutbana enligt befintligt tillstånd

Enl tills

Skjutbana alt. 1 skjutriktning 200°

Ak4 7,62 mm
Boende
inom
60 dBA,I

Ak5 5,56 mm
Boende
inom
65 dBA,I

Boende
inom
60 dBA,I

Boende
inom
65 dBA,I

1

0

0

0

1: bana V

170

74

95

48

Skjutbana alt. 1 skjutriktning 220°

1: bana V

133

37

74

20

Skjutbana alt. 1 skjutriktning 245°

1: bana V

95

13

58

5

Skjutbana alt. 1 skjutriktning 270°

1: bana V

64

10

56

3

Skjutbana alt. 1 skjutriktning 295°

1: bana V

73

46

62

12

Skjutbana alt. 1 skjutriktning 320°

1: bana V

79

63

75

48

Skjutbana alt. 1 skjutriktning 345°

1: bana V

98

75

84

61

Skjutbana alt. 2 skjutriktning 235°

2: Tjautgr.

10

1

6

0

Skjutbana alt. 2 skjutriktning 270°

2: Tjautgr.

6

0

1

0

Skjutbana alt. 3 skjutriktning 220°

3: Burs

76

21

66

13

Skjutbana alt. 3 skjutriktning 255°

3: Burs

35

12

21

7

Skjutbana alt. 4 skjutriktning 235°

4: Läge syd

9

0

0

0

Skjutbana alt. 4 skjutriktning 270°

4: Läge syd

0

0

0

0

Skjutbana alt. 5 skjutriktning 285°

Förslag 5

11

0

1

0

Skjutbana alt. 6 skjutriktning 285°

Förslag 6

0

0

0

0
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I befintligt tillstånd ingår redovisning av planerad ny skjutbana.
Med avseende på verksamheten är alternativ 1 det mest önskvärda. Alternativ 1 berör dock betydligt
fler boende än tillståndsgiven skjutbana och är därför ej ett lämpligt alternativ för ny lokalisering.
Alternativ 4 medför lägst antal berörda men kräver väsentlig ändring av en vägsträckning och förordas därför inte av Försvarsmakten.
Av tabellen ovan framgår att placeringen av ny skjutbana enligt befintligt tillstående medför färre
boende som kan förväntas bli berörda än alternativ 5.
Alternativ 6 medför färre boende som kan förväntas bli berörda än det tillståndgivna förslaget av
placering av ny skjutbana. Alternativet 6 innebär inga förhöjda olägenheter för människors hälsa
utifrån ett bullerperspektiv vid en jämförelse med det tillståndsgivna alternativet.
Generellt är inga boende berörda över riktvärdet för alternativet 6 för vardagar 7-22, lör,-sön och
helgdagar 9- 22.
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Naturmiljö
Berggrunden inom Tofta skjutfält är sedimentär och består av kalksten som vilar på tidigare lagrad
märgelsten. Jordarterna är mestadels sand och grus samt mindre områden med morän. Stora delar av
skjutfältet utgörs av hällmarker med kalkstenshällen i dagen eller med mycket tunna jordlager.
Skjutfältet hyser flera naturtyper typiska för Gotland. Här finns bland annat barrskog, lövskog,
hällmarker, branter, sandstrand, myrar representerade. Samtidigt har området mycket speciella delområden med rik flora och fauna inklusive rödlistade arter. Generellt sett anses militära övningsfält
ha en positiv inverkan på naturen med mer individrik flora och fauna, jämfört med ekonomiskt exploaterade marker i omgivande områden. Detta beror till stor del på att fältens skötsel i första hand
är inriktad på att tillgodose pedagogiska intressen för övningsändamål.
Samtliga alternativ för lokalisering av ny skjutbana, inkluderat befintlig tillstånd för skjutbana, faller
inom riksintresse för vindkraft. Riksintresse för vindkraft omfattar dock ett relativt stort område av
Tofta skjutfält. Förutom riksintresse för vindkraft berörs även samtliga alternativ riksintresse enligt
4 kap 2 § miljöbalken, hela Gotland, samt riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap 9 § miljöbalken.
De olika alternativen för skjutbana har relativt likvärdiga förutsättningar vad gäller naturvärden.
Skjutbana alternativ 1
Inom lokalisering av skjutbana alternativ 1 finns utpekat nyckelbiotoper samt naturvärde. De utpekade nyckelbiotoperna avser senvuxen gammal barrskog på svag mark respektive kalkhäll. I området finns även riklig med död ved. Naturvärdet avser bergbundna bestånd av barrblandskog (tallar
och senvuxna granar).
Utöver detta står inte alternativ 1 står inte i konflikt med annan skyddad mark eller forn- och kulturlämningar.
Området är sedan tidigare nyttjad för skjutverksamhet. De arter som vistas i området har därmed
också en vana av skjutverksamheten.
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Skjutbana alternativ 2
Alternativ 2 står inte i konflikt med förekomst av nyckelbiotoper, annan skyddad mark eller fornoch kulturlämningar.
Området är sedan tidigare nyttjad för skjutverksamhet. De arter som vistas i området har därmed
också en vana av skjutverksamheten.
Skjutbana alternativ 3
Alternativ 3 står inte i konflikt med förekomst av nyckelbiotoper, annan skyddad mark eller fornoch kulturlämningar. Strax norr om utpekat område vid Burs finns ett antal fornlämningar.
Skjutbana alternativ 4
Alternativ 4 står inte i konflikt med förekomst av nyckelbiotoper, annan skyddad mark eller fornoch kulturlämningar.
Området är sedan tidigare nyttjad för skjutverksamhet. De arter som vistas i området har därmed
också en vana av skjutverksamheten.
Skjutbana alternativ 5
Inom lokalisering av skjutbana alternativ 5 finns utpekat nyckelbiotoper samt naturvärde. De utpekade nyckelbiotoperna avser senvuxen gammal barrskog på svag mark respektive kalkhäll. I områ-
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det finns även riklig med död ved. Naturvärdet avser bergbundna bestånd av barrblandskog (tallar
och senvuxna granar).
Utöver detta står inte alternativ 5 står inte i konflikt med annan skyddad mark eller forn- och kulturlämningar.
Skjutbana alternativ 6
Alternativ 6 står inte i konflikt med annan skyddad mark eller forn- och kulturlämningar.
Området är sedan tidigare nyttjad för skjutverksamhet. De arter som vistas i området har därmed
också en vana av skjutverksamheten.
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Strax öster om den planerade skjutbanan, alternativ 6, finns 2 områden med nyckelbiotoper samt ett
område med naturvärde, se figur nedan. De utpekade nyckelbiotoperna avser senvuxen gammal
barrskog på svag mark respektive kalkhäll. I området finns även riklig med död ved. Naturvärdet
avser bergbundna bestånd av barrblandskog (tallar och senvuxna granar). Skjutbanorna kommer att
uppföras utanför områdena i västlig riktning.
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Figuren visar de olika alternativt av skjutbanan samt utpekade nyckelbiotoper och naturvärde. Alternativ 5 är lokaliserat öster om nyckelbiotoperna och naturvärdet samt alternativ 6.
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Uppdragsnr: 10228624

Beräkningsalternativ: Ny skjutbana enligt befintligt tillstånd AK4 (1101)
Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
11
16
53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
53
57

>
60
0
2
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
1
1

>
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beräkningsalternativ: Ny skjutbana enligt befintligt tillstånd AK5 (1109)
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Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
5
10
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
29
29

>
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bilaga 1
FM2016-4026:17

2 (17)

Uppdragsnr: 10228624

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 1 skjutriktning 200° AK4 (1105)
Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
74
64
33
0
1
0
0
0
0
0
0
1
173
334
334

>
60
34
31
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79
170
170

>
65
17
12
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
74
74

>
70
7
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
7
7

>
75
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 1 skjutriktning 200° AK5 (1113)
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Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
42
40
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101
213
213

>
60
20
17
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
95
95

>
65
10
10
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
48
48

>
70
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
4

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Uppdragsnr: 10228624

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 1 skjutriktning 220° AK4 (1104)
Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
56
48
23
0
1
0
0
0
0
0
0
1
129
258
258

>
60
28
22
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
133
133

>
65
12
8
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
37
37

>
70
6
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
4
4

>
75
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 1 skjutriktning 220° AK5 (1112)
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Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
33
28
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
157
157

>
60
16
14
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
74
74

>
65
7
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
20
20

>
70
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Uppdragsnr: 10228624

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 1 skjutriktning 245° AK4 (1103)
Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
39
30
16
0
1
0
0
0
0
0
0
1
87
180
180

>
60
19
17
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
95
95

>
65
8
4
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
13
13

>
70
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
1

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 1 skjutriktning 245° AK5 (1111)
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Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
27
21
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
120
120

>
60
11
13
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
58
58

>
65
5
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
5
5

>
70
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Uppdragsnr: 10228624

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 1 skjutriktning 270° AK4 (1102)
Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
35
23
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
143
143

>
60
12
14
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
64
64

>
65
7
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
10
10

>
70
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
1

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 1 skjutriktning 270° AK5 (1110)
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Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
23
17
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
100
100

>
60
9
13
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
56
56

>
65
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
3
3

>
70
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Uppdragsnr: 10228624

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 1 skjutriktning 295° AK4 (1106)
Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
37
23
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
130
130

>
60
17
16
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
73
73

>
65
5
12
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
46
46

>
70
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
6
6

>
75
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 1 skjutriktning 295° AK5 (1114)
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Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
25
17
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
86
86

>
60
12
13
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
62
62

>
65
4
2
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
12
12

>
70
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Uppdragsnr: 10228624

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 1 skjutriktning 320° AK4 (1107)
Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
41
40
56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137
160
164

>
60
22
15
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
79
79

>
65
9
14
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
63
63

>
70
3
2
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
12
12

>
75
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 1 skjutriktning 320° AK5 (1115)
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Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
31
18
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
93
93

>
60
15
15
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
75
75

>
65
3
12
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
48
48

>
70
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
3
3

>
75
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1

Bilaga 1
FM2016-4026:17

8 (17)

Uppdragsnr: 10228624

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 1 skjutriktning 345° AK4 (1108)
Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
47
113
90
0
0
0
1
0
0
0
0
0
251
339
343

>
60
32
19
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67
98
98

>
65
16
15
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
75
75

>
70
4
12
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
49
49

>
75
2
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
8
8

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 1 skjutriktning 320° AK5 (1116)

\\ser71sth1se.se.wspgroup.com\Projects\3750\2016\10228624 - Tofta skjutfält\3_Dokument\PM
10228624 Beräkning och bedömning av olika lokaliseringar av skjutbana vid Tofta skjutfält 201606-30.docx
Mall: Memo.dot ver 1.0

Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
34
20
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
101
101

>
60
21
16
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
84
84

>
65
9
12
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
61
61

>
70
3
9
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
38
38

>
75
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1

Bilaga 1
FM2016-4026:17

9 (17)

Uppdragsnr: 10228624

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 2 skjutriktning 235° AK4 (1120)
Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
26
19
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
115
115

>
60
6
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
10
10

>
65
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1

>
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 2 skjutriktning 235° AK5 (1194)
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10228624 Beräkning och bedömning av olika lokaliseringar av skjutbana vid Tofta skjutfält 201606-30.docx
Mall: Memo.dot ver 1.0

Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
11
14
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
62
62

>
60
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
6
6

>
65
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

>
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bilaga 1
FM2016-4026:17

10 (17)

Uppdragsnr: 10228624

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 2 skjutriktning 270° AK4 (1119)
Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
14
20
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
68
68

>
60
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
6
6

>
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 2 skjutriktning 270° AK5 (1193)
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10228624 Beräkning och bedömning av olika lokaliseringar av skjutbana vid Tofta skjutfält 201606-30.docx
Mall: Memo.dot ver 1.0

Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
5
4
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
14
14

>
60
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1

>
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bilaga 1
FM2016-4026:17

11 (17)

Uppdragsnr: 10228624

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 3 skjutriktning 220° AK4 (1118)
Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
40
24
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
123
123

>
60
20
15
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
76
76

>
65
7
5
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
21
21

>
70
1
4
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
8
8

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 3 skjutriktning 220° AK5 (1192)
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10228624 Beräkning och bedömning av olika lokaliseringar av skjutbana vid Tofta skjutfält 201606-30.docx
Mall: Memo.dot ver 1.0

Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
28
16
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
87
87

>
60
13
15
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
66
66

>
65
5
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
13
13

>
70
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
5
5

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bilaga 1
FM2016-4026:17

12 (17)

Uppdragsnr: 10228624

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 3 skjutriktning 255° AK4 (1117)
Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
26
31
66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123
126
130

>
60
14
9
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
35
35

>
65
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
12
12

>
70
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
5

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 3 skjutriktning 255° AK5 (1191)
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10228624 Beräkning och bedömning av olika lokaliseringar av skjutbana vid Tofta skjutfält 201606-30.docx
Mall: Memo.dot ver 1.0

Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
22
25
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
109
113

>
60
12
5
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
21
21

>
65
1
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
7

>
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bilaga 1
FM2016-4026:17

13 (17)

Uppdragsnr: 10228624

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 4 skjutriktning 235° AK4 (1122)
Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
17
8
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
62
62

>
60
4
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9
9

>
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 4 skjutriktning 235° AK5 (1196)
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10228624 Beräkning och bedömning av olika lokaliseringar av skjutbana vid Tofta skjutfält 201606-30.docx
Mall: Memo.dot ver 1.0

Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
7
5
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
17
17

>
60
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

>
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bilaga 1
FM2016-4026:17

14 (17)

Uppdragsnr: 10228624

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 4 skjutriktning 270° AK4 (1121)
Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
4
6
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
17
17

>
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 4 skjutriktning 270° AK5 (1195)
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10228624 Beräkning och bedömning av olika lokaliseringar av skjutbana vid Tofta skjutfält 201606-30.docx
Mall: Memo.dot ver 1.0

Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0

>
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bilaga 1
FM2016-4026:17

15 (17)

Uppdragsnr: 10228624

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 5 skjutriktning 285° AK4 (1123)
Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
20
19
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
99
99

>
60
5
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
11
11

>
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 5 skjutriktning 285° AK5 (1125)
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10228624 Beräkning och bedömning av olika lokaliseringar av skjutbana vid Tofta skjutfält 201606-30.docx
Mall: Memo.dot ver 1.0

Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
9
6
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
27
27

>
60
2
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
1

>
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bilaga 1
FM2016-4026:17

16 (17)

Uppdragsnr: 10228624

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 6 skjutriktning 285°, skjutavstånd 300 m AK 4 (1124)
Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
8
7
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
32
32

>
60
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

>
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 6 skjutriktning 285°, skjutavstånd 300 m AK 5 (1126)
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10228624 Beräkning och bedömning av olika lokaliseringar av skjutbana vid Tofta skjutfält 201606-30.docx
Mall: Memo.dot ver 1.0

Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
3
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
11
11

>
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bilaga 1
FM2016-4026:17

17 (17)

Uppdragsnr: 10228624

Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 6 skjutriktning 285°, skjutavstånd 200 m AK4 ( 1199)
Typ
Lantbruk (120)
Småhus (220)
Fritidshus (221)
Småhus (222)
Hyreshus (320)
Hyreshus (321)
Hyreshus (325)
Hyreshus (326)
Kommun. vård (823)
Kommun. bad/sport (824)
Kommun. skola (825)
Kommun. kultur (826)
Antal fast. ovan
Boende i fast. ovan (2004)
Boende tot (2004)

>
55
4
6
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
17
17

>
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

>
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Beräkningsalternativ: Skjutbana alt. 6 skjutriktning 285°, skjutavstånd 200 m AK5 ( 1200)
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/572
17 oktober 2016

Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Samråd och remiss avseende utpekande av områden av
riksintresse för friluftslivet
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att till Naturvårdsverket inlämna upprättat förslag till
yttrande.

Sammanfattning

Samtliga länsstyrelser i landet fick under 2012 i uppdrag från Naturvårdsverket att se
över och föreslå nya områden för riksintresse för friluftsliv. Det resulterade i att
Länsstyrelsen på Gotland under 2013 lämnade förslag på större revideringar av fem
av de sex befintliga områdena samt förslag på åtta nya riksintresseområden, totalt 14
områden.
Trots att processen inleddes 2012 har Region Gotland formellt sett inte fått tillgång
till förslaget förrän det är klart och presenterat av Naturvårdsverket. Enligt uppgift
från länsstyrelsen bygger dock Naturvårdsverkets förslag på tidigare förslag från
länsstyrelsen. Myndigheterna har med andra ord ”gått om varandra”.
Ledningskontoret föreslår i detta läge regionstyrelsen att prioritera länsstyrelsens
remiss.
Ledningskontoret har på uppdrag av arbetsutskottet skrivit ett förslag till yttrande till
Naturvårdsverket som i korthet beskriver att regionstyrelsen är kritisk till
samrådsförfarandet när det gäller det nya förslaget till riksintresseområden för
friluftsliv på Gotland.

Ärendebeskrivning

Samtliga länsstyrelser i landet fick under 2012 i uppdrag från Naturvårdsverket att se
över och föreslå nya områden för riksintresse för friluftsliv. Det resulterade i att
Länsstyrelsen på Gotland under 2013 lämnade förslag på större revideringar av fem
av de sex befintliga områdena samt förslag på åtta nya riksintresseområden, totalt 14
områden. Samtliga framgår av bilaga 1.
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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 2016/572

Det finns ingen registrerad handling i regionstyrelsens diarium som visar att något
samråd skett kring revideringar eller nya tillkommande riksintresseområden för
friluftsliv före 2 september 2016.
Den 7 september registreras ett parallellt ärende (RS 2016/582) från Länsstyrelsen på
Gotland, gällande två av de aktuella områdena. Anledningen till att just dessa två
områden – ”Gotlandskusten” respektive ”Nordöstra Gotlands kust och skärgård” –
skickades på samråd är att dessa, enligt länsstyrelsen, har större geografiska
justeringar jämfört med tidigare förslag än övriga områden. Det förstnämnda
området omfattar hela kustlinjen upp till 500 meter på land medan det sistnämnda är
ett nytt område där ett förslag till marint reservat är under utarbetande.
Det har med andra skett ett utbyte av förslag mellan Naturvårdsverket och
Länsstyrelsen på Gotland vid ett flertal tillfällen, vilket gör ärendet svåröverblickbart.
Enligt Länsstyrelsen ägde en workshop rum 2013, med bland annat deltagare från
Region Gotland, men Länsstyrelsen har inte kunnat presentera någon dokumentation
kring vilka övriga parter som deltog, vilka synpunkter som förde fram och hur dessa
har beaktats.
Efter kontakt med länsstyrelsen har nu Region Gotland fått tillgång till förslaget i sin
helhet. De sista delarna levererades 14 oktober 2016.
Bedömning

I och med att Ledningskontoret har utverkat förlängd remisstid och fått tillgång till
den slutgiltiga versionen av förslaget från länsstyrelsen, bedömer Ledningskontoret
att ett samlat remissyttrande är möjligt att göra till länsstyrelsen 16 december.
Ledningskontoret avser att återkomma med ett förslag till regionstyrelsens
sammanträde den 14 december.
Ledningskontoret har på uppdrag av arbetsutskottet skrivit ett förslag till yttrande till
Naturvårdsverket som i korthet beskriver att regionstyrelsen är kritisk till
samrådsförfarandet när det gäller det nya förslaget till riksintresseområden för
friluftsliv på Gotland.
Beslutsunderlag

Remiss och samråd avseende utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet rapport, MKB och bilagor rörande Gotland. Naturvårdsverket
Tjänsteskrivelse RS 2016/572 Samråd och remiss avseende utpekande av områden av
riksintresse för friluftslivet

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Byggnadsnämnden
Bilaga 1 Förslag till riksintresse för friluftsliv inom Gotlands län, enligt 3 kap 6§ MB
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/572

Bilaga 1

Förslag till riksintresse för friluftsliv inom Gotlands län, enligt 3 kap 6§ MB
Befintliga områden:

FI 01 Fårö
FI 02 Östergarnslandet
FI 03 Storsudret
FI 04 Gotlandskusten
FI 05 Gotska Sandön
FI 06 Karlsöarna

Naturvårdsverkets förslag till tillkommande områden:

FI 07 Bästeträsk med omnejd
FI 08 Nordöstra Gotlands kust och skärgård
FI 09 Hejnum Hällar med omnejd
FI 10 Follingbohöjdens friluftsområde
FI 11 Lojsta Hed
FI 12 Lojsta slott med träsken
FI 13 Kulturreservatet Norrbys i Väte och naturreservatet Bäcks
FI 14 Östergarnsholm
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Regionstyrelsen

Ärende RS 2016/572
27 oktober 2016

Ert ärendenr

Naturvårdsverket

NV-04528-15

106 48 Stockholm

Samråd och remiss avseende utpekande av områden av
riksintresse för friluftslivet
Region Gotland har beretts tillfälle att yttra sig i rubricerat ärende.
Inledningsvis kan regionstyrelsen konstatera att förslaget till utpekande av nya
områden av riksintresse för friluftslivet inom Gotlands län helt nyligen blivit
färdigställt i detalj. Enligt uppgift från Länsstyrelsen på Gotland bygger det
remitterade förslaget från Naturvårdsverket, när det gäller Gotlands län, för
några av områdenas gränser, på ett tidigare förslag från länsstyrelsen. Dessa
gränser överensstämmer inte helt med länsstyrelsens slutliga förslag.
Regionstyrelsen har inte, under alla de år förslaget förberetts, getts möjlighet att
lämna synpunkter. Först 14 oktober 2016 fick Region Gotlands tjänstemän
tillgång till det slutgiltiga förslagets exakta gränser för samtliga områden.
I praktiken har detta inneburit att tiden för handläggning och politisk hantering
inom Region Gotland av Naturvårdsverkets remiss blivit obefintlig, något som
regionstyrelsen finner oacceptabelt. RS är väl medveten om att
riksintresseutpekande i första hand är en statlig angelägenhet, där länsstyrelsen
har det regionala uppsiktsansvaret enligt miljöbalkens tredje kapitel, men lagen
föreskriver att revideringar av befintliga områden och utpekande av nya ska ske
”i dialog med kommuner och allmänhet”.
Därmed uppstår frågan hur denna dialog ska gå till. Länsstyrelsen har uppgett
att en workshop kring det tidigare förslaget troligtvis genomfördes 2013.
Länsstyrelsen har inte kunnat presentera någon dokumentation kring vilka
parter som deltog, vilka synpunkter som förde fram och hur dessa har beaktats.
Även om lagen inte kräver det, är det också oklart varför det inte skedde någon
mer formell samrådsremiss vid denna tidpunkt, utan först två år senare och då
bara inledningsvis för två av de fjorton områdena (senare kompletterat med
samtliga områden). Även om alla områdens exakta gränser uppenbarligen inte
var fastställda 2014, bör detta varit skäl nog att samråda kring förslaget som
sådant.
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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
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Utpekandet av riksintresse för friluftsliv är en viktig komponent för Gotlands
att ta hänsyn till i bygglovsprövande och planläggning enligt plan- och
bygglagen. Inte minst mot bakgrund av att regionen både har ett högt
exploateringstryck och en stor och viktig besöksnäring. Som myndighet med
ansvar för regional utveckling känns det djupt oroande att staten utpekar
riksintressen, men i praktiken – varken under beredning eller när ett förslag
finns framtaget – ges tid för en dialog med den lokalt högsta politiska
beslutsnivån, en dialog som dessutom föreskrivs i lagen. Speciellt mot
bakgrund av det är ett omfattande förslag, med åtta helt nya områden och
större revideringar av fem av de sex befintliga.
Det faller därför på sin egen orimlighet att Region Gotland ska kunna
presentera ett remissvar på Naturvårdsverkets förslag när regionstyrelsen ännu
inte fått se förslagets slutgiltiga version och än mindre har beretts möjlighet att
samråda kring det. Inte heller har det funnits möjlighet för regionstyrelsen att
ge andra nämnder inom Region Gotland tillgång till förslaget och inhämta
deras synpunkter.
Region Gotland har begärt och också fått förlängd remisstid för förslaget från
länsstyrelsen och avser att senare i höst lämna remissvar på förslaget i sin
helhet.

Region Gotland

Björn Jansson
ordförande
Peter Lindvall
regiondirektör
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Karlsson, Ulrika
Tel: 010-698 14 89
Ulrika.karlsson
@naturvardsverket.se

2016-09-02

Ärendenr:
NV-04528-15

Riksintressemyndigheter
Samtliga länsstyrelser
Samtliga kommuner
Friluftsorganisationer

Samråd och remiss avseende utpekande av områden av riksintresse för
friluftslivet
Naturvårdsverket inbjuder till samråd enligt miljöbalkens 6 kap. om förslag till
miljökonsekvensbeskrivning av förslaget till utpekande av områden av
riksintresse för friluftslivet, tillika samråd i enlighet med 2 § förordningen
(1998:896) om hushållning med mark och vatten.
Bakgrund
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är ansvariga
myndigheter enligt 2 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och
vattenområden (hushållningsförordningen) att ”lämna uppgifter i skriftlig form
till länsstyrelserna om områden som myndigheterna bedömer vara av riksintresse
enligt 3 kap. miljöbalken” (vanligen benämnt utpekande av riksintresse).
Naturvårdsverket och HaV fick tillsammans med länsstyrelserna i regleringsbrev
för 2012 och 2013 i uppdrag att genomföra en översyn av riksintressena för
friluftsliv. Länsstyrelserna lämnade i början av 2014 förslag på vilka områden de
ansåg borde vara av riksintresse för friluftsliv. Regeringsuppdraget rapporterades
till regeringen i juni 2014. Av 2 § hushållningsförordningen framgår även att
samråd ska ske med Boverket samt de länsstyrelser och andra
(riksintresse)myndigheter som är berörda.
Innan beslut tas om utpekande av nya områden genomförs en miljöbedömning
enligt 6 kap. 11 § miljöbalken av förslagen. Miljökonsekvensbeskrivningen ska
innehålla vissa utpekade uppgifter enligt 6 kap. 12 § miljöbalken. Dessa ska
behandlas i en omfattning som är rimlig med hänsyn till vad som anges i 13 §
samma kapitel. Naturvårdsverket har anlitat Enetjärn Natur AB för detta, med
Tryggve Sigurdson och Johanna Ersborg som huvudsakliga utredare.
Naturvårdsverkets arbetsgrupp har bestått av Ulrika Karlsson och Egon
Enocksson.
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Samrådets omfattning
Detta samråd består dels av rapporten Översyn av områden av riksintersse för
friluftslivet med dithörande bilagor (hämtas på Naturvårdsverkets webbplats)
med länsvis uppdelade värdebeskrivningar och kartor för respektive föreslaget
nytt område samt befintliga områden med föreslagna väsentliga förändringar,
dels av Miljökonsekvensbeskrivning, samrådshandling där
miljökonsekvenserna av utpekandet av de föreslagna nya områdena och de
väsentligt förändrade områdena bedöms samlat på en övergripande nivå.
Till samrådet bifogas också resultatet av tidigare avgränsningssamråd.
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer efter samrådet att kompletteras med en
samrådsredogörelse.
Samrådsdokumenten inklusive de enskilda föreslagna områdena kan hämtas på
Naturvårdsverkets webbplats under
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Remisser-ochYttranden/Remisser/Pagaende-remisser/Samrad-miljokonsekvensbeskrivningangaende-omraden-av-riksintresse-for-friluftsliv/

Möjlighet att lämna synpunkter
Naturvårdsverket önskar synpunker på detta samråd senast den 30 september
2016. Synpunkter lämnas med hjälp av det webbverktyg som finns på
Naturvårdsverkets webbplats under
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Remisser-ochYttranden/Remisser/Pagaende-remisser/Samrad-miljokonsekvensbeskrivningangaende-omraden-av-riksintresse-for-friluftsliv/
Då samrådsunderlaget är omfattande behöver svaren tydliggöra vilket/vilka
område/en som svaren berör eller om svaren berör
miljökonsekvensbeskrivningen respektive förslaget till utpekande.
Frågor om detta samråd skickas till: mkb.ri.friluftliv@naturvardsverket.se
Naturvårdsverket 2 september 2016
Ingela Hiltula
Enhetschef – Förvaltningsärenden och bidrag

Bilagor
MKB
Samrådssammanställning
PM Översyn av områden av riksintresse för friluftsliv

NATURVÅRDSVERKET

Sändlista
Samtliga länsstyrelser
Samtliga kommuner
Havs- och vattenmyndigheten
Boverket
Riksantikvarieämbetet
SGU
Sveriges kommuner och landsting
Skogsstyrelsen
Svenskt Friluftsliv
Naturskyddsföreningen
Sametinget
Tillväxtverket
Strålsäkerhetsmyndigheten
Statens energimyndighet
Trafikverket
Försvarsmakten
Post- och Telestyrelsen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
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Förord
I och med de regeringsuppdrag som Naturvårdsverket, Havs- och
vattenmyndighetet (HaV) och länsstyrelserna fick 2012 – 2014 påbörjandes
översyn av områden för riksintresse friluftslivet. Uppdragen hade ett särskilt
fokus på de långsiktiga behoven av tätortsnära natur och utifrån aktuell
kunskap. I uppdraget låg också att det för varje område ska finnas en
värdebeskrivning enligt myndigheternas uppdaterade riktlinjer. Arbetet med
det reviderade underlagen har Naturvårdsverket och HaV fortsatt att bearbeta
för att få en god övergripande bild av urvalet, dess styrkor och svagheter,
statistik länsvis och nationellt och för att få en samlad redogörelse för motiv
och principer bakom befintligt urval. Naturvårdsverket och HaV har för avsikt
att fatta beslut om de nya och reviderade objekt som värderats och
miljöbedömts under 2016.
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Bakgrund
Naturvårdsverket och HaV fick tillsammans med länsstyrelserna i regleringsbrev
för 2012 och 2013 i uppdrag att genomföra en översyn av områden av
riksinintresse för friluftslivet. Senast Naturvårdsverket tog beslut om områden
av riksintresse för
friluftslivet var 1987-1989
och då togs beslut för
områden av riksintresse för
såväl naturvård som
friluftsliv.
Länsstyrelserna lämnade
under 2014 förslag på vilka
områden länen ansåg
borde vara av riksintresse
för friluftslivet, efter
riktlinjer för urvalet från
Naturvårdsverket och HaV.
Översynen resulterade i att
länsstyrelserna föreslog
107 nya
riksintresseområden för
friluftslivet. 171 befintliga
områden föreslogs få ny
avgränsning eller
förändrades väsentligt på
något annat sätt medan 34
områden i allt väsentligt
föreslogs vara kvar som
tidigare. Inga områden
föreslogs att upphävas.
De oförändrade områdena
har endast uppdaterats
och har under våren 2016
fått ett nytt beslutsdatum.
Övriga förslag på nya och
förändrade
riksintreområden sänds nu
på remiss till i första hand
övriga s.k.
riksintressemyndigheter
och länsstyrelser i enlighet
med 2 § hushållningsförordningen. Förslaget sänds också på samråd
tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning av förslaget till berörda
kommuner och intresseorganisationer i enlighet med 6 kap. 14 § miljöbalken.
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Riksintressets betydelse
Enligt 3 kap. 6 § miljöbalken ska områden som är av riksintresse för
naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Naturvårdsverket har tillsammans
med HaV bl.a. ansvar för att ”peka ut” områden av riksintresse för naturvård
och friluftsliv.
Dessa bestämmelser i 3 kap. miljöbalken syftar till en långsiktigt lämplig
hushållning med mark- och vattenområden. Enligt miljöbalken ska mark- och
vattenområden användas för det eller de ändamål de är mest lämpade med
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Utpekande av
områden av riksintressen är en viktig del i att detta syfte kan uppnås. Genom
utpekandet kan och ska områden av nationellt intresse hävdas i den fysiska
planeringen och i andra beslut om markanvändning som olika myndigheter
fattar.
Utpekandet av ett område av riksintresse för friluftslivet innebär inte ett
ovillkorligt skydd av området eller att andra verksamheter inte kan tillåtas.
Bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken utgår från att områden så långt möjligt
kan nyttjas för flera ändamål, men att det utpekade områdets värde har
företräde om samutnyttjande inte kan ske, d v s om en planerad åtgärd
påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön på ett sådant sätt att möjligheterna
att utöva friluftsliv påtagligt försämras. Denna bedömning sker i samband med
planläggning enligt plan- och bygglagen där länsstyrelsen ska företräda de
statliga intressena, respektive i samband med prövning om ändrad
markanvändning vid beslut enligt miljöbalken, plan- och bygglagen, väglagen,
ellagen, rörledningslagen med flera lagar där 3 kap. miljöbalken ska tillämpas. I
samband med planläggning kan staten genom länsstyrelsen, när det gäller
översiktsplanen, i ett särskilt yttrande ange om kommunen inte beaktat
riksintresset på lämpligt sätt, resp. vid detaljplanläggning, överpröva
kommunens beslut om ett riksintresse riskerar att påtagligt skadas.
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Friluftspolitiken
Myndigheter, kommuner, ideella organisationer, näringsliv och markägare bidrar
till att skapa förutsättningar för att människor kan utöva friluftsliv. I
propositionen beskriver regeringen det övergripande målet: ”
Målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i
naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Alla
människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social
gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö.”
I Framtidens friluftsliv1 betonas att det är kommunerna som bör verka för att
tillgodose behovet av tätortsnära natur i den kommunala planeringen. Det är
viktigt att kommunerna behandlar bevarande av och tillgång till tätortsnära
natur i den kommunala översiktsplaneringen, särskilt i tätorter där konkurrens
om mark är hög. Naturvårdsverket har det centrala ansvaret för
områdesskyddet och en samordnande roll i nationellt friluftslivsarbete.
Myndigheten ska verka för att förutsättningarna för friluftslivet bevaras och
utvecklas samt främja en hållbar utveckling med utgångspunkt i den ekologiska
dimensionen.
Ansvar och roller
Boverkets ansvarar för den generella uppsikten för 3. och 4 kap. MB och som
samordnande myndighet för alla riksintressen. Det innebär att en regelbunden
avstämning mellan myndigheterna är nödvändig. Naturvårdsverket och HaV
ansvarar för att ha det nationella uppsiktsansvaret över utpekande av
riksintresset friluftsliv enligt 3 kap. MB. Det innebär att myndigheterna har
ansvar enligt hushållningsförordningen för uppsikt över hushållningen med
mark och vattenområden inom sina verksamhetsområden. Naturvårdsverket
ansvarar tillsammans med HaV för att fatta beslut om nya och reviderade
riksintressen för friluftsliv samt att tillgängliggöra information om områdena.
Samordning med andra riksintressemyndigheter och Boverket bör ske
regelbundet.
Länsstyrelsen har det regionala uppsiktsansvaret över riksintressen utpekade
enligt 3 kap MB. I uppsiktsansvaret ingår att uppmärksamma behov av
revideringar av befintliga områden och avgränsningar, föreslå nya eller
upphävande av områden. Det görs utifrån dialog med kommuner och allmänhet
vid beredning. Länsstyrelserna har som uppgift att verka för att riksintressen
tillgodoses av kommunerna i den fysiska planeringen. Därefter ska
riksintresseanspråket bevakas så att värden upprätthålls och utvecklas.
I det löpande arbetet ska Länsstyrelsen hålla Boverket och Naturvårdsverket
uppdaterade med aktuella underlag för riksintresseanspråken för friluftsliv vad
gäller avgränsningar och värdebeskrivningar samt föreslå ytterligare områden
som riksintressen för friluftsliv.

1

Framtidens friluftsliv. Regeringens proposition 200917/10:238.
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Riksintresse friluftsliv
För att ett område ska vara av riksintresse för friluftslivet ska det ha stora
friluftslivsvärden sett i ett nationellt perspektiv på grund av särskilda natur- och
kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god tillgänglighet för många.
Urvalet av områden görs utifrån särskilda kriterier och i samråd med
myndigheter på regional och lokal nivå. Miljöbalkens hushållningsbestämmelser
ska beaktas i samhällsplaneringen för att främja den långsiktigt mest lämpliga
användningen av mark och vatten. Regler om riksintressen gäller såväl vid
planläggning som vid tillståndsprövning. En väl genomarbetad översiktsplan,
framtagen i dialog mellan kommun och länsstyrelse och där konflikter mellan
riksintressen belysts, kan ge vägledning i fråga om hur motstående riksintressen
ska hanteras och prioriteras.
Regeringsuppdrag 2012 – 2014
I regleringsbrevet 2012 fick Naturvårdsverket i uppdrag att göra enöversyn av
vilka områden som bedöms vara av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken, särskilt med beaktande av de långsiktiga behoven av tätortsnära
natur. Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Miljödepartementet) våren
2014. Utgångspunkten för att ett område ska bedömas som riksintresse för
friluftslivet är att området har så stora friluftsvärden på grund av särskilda
natur- och/eller kulturkvaliteter och tillgänglighet för allmänheten, att det är
eller kan bli attraktivt för besökare från hela eller en stor del av landet eller
utlandet, dvs. det har turistiskt intresse. I Framtidens friluftsliv2 anges att det är
av stor vikt vid utpekade riksintresseområden att ny kunskap och nya
bedömningar och att utgångspunkterna för områden av riksintresse för
friluftsliv bör vara att områdena är viktiga för
många människors friluftsliv och att de kan
nyttjas ofta och mycket. Vilket var ett särskilt
fokus på tätortsnära natur i de tre
storstadsregionerna.
Målen med översynen är en kvalitetshöjning av
beskrivningen av områdena av riksintresse för
friluftslivet, det gäller både befintliga områden
och nya föreslagna områden. Med friluftsliv
menas i detta sammanhang ”vistelse utomhus i
natur- och kulturlandskapet för välbefinnande
och naturupplevelser utan krav på tävling.” 3
Naturvårdsverket tog tillsammans med HaV
fram nya riktlinjer som innehöll kriterier som stöd vid urvalet av områden och
för uppdatering och revidering av riksintressena. Utifrån riktlinjerna tog
länsstyrelserna, i dialog med kommunerna, fram förslag på uppdateringar och
nya utpekanden utifrån ny kunskap och aktuella förhållanden. Det ska tydligt
2
3

Framtidens friluftsliv. Regeringens proposition 20091710:238.
Förordning (2003:133).
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framgå av värdebeskrivningarna för området motivet till riksintresset och
förutsättningarna för att natur- och friluftslivsvärdena ska kunna behållas.
Området ska vara avgränsat och vara inlagt på digital karta, geografiskt
avgränsning redovisas i shapefil, och det skulle redogöras för samråd som
hållits. Mer om kriterierna och deras tillämpning finns i Naturvårdsverkets
handbok med allmänna råd (2005:5) och riktlinjer för översyn 2012-2014 av
riksintressen för friluftsliv.4 I första hand inriktades arbetet på att se över
områdets geografiska avgränsning och att uppdatera dokumentationen för
områdena. I de fall områdets avgränsning inte var förenlig med kriterierna har
förslag till ändrad avgränsning gjorts. Översynen ledde till att 107 nya områden
föreslogs. Inga områden föreslogs utgå på grund av att värdena för riksintresset
inte längre finns. I samband med översynen har antalet områden ökat från 215
till 312.
Riksintressen för friluftsliv – resultat reviderade områden

Nationellt
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Västra
Götaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten

4

Totalt
antal

Oförändrade

Mindre
revideringar

Större
revideringar

Nya

312
13
5
14
8
10
4
13
14
8
23
16
54

34
0
0
0
1
1
0
2
1
1
1
7
3

88
6
1
3
5
4
0
5
0
0
5
2
15

83
3
1
9
1
2
4
6
5
5
6
6
12

107
4
3
2
1
3
0
0
8
2
11
1
24

12
10
12
29
9
32
16
10
0

1
1
2
9
1
0
3
0
0

0
1
6
10
4
6
6
9
0

7
1
1
1
2
3
7
1
0

4
7
3
9
2
23
0
0
0
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Fortsatt arbetet med revidering av riksintresse för friluftsliv
Utifrån det underlag som redovisades i samband med regeringsuppdraget har
Naturvårdsverket försökt ta fram en god övergripande bild av: Urvalet av
områden, dess styrkor och svagheter, statistik länsvis och nationellt, samlad
redogörelse för motiv och principer bakom befintligt urval. Naturvårdsverket
har med hjälp av fyra studenter sammanställt, värderat och kvalitetssäkrat de
från länsstyrelserna inkomna värdebeskrivningarna av riksintressen för
friluftsliv. De kvantitativa sammanställningarna samt de kvalitativa
värderingarna av föreslagna områden ska fungera som underlag i
Naturvårdsverkets beslutsprocess om riksintressen för friluftsliv.
kvalitativa värderingen grundar sig på följande bedömningspunkter, vilka
återfinns i Naturvårdsverkets riktlinjer:
• Kärnvärde
• Avgränsning
• Tillgänglighet
• Åtgärder och förutsättningar för bevarande av värden
Bedömningen av kärnvärdet görs utifrån hur väl värdebeskrivningen formulerar
områdets särskilda värden för just friluftslivet, vilket är syftet med utpekandet
av riksintresset. Slutligen klassificeras värdebeskrivningen i syfte att underlätta
beslut om nya och reviderade riksintressen för friluftsliv. Klassificeringen sker
utifrån fyra olika kategorier:
A. Klart för beslut
B. Behov av mindre kompletteringar/uppdatering
C. Behov av större kompletteringar/förändringar
D. Felaktigt utpekande
Resultatet av värderingen har lett till att Naturvårdsverket godkänt de objekt
som bedömts klara i mars 2016. De områden vars värdebeskrivningar som hade
behov av kompletteringar skickades åter till respektive länsstyrelse för
komplettering under mars 2016 och för slutlig leverans juni 2016.
Utpekande av RI är en sådan plan/program där miljöbedömning kan krävas. En
behovsbedömning påbörjades våren 2014 och beslut togs då om att genomföra
en miljöbedömning men denna påbörjades inte på grund av den snäva
tidsplanen för regeringsuppdraget. Naturvårdsverket har nu upphandlat en
miljöbedömning och låtit ta fram en miljökonsekvensbeskrivning med särskilt
fokus på att utveckla en metod för hur ett utpekande av riksintresse för ett
bevarandevärde kan genomföras.
Miljöbedömningen påbörjades i april 2016 med ett avgränsningssamråd med
de nationella myndigheterna med ansvar för utpekande av riksintressen. En
samrådshandling sänds på remiss i september 2016 på samråd till nationella
myndigheter, länsstyrelser, berörda kommuner och organisationer och en
slutlig miljökonsekvensbeskrivning beräknas vara klar i oktober 2016.
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Naturvårdsverket fattar beslut om de nya och reviderade objekt som
kompletterats under hösten 2016. . I arbetet ingår inte Norrbottens län.
Underlaget kommer att tillgängliggöras av Naturvårdsverket via VIC natur på
skyddadnatur.naturvardsverket.se
 Värdebeskrivningar
 Beslut
 Kartunderlag

Fortsatt löpande arbete
Efter denna stora genomgång och översyn av samtliga riksintresseområden för
friluftslivet är det möjligt för länsstyrelserna att löpande se över och uppdatera
dessa områden. I och med att det finns en nationell och länsvis statistik över
riksintresseområden för friluftslivet bidrar det till att lägga grunden för en
nationell nivå som Naturvårdsverket och HaV kommer att utgå ifrån vid den
fortsatta vägledningen i arbetet med riksintresse för friluftsliv. För att löpande
hålla befintliga områden aktuella och bevaka anspråken är ett önskvärt med ett
intervall vart 4 -5 år för att se över avgränsning, områdets värden och
utveckling. I och med att allt underlag i form av kartor och värdebeskrivningar
nu görs tillgängligt på webben och att handläggare på länsstyrelserna själva har
möjlighet att gå in och justera underlättar det ett kontinuerligt arbete med att
vid behov löpande förtydliga och genomföra mindre revideringar av
riksintressen.
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Slutresultat länsvisa områden
För att skapa överblick över områdena av riksintresse för friluftslivet på
nationell- och länsnivå har uppgifter sammanställts om vilka friluftsaktiviteter,
naturtyper och värden som finns representerade i respektive område och län.
De aktiviter som nämns är hämtade från Naturvårdsverkets riktlinjer.5
Naturtyperna utgörs av de vanligast förekommande naturtyperna i Sverige.
Kategorierna odlingslandskap samt kulturlandskap har lagts till. Dessa åtskiljs
från varandra eftersom friluftsvärdet i flera fall är knutet till platsens
kulturhistoriska värden (fornminnen, kulturminnesmärken etc.) samtidigt som
flera områden innehåller stora ytor jordbruksmark för vilka friluftsvärdena inte
är knutna till sådana kulturvärden. Utifrån underlagen från revideringen har
statistik från de olika länen sammanställts.
Revidering
De reviderade områdena har delats in i tre olika statuskategorier. Oförändrade
områden är de områden som sedan tidigare blivit utpekade som riksintresse för
friluftsliv, där avgränsningen och friluftsvärdena är desamma som tidigare. De
reviderade områdena är befintliga områden där gränserna har dragits om,
alternativt där friluftsvärdena har förändrats eller värdebeskrivningen har
omformulerats. Därutöver föreslås ett antal nya områden. Av de inkomna
värdebeskrivningarna är 18% oförändrade områden, 48% reviderade områden
samt 34% nya områden (se figur 1).
Figur 1 Fördelning av status mellan de 312 riksintressen för friluftsliv.

5
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Riktlinjer för översyn 2012-2014 av riksintressen för friluftsliv:
Ett riksintresse för friluftsliv ska uppfylla ett eller flera huvudkriterier som står
beskrivna i riktlinjerna:
• Huvudkriterium 1: Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande
upplevelser i natur- och/eller kulturmiljöer.
• Huvudkriterium 2: Områden med särskilt goda förutsättningar för
friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser.
• Huvudkriterium 3: Områden med särskilt goda förutsättningar för
vattenanknutna friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser.
Figur 2 Antal angivna huvudkriterier i samtliga värdebeskrivningar.

Friluftsaktiviteter
I värdebeskrivningarna ska exempel på friluftsaktiviteter som kan utövas i
riksintresset anges. Antal av de olika friluftsaktiviteter som förekommer i
värdebeskrivningarna skiljer sig åt mellan länen vilket framkommer av figur 3.
En aktivitet kan nämnas flera gånger i samma län. I sammanställningen räknas
dock aktiviteten endast en gång per län, trots att den kan ha nämnts flera
gånger inom länets olika riksintressen. Utövandet att friluftslivet utvecklas i
snabb takt och en rad nya aktiviteter exempelvis geocaching, kiting,
kajakpaddling, isklättring beskrivs av vissa län. Genom att beskriva
förekommande aktiviteter och vilka förutsättningar som finns för att bedriva
dessa och behov som finns för att utveckla förutsättningarna för friluftslivet
visar på ett aktivt uppsiktsansvar av ansvarig myndighet.
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Figur 3. Antal olika nämnda friluftsaktiviteter i värdebeskrivningarna per län.

Naturupplevelser är den aktivitet som nämns flest antal gånger (286), följt av
vandring, fritidsfiske, strövande, bad och kulturupplevelser som alla är nämnda
mer än 200 gånger (se figur 4). Kategorin Andra aktiviteter inkluderar de
aktiviteter som finns med som en kategori i statistikmallen men som omnämns
i värdebeskrivningarna. Av dessa nämns naturstudier flest gånger. Exempel på
andra aktiviteter är dressinåkning, grott-besök och pulkaåkning.
Figur 4. Antal gånger varje aktivitet är nämnd i samtliga värdebeskrivningar.

NATURVÅRDSVERKET

13(14)

Naturmiljöer
För att få en bild över de föreslagna områdena har naturtyperna sammanställts.
Sjöar och vattendrag är den naturtyp som nämns flest antal gånger i
värdebeskrivningarna, nämligen 231 av 312 gånger (se figur 5). Fjäll nämns
minst antal gånger, i 21 av värdebeskrivningarna.
Kategorin Annan naturtyp inkluderar de naturtyper som inte finns med som en
kategori i statistikmallen men som nämns i värdebeskrivningarna. De kategorier
som har uppkommit under Annan naturtyp är hällmark, alvar, ospecificerad
skog, gammelskog, klapperstensfält, rished, sandurfält, sanddynor och grottor.
Hällmark och ospecificerad skog är de naturtyper som förekommer flest antal
gånger, övriga benämns en till två gånger var.
Figur 5. Antal gånger varje naturtyp är nämnd i värdebeskrivningarna.

Överlappande skydd
En stor del av de föreslagna riksintresseområdena omfattas redan av andra
överlappande riksintressen (298 av 312). 301 områden omfattas av
överlappande skydd, exempelvis naturreservat, nationalpark och Natura-2000
(se figur 6 och 7). Det kan innebära att ett område som utpekats som
riksintresse friluftsliv kan ha ett eller flera överlappande skydd på en del av den
totala ytan. Det kan indikera att området har höga biologiska värden,
kulturvärden eller utgör riksintresse inom andra områden som kan vara av
motstående karaktär som energiproduktion, bostadsbyggande.
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Figur 6. Andel riksintressen för friluftsliv med andra överlappande riksintressen
inom samma område baserat på antal områden.

Figur 7. Andel riksintressen för friluftsliv med andra överlappande skydd inom
samma område baserat på antal områden.

OMRÅDE AV RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV I GOTLANDS LÄN
Namn och datum:
Marie Jakobsson, 2014-02-14
Områdesnummer och områdesnamn:
FI 07 Bästeträsk med omnejd
Kommun:
Gotland 0980
Area (ha uppdelat på land och vatten):
Ca 11 000 ha varav 950 ha vatten.
Huvudkriterier:
• Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller
kulturmiljöer.
• Områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed berikande
upplevelser.
• Områden med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och
därmed berikande upplevelser.
Stödkriterier:
1. Berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljö:
• intresseväckande naturvärden
• intresseväckande kulturvärden
• orördhet (frånvaro av ingrepp i landskapet)
• stillhet/tystnad/låg ljudnivå
• tilltalande landskapsbild (tilltalande perspektiv och utblick överlandskap och vatten
m.m.)
• omväxling (variation i fråga om topografi, fördelning mark/vatten, vegetation,
kulturprägel m.m.)
• särprägel (en för regionen avvikande naturföreteelse; storslagen natur)
• att området har sällsynta växter och djur
• artrikedom
2. Goda naturgivna förutsättningar för friluftsliv:
Naturområden med särskilt goda förutsättningar för att bedriva friluftsaktiviteter:
• bra vattenkvalitet, lämpliga stränder och bottnar
• lämplig terräng med variationsrik topografi
• terrängförhållanden utan hindrande blockighet, snårigheter, brutenhet eller
myrrikedom
• förekomsten av sammanhängande gröna stråk
Naturområden med särskilt goda förutsättningar för att bedriva friluftsaktiviteter som är
beroende av platser med särskilda fysiska förutsättningar som:
• områden där man bedriver friluftsliv förhållandevis ostört, dvs. att man under längre
tid inte ser hus, vägar och endast ett fåtal andra besökare (”vildmarksområden”)

3. Goda förutsättningar för att behålla och förbättra värden:
• naturvärden som kan bestå även vid ökad besöksfrekvens
• tålighet mot slitage i de delar som förväntas bli intensivt utnyttjande
• förekomst av anläggningar eller service, såsom toalett, sopsortering, parkering,
eldstäder, lägerplatser, vindskydd o.s.v.
• att det finns markerade leder och informationsskyltar
• förekomst av brukningsvägar, stigar, vandringsleder m.m.
• möjlighet att bevara områden utan omfattande anordningar eller anläggningar
(”vildmarksområden”)
• frånvaro av hinder för områdets användning för friluftsändamål, t.ex. inga eller små
inskränkningar i allemansrätten
Friluftsaktiviteter:
Vandring, strövande, promenader, skridskoåkning, cykling, bad, kanot, naturupplevelser,
kulturupplevelser.
Beskrivning av områdets värden:
Mycket stort naturområde som delvis har vildmarkskaraktär. En mycket stor del av området
genomkorsas endast av några små körvägar och präglas i övrigt av orördhet och stor variation.
Här finns ett stort hällmarkskomplex, skogar, myrar, källkärr och klapperstensstränder. Stora
delar av markerna är präglade av långvarigt bete och det öppna landskapet ser i mångt och
mycket ut som det gjort i hundratals år. Här finns också Gotlands största sjö, Bästeträsk som
vintertid är mycket populär för långfärdsskridskor och sommartid för kanotpaddling. I
området finns en mycket rik flora och fauna med många sällsynta arter.
I stora delar av området lämpar det sig bäst att ta sig fram till fots men här finns också fina
cykelvägar.
Området kring Ar och Bläse är präglat av den tidiga kalkhanteringen och speglar väl de
förutsättningar som präglade denna än i dag aktuella industrihistoria. Ahrs bruk anlades redan
1650 och bedrev verksamhet här fram till 1990. Påtagliga spår av kalkbrytningen utgör bl.a.
två numera vattenfyllda stenbrott. Det nordvästra brottet är sommartid en populär badplats
som fått namnet ”Blå lagunen”.
I området finns bland annat parkeringsplatser, handikapp-TC, informationsskyltar,
sopstationer, bordbänkar och grillplatser.
Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets värden:
Att områdets karaktär av nästan helt oexploaterat landskap kan bibehållas. Bevarandet av
våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering,
vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på
fastmarksholmar och i kantzoner kan skada naturvärdena.
Områdets värden reduceras av olämpligt lokaliserad bebyggelse och kalhyggen. Bilkörning på
hällmark och klapperstensfält reducerar också värdet påtagligt.
Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av
landskapselement. Restaurering av igenvuxna ängar och naturbetesmarker. Områdets värden
kan påverkas negativt av minskad eller upphörd jordbruks-/betesdrift skogsplantering på

jordbruksmark, energiskogsodling, spridning av gifter eller gödselmedel, bebyggelse,
nydikningar, täkt, luftledningar och vägdragningar.
Att den museiverksamhet som bedrivs vid Bläse kalkbruksmuseum kan drivas vidare. I
området behöver vägar som kan gynna och bidra till en ökad cykelturism underhållas.
Att beslut, skötsel- och bevarandeplaner för ingående reservat och Natura 2000 områden följs.
Planering och säkerställande:
Stora delar av området är föreslaget av Naturvårdsverket att bli nationalpark (Bäste träsk). I
området finns åtta naturreservat; Gotlandskusten, Bräntings haid, Bästeträsk, Grodde,
Hoburgsmyr, Horsan, Mölnermyr och Vitärtskällan. Det finns även sju områden utpekade
enligt Natura 2000 Habitatdirektivet; Bräntings haid, Bästeträsk, Hoburgsmyr, Kölningsträsk,
Mölnermyr, Rutemyr, Hässleänget och Vitärtskällan. Nio områden är biotopskyddsområden
och två har naturvårdsavtal. Några byggnadsminnen och ett stort antal fornlämningar är
skyddade enligt kulturmiljölagen.100 m strandskydd gäller längs hela Östersjökusten och vid
sjöarna Bästeträsk, Trullträsk, Nyrajsu, Mavrajd, Kölningsträsk, Horsan, Hauträsk, Lillträsk
och Alningshajdträsk. Tre områden är detaljplanelagda. Vällesån och Arån är
fredningsområde för havsöring mellan 1 oktober och 31 december. Gädda och abborre är
fredade i kustvattenområdet under perioden 1 mars till 31 maj. Sik är fredad runt hela
Gotlands kust under perioden 1 november till 15 december och skrubbskädda mellan 15
februari och 15 maj. Ålen är fredad året runt.
Under tiden 15 mars-15 juli är det förbjudet vistas på någon av öarna Falholmen, Storholmen
och Lillholmen.
Områdets huvuddrag:
Ett geologiskt synnerligen differentierat område med mycket goda exempel på
raukområden, klintnäsor, strandvallssystem och hällmarksstrukturer. Här förekommer också
olika slag av våtmarker som bildar ett hydrologiskt ovanligt intakt och väldifferentierat
komplex.
Sjön Bästeträsk är Gotlands största sjö som får sitt vatten från flera håll. Den allra största
delen av avrinningsområdet omfattar mark som nästan helt saknar ingrepp. Bästeträsk är en
grund sjö med ett största djup på cirka fem meter och är fattig på vegetation. I den sydvästra
och västra delen av sjön finns några sammanhängande agruggar och lite vass. Under vattnet
växer flera sällsynta kransalger. Vattnet är grönaktigt och klart och siktdjupet är större än
vattendjupet. Närsalthalterna är mycket låga. Vattnet som tillförs träsket är rent, och håller i
vissa avseenden drickvattenkvalitet. Längs flera av stränderna finns en tydlig så kallad
strandbarrikad, en vall av grus som bildats genom skjuvning av is från sjön.
I sjön finns de två öarna Storholmen och Lillholmen som utgörs av uppstickande berghällar.
På öarna finns en stor koloni med ejder. Ett flertal våtmarker i form av myrar, källkärr och
träsk ansluter till Bästeträsk.
Området runt Bästeträsk kännetecknas av en stor variation av naturtyper som alvarmarker,
tallskogar, fuktängar, myrar, kärr och vätar. En mindre del av området upptas av ett öppet
odlingslandskap och gamla lövmarker. Blandningen av naturtyper med sina många bryn och
övergångsmarker skapar förutsättningar för en stor biologisk mångfald. Tillgången på död ved
är förhållandevis stor vilket gynnar en rad organismgrupper, till exempel många insekter och
vedlevande svampar. Området hyser många sällsynta och/eller rödlistade arter; svärdkrissla,

oxtungsvamp, ädellav, hasselsnok, apollofjäril, kärrbryum, gulfläckig praktbagge, röd
skogslilja, alpnycklar, nattskärra, gaffelfibbla, kärrlilja, roskarl, snedsträckad lövmätare,
blodigel, korvskorpionmossa, tallvitmossa, svartfläcklig blåvinge och blodtopp för att nämna
några.
Som exempel på värdefulla områden kan nämnas; Hoburgs myr (med ett av Nordeuropas
största bestånd av kärrnycklar), Vitärtskällan (en ovanlig typ av källkärr), Mölnermyr (som är
Gotlands största hydrologiskt ostörda myr) och Bräntings haid (med en mångformig
blandning av naturtyper). Det största värdet ligger dock i att ett så stort område är relativt
oexploaterat och bitvis av vildmarkskaraktär.
Förutom de höga naturvärdena finns här också talrika fornlämningar och tydliga spår av både
historisk och nutida kalkbrytning. Vid Bläse finns ett kalkbruksmuseum som skildrar
stenindustrin på Gotland och arbetarnas liv och villkor. Gamla kalkbrott och lämningar efter
kalkhanteringen samt närheten till den pågående industriverksamheten bidrar till att
landskapet kan upplevas bära på ett stort tidsdjup.
Service i form av livsmedelsaffärer, bensinstationer, mat och boende finns i Lärbro och
Fårösund.
Områdets avgränsning:
Området avser hela området ost om de stora kalkbrotten och norr om väg 148 bortsett från
tätorten Fårösund. Vissa aktiviteter som t.ex. fritidsfiske, kajakpaddling och bad sker ju ute i
vattnet och det är viktigt att även vattenområdena innefattas i riksintresset, det är dock svårt
att rita en generell gräns för var dessa aktiviteter utförs därför finns det inte med i kartskiktet.
Andra riksintressen som berörs:
Enligt MB kap. 3. Riksintresse naturvård; NRO 09007, NRO 09012, NRO 09013, riksintresse
kulturmiljövård; 096, 097, 098, 0959CI, 0959CJ, riksintresse värdefulla ämnen och material;
0980_3, 0980_4, 0980_5, 0980_6, riksintresse energiproduktion; I005, I008.
Enligt MB kap. 4. Riksintresse rörligt friluftsliv (hela Gotland), riksintresse kust och skärgård
(Gotlandskusten).
Övrigt underlag:
Det finns ett stort antal nyckelbiotoper, naturvärden och sumpskogar (SVO). Ett antal rikkärrs
objekt. Ett stort antal VMI objekt. Ett stort antal objekt från SJV Ängs- och
betesmarksinventering 2002-2004 och NV Ängs- och hagmarksinventering 1990-1996. Fem
objekt är föreslagna i NVs myrskyddsplan. Fyra objekt är med i LstI inv Värdefulla Vatten
Regionalt. Bäste träsk och Bläse kalkbrott är med i NVs, FVs och RAÄs sammanställning av
särskilt värdefulla sötvattensmiljöer.
Referenser:
Beslut, Skötsel- och bevarandeplaner för ingående naturreservat och Natura 2000 områden.
Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gotlands
län, planeringsavdelningen, naturvårdsfunktionen 1988.
Områden av riksintresse för naturvård i Gotlands län enligt 3 kap 6 § miljöbalken.
Petersson, J., Ingmansson, G., Gotlands Flora – en guide, Snabba tryck 2007

Smitterberg, P., Fåglarnas Gotland – en guide, Snabba tryck 2006

OMRÅDE AV RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV I GOTLANDS LÄN
Namn och datum:
Marie Jakobsson, 2014-02-14
Områdesnummer och områdesnamn:
FI 08 Nordöstra Gotlands kust och skärgård
Kommun:
Gotland 0980
Area (ha uppdelat på land och vatten):
Ca 15 500 ha varav ca 11 800 ha vatten.
Huvudkriterier:
• Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller
kulturmiljöer.
• Områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed berikande
upplevelser.
• Områden med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och
därmed berikande upplevelser.
Stödkriterier:
1. Berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljö:
• intresseväckande naturvärden
• intresseväckande kulturvärden
• stillhet/tystnad/låg ljudnivå
• tilltalande landskapsbild (tilltalande perspektiv och utblick överlandskap och vatten
m.m.)
• omväxling (variation i fråga om topografi, fördelning mark/vatten, vegetation,
kulturprägel m.m.)
• särprägel (en för regionen avvikande naturföreteelse; storslagen natur)
• att området har sällsynta växter och djur
• artrikedom
2. Goda naturgivna förutsättningar för friluftsliv:
Naturområden med särskilt goda förutsättningar för att bedriva friluftsaktiviteter:
• bra vattenkvalitet, lämpliga stränder och bottnar
• lämplig terräng med variationsrik topografi
• terrängförhållanden utan hindrande blockighet, snårigheter, brutenhet eller
myrrikedom
• förekomsten av sammanhängande gröna stråk
Naturområden med särskilt goda förutsättningar för att bedriva friluftsaktiviteter som är
beroende av platser med särskilda fysiska förutsättningar som:
• berg/klippor lämpligt för klättring
3. Goda förutsättningar för att behålla och förbättra värden:

•
•
•
•
•
•

naturvärden som kan bestå även vid ökad besöksfrekvens
tålighet mot slitage i de delar som förväntas bli intensivt utnyttjande
förekomst av anläggningar eller service, såsom toalett, sopsortering, parkering,
eldstäder, lägerplatser, vindskydd o.s.v.
att det finns markerade leder och informationsskyltar
förekomst av brukningsvägar, stigar, vandringsleder m.m
frånvaro av hinder för områdets användning för friluftsändamål, t.ex. inga eller små
inskränkningar i allemansrätten

Friluftsaktiviteter:
Vandring, strövande, promenader, cykling, bad, båtliv, kanot, naturupplevelser,
kulturupplevelser, fritidsfiske, klippklättring, ridning, (planer finns bland annat för snorkling
längs leder).
Beskrivning av områdets värden:
Tack vare områdets omväxlande karaktär finns här stora möjligheter till berikande upplevelser
både när det gäller natur- och kulturvärden. I området finns Gotlands enda skärgård som
lämpar sig väl för vattenanknutna friluftslivsaktiviteter.
Det finns många vackra strövområden och småvägar lämpliga för cykling och turridning. Här
finns också stora ornitologiska värden framförallt på strandängarna med många sorters vadare
och änder. Både kungsörn och havsörn är vanliga i området. Vid Hideviken, Husken och
Asunden finns klintar lämpliga för klippklättring i form av s.k. bouldering. Många av
stränderna och en del av kalkbrotten inbjuder till bad. Vid alla reservat finns
informationsskyltar. Parkeringar, bordbänkar, grillplatser och TC finns vid en del reservat,
besöksplatser och badstränder. Många lämningar från äldre tiders kalkbrytning i form av
stenbrott och kalkugnar tillsammans med talrika fornlämningar ger möjlighet till stora
kulturupplevelser. Stora delar av kusten lämpar sig för fritidsfiske. Antingen med vadarbyxor
eller med båt. När man är ute med båt träffar man ofta på gråsälar som plötsligt sticker upp
huvudet och nyfiket betraktar en.
Slite skärgård har stor potential att utvecklas som friluftslivsområde och det finns flera
engagerade föreningar och företag som jobbar med detta. Man planerar bland annat för
kajakuthyrning, seglarskola (optimistjollar) och snorkelled där man följer en lina mellan olika
stationer. Här finns redan viss båttrafik till ön Enholmen.
Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets värden:
Eftersom många av friluftsaktiviteterna i området är knutna till höga natur- och kulturvärden
är det mycket viktigt att dessa bevaras. Det är också mycket viktigt att fågellivet inte störs
under häckningstid liksom att beslut, skötsel- och bevarandeplaner för ingående reservat och
Natura 2000 områden följs.
Områdets värden kan påverkas negativt av: fritidsbebyggelse, exploatering, ytterligare
täktverksamhet, skogsplantering på jordbruksmark, energiskogsodling, spridning av gifter
eller gödselmedel, nydikningar, täkt, luftledningar, vägdragningar, vindkraftverk och
telemaster. Detta avser inte det detaljplanelagda området vid Bungenäs.
Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement
såsom fortsatt hävd av Hammarsängen är viktiga förutsättningar för bevarande. Liksom

restaurering av igenvuxna ängar och naturbetesmarker och fortsatt beteshävd av de öar som i
dag betas.
Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering,
vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på
fastmarksholmar och i kantzoner kan skada naturvärdena.
Klintkusten från Nors och Lergravsviken ned till S:t Olofsholm och Hideviken är en vacker
kulturpräglad trakt som i sin helhet bör bevaras intakt.
Planering och säkerställande:
Bungenäs omfattas av detaljplan. I området finns tretton naturreservat; Gotlandskusten,
Asunden, Bungenäs, Dagghagen, Furilden, Hideviken, Husken, Lergravsviken, Lörgeudd,
Malms-Kyllaj, S:t Olofsholm, Sajgs och Ytterholmen. Fem områden är utpekade enligt
Natura 2000 Habitatdirektivet; Asunden, Bungenäs, Dagghagen, Furilden och Skenholmen
och två områden enligt Fågeldirektivet; Asunden och Skenholmen. Skenholmen är djur- och
växtskyddsområde. Några byggnadsminnen och ett stort antal fornlämningar är skyddade
enligt kulturmiljölagen. Strandskydd på 100 m gäller för hela området. Det finns ett antal
detaljplanelagda områden. Bångån, Hultungsån och Vägumeån är fredningsområde för
havsöring mellan 1 oktober och 31 december, även områden runt mynningarna är skyddade.
Gädda och abborre är fredade i kustvattenområdet under perioden 1 mars till 31 maj. Sik är
fredad runt hela Gotlands kust under perioden 1 november till 15 december och skrubbskädda
mellan 15 februari och 15 maj. Ålen är fredad året runt. För delar av Furilden och
Skenholmen råder vistelseförbud 15 mars-15 juli.
Områdets huvuddrag:
Området präglas av en stor variationsrikedom och här finns också Gotlands enda skärgård
vilket gör området unikt för Gotland. Området sträcker sig från det nordöstra hörnet av
Gotland och söderut till Slite. Många delar av området som till exempel Bungenäs, Furilden
och Asunden har tidigare haft begränsad tillgänglighet på grund av militära verksamheter som
har lämnat tydliga spår i landskapet. Allmänheten har först fått tillträde under senare år.
Strandängar, raukfält, sandstränder och ett av Gotlands största ängen varvas med gamla
värdefulla barrskogar. Här finns en stor artrikedom och många sällsynta och rödlistade arter,
framförallt kärlväxter (t.ex. gulyxne, ängstoppklocka, ängsgentiana, luddvedel, kalkkrassing
och kärrvial), mossor (t.ex. kärrbryum, guldspärrmossa och späd skorpionmossa), lavar (t.ex.
klosterlav, ädellav och dvärgbägarlav), svampar (t.ex. vit taggsvamp, duvspindling och
mjölmusseron) och insekter (t.ex. reliktbock och karminspinnare). Hammarsänget med
omgivande lövskogslundar är en av Gotlands mest värdefulla fladdermuslokaler och här finns
bland annat nordisk fladdermus, vattenfladdermus, trollfladdermus, Brandts fladdermus,
fransfladdermus och långörad fladdermus. Mer detaljerad information om naturvärdena i
området finns i skötsel- och bevarandeplaner för naturreservat, Natura 2000 områden samt i
områdesbeskrivningarna för riksintresse för naturvård.
I området finns talrika lämningar från svunna tiders sten- och kalkindustri i form av stenbrott
och gamla kalkugnar, de äldsta från 1600-talet. I Dagghagens naturreservat finns många
fornlämningar, bland annat gravfält från järnåldern och gamla husgrunder, så kallade
kämpgravar.

Öarna i skärgården har också en omväxlande karaktär och hyser samma mångformighet som
kustområdet. Många olika fågelarter häckar på öarna; småtärna, skräntärna, brushane,
kärrsnäppa ejder, skarv och skärpiplärka för att nämna några och här finns också en rik
undervattensflora. Asunden och Furilden har landförbindelse i form av vägbankar. På
Furilden finns tack vare den militära verksamheten gott om mindre vägar som är framkomliga
med bil. För att ta sig till övriga öar behöver man båt eller kanot/kajak. I dagsläget finns
endast båttrafik till ön Enholmen, turerna bokas via telefon.
Hovleden, Häst- och vandringsled Gotland, har medlemmar i området där man kan boka långa
eller korta turer till häst.
I Fårösund, Lärbro och Slite finns bland annat restauranger, livsmedelsaffärer,
vandrarhem/hotell och bensinstationer. Sommartid finns det många typer av boenden,
restauranger och caféer i området. Gästhamnar med varierande service finns i Fårösund, Slite,
S:t Olofsholm och Valleviken. I Slite finns även campingplatser/stugbyar, bangolf, golfbana,
utomhuspool, tennisbanor och ett havsbad
Kollektiv busstrafik finns i begränsad omfattning. En del områden är avstängda för biltrafik,
till exempel hela Bungenäs, och här får man ta sig fram till fots eller med cykel.
Områdets avgränsning:
Gränsen följer strandskyddslinjen på land och omfattar öarna i skärgården. Några områden
utanför strandskyddet som också har höga friluftsvärden har tagits med.
Andra riksintressen som berörs:
Enligt MB kap. 3. Riksintresse naturvård; NRO 09007, NRO 09008, NRO 09010 och NRO
09018. Riksintresse för yrkesfiske (Östersjön).
Enligt MB kap. 4. Riksintresse rörligt friluftsliv (Gotland), Riksintresse kust- och skärgård
(Gotlands kust).
Övrigt underlag:
Det finns ett stort antal inventeringar gjorda i området, några som rör höga naturvärden är
SVO nyckelbiotoper, naturvärden och sumpskogar, LstI inv Rikkärr och VMI, SJV Ängs- och
betesmarksinventeringen 2002-2004 och NV Ängs- och hagmarksinventering 1990-1996 och
Myrskyddsplan.
Referenser:
Beslut, skötsel- och bevarandeplaner för ingående naturreservat och Natura 2000 områden.
Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gotlands
län, planeringsavdelningen, naturvårdsfunktionen 1988.
Områden av riksintresse för naturvård i Gotlands län enligt 3 kap 6 § miljöbalken.
Petersson, J., Ingmansson, G., Gotlands Flora – en guide, Snabba tryck 2007
Smitterberg, P., Fåglarnas Gotland – en guide, Snabba tryck 2006
Klippklättring: www.sverigeforaren.se

http://www.upplevgotland.se/
http://www.hovleden.se/index.asp

OMRÅDE AV RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV I GOTLANDS LÄN
Namn och datum:
Marie Jakobsson, 2014-02-17
Områdesnummer och områdesnamn:
FI 09 Hejnum Hällar med omnejd
Kommun:
Gotland 0980
Area (ha uppdelat på land och vatten):
Ca 5 300 ha varav ca 460 ha vatten.
Huvudkriterier:
• Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller
kulturmiljöer.
• Områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed berikande
upplevelser.
• Områden med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och
därmed berikande upplevelser.
Stödkriterier:
1. Berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljö:
• intresseväckande naturvärden
• intresseväckande kulturvärden
• orördhet (frånvaro av ingrepp i landskapet)
• stillhet/tystnad/låg ljudnivå
• tilltalande landskapsbild (tilltalande perspektiv och utblick överlandskap och vatten
m.m.)
• omväxling (variation i fråga om topografi, fördelning mark/vatten, vegetation,
kulturprägel m.m.)
• särprägel (en för regionen avvikande naturföreteelse; storslagen natur)
• att området har sällsynta växter och djur
• artrikedom
2. Goda naturgivna förutsättningar för friluftsliv:
Naturområden med särskilt goda förutsättningar för att bedriva friluftsaktiviteter:
• bra vattenkvalitet, lämpliga stränder och bottnar
• lämplig terräng med variationsrik topografi
• förekomsten av sammanhängande gröna stråk
Naturområden med särskilt goda förutsättningar för att bedriva friluftsaktiviteter som är
beroende av platser med särskilda fysiska förutsättningar som:
• områden där man bedriver friluftsliv förhållandevis ostört, dvs att man under längre tid
inte ser hus, vägar och endast ett fåtal andra besökare (”vildmarksområden”)
3. Goda förutsättningar för att behålla och förbättra värden:
• naturvärden som kan bestå även vid ökad besöksfrekvens

•
•
•
•
•
•

tålighet mot slitage i de delar som förväntas bli intensivt utnyttjande
förekomst av anläggningar eller service, såsom toalett, sopsortering, parkering,
eldstäder, lägerplatser, vindskydd o.s.v.
att det finns markerade leder och informationsskyltar
förekomst av brukningsvägar, stigar, vandringsleder m.m.
möjlighet att bevara områden utan omfattande anordningar eller anläggningar
(”vildmarksområden”)
frånvaro av hinder för områdets användning för friluftsändamål, t.ex. inga eller små
inskränkningar i allemansrätten

Friluftsaktiviteter:
Vandring, strövande, promenader, bad, naturupplevelser, fritidsfiske, kanot, skridskoåkning.
Beskrivning av områdets värden:
File Hajdar, Hejnum hällar och Kallgateburg utgör en unik företeelse i gotländsk natur.
I området finns både Gotlands största sammanhängande våtmarksområde och Gotlands största
sammanhängande hällmarkskomplex. Området har högt floristiskt värde och orörda
våtmarker och är till stora delar av vildmarkskaraktär.
I slutet av april blommar nipsippan i mängder på Hejnum hällar och Filehajdar och i
månadsskiftet maj-juni blommar guckoskon vid Kallgate. I juni flyger den sällsynta
väddnätfjärilen på Bälsalvret. Det finns många stigar i området för vandring, strövande eller
promenader.
I Tingstäde träsk kan man bada, paddla kanot eller hyra en båt. Vattnet i det grunda träsket
värms upp snabbt så här kan man bada tidigt på säsongen. Träsket är känt för sina fina
abborrar som man kan fiska från båt om man löser fiskekort. Med båt kan man också titta på
det sjunkna Bulverket. På vintern kan man istället åka skridskor här.
Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets värden:
Eftersom många av friluftsaktiviteterna i området är knutna till höga naturvärden är det
mycket viktigt att dessa bevaras och att markerade leder och stigar underhålls. Det är viktigt
att beslut, skötsel- och bevarandeplaner för ingående reservat och Natura 2000 områden följs.
Att ytterligare täktverksamhet inte tillåts.
Områdets värden påverkas negativt av dikningar, ovarsam körning, kalhuggning och
bebyggelse. Områdets värden kan påverkas negativt av: Minskad eller upphörd jordbrukseller betesdrift skogsplantering på jordbruksmark, energiskogsodling, spridning av gifter eller
gödselmedel, bebyggelse, nydikningar, täkt, luftledningar, vägdragningar.
Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering,
vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på
fastmarksholmar och i kantzoner kan skada naturvärdena.
Planering och säkerställande:
I området finns fem naturreservat; Filehajdar, Grodvät, Kallgatburg, Bojsvätar och
Tiselhagen. Ett nytt reservat är på gång ”Fallets Fornby”. Sju områden är utpekade enligt
Natura 2000 Habitatdirektivet; Bojsvätar, Filehajdar, Grodvät, Hejnum högård, Hejnum
Kallgate, Kallgatburg, Tiselhagen. En del av området är utpekat som RAMSAR- område

(3SE038). Fem områden är biotopskyddsområden och fem områden omfattas av
naturvårdsavtal. Ett stort antal fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen. Kusten
längs Tingstäde träsk omfattas av strandskydd på 100 m.
Områdets huvuddrag:
Filehajdar, Hejnum hällar och Kallgateburg bildar Gotlands största sammanhängande
hällmarkskomplex och dess olikartade och storslagna utformning, i kombination med de
mycket varierande geologiska företeelser som här förekommer, gör att området intar en
särställning bland gotländska hällmarkskomplex. Vegetationen på hällmarkerna är anpassad
till de speciella betingelser som det tunna och ojämnt fördelade jordlagret medför. Gles
martallvegetation präglar området, och markvegetationen är floristiskt väldifferentierad med
inslag av bl.a. ett stort antal orkidéer, svärdkrissla m.m. Tingstädeträsks strandområden hyser
en mycket rik och varierande vegetation. Våtmarker av olika slag intar stora arealer, och i
synnerhet översilningskärr och vätar sätter sin prägel på området. Här finns också den mycket
sällsynta Guckoskon.
Nordens största population av nipsippa växer på Filehajdar. I Sverige finns arten endast kvar
på Gotland och i Ångermanland. Filehajdar är också en av Gotlands största spelplatser för
orre. Orrarna betar av nipsipporna tidigt på våren, vilket lokalt har effekt på
nipsippepopulationen. Buskvetgetationen domineras av en. På enbuskarna har noterats en
mycket rik förekomst av ringlav. Lång skoglig kontinuitet är viktigt för ringlaven, som har
minskat kraftigt på grund av det moderna skogsbruket. Den trivs bäst i halvöppen miljö och
missgynnas därför av kraftig igenväxning. Även utdikning eller annan typ av dränering kan ha
negativ effekt på ringlaven, som kräver ett lokalklimat med viss fuktighet. Populationen på
Filehajdar bedöms vara en av de mest livskraftiga på Gotland. Filehajdar är också en mycket
värdefull insektslokal. I samband med en inventering 2003 påträffades flera rödlistade arter.
Tack var sina höga naturvärden har Filehajdar blivit klassat som nyckelbiotop av
Skogsvårdsstyrelsen. Det är bland annat den stora förekomsten av gamla, senvuxna träd och
den rika förekomsten av ringlav som har bidragit till denna klassning. Här finns också
förhållandevis stora mängder död ved, en viktig livsmiljö för bland annat många insekter och
svampar. Skogen är delvis påverkad av plockhuggning. Skogen domineras av tall och en, men
här växer också bland annat gran, oxel, ek, idegran, glasbjörk, rönn, slån, nypon, alvaroxbär
och skogstry. I fältskiktet hittar man exempelvis gul fetknopp, vit fetknopp, blodnäva, tallört,
axveronika, gråfingerört, solvända, brudbröd, ögontröst, bergmynta, getrams, vildlin,
sumpförgätmigej, liten sandlilja, liten blåklocka, lundtrav, Sankt Pers nycklar, bergskrabba,
bergjohannesört, mjölon, vispstarr, gulmåra, vitmåra, färgmåra, stor kustruta, fältmalört,
grusslok, fårsvingel, darrgräs, flentimotej och berggröe.
Naturreservatet Kallgatburg har främst avsatts för sitt stora bestånd av idegran. Det omfattar
en mindre del av det stora myr- och vätrika hällmarkskomplex, som från Forsviden i norr
sträcker sig söderut mot Hejnum hällar och Hejnum Kallgate. Vegetationen i reservatet
domineras av källvattenpåverkade rikkärr med intressant flora. På en strandvall i anslutning
till myrområdet finns en av vårt lands rikaste förekomster av idegran. Fågelfaunan är
representativ för länets myr- och skogsområden. Hejnum hällar är en representativ och
välbevarad betesmark av alvartyp med bitvis art- och individrika växtsamhällen med arter
som backtimjan, S:t pers nycklar, blodnäva, fältsippa, backsmultron, vildlin och småfingerört
Vanliga vegetationstyper är alvarhed av hällmarkstyp. Här finns ett utsiktstorn med milsvidd
utsikt österut.

Hejnum Kallgate är Gotlands största våtmarksområde. De centrala och norra delarna av
Hejnum Kallgate utgörs av rikkärr som ligger i mosaik med skogbevuxen myr.
Karakteristiska arter i de öppna miljöerna är hirsstarr, ängsstarr, slankstarr, axag, knappag,
blåtåtel, blodrot, slåtterblomma, sumpgentiana, majviva, kärrknipprot, ängsnycklar,
blodnycklar, vaxnyckjlar och flugblomster. I källmyrarna tillkommer rika förekomster av
kärrlilja, brun ögontröst, trubbtåg, näbbstarr, gräsull och storsileshår. I flera av bäckarna växer
källnate. Mossfloran är rik med goda förekomster av korvskorpionmossa, späd
skorpionmossa, guldspärrmossa, kärrbryum och kalkkammossa. I mera tydligt källpåverkade
miljöer tillkommer exklusiva arter såsom kalkkammossa, kamtuffmossa, klotuffmossa,
kalkkällmossa, källtuffmossa, gyllenmossa, stor fickmossa och på något håll även dunmossa. I
tuvor märks tallvitmossa, blåmossa, rostvitmossa och sumpvitmossa. En stor del av området
upptas av skog. Den helt dominerande arten är tall. På många håll finns även ett rikt inslag av
gran. Inom vissa delar finns rika förekomster av idegran. I lite kargare områden liksom på
strandvallarna märks en del ek, ask, oxel och vårtbjörk. Sällsynt påträffas lundalm. I
buskskiktet dominerar enen påtagligt. På många håll i kärren märks brakved. I stenbundna
marker finns slån, hagtorn, nypon och på några håll hassel och skogskornell. Rönn finns
ganska spritt. Utmärkande för en stor del av skogen är att den är påtagligt senvuxen.
Utmärkande för många av granarna är att de har starkt mörkgröna barr, senvuxen flagig bark,
mycket tätt mellan grenvarven och är av så kallad kjolgranstyp, vilket innebär att grenarna är
riktade snett nedåt. Sådana träd har goda förutsättningar att härbärgera en rad små sällsynta
organismer. På Bälsalvret är vegetationen gles men mycket rik. Till de dominerande arterna
hör fårsvingel, slankstarr, ärtstarr och blåtåtel. I området finns rika förekomster av vätformen
av blodtopp. Andra konkurrenssvaga arter som finns är vätögontrösten och vätmaskrosen. En
ört som har stor utbredning i området är ängsvädden som är värdväxt för väddnätfjäril.
Tingstäde träsk är en av Gotlands största insjöar. Här finns en mycket populär badplats och på
vintern är träsket en välbesökt lokal för skridskoåkning. På botten av Tingstäde träsk finns
”Bulverket” ett byggnadsverk troligen från början av 1100-talet. Bulverket är byggt som en
kvadrat med 170 meters sidor och med en fyrkantig öppning i mitten. Verket är sammansatt
av 5-7 meter stora kistor av stockar. Ovanpå dessa har det funnits ett golv, på vilket det stod
hus, såväl knuttimrade som byggda i skiftesverksteknik (bulhus). Runt om anläggningen fanns
ett pålverk av nedslagna stockar. Bulverket är brandskadat, men exakt när det brann vet vi
inte. Man vet inte heller varför det byggdes eller vad det har använts till.
Vid Kallgatburg finns en 2,5 km lång, delvis spångad vandringsstig som tillsammans med ett
informationsblad ger en inblick i reservatets naturförhållanden. P-platser, bordbänkar och TC
finns på vissa besöksplatser. Sommartid finns kiosk och café vid Tingstäde träsks badplats.
Roddbåtar finns för uthyrning. Kollektiv busstrafik finns till Tingstäde.
Områdets avgränsning:
Se kartan.
Andra riksintressen som berörs:
Enligt MB kap. 3. Riksintresse naturvård; NRO 09017 och NRO 09028, riksintresse
kulturmiljövård; 0917, riksintresse värdefulla ämnen och material; 0980_1, riksintresse
energiproduktion (vindkraft).
Enligt MB kap. 4. Riksintresse rörligt friluftsliv (Gotland).
Övrigt underlag:

Det finns ett stort antal inventeringar gjorda i området, några som rör höga naturvärden är
SVO nyckelbiotoper, naturvärden och sumpskogar, LstI inv Rikkärr och VMI, SJV Ängs- och
betesmarksinventeringen 2002-2004 och NV Ängs- och hagmarksinventering 1990-1996 och
Myrskyddsplan.
Referenser:
Beslut, Skötsel- och bevarandeplaner för ingående naturreservat och Natura 2000 områden.
Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gotlands
län, planeringsavdelningen, naturvårdsfunktionen 1988.
Områden av riksintresse för naturvård i Gotlands län enligt 3 kap 6 § miljöbalken.
Petersson, J., Ingmansson, G., Gotlands Flora – en guide, Snabba tryck 2007
Smitterberg, P., Fåglarnas Gotland – en guide, Snabba tryck 2006

OMRÅDE AV RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV I GOTLANDS LÄN
Namn och datum:
Marie Jakobsson, 2014-02-17
Områdesnummer och områdesnamn:
FI 10 Follingbohöjdens friluftsområde
Kommun:
Gotland 0980
Area (ha uppdelat på land och vatten):
1160 ha
Huvudkriterier:
• Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller
kulturmiljöer.
• Områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed berikande
upplevelser.
Stödkriterier:
1. Berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljö:
• intresseväckande naturvärden
• intresseväckande kulturvärden
• omväxling (variation i fråga om topografi, fördelning mark/vatten, vegetation,
kulturprägel m.m.)
• att området har sällsynta växter och djur
• artrikedom
2. Goda naturgivna förutsättningar för friluftsliv:
Naturområden med särskilt goda förutsättningar för att bedriva friluftsaktiviteter:
• lämplig terräng med variationsrik topografi
• terrängförhållanden utan hindrande blockighet, snårigheter, brutenhet eller
myrrikedom
• förekomsten av sammanhängande gröna stråk
3. Goda förutsättningar för att behålla och förbättra värden:
• naturvärden som kan bestå även vid ökad besöksfrekvens
• tålighet mot slitage i de delar som förväntas bli intensivt utnyttjande
• förekomst av anläggningar eller service, såsom toalett, sopsortering, parkering,
eldstäder, lägerplatser, vindskydd o.s.v.
• att det finns markerade leder och informationsskyltar
• förekomst av brukningsvägar, stigar, vandringsleder m.m
• frånvaro av hinder för områdets användning för friluftsändamål, t.ex. inga eller små
inskränkningar i allemansrätten
Friluftsaktiviteter:

Strövande, promenader, längdåkning, terrängcykling, naturupplevelser, kulturupplevelser,
jakt, skytte, löpning, orientering, geocaching och ridning.
Beskrivning av områdets värden:
Ett tätortsnära naturområde med ett välutvecklat friluftsliv, många människor utnyttjar
området för rastning av hundar, stavgång, naturupplevelser, mountainbike eller vanliga
promenader. Här finns bland annat ridskola, ishall och folkracebana. På vintern finns anlagda
skidspår, två skid- och orienteringsklubbar har sina klubbstugor i området, och
Friluftsfrämjandet har många aktiviteter här. I området finns också naturreservat med höga
naturvärden. Ett jaktlag bedriver jakt i området.
Hela området har stor utvecklingspotential med avseende på friluftsliv, naturupplevelser och
idrott.
Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets värden:
Att beslut, skötsel- och bevarandeplaner för ingående reservat och Natura 2000 områden följs.
Att klubbstugor och anlagda spår kan fortsätta skötas och underhållas.
Exploatering och kalhuggning av skog kan skada områdets värden.
Planering och säkerställande:
I området finns ett naturreservat; Ölbäck. En del av Ölbäck är även utpekat enligt Natura 2000
Habitatdirektivet. Arbetet med att bilda ett nytt reservat ”Stora Vede” pågår. Ett
byggnadsminne och ett antal fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen. Några
detaljplaner finns för den nordvästra delen av området.
Områdets huvuddrag:
Ett tätortsnära naturområde som utnyttjas för friluftsliv och idrott. En stor del av området
består av barrskog med en del mindre våtmarker. Ölbäcks naturreservat domineras av mer
eller mindre öppna häll- och alvarmarker med en mycket rik flora som lockar många
besökande botaniker. Här finns sällsynta arter som nipsippa, hylsnejlika, kalknarv,
timjansnyltrot och luddvedel.
Två skid- och orienteringsklubbar har sina klubbstugor i området och där finns service i form
av toalett, dusch och bastu. Uthyrning av skidor, vid snöbrist snökanon med konstsnö,
servering (med begränsade öppettider) och en grillplats under tak. Utanför spåren finns fin
terräng för ridning, jogging, mountainbike strövande och promenader. I området finns också
en folkrace bana, ett nedlagt stenbrott med badmöjligheter, skyttebanor och geocaching
platser. I områdets nordvästra del finns ridskola med ridhus, ishall och fotbollsplaner. Strax
utanför området ligger en travbana, träning av travhästarna sker ofta inne i friluftsområdet
längs en gammal järnvägsbank.
En förstudie över hur man kan utveckla friluftslivet håller just nu på att avslutas och kommer
troligtvis leda till att förutsättningarna för att bedriva friluftsliv i området kommer att bli ännu
bättre. Bland annat vill man förbättra skyltningen över var olika friluftsaktiviteter bedrivs för
att kunna undvika olyckor och konflikter t.ex. mellan ryttare och skidåkare. Då området ligger
nära Visby är det lätt att ta sig hit till fots eller med cykel men man arbetar med att ta fram en
tryggare inkörsport till området då man idag måste passera en del hårt trafikerade vägar för att
ta sig hit.

Områdets avgränsning:
Området avgränsas av Visbyleden, Slitevägen/Endreväg, Follingboväg och vägen mellan
Follingboväg och Endreväg. Hela Ölbäcks naturreservat ingår dock in området, även delen
norr om Endreväg.
Andra riksintressen som berörs:
Enligt MB kap. 3. Riksintresse naturvård; NRO 09078 och NRO 09102.
Enligt MB kap. 4. Riksintresse rörligt friluftsliv (Gotland).
Övrigt underlag:
Det finns ett stort antal inventeringar gjorda i området, några som rör höga naturvärden är
SVO nyckelbiotoper, naturvärden och sumpskogar, LstI inv Rikkärr och VMI, SJV Ängs- och
betesmarksinventeringen 2002-2004 och NV Ängs- och hagmarksinventering 1990-1996.
En fördjupad översiktsplan finns för del av området.
Referenser:
Beslut, Skötsel- och bevarandeplaner för ingående naturreservat och Natura 2000 områden.
Follingbohöjdens idrotts- och friluftsområde – förstudie-utkast.
Områden av riksintresse för naturvård i Gotlands län enligt 3 kap 6 § miljöbalken.
Petersson, J., Ingmansson, G., Gotlands Flora – en guide, Snabba tryck 2007

OMRÅDE AV RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV I GOTLANDS LÄN
Namn och datum:
Marie Jakobsson, 2014-02-17
Områdesnummer och områdesnamn:
FI 10 Follingbohöjdens friluftsområde
Kommun:
Gotland 0980
Area (ha uppdelat på land och vatten):
1160 ha
Huvudkriterier:
• Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller
kulturmiljöer.
• Områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed berikande
upplevelser.
Stödkriterier:
1. Berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljö:
• intresseväckande naturvärden
• intresseväckande kulturvärden
• omväxling (variation i fråga om topografi, fördelning mark/vatten, vegetation,
kulturprägel m.m.)
• att området har sällsynta växter och djur
• artrikedom
2. Goda naturgivna förutsättningar för friluftsliv:
Naturområden med särskilt goda förutsättningar för att bedriva friluftsaktiviteter:
• lämplig terräng med variationsrik topografi
• terrängförhållanden utan hindrande blockighet, snårigheter, brutenhet eller
myrrikedom
• förekomsten av sammanhängande gröna stråk
3. Goda förutsättningar för att behålla och förbättra värden:
• naturvärden som kan bestå även vid ökad besöksfrekvens
• tålighet mot slitage i de delar som förväntas bli intensivt utnyttjande
• förekomst av anläggningar eller service, såsom toalett, sopsortering, parkering,
eldstäder, lägerplatser, vindskydd o.s.v.
• att det finns markerade leder och informationsskyltar
• förekomst av brukningsvägar, stigar, vandringsleder m.m
• frånvaro av hinder för områdets användning för friluftsändamål, t.ex. inga eller små
inskränkningar i allemansrätten
Friluftsaktiviteter:

Strövande, promenader, längdåkning, terrängcykling, naturupplevelser, kulturupplevelser,
jakt, skytte, löpning, orientering, geocaching och ridning.
Beskrivning av områdets värden:
Ett tätortsnära naturområde med ett välutvecklat friluftsliv, många människor utnyttjar
området för rastning av hundar, stavgång, naturupplevelser, mountainbike eller vanliga
promenader. Här finns bland annat ridskola, ishall och folkracebana. På vintern finns anlagda
skidspår, två skid- och orienteringsklubbar har sina klubbstugor i området, och
Friluftsfrämjandet har många aktiviteter här. I området finns också naturreservat med höga
naturvärden. Ett jaktlag bedriver jakt i området.
Hela området har stor utvecklingspotential med avseende på friluftsliv, naturupplevelser och
idrott.
Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets värden:
Att beslut, skötsel- och bevarandeplaner för ingående reservat och Natura 2000 områden följs.
Att klubbstugor och anlagda spår kan fortsätta skötas och underhållas.
Exploatering och kalhuggning av skog kan skada områdets värden.
Planering och säkerställande:
I området finns ett naturreservat; Ölbäck. En del av Ölbäck är även utpekat enligt Natura 2000
Habitatdirektivet. Arbetet med att bilda ett nytt reservat ”Stora Vede” pågår. Ett
byggnadsminne och ett antal fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen. Några
detaljplaner finns för den nordvästra delen av området.
Områdets huvuddrag:
Ett tätortsnära naturområde som utnyttjas för friluftsliv och idrott. En stor del av området
består av barrskog med en del mindre våtmarker. Ölbäcks naturreservat domineras av mer
eller mindre öppna häll- och alvarmarker med en mycket rik flora som lockar många
besökande botaniker. Här finns sällsynta arter som nipsippa, hylsnejlika, kalknarv,
timjansnyltrot och luddvedel.
Två skid- och orienteringsklubbar har sina klubbstugor i området och där finns service i form
av toalett, dusch och bastu. Uthyrning av skidor, vid snöbrist snökanon med konstsnö,
servering (med begränsade öppettider) och en grillplats under tak. Utanför spåren finns fin
terräng för ridning, jogging, mountainbike strövande och promenader. I området finns också
en folkrace bana, ett nedlagt stenbrott med badmöjligheter, skyttebanor och geocaching
platser. I områdets nordvästra del finns ridskola med ridhus, ishall och fotbollsplaner. Strax
utanför området ligger en travbana, träning av travhästarna sker ofta inne i friluftsområdet
längs en gammal järnvägsbank.
En förstudie över hur man kan utveckla friluftslivet håller just nu på att avslutas och kommer
troligtvis leda till att förutsättningarna för att bedriva friluftsliv i området kommer att bli ännu
bättre. Bland annat vill man förbättra skyltningen över var olika friluftsaktiviteter bedrivs för
att kunna undvika olyckor och konflikter t.ex. mellan ryttare och skidåkare. Då området ligger
nära Visby är det lätt att ta sig hit till fots eller med cykel men man arbetar med att ta fram en
tryggare inkörsport till området då man idag måste passera en del hårt trafikerade vägar för att
ta sig hit.

Områdets avgränsning:
Området avgränsas av Visbyleden, Slitevägen/Endreväg, Follingboväg och vägen mellan
Follingboväg och Endreväg. Hela Ölbäcks naturreservat ingår dock in området, även delen
norr om Endreväg.
Andra riksintressen som berörs:
Enligt MB kap. 3. Riksintresse naturvård; NRO 09078 och NRO 09102.
Enligt MB kap. 4. Riksintresse rörligt friluftsliv (Gotland).
Övrigt underlag:
Det finns ett stort antal inventeringar gjorda i området, några som rör höga naturvärden är
SVO nyckelbiotoper, naturvärden och sumpskogar, LstI inv Rikkärr och VMI, SJV Ängs- och
betesmarksinventeringen 2002-2004 och NV Ängs- och hagmarksinventering 1990-1996.
En fördjupad översiktsplan finns för del av området.
Referenser:
Beslut, Skötsel- och bevarandeplaner för ingående naturreservat och Natura 2000 områden.
Follingbohöjdens idrotts- och friluftsområde – förstudie-utkast.
Områden av riksintresse för naturvård i Gotlands län enligt 3 kap 6 § miljöbalken.
Petersson, J., Ingmansson, G., Gotlands Flora – en guide, Snabba tryck 2007

OMRÅDE AV RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV I GOTLANDS LÄN
Namn och datum:
Marie Jakobsson, 2014-02-14
Områdesnummer och områdesnamn:
FI 11 Lojsta Hed
Kommun:
Gotland 0980
Area (ha uppdelat på land och vatten):
Ca 650 ha
Huvudkriterier:
• Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller
kulturmiljöer.
• Områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed berikande
upplevelser.
Stödkriterier:
1. Berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljö:
• intresseväckande naturvärden
• intresseväckande kulturvärden
• orördhet (frånvaro av ingrepp i landskapet)
• stillhet/tystnad/låg ljudnivå
• tilltalande landskapsbild (tilltalande perspektiv och utblick överlandskap och vatten
m.m.)
• omväxling (variation i fråga om topografi, fördelning mark/vatten, vegetation,
kulturprägel m.m.)
• särprägel (en för regionen avvikande naturföreteelse; storslagen natur)
• att området har sällsynta växter och djur
• artrikedom
2. Goda naturgivna förutsättningar för friluftsliv:
Naturområden med särskilt goda förutsättningar för att bedriva friluftsaktiviteter:
• lämplig terräng med variationsrik topografi
• förekomsten av sammanhängande gröna stråk
Naturområden med särskilt goda förutsättningar för att bedriva friluftsaktiviteter som är
beroende av platser med särskilda fysiska förutsättningar som:
• områden där man bedriver friluftsliv förhållandevis ostört, dvs att man under längre tid
inte ser hus, vägar och endast ett fåtal andra besökare (”vildmarksområden”)
3. Goda förutsättningar för att behålla och förbättra värden:
• naturvärden som kan bestå även vid ökad besöksfrekvens
• tålighet mot slitage i de delar som förväntas bli intensivt utnyttjande

•
•
•
•
•

förekomst av anläggningar eller service, såsom toalett, sopsortering, parkering,
eldstäder, lägerplatser, vindskydd o.s.v.
att det finns markerade leder och informationsskyltar
förekomst av brukningsvägar, stigar, vandringsleder m.m
möjlighet att bevara områden utan omfattande anordningar eller anläggningar
(”vildmarksområden”)
frånvaro av hinder för områdets användning för friluftsändamål, t.ex. inga eller små
inskränkningar i allemansrätten

Friluftsaktiviteter:
Strövande, promenader, naturupplevelser och kulturupplevelser.
Beskrivning av områdets värden:
På Lojsta Hed finns Sveriges enda inhemska hästras, Gotlandsrusset. Russen levde tidigare
vilt på Gotland och när man behövde en häst gick man ut i skogen och hämtade en. Fram till
1800-talets mitt fanns det gott om skogsruss över hela Gotland. Därefter minskade antalet
dramatiskt och i början av 1900-talet var de nära att helt försvinna. För att rädda de sista
russen hägnade bönderna från trakten och Gotlands hushållningssällskap in ett område på
Lojsta hed. Här släpptes omkring år 1900 den sista spillra som fanns kvar av de vilda
russflockarna. Dagens flock består av omkring 50 gotlandsruss, alla ston. När fölen föds på
våren och sommaren stiger antalet till drygt 80 djur.
Här finns också ett stort antal källmyrar med mycket höga naturvärden. Samtliga kärr är av
typen rikkärr. Området har stora botaniska värden med förekomster av ett antal växtarter som
inte finns i övriga Sverige, eller har ytterst begränsad utbredning i övriga landet. Hit hör bland
annat; brun ögontröst, källnate, kärrlilja, öselskallra och trubbtåg. Svarthö har här en av sina
få sydsvenska förekomster. Rikligt med orkidéer finns också här
På Lojsta Hed kan man ströva runt i timmar och titta på botaniska rariteter och
förhoppningsvis träffa på russen som dock inte alltid är lätta att hitta. I södra delen av Botes
källmyr kan man få se den vackra dårgräsfjärilen som flyger från slutet av juni till mitten av
juli. Både kungsörn och havsörn häckar i området så de är det också stor chans att man får se.
Vid parkeringen mellan russhagarna finns informationsskyltar och TC. Naturreservatet
Mallgård källmyr har egen parkering med informationsskylt och bänkbord.
Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets värden:
Det är viktigt att russaveln på Lojsta Hed får fortgå både för att naturvärdena ska bestå genom
ett fortsatt russbete och för att Gotlandsrusset, som är ett unikt levande kulturarv, ska kunna
bevaras. Området har betats av russ sedan lång tid tillbaka, russen höll till mycket här även
innan de stängslades in, så stor hänsyn måste tas för att bevara detta unika område som delvis
har vildmarkskaraktär.
Att beslut, skötsel- och bevarandeplaner för ingående reservat och Natura 2000 områden följs.
Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering,
vattenreglering, dämning och torvtäkt.
Området påverkas negativt av bebyggelse, terrängkörning, skogsavverkning, anläggning av
vägar, ytterligare täktverksamhet eller annan exploatering.

Planering och säkerställande:
I området finns två naturreservat; Botes källmyr och Mallgård källmyr. Fem områden är
utpekade enligt Natura 2000 Habitatdirektivet; Botes källmyr, Mallgård källmyr, Lingsvidar,
Hällskog och Niksarve. Fem områden är biotopskyddsområden och två har naturvårdsavtal.
Ett antal fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen.
Områdets huvuddrag:
Lojsta Hed är en del av ett större skogsområde, här finns ett stort antal källmyrar med mycket
höga naturvärden.
Botes källmyr är ett av Gotlands största källmyrskomplex. Längst i söder finns källor som ger
upphov till en liten bäck som vindlar sig norrut genom skogen och ut på en öppen myr, där det
finns ytterligare en källa. I bäcken växer bl.a. den sällsynta källnaten samt flera arter
kransalger. Vegetationen i källmyren är mycket rik. Förutom de växter som man kan finna i
de flesta gotländska källmyrar växer här bl.a. fjälltätört, brun ögontröst och svarthö. Ute på
själva myren växer nästan inga träd, bara några små och förkrympta martallar. Källmyrarna
omges av skogsmark som delvis har karaktären av sumpskog. Trädskiktet domineras av tall,
men även gran, oxel och björk förekommer. I reservatets norra del finns flera agmyrar. I den
södra delen av reservatet kan man sommartid få se den sällsynta dårgräsfjärilen. Botes
källmyr ligger i den norra delen av Russparken, i den s.k. hösthagen. Här vistas russen under
augusti-oktober, och hästarnas bete bidrar till att hindra att områdets källmyrar växer igen.
Den långsträckta Mallgård källmyr får sitt vatten dels genom en slingrande bäck som tränger
in i myren norrifrån, dels från sluttningen öster om myren, där grundvatten sipprar fram på
flera ställen. Mallgård källmyr ligger i den sydvästligaste delen av Lojsta russpark, i den s.k.
sommarhagen, och myren är starkt påverkad av hästarnas tramp och bete. Ute på den öppna
myren omväxlar tuvor av axag och blåtåtel med nästan helt vegetationsfria ytor med
kalkgyttja. I myren kan man hitta flertalet av de växtarter som är typiska för de gotländska
källmyrarna, t.ex. kärrlilja, fjälltätört, majviva, svarthö och brun ögontröst. Här blommar
under sensommaren även de sällsynta växterna öselskallra och sen ängsgentiana. I den
sydligaste delen av reservatet finns en mindre, delvis trädbevuxen våtmark, även den av
källmyrskaraktär. Här finns bl.a. fina bestånd av orkidéerna sumpnycklar och luktsporre.
Övriga delar av området består av barrskog av varierande karaktär, en del är sumpskog där
träden står på tydliga socklar med välutvecklade tuvor med bland annat tallvitmossa och
kärrvitmossa. Trädskiktet domineras av tall och gran. Här finns även inslag av björk och ask.
Busksiktet domineras av en, men här märks även ett påtagligt inslag av brakved, vide och
sälg. De betande russen åstadkommer en lagom störning av marken vilken leder till att
konkurrenssvaga arter kan bibehålla sina livsmiljöer. Området ansluter till flera avverkade
områden och bestånd med ungskogar vilket utgör en negativ hydrologisk påverkan av
området.
Hela området har en tydlig prägel av russens långvariga bete. Skogen är luckig och här finns
otaliga stigar som russen trampat upp.
Sommartid kan man boka guidade turer för att få se Gotlandsrussen. I början av juni varje år
släpps hingsten in till stona. Denna händelse lockar många besökare och man får gärna delta i
arbetet med att driva ihop flocken till uppsamlingsfållorna. Här har man möjlighet att se

russen på nära håll och det finns gott om nyfödda föl. Det är alltid spännande att se hur årets
utvalda hingst tas emot av stona.
Den sista måndagen i juli varje år är det russpremiering med russ från både Lojsta Hed och
hela Gotland. Russen exteriörbedöms av utsedda domare. Även nu får allmänheten delta i
arbetet med att driva ihop flocken och får även en presentation av samtliga russ i flocken.
I november skiljs fölen från stona för att flytta hem till sina nya ägare. Fölen kan tingas på
efterhand som de föds och presenteras fortlöpande på russens hemsida.
Informationsskyltar, parkering och TC finns. Service i form av livsmedelsaffärer,
restauranger m.m. finns i de större samhällena Klintehamn (ca 1 mil väster ut) och Hemse (ca
1,5 mil söderut). Ingen kollektiv trafik finns till russparken.
Områdets avgränsning:
Området följer gränsen för de tre russhagarna.
Andra riksintressen som berörs:
Enligt MB kap. 3. Riksintresse naturvård; NRO 09049, Riksintresse energiproduktion
(vindkraft).
Enligt MB kap. 4. Riksintresse rörligt friluftsliv (Gotland).
Övrigt underlag:
Det finns ett stort antal inventeringar gjorda på Lojsta Hed, några som rör höga naturvärden är
SVO nyckelbiotoper, naturvärden och sumpskogar, LstI inv Rikkärr och VMI, SJV Ängs- och
betesmarksinventeringen 2002-2004 och NV Ängs- och hagmarksinventering 1990-1996 och
Myrskyddsplan.
Referenser:
Beslut, Skötsel- och bevarandeplaner för ingående naturreservat och Natura 2000 områden.
Områden av riksintresse för naturvård i Gotlands län enligt 3 kap 6 § miljöbalken.
Beslut, Skötsel- och bevarandeplaner för ingående naturreservat och Natura 2000 områden.
Petersson, J., Ingmansson, G., Gotlands Flora – en guide, Snabba tryck 2007
http://lojstahedrussen.se/om-lojsta-hed/
http://www.upplevgotland.se/

OMRÅDE AV RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV I GOTLANDS LÄN
Namn och datum:
Marie Jakobsson, 2014-02-17
Områdesnummer och områdesnamn:
FI 12 Lojsta slott med träsken
Kommun:
Gotland 0980
Area (ha uppdelat på land och vatten):
Ca 80 ha varav ca 20 ha vatten
Huvudkriterier:
• Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller
kulturmiljöer.
• Områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed berikande
upplevelser.
• Områden med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och
därmed berikande upplevelser.
Stödkriterier:
1. Berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljö:
• intresseväckande naturvärden
• intresseväckande kulturvärden
• orördhet (frånvaro av ingrepp i landskapet)
• stillhet/tystnad/låg ljudnivå
• tilltalande landskapsbild (tilltalande perspektiv och utblick överlandskap och vatten
m.m.)
• omväxling (variation i fråga om topografi, fördelning mark/vatten, vegetation,
kulturprägel m.m.)
• särprägel (en för regionen avvikande naturföreteelse; storslagen natur)
• att området har sällsynta växter och djur
• artrikedom
2. Goda naturgivna förutsättningar för friluftsliv:
Naturområden med särskilt goda förutsättningar för att bedriva friluftsaktiviteter:
• bra vattenkvalitet, lämpliga stränder och bottnar
• lämplig terräng med variationsrik topografi
• förekomsten av sammanhängande gröna stråk
3. Goda förutsättningar för att behålla och förbättra värden:
• naturvärden som kan bestå även vid ökad besöksfrekvens
• tålighet mot slitage i de delar som förväntas bli intensivt utnyttjande
• förekomst av anläggningar eller service, såsom toalett, sopsortering, parkering,
eldstäder, lägerplatser, vindskydd o.s.v.
• att det finns markerade leder och informationsskyltar

•
•
•

förekomst av brukningsvägar, stigar, vandringsleder m.m
möjlighet att bevara områden utan omfattande anordningar eller anläggningar
(”vildmarksområden”)
frånvaro av hinder för områdets användning för friluftsändamål, t.ex. inga eller små
inskränkningar i allemansrätten

Friluftsaktiviteter:
Strövande, promenader, skridskoåkning, bad, kanot, naturupplevelser, kulturupplevelser.
Beskrivning av områdets värden:
Området vid Lojstasjöarna uppvisar för landet unika geologiska bindningar. Detta är ett av
Gotlands värdefullaste områden som även är unikt för landet.
Lojsta slott var en befästning som byggdes omkring 1000-talet på en liten kulle. Det enda som
finns kvar av borgen idag är vallgraven som skiljde den bebyggda inre borggården från den
yttre. Invid parkeringen finns en husgrund med fynd som visar att huset var bebott under
folkvandringstid. Utgrävningarna gjordes på 1930-talet och några år efter försökte man sig på
att göra en rekonstruktion av ett järnåldershus, Lojstahallen. Mer sentida undersökningar visar
att Lojstahallen bara i grova drag visar hur ett järnåldershus såg ut. Det är ett av våra första
exempel på tillämpad arkeologi.
Här kan man ströva runt och njuta den vackra naturen och få en inblick i hur man människor
bodde under järnåldern. Området lämpar sig väl för bad och kanotpaddling, på vintern lämpar
sig träsken väl för turer på långfärdsskridskor.
Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets värden:
Områdets värden påverkas negativt av all form av exploatering av
sjöar, klintar och ekologiskt värdefulla områden.
Planering och säkerställande:
I området finns ett kyrkoreservat; Lojsta Annex. Tre områden är utpekade av Skogsstyrelsen
som biotopskyddsområden. Kusten längs träsken omfattas av strandskydd på 100 m.
Områdets huvuddrag:
Området är ovanligt kuperat och landskapet ger ett mellansvenskt intryck. De kullformade
berggrundsformationerna har en brant nordsida, som ofta har karaktären av en brant klint.
Nedanför nordsidan ligger ofta förhållandevis djupa sjöar. Rammträsk når t ex ett djup
av 18 meter. Dessa djupa sjöbäcken har utskurits av inlandsisen samt dessutom nederoderats
av smältvatten från denna. Sjöarna har ett bågformigt utseende till följd av den i söder
dämmande revkalkkullens utformning. I anslutning till klintarna finns här och var mindre
grottor. De största ligger söder om Rammmträsk samt söder om Broträsk. Erosionsdalar
utskurna av smältvatten från inlandsisen förekommer här och var innanför klintarna, som på
den östra sidan av klinten vid Broträsk. Uppe på klinten vid Broträsk förekommer också en
jättegrytliknande bildning i berggrunden. På klintarna förekommer dessutom små
isälvsavlagringar och hällalvar. På klintarna växer kalkhälltallskog. På deras nedre sluttningar
har flera rika källkärr utbildats. Här växer bl a svarthö, luktsporre och kärrlilja m m. I
sluttningarna finns också lokaler för stor skogslilja och gotlandsmåra. I själva branten, mot en
av sjöarna, växer den sällsynta fjällmossan Orthotrichum rufescens. I områdets västra del
ligger Lojsta prästänge. Det hävdas fortfarande och får sin prägel av de mycket gamla ekarna.

Hamlade askar är vanliga i änget. I Rammträsk förekommer Gotlands enda population av
bergsimpa, Cottus poecilopus.
Området har en för Gotland unik och särpräglad landskapsbild.
Informationsskylt och TC finns vid parkeringen. I Stånga (ca 6 km söderut) finns
livsmedelsaffär och kollektivtrafik.
Områdets avgränsning:
Området avser sjöarna och strövområdena närmast däromkring
Andra riksintressen som berörs:
Enligt MB kap. 3. Riksintresse naturvård; NRO 09048, riksintresse kulturmiljövård; 0954,
Enligt MB kap. 4. Riksintresse rörligt friluftsliv (Gotland).
Övrigt underlag:
Det finns ett antal nyckelbiotoper, naturvärden och sumpskogar (SVO) i området samt ett LstI
VMI objekt.
Referenser:
Områden av riksintresse för naturvård i Gotlands län enligt 3 kap 6 § miljöbalken.
Jonsson, M., Lindquist, S-O., Hejdström, R. 2002. Vägen till kulturen på Gotland. Gotlands
Fornsal.

OMRÅDE AV RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV I GOTLANDS LÄN
Namn och datum:
Beatrice Edman och Marie Jakobsson 2014-02-17
Områdesnummer och områdesnamn:
FI 13 Kulturreservatet Norrbys i Väte och naturreservatet Bäcks
Kommun:
Gotland 0980
Area (ha uppdelat på land och vatten):
30 ha kulturreservat + 24 ha naturreservat
Huvudkriterier:
• Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller
kulturmiljöer.
• Områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed berikande
upplevelser.
Stödkriterier:
1. Berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljö:
• intresseväckande naturvärden
• intresseväckande kulturvärden
• omväxling (variation i fråga om topografi, fördelning mark/vatten, vegetation,
kulturprägel m.m.)
• att området har sällsynta växter och djur
• artrikedom
2. Goda naturgivna förutsättningar för friluftsliv:
Naturområden med särskilt goda förutsättningar för att bedriva friluftsaktiviteter:
• lämplig terräng med variationsrik topografi
• terrängförhållanden utan hindrande blockighet, snårigheter, brutenhet eller
myrrikedom
• förekomsten av sammanhängande gröna stråk
3. Goda förutsättningar för att behålla och förbättra värden:
• naturvärden som kan bestå även vid ökad besöksfrekvens
• tålighet mot slitage i de delar som förväntas bli intensivt utnyttjande
• förekomst av anläggningar eller service, såsom toalett, sopsortering, parkering,
eldstäder, lägerplatser, vindskydd o.s.v.
• att det finns markerade leder och informationsskyltar
• förekomst av brukningsvägar, stigar, vandringsleder m.m
• frånvaro av hinder för områdets användning för friluftsändamål, t.ex. inga eller små
inskränkningar i allemansrätten
Friluftsaktiviteter:
Strövande, promenader, kulturupplevelser och naturupplevelser.

Beskrivning av områdets värden:
Norrbys i Väte är Gotlands första kulturreservat och angränsar till naturreservatet Bäcks.
Tillsammans visar de båda områdena hur äldre tiders markanvändning skedde i samspel med
naturmiljön och som bidragit till att ett kulturarv nu har skapats.
Vid Norrbys kan man få uppleva hur man levde och arbetade på en gotländsk gård under
första delen av 1900-talet. En stig med flera förgreningar löper genom kulturreservatet och
visar gårdens marker.
Vid Bäcks får man istället uppleva en gammal barrskog som under lång tid skötts genom
plockhuggning och där trakthyggesbruk aldrig förekommit. I reservatet finns två fornborgar.
Binge Slott som fornborgarna kallas består av två ringformade fornborgar som delvis
överlappar varandra. Något liknande finns ingen annanstans på Gotland. Genom reservatet
löper en väg som kantas av många fornlämningar. Vägen finns med på skattläggningskartan
från 1700-talet vilket tyder på att den är mycket gammal, kanske till och med forntida.
Hela området har ett pedagogiskt värde och här finns goda möjligheter för rekreation och
strövande i ett naturskönt område med höga kulturella värden.
Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets värden:
Att syftet med reservaten följs och att brukandet följer de skötselplaner som upprättats.
Medvetenhet och information om vilka olika hänsyn som ska tas i ett kombinerat
kulturreservat och museigård.
Planering och säkerställande:
Bäcks naturreservat och Norrbys kulturreservat är skyddat enligt miljöbalken medan
byggnader, som utgör byggnadsminne, och fornlämningar skyddas genom kulturmiljölagen
och Skogsvårdslagen.
Att aktiviteter anordnas som lyfter fram komplexiteten i området. I de fall där skötseln inte
kan utföras kan informationssatsningar göras för att visa på platsens unika värden.
Områdets huvuddrag:
Norrbys är en tidstypisk gotländsk gård med en intakt ägostruktur från 1900-talets första hälft.
På sommaren visas gårdens hus för allmänheten och på den årliga maldagen i maj kan man få
se hur säden mals till mjöl i den gamla kvarnen. Markerna i området utgörs av såväl skog,
som åker och betesmarker. Dessa betas av hästar och får. På gården finns också grisar, höns
och kaniner. I landskapet finns karaktäristiska klappade träd och gårdsmiljön markeras av
klappade alléer. Skogsmarken som angränsar till naturreservatet har karaktären av en typisk
bondeskog. Trädgården har delvis restaurerats med tidstypiska växtsorter.
Bäck utgörs av gammal barrblandskog med välvuxna, grova tallar och granar på bördig mark.
Många av träden är i åldersklassen 150-200 år. Merparten av området har under lång tid skötts
genom plockhuggning av död ved och enstaka utvalda träd för timmer. Den extensiva
skötseln i området har medfört att trädkontinuiteten i området bevarats och att miljön med
avseende på luftfuktighet, beskuggning, med mera varit relativt stabil under lång tid.
Plockhuggning har dock också resulterat i att området bär en tydlig kulturprägel vilket innebär
att död ved endast förekommer mycket sparsamt. Ett undantag utgörs av reservatets nordöstra

hörn på ca två hektar som lämnats orört i många år och där det finns gott om
naturskogselement som grova spärrgreniga träd, torrakor, lågor, hålträd och högstubbar.
Av den totala arealen produktiv skogsmark är närmare hälften klassad av Skogsstyrelsen som
nyckelbiotop eller objekt med naturvärde. Även stora delar av den övriga skogsmarken har
höga naturvärden och förmodligen lång skoglig kontinuitet. Endast ca tre hektar utgörs av
mera likåldrig gallringskog respektive en fröträdsställning. Naturvärdena är idag främst
knutna till de gamla träden men också till trädkontinuiteten av tall som skapar goda
förutsättningar för en rik marksvampsflora. I området har ett stort antal hotade och sällsynta
marksvampar påträffats. Om skogen i framtiden lämnas orörd eller sköts för
naturvårdsändamål kommer naturskogskvaliteterna att öka ytterligare och därmed även
livsmiljön för vedlevande insekter, mossor och lavar. Det nordöstra hörnet av reservatet
erbjuder redan idag en sådan miljö med grov död ved i olika nedbrytningsfaser.
Området kring Bäcks tillhör Gotlands absolut mest högproduktiva skogstyper. Av förklarliga
skäl har sådana skogar i mycket stor utsträckning avverkats under det senaste halvseklet vilket
gör att det idag endast finns små fragment kvar av äldre skog med höga boniteter. Bäcks är
idag en av Gotlands sista, något större sammanhängande, område med gammal skog på riktigt
bra mark (ståndortsindex T24-T26).
Utöver biologiska och representativa värden har Bäcks även mycket höga sociala värden.
Skogstypen i naturreservatet bedöms vara av sådan karaktär att den är attraktiv för en
naturintresserad allmänhet. Mitt i Bäcks naturreservat ligger två fornborgar (Binge slott) som
också de har ett högt upplevelsevärde för besökare.
Vid Norrbys finns det ett café sommartid. Service i form av livsmedelsaffärer, restauranger
m.m. finns i de större samhällena Klintehamn (ca 1,5 mil åt sydväst) och Roma (ca 1 mil åt
nordost).
Det finns ingen kollektivtrafik till området utan hit får man ta sig med bil eller cykel.
Områdets avgränsning:
Gränsen för såväl kultur- som naturreservatet.
Andra riksintressen som berörs:
Enligt MB kap. 4. Riksintresse rörligt friluftsliv (Gotland).
Övrigt underlag:
Några inventeringar i området som rör höga naturvärden är SVO nyckelbiotoper och
naturvärden och SJV Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004.
Referenser:
Beslut och Skötselplan för naturreservatet Bäcks och kulturreservatet Norrbys

OMRÅDE AV RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV I GOTLANDS LÄN
Namn och datum:
Marie Jakobsson, 2014-02-17
Områdesnummer och områdesnamn:
FI 14 Östergarnsholm
Kommun:
Gotland 0980
Area (ha uppdelat på land och vatten):
176 ha land
Huvudkriterier:
• Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller
kulturmiljöer.
• Områden med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och
därmed berikande upplevelser.
Stödkriterier:
1. Berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljö:
• intresseväckande naturvärden
• intresseväckande kulturvärden
• orördhet (frånvaro av ingrepp i landskapet)
• stillhet/tystnad/låg ljudnivå
• tilltalande landskapsbild (tilltalande perspektiv och utblick överlandskap och vatten
m.m.)
• omväxling (variation i fråga om topografi, fördelning mark/vatten, vegetation,
kulturprägel m.m.)
• särprägel (en för regionen avvikande naturföreteelse; storslagen natur)
• att området har sällsynta växter och djur
• artrikedom
2. Goda naturgivna förutsättningar för friluftsliv:
Naturområden med särskilt goda förutsättningar för att bedriva friluftsaktiviteter:
• lämplig terräng med variationsrik topografi
• terrängförhållanden utan hindrande blockighet, snårigheter, brutenhet eller
myrrikedom
• förekomsten av sammanhängande gröna stråk
Naturområden med särskilt goda förutsättningar för att bedriva friluftsaktiviteter som är
beroende av platser med särskilda fysiska förutsättningar som:
• områden där man bedriver friluftsliv förhållandevis ostört, dvs att man under längre tid
inte ser hus, vägar och endast ett fåtal andra besökare (”vildmarksområden”)
3. Goda förutsättningar för att behålla och förbättra värden:
• naturvärden som kan bestå även vid ökad besöksfrekvens

•
•
•
•
•

tålighet mot slitage i de delar som förväntas bli intensivt utnyttjande
att det finns markerade leder och informationsskyltar
förekomst av brukningsvägar, stigar, vandringsleder m.m.
möjlighet att bevara områden utan omfattande anordningar eller anläggningar
(”vildmarksområden”)
frånvaro av hinder för områdets användning för friluftsändamål, t.ex. inga eller små
inskränkningar i allemansrätten

Friluftsaktiviteter:
Strövande, promenader, naturupplevelser, kulturupplevelser.
Beskrivning av områdets värden:
Östergarnsholm hör till ett av Gotlands mest särpräglade odlingslandskap. Ön har under
mycket lång tid använts som betesmark. Ön består av helt öppna gräsmarker och de enda
vedväxterna består av de träd och buskar som står i den lilla fyrträdgården, två askar på
nordvästra delen samt någon enda enbuske och några få trädformade hagtornsbuskar.
Vegetationen är rik och här växer bl.a. vildlin, backtimjan, slåtterblomma, Adam och Eva,
gulkämpar, darrgräs och nattviol. I området finns de hotade arterna toppjungfrulin och
flockarun. Området har höga ornitologiska värden med ett stort antal häckande fågelarter.
Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets värden:
Området påverkas negativt av all form av exploatering. Fortsatt naturvårdsinriktad betesdrift.
Planering och säkerställande:
Byggnadsminnen och fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen.
Områdets huvuddrag:
Östergarnsholm är 10-15 meter hög och två fyrar är belägna på de högsta punkterna i ost och i
väst. Strandgrus och strandvallsformationer har satt sin prägel på hela ön. På den centrala
delen ligger ett stort våtmarksområde. Stränderna har en flikig morfologi och i V utgörs de av
en ytterst flikig klint, där överhäng, grottor och strandgrytor bildas vid havets abrasion ur
berggrunden. Ön hör till ett av Gotlands mest särpräglade odlingslandskap. Ön har under
mycket lång tid använts som betesmark. Ön består av helt öppna gräsmarker och de enda
vedväxterna består av de träd och buskar som står i den lilla fyrträdgården, två askar på
nordvästra delen samt någon enda enbuske och några få trädformade hagtornsbuskar. Stora
delar av ön upptas av mycket frodig gräsvegetation men längs östra sidan och framförallt på
Suderudd, finns karga strandvallar där vegetationen endast utgörs av glest med grusslok.
Ön saknar trädvegetation och är en betydande häcklokal med 25-30 arter sjöfågel. Det häckar
även hussvalor i Svalgrottan. I övrigt hör grågås, vitkindad gås, ejder, svärta, strandskata,
större strandpipare, roskarl, tofsvipa, enkelbeckasin, storspov, rödbena, brushane, havstrut,
gråtrut, silltrut, fiskmås, silvertärna, småtärna, skräntärna, tobisgrissla, tornseglare,
ängspiplärka, skärpiplärka(ovanlig på Gotland), stenskvätta och sädesärla till
häckfågelfaunan. Ön har även betydelse som rastlokal för flyttande fåglar.
Områdets avgränsning:
Området avser ön Östergarnsholm
Andra riksintressen som berörs:
Enligt MB kap. 3. Riksintresse naturvård; NRO 09046, riksintresse yrkesfiske (Östersjön)

Enligt MB kap. 4. Riksintresse rörligt friluftsliv (Gotland), Riksintresse kust- och skärgård
(Gotlands kust).
Övrigt underlag:
LstI VMI, SJV Ängs- och betesmarksinventering 2002-2004 och NV Ängs- och
hagmarksinventering 1990-1996
Referenser:
Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gotlands
län, planeringsavdelningen, naturvårdsfunktionen 1988.
Områden av riksintresse för naturvård i Gotlands län enligt 3 kap 6 § miljöbalken.
Smitterberg, P., Fåglarnas Gotland – en guide, Snabba tryck 2006
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Sammanfattning
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten (HaV) fick tillsammans med länsstyrelserna
i regleringsbrev för 2012 i uppdrag att genomföra en översyn av vilka områden som bedöms vara av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, särskilt med beaktande av de långsiktiga behoven
av tätortsnära natur.
Länsstyrelserna (förutom i Norrbotten) har arbetat fram ett förslag på 312 områden som de bedömer
vara av riksintresse för friluftsliv. Av dessa är 190 områden nya eller väsentligt förändrade. Dessa fattar
Naturvårdsverket beslut om, medan övriga beslutats av respektive länsstyrelse. Inför Naturvårdverkets
beslut har denna miljöbedömning enligt 6 kap. 11 § miljöbalken genomförts.
Detta är första gången som en miljöbedömning genomförs avseende utpekande av riksintresse för
friluftslivet. Arbetet har därför innefattat en identifiering av påverkanssamband och metoder för hur
miljöbedömningen kan integreras i utpekandeprocessen.
Miljöbedömningen har på en övergripande, nationell nivå bedömt vilken betydande påverkan förslaget
till väsentligt förändrade och nya områden av riksintresse för friluftsliv kan få på miljön. Miljöaspekterna
har i denna bedömning sammanfattats i fem temaområden: Hälsa och välfärd, biologisk mångfald,
landskap, utveckling och slutligen klimat.
Sammanfattningsvis skapar förslaget förutsättningar för ett stärkt skydd för friluftslivet på flera sätt
jämfört med nollalternativet (redan utpekade riksintresseområden):
1.

Förslaget innebär totalt sett att en nettoareal på ytterligare 1 200 km2 utpekas som riksintresse för
friluftslivet. Arealer har tillkommit på land och tagits bort till havs.

2.

Förslaget innebär att riksintresseområden tillkommit i regioner med högre tillgänglighet och minskat i områden utan angiven tillgänglighet.

3.

Förslaget innebär att områden tillkommit i högre grad i regioner med högt förändringstryck och
tagits bort i områden med lägre förändringstryck.

4.

Förslaget innebär att riksintresseområden tillkommit i områden som saknar annat liknande skydd.

5.

Förslaget innebär att riksintresseområden tillkommit i områden som också är utpekade som riksintressen för konkurrerande markanvändning, exempelvis mineralbrytning och vindbruk.

6.

Förslaget innebär generellt tydligare och aktualiserade värdebeskrivningar och geografiska avgränsningar och därmed stärkt skydd för friluftslivet.

Sammantaget bedöms förslaget innebära en positiv påverkan på de grupperade miljöaspekterna inom
temaområdena hälsa och välfärd, biologisk mångfald och landskap. Förslaget bedöms också innebära
både positiv och negativ påverkan på temaområdet utveckling och ingen eller liten påverkan på temaområdet klimat.

4

Tabell 1. Den samlade bedömningen av den miljöpåverkan som ett utpekande enligt förslaget kan ha på respektive
temaområde..
Tema

Konsekvenser av för-

Kommentar

slaget jämfört med
nollalternativet
Hälsa och

Positiv påverkan på

Förslaget innebär stärkta möjligheter till utövande av friluftsliv, vilket

välfärd

folkhälsa och befolk-

stärker allmänhälsan och välbefinnandet. Ökad tillgänglighet till skyd-

ning

dade miljöer för friluftslivet nära de större befolkningskoncentrationerna
stärker befolkningens boendemiljöer. Informationsinsatser avseende
utpekandet och åtgärder som föreslås i värdebeskrivningarna bidrar till
att stärka denna påverkan.

Biologisk

Positiv påverkan på

Förslaget innebär att större arealer än tidigare pekas ut som riksintresse

mångfald

biologisk mångfald,

med hänvisning till friluftsaktiviteter som förutsätter biologisk mång-

djurliv, växtliv, mark

fald, växtliv, djurliv. Åtgärder som skadar dessa värden skadar också

och vatten

friluftslivet. Utpekandet av riksintresse för friluftslivet stärker därmed
det långsiktiga skyddet av den biologiska mångfalden. Förslaget ger en
positiv men indirekt påverkan på biologisk mångfald.
Att större arealer pekas ut i områden med många människor säkerställer
att fler personer ges möjlighet att uppleva naturmiljön. Detta kan bidra
till att öka intresset för och kunskapen om biologisk mångfald. Friluftslivet kan också genom besöksnäringen och turismnäringen tillföra ett
ekonomiskt värde som kan öka resurserna för att bevara och utveckla
naturmiljöerna i området.

Landskap

Positiv påverkan

Förslaget innebär att större arealer än tidigare skyddas avseende aktivi-

landskap, forn- och

teter som förutsätter attraktiva miljöer för natur- och kulturupplevelser.

kulturlämningar och

Åtgärder som skadar dessa värden skadar också friluftslivet. Det skydd

annat kulturarv

som ett riksintresseutpekande ger omfattar därför också landskapsaspekterna. Utpekandet av riksintresse för friluftslivet stärker därmed
skyddet av landskapsbilden i stort och dess kulturmiljövärden.

Utveck-

Både positiv och

Förslaget innebär att områden med relativt god tillgänglighet och

ling

negativ påverkan på

med relativt hög besöksfrekvens skyddas i högre grad. Utan skydd för

materiella tillgångar

friluftslivet finns större risk att turismnäringen inte blir långsiktigt hållbar

och bebyggelse.

i de utpekade områdena. Förslaget får därmed en positiv påverkan på
naturkapital, ekosystemtjänster, bebyggelsemiljöer. Förslaget kan i vissa
fall innebära hinder för utvinning av materiella tillgångar som energi eller
mineraler, eller infrastrukturutbyggnad.

Klimat

Ingen till liten påver-

Förslaget bedöms påverka klimatet främst genom persontransporter till

kan på klimatfaktorer.

och från de utpekade områdena. Säkerställd tillgänglighet till skyddade
miljöer för friluftslivet innebär kortare resor och bättre kollektivtrafiktillgänglighet och därmed en lägre klimatpåverkan per besökare.
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/290
21 oktober 2016

Bo Magnusson

Regionstyrelsen

Revisionsrapport - IT-verksamheten, en uppföljning av
tidigare granskning
Förslag till beslut

•
•

Regionstyrelsen föreslås överlämna svar på revisionsskrivelse enligt denna
skrivelse.
Regionstyrelsens internkontrollplan för 2017 ska säkerställa att
revisionsskrivelser om granskning av IT-verksamhet hanteras som underlag
inför arbete med förvaltningarnas internkontrollplaner.

Sammanfattning

Regionens revisorer har gjort en uppföljning av tidigare granskning av ITverksamheten från 2013.
Revisorerna bedömer att Regionstyrelsens interna kontroll inte är helt tillräcklig vad
gäller säkerhet och åtkomst till information i de granskade IT-systemen eftersom
uppföljningen visar att det kvarstår åtgärder från den tidigare granskningen att
slutföra.
För att uppfylla Regionstyrelsens uppföljningsansvar bör Regionstyrelsens
internkontrollplan innehålla uppföljning att revisionsskrivelser om granskning av ITverksamhet hanteras som underlag till förvaltningarnas internkontrollplan.
Regionstyrelsen har via Ledningskontoret resonerat med Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen hur kvarvarande brister åtgärdas. Förvaltningen anger att det
pågår arbete som beräknas vara slutfört under 2017.
Ärendebeskrivning

Regionens revisorer genomförde 2013 en granskning av regionstyrelsens intern
kontroll av regionens IT-system, säkerhet och åtkomst. Granskningen följdes av ett
särskild intrångstest, där både internt skydd och skydd från externa intrångsförsök
testades.
Efter granskningen 2013samlades ansvariga från berörda förvaltningar (LK, HSF,
SOF och SF) och:
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•
•
•

De allvarligaste bristerna åtgärdades omgående.
SF/ITT lade upp ett ambitiöst förbättringsprogram innefattande drygt 100
aktiviteter som var åtgärdade under september 2013.
Åtgärder som påtalas i revisionsrapporten inom HSF och SOF är identifierade
och genomförda, eller planerade för genomförande.

På uppdrag av regionens revisorer har PwC nu genomfört en uppföljning av tidigare
granskning .
De brister som 2013 redovisades inom SOF har enligt den nu genomförda
granskningen åtgärdats i sin helhet.
Åtgärder har vidtagits inom HSF sedan 2013, och efter prioritering mot annat
angeläget arbete inom HSF, planeras fortsatt arbete med åtgärder för slutförande
under 2017.
I revisionsrapporten sammanfattas följande:
1. Avsaknad av dokumenterad rollbeskrivning för PUL-ombud inom Hälsooch Sjukvårdsförvaltningen Avsaknad av en dokumenterad rollbeskrivning för PULombud med tydligt definierat ansvarsområde och rapporteringsvägar kan innebära en
risk för att verksamheten inte följer riktlinjer för PUL. Vidare är det av vikt att incidenter
inom området kommuniceras till ledande personer inom verksamheten via tydliga
rapporteringsvägar.
Revisionen rekommenderar Region Gotland att ytterligare tydliggöra rollen som PULombud i form av en dokumenterad rollbeskrivning med tydligt definierat ansvarsområde
och rapporteringsvägar.
Kommentar:

PUL-ombudet har sedan föregående granskning fått utbildning med rollbeskrivning
enligt Datainspektionens rollbeskrivning. Ansvarsorådet är avgränsat genom beslut i
HSN att ansvaret omfattar HSNs ansvarsområde.
PUL-ombudsbeskrivningen skall ännu omformas till regionspecifik rollbeskrivning,
inklusive rapporteringsvägar.
2. Avsaknad av en dokumenterad instruktion till hur medarbetare inom
Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen utbildas inom PUL-området Avsaknad av en
dokumenterad instruktion för hur medarbetare kontinuerligt utbildas inom PUL-området
samt övervakning att instruktionen efterlevs, kan innebära en risk för att medarbetare
inom Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen inte följer regelverk för PUL-området i det
dagliga arbetet.
Revisionen rekommenderar PUL-ombudet att tydliggöra aktiviteter med syfte att
kontinuerligt utbilda medarbetare om PUL. PUL-ombudet bör även vara ansvarig för
instruktioner samt ansvara för att innehållet i instruktionerna efterlevs.
Kommentar:

Arbete planeras som beräknas vara slutfört under 2017.
3. Systemförvaltarna för TakeCare bör försäkra sig om vilken behörighet
SLL-IT har och om den är i enlighet med de krav som Region Gotland ställer
Avsaknad av en rutin för aktiv övervakning av transaktioner/aktiviteter utförda av
användarkonton som innehas av SSL-IT kan medföra en risk för att icke godkända
aktiviteter som utförs i systemet inte upptäcks. Kompenserande faktor i samband med
iakttagelsen är att systembehörigheter kopplade till användarkonton inte medger åtkomst
2 (4)

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/290

till konfidentiell information. Privilegierade användarkonton som delas av flera personer
medför en risk för att det inte är möjligt att spåra en viss utförd systemaktivitet till en viss
fysisk person.
Kommentar:

Arbete planeras som beräknas vara slutfört under 2017.
4. Systemförvaltarna för TakeCare bör säkerställa att regelbundna
behörighetskontroller utförs för systemet Avsaknad av en rutin för periodvis
granskning och godkännande av systembehörigheter kan medföra en risk för att
obehöriga personer har tillgång till kritiska systemfunktioner och känslig data.
Kommentar:

Arbete planeras som beräknas vara slutfört under 2017.
5. Avsaknad av dokumenterad riskanalys i samband tilldelning av
systembehörighet till TakeCare. Avsaknad av en utförd riskanalys i samband med
tilldelning av systembehörigheter i TakeCare kan medföra att obehöriga personer får
tillgång till konfidentiell information.
Revisionen uppmuntrar HSF att slutföra arbetet med att upprätta en instruktion till hur
riskanalys ska utföras i samband med tilldelning av systembehörighet i TakeCare.
Kommentar:

Som framgår av revisionsrapportens text pågår arbete

Sedan granskningen 2013 har i nu aktuell rapport tillkommit rekommendation
6. Uppföljning avseende dokumenterade rutiner för säkerhetskopiering och
återläsningstester Styrande dokument avseende kontinuitetshantering bör definiera
mål för säkerhetskopiering och återläsning för väsentliga system, så som maximalt
tolererbara driftavbrott (MTO), återläsningstid (RTO) och återläsningspunkt (RPO),
baserad på klassificering. Att inte definiera återläsning av säkerhetskopieringsmål och
följa upp om dess efterlevnad kan medföra en risk för att en verksamhet exponeras för
dataförlust. Detta kan få operativa konsekvenser på en verksamhet där
verksamhetskritisk information permanent går förlorad.
Revisorerna rekommenderar ledningskontoret att ta fram en
kontinuitetshanteringsprocess.
Kommentar:

Region Gotland är i år inne på sitt tredje och sista år i införande av ledningssystem
för informationssäkerhet (LIS). En av aktiviteterna i planen är att under 2016
hantera kontinuitetsplaneringen ur ett systemförvaltar perspektiv. Redan idag ingår
(MTO), (RTO) och (RPO) i klassningsrutinerna för Region Gotlands information.
En speciell rutin för kontinuitetsplaneringen är under framtagande och parallellt
pågår ett processarbete som hanterar hur klassningsresultatets kravställningar
effektueras i överenskommelser och avtal mellan interna och externa leverantörer,
samt hur verksamheten sedan kan följa upp att kraven uppfylls. När LIS införandet
är avslutat 2017-12-31 så bedöms att revisionspunkten är åtgärdad.
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Bedömning

Ledningskontoret har efter föregående granskning haft samråd med berörda
förvaltningar och gemensamt tagit fram plan för avhjälpande av de brister som då
påtalades.
Sedan föregående granskning har omfattande arbete genomförts för att implementera
Ledningssystem för informationssäkerhet, med utgångspunkt från
rekommendationer från Myndigheten för samhällsskydd. Projektet slutförs som
planerat under 2016. Det arbetet ger god grund för fortsatta förbättringar inom
informationssäkerhetsområdet.
Årets revision visar på vissa återstående brister, eller rekommendationer att vidtagna
åtgärder behöver kompletteras. Arbete pågår för att avhjälpa dessa.
För att ytterligare höja säkerhet och kontroll över åtkomst till information behöver
säkerställas att förvaltningarna arbetar med åtgärder för att avhjälpa brister. Regionen
arbetar med internkontroll som metod för förbättringar. Regionstyrelsens kontroll av
påtalade brister som hanteras i förvaltningarnas interkontrollarbete ska leda till att
förvaltningarna prioriterar IT-säkerhetsarbete tillsammans med övrigt
förbättringsarbete.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport 2016-04-15

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionstyrelsen

Ärende RS 2016/290
27 oktober 2016

Regionens revisorer

Revisionsrapport - IT-verksamheten, en uppföljning av
tidigare granskning
Ledningskontoret har efter föregående granskning 2013 haft samråd med
berörda förvaltningar och gemensamt tagit fram plan för avhjälpande av de
brister som då påtalades.
Sedan föregående granskning har omfattande arbete genomförts för att
implementera Ledningssystem för informationssäkerhet, med utgångspunkt
från rekommendationer från Myndigheten för samhällsskydd. Projektet
slutförs som planerat under 2016. Det arbetet ger god grund för fortsatta
förbättringar inom informationssäkerhetsområdet.
Aktuell revision visar på vissa återstående brister, eller rekommendationer att
vidtagna åtgärder behöver kompletteras. Arbete pågår för att avhjälpa dessa.
För att ytterligare höja säkerhet och kontroll över åtkomst till information
behöver säkerställas att förvaltningarna arbetar med åtgärder för att avhjälpa
brister. Regionen arbetar med internkontroll som metod för förbättringar.
Regionstyrelsen avser ge anvisning att påtalade brister hanteras i
förvaltningarnas interkontrollarbete, vilket leder till att förvaltningarna
prioriterar IT-säkerhetsarbete tillsammans med övrigt förbättringsarbete.
Beträffande de specifika punkterna som sammanfattas i revisionsrapporten
hanteras de enligt följande
1. Avsaknad av dokumenterad rollbeskrivning för PUL-ombud inom
Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen Avsaknad av en dokumenterad
rollbeskrivning för PUL-ombud med tydligt definierat ansvarsområde och
rapporteringsvägar kan innebära en risk för att verksamheten inte följer riktlinjer
för PUL. Vidare är det av vikt att incidenter inom området kommuniceras till
ledande personer inom verksamheten via tydliga rapporteringsvägar.
Revisionen rekommenderar Region Gotland att ytterligare tydliggöra rollen som
PUL-ombud i form av en dokumenterad rollbeskrivning med tydligt definierat
ansvarsområde och rapporteringsvägar.
Kommentar:

PUL-ombudet har sedan föregående granskning fått utbildning med
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rollbeskrivning enligt Datainspektionens rollbeskrivning. Ansvarsorådet är
avgränsat genom beslut i HSN att ansvaret omfattar HSNs ansvarsområde.
PUL-ombudsbeskrivningen skall ännu omformas till regionspecifik
rollbeskrivning, inklusive rapporteringsvägar.
2. Avsaknad av en dokumenterad instruktion till hur medarbetare
inom Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen utbildas inom PUL-området
Avsaknad av en dokumenterad instruktion för hur medarbetare kontinuerligt
utbildas inom PUL-området samt övervakning att instruktionen efterlevs, kan
innebära en risk för att medarbetare inom Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen inte
följer regelverk för PUL-området i det dagliga arbetet.
Revisionen rekommenderar PUL-ombudet att tydliggöra aktiviteter med syfte att
kontinuerligt utbilda medarbetare om PUL. PUL-ombudet bör även vara ansvarig
för instruktioner samt ansvara för att innehållet i instruktionerna efterlevs.
Kommentar:

Arbete planeras som beräknas vara slutfört under 2017.
3. Systemförvaltarna för TakeCare bör försäkra sig om vilken
behörighet SLL-IT har och om den är i enlighet med de krav som
Region Gotland ställer Avsaknad av en rutin för aktiv övervakning av
transaktioner/aktiviteter utförda av användarkonton som innehas av SSL-IT kan
medföra en risk för att icke godkända aktiviteter som utförs i systemet inte
upptäcks. Kompenserande faktor i samband med iakttagelsen är att
systembehörigheter kopplade till användarkonton inte medger åtkomst till
konfidentiell information. Privilegierade användarkonton som delas av flera
personer medför en risk för att det inte är möjligt att spåra en viss utförd
systemaktivitet till en viss fysisk person.
Kommentar:

Arbete planeras som beräknas vara slutfört under 2017.
4. Systemförvaltarna för TakeCare bör säkerställa att regelbundna
behörighetskontroller utförs för systemet Avsaknad av en rutin för
periodvis granskning och godkännande av systembehörigheter kan medföra en risk
för att obehöriga personer har tillgång till kritiska systemfunktioner och känslig
data.
Kommentar:

Arbete planeras som beräknas vara slutfört under 2017.
5. Avsaknad av dokumenterad riskanalys i samband tilldelning av
systembehörighet till TakeCare. Avsaknad av en utförd riskanalys i samband
med tilldelning av systembehörigheter i TakeCare kan medföra att obehöriga
personer får tillgång till konfidentiell information.
Revisionen uppmuntrar HSF att slutföra arbetet med att upprätta en instruktion
till hur riskanalys ska utföras i samband med tilldelning av systembehörighet i
TakeCare.
Kommentar:

Som framgår av revisionsrapportens text pågår arbete
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Sedan granskningen 2013 har i nu aktuell rapport tillkommit rekommendation
6. Uppföljning avseende dokumenterade rutiner för
säkerhetskopiering och återläsningstester Styrande dokument avseende
kontinuitetshantering bör definiera mål för säkerhetskopiering och återläsning för
väsentliga system, så som maximalt tolererbara driftavbrott (MTO), återläsningstid
(RTO) och återläsningspunkt (RPO), baserad på klassificering. Att inte definiera
återläsning av säkerhetskopieringsmål och följa upp om dess efterlevnad kan
medföra en risk för att en verksamhet exponeras för dataförlust. Detta kan få
operativa konsekvenser på en verksamhet där verksamhetskritisk information
permanent går förlorad.
Revisorerna rekommenderar ledningskontoret att ta fram en
kontinuitetshanteringsprocess.
Kommentar:

Region Gotland är i år inne på sitt tredje och sista år i införande av
ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). En av aktiviteterna i planen är
att under 2016 hantera kontinuitetsplaneringen ur ett systemförvaltar
perspektiv. Redan idag ingår (MTO), (RTO) och (RPO) i klassningsrutinerna
för Region Gotlands information. En speciell rutin för kontinuitetsplaneringen
är under framtagande och parallellt pågår ett processarbete som hanterar hur
klassningsresultatets kravställningar effektueras i överenskommelser och avtal
mellan interna och externa leverantörer, samt hur verksamheten sedan kan
följa upp att kraven uppfylls. När LIS införandet är avslutat 2017-12-31 så
bedöms att revisionspunkten är åtgärdad.

Regionstyrelsen

Björn Jansson
Ordförande

Peter Lindvall
Regiondirektör

Regionens revisorer

Revisionsskrivelse
Datum 2016-04-11

Regionstyrelsen

Granskning av IT-verksamheten – en uppföljning av
tidigare granskning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC
genomfört en granskning av IT-verksamheten avseende Regionstyrelsens interna kontroll vad gäller säkerhet och åtkomst till information i vissa ITsystem.
År 2013 utfördes en granskning avseende Regionstyrelsens interna kontroll vad
gäller säkerhet och åtkomst till information i regionens system. Ett antal rekommendationer lämnades i samband med den utförda granskningen. Föreliggande granskning är en uppföljning av granskningen från 2013.
Efter genomförd granskning är vår bedömning att Regionstyrelsens interna
kontroll inte är helt tillräcklig vad gäller säkerhet och åtkomst till information i
de granskade IT-systemen. Bedömningen bygger på att det fortfarande kvarstår
ett antal brister som inte åtgärdats. Dessa är dock s.k. låg- och medelriskobservationer och värt att notera är att vi inte gjort några s.k. högriskobservationer.
I bifogad revisionsrapport framgår status avseende vidtagna åtgärder med anledning av tidigare lämnade rekommendationer. Revisorerna önskar senast den
31 maj 2016 bli informerade om vilka åtgärder Regionstyrelsen kommer att
vidta med anledning av de ännu ej åtgärdade rekommendationerna och hur
tidplanen för detta ser ut.
För Region Gotlands revisorer

Carin Backlund
Ordförande
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Sammanfattning och bedömning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC
genomfört en granskning av IT-verksamheten. Granskningen syftar till att bedöma om den
interna kontrollen är tillräcklig avseende säkerhet och åtkomst av information.
År 2013 utfördes en sådan granskning d.v.s. Regionstyrelsens interna kontroll vad gäller
säkerhet och åtkomst till information i regionens system. Ett antal rekommendationer
lämnades i samband med den utförda granskningen. Föreliggande granskning är en
uppföljning av granskningen från 2013.
Efter genomförd granskning är vår bedömning att Regionstyrelsens interna kontroll inte är
helt tillräcklig vad gäller säkerhet och åtkomst till information i de granskade IT-systemen.
Bedömningen bygger på att det fortfarande kvarstår ett antal brister som inte åtgärdats.
Dessa är dock s.k. låg- och medelriskobservationer och värt att notera är att vi inte gjort
några s.k. högriskobservationer.
Nedan följer en sammanställning av våra mest väsentliga iakttagelser.
1. Avsaknad av dokumenterad rollbeskrivning för PUL-ombud inom
Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen
Avsaknad av en dokumenterad rollbeskrivning för PUL-ombud med tydligt
definierat ansvarsområde och rapporteringsvägar kan innebära en risk för att
verksamheten inte följer riktlinjer för PUL. Vidare är det av vikt att incidenter inom
området kommuniceras till ledande personer inom verksamheten via tydliga
rapporteringsvägar.
2. Avsaknad av en dokumenterad instruktion till hur medarbetare inom
Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen utbildas inom PUL-området
Avsaknad av en dokumenterad instruktion för hur medarbetare kontinuerligt
utbildas inom PUL-området samt övervakning att instruktionen efterlevs, kan
innebära en risk för att medarbetare inom Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen inte
följer regelverk för PUL-området i det dagliga arbetet.
3. Systemförvaltarna för TakeCare bör försäkra sig om vilken behörighet
SLL-IT har och om den är i enlighet med de krav som Region Gotland
ställer
Avsaknad av en rutin för aktiv övervakning av transaktioner/aktiviteter utförda av
användarkonton som innehas av SSL-IT kan medföra en risk för att icke godkända
aktiviteter som utförs i systemet inte upptäcks. Kompenserande faktor i samband
med iakttagelsen är att systembehörig-heter kopplade till användarkonton inte
medger åtkomst till konfidentiell information. Privilegierade användarkonton som
delas av flera personer medför en risk för att det inte är möjligt att spåra en viss
utförd systemaktivitet till en viss fysisk person.
4. Förvaltarna för TakeCare bör säkerställa att regelbundna
behörighetskontroller utförs för systemet
Avsaknad av en rutin för periodvis granskning och godkännande av systembehörigheter kan medföra en risk för att obehöriga personer har tillgång till kritiska
systemfunktioner och känslig data.

5. Uppföljning avseende dokumenterade rutiner för säkerhetskopiering
och återläsningstester
Styrande dokument avseende kontinuitetshantering bör definiera mål för
säkerhetskopiering och återläsning för väsentliga system, så som maximalt
tolererbara driftavbrott (MTO), återläsningstid (RTO) och återläsningspunkt (RPO),
baserad på klassificering. Att inte definiera återläsning av säkerhets-kopieringsmål
och följa upp om dess efterlevnad kan medföra en risk för att en verksamhet
exponeras för dataförlust. Detta kan få operativa konsekvenser på en verksamhet
där verksamhetskritisk information permanent går förlorad.

1.

Inledning

Den offentliga sektorn blir likt den privata sektorn allt mer beroende av sina
informationssystem. Nya tekniker utgör viktiga komponenter för fungerande och effektiva
verksamhetsprocesser men introducerar även nya risker. Kommunikation med omvärlden
ökar i omfattning och systemen blir mer integrerade såväl inom regionen som med externa
intressenter. Detta ställer krav på ett balanserat risktagande och ett funktionellt
säkerhetsarbete. Informationen måste skyddas mot obehörig åtkomst samtidigt som den
skall finnas tillgänglig och dessutom vara tillförlitlig – rätt information i rätt tid och för rätt
personer.
En ändamålsenlig IT-verksamhet som baseras på grundläggande styrprinciper och en väl
fungerande teknisk och funktionell plattform är en viktig förutsättning för en effektiv
verksamhet.
År 2013 utfördes en granskning avseende regionstyrelsens interna kontroll vad gäller
säkerhet och åtkomst till information i regionens system. Ett antal rekommendationer
lämnades till Region Gotland i samband med den utförda granskningen. Denna granskning
inkluderar uppföljning på de tidigare rekommenderade åtgärderna.

1.1.

Revisionsfråga

Är regionstyrelsens interna kontroll tillräcklig vad gäller säkerhet och åtkomst till
information i de granskade IT-systemen?

Granskningsmål
Granskningens syfte är att utvärdera om avvikelser identifierade 2013 är åtgärdade och att
ursprungliga granskningsmål uppfylls. Följande avvikelser noterades 2013:
Område

Rekommendation

Övergripande säkerhetsstyrning

Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen bör ta fram en
kontinuitetsplan för sin verksamhet.

Övergripande säkerhetsstyrning

Rollen som PUL-ombud inom Hälso- och
Sjukvårdsförvaltningen bör tydliggöras för den som
innehar rollen.

Övergripande säkerhetsstyrning

Medarbetarna inom Hälso- och
Sjukvårdsförvaltningen bör informeras om vad PUL
innebär och hur deras arbete påverkas.

Behörigheter och åtkomst

Systemförvaltarna bör försäkra sig om vilken behörighet
SLL-IT har och om den är i enlighet med de krav som
region Gotland ställer.

Behörigheter för och åtkomst

Vi anser att förvaltarna för TakeCare bör säkerställa att
regelbundna behörighets-kontroller utförs för systemet.

Behörigheter och åtkomst

Vi bedömer att en riskanalys för att bestämma
behörighetsnivåer till TakeCare bör genomföras mer
formellt än idag. Såväl risk- som behovsanalys bör
dokumenteras.

Behörigheter och åtkomst

Vi anser att systemförvaltarna för TakeCare bör skaffa sig
tydligare information om SLL-IT:s rutiner för återläsning
av säkerhetskopior.
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Behörigheter och åtkomst

Vi anser att behörigheter till Procapita bör tilldelas på
individ- eller rollnivå och inte, som
i dag, på avdelningsnivå.

Behörigheter och åtkomst

Vi anser även att behörigheter till Procapita bör beställas
och dokumenteras i mer formell ordning än som idag,
muntligen. Behörigheterna bör beställas elektroniskt eller
manuellt med någon form av signering.

Behörigheter och åtkomst

Vi anser att rutiner för säkerhetskopiering och
återläsningstest av information i TakeCare, Procapita och
Treserva bör dokumenteras tydligare. Dokumentationen
är i dagsläget antingen obefintlig eller ofullständig.

Genom en uppföljning av den förra revisionsrapporten utgår granskningen med fokus på
följande kriterier:


System och applikationer uppfyller Region Gotlands säkerhetskrav och lagkrav,
bland annat PUL



Åtkomst till information följer gällande riktlinjer



Hanteringen av behörigheter är tillfredsställande gällande de granskade
förvaltningarna

1.2.

Metod och avgränsning

Granskningen innefattar en kartläggning av förändringar avseende system, applikationer
och IT-miljö i jämförelse med 2013. Även insamling av styrdokument, så som policys,
riktlinjer och instruktioner, har gjorts för att granskas och utgör underlag för bedömningen.
Under granskningen har intervjuer hållits med nyckelpersoner inom Region Gotland med
inriktning mot IT-organisationen samt personer inom Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen.
Intervjuer har genomförts med följande personer:













Bo Magnusson, Administrativ utvecklingsdirektör
Hans Lyttkens, IT-strateg
Jan Broman, IT-strateg
Olof Nysten, Utvecklingsledare E-hälsa & systemansvarig för Treserva
Monica Pedersén, Enhetschef
Mika Lathi, Socialförvaltningen
Åsa Högberg, Ekonomidirektör
Johan Kallum, Säkerhetschef Ledningskontoret
Anders Granvald, Avdelningschef IT-Tele
Gunnar Ramstedt, Chefläkare och IT-strateg HSF
Susanne Yttergren, Systemförvaltare Opus
Curt Andersson, Systemförvaltare Opus
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2.

Granskningsresultat

Nedan följer en sammanställning avseende utförd granskning av tidigare rapporterade
iakttagelser och/eller brister.

2.1.

Avsaknad av kontinuitetsplan för Hälsooch Sjukvårdsförvaltningen

Den utförda granskningen har påvisat att det finns dokumenterade riktlinjer för hur
kontinuitetsplaner ska struktureras för enheter inom Hälso- och Sjukvårdsavdelningen. Det
har genom intervju noterats att varje vårdenhet har manuella rutiner för när systemet
TakeCare är ur drift, och en kontinuitetsplan kallad katastrofplan finns för TakeCare och har
mottagits av revisionen.
Det pågår ett arbete hos ledningskontoret med att upprätta regionsövergripande styrande
dokument för kontinuitetsplanering. Revisionen har tagit del av dokumentation som visar
att ledningssystemet för informationssäkerhet (LIS) innehåller rutiner, exempel och mallar
för följande områden: informationsklassning, riskanalys, kontinuitetsplanering, IT-säkerhet
samt säkerhetsarkitektur. En del av syftet med upprättandet av LIS är att få en strukturerad
kravställning och uppföljning av informationssäkerhet samt en strukturerad
IT-/säkerhetsarkitektur. En iakttagelse är att ingen verksamhetsarkitektroll är tilldelad och
detta bör finnas enligt säkerhetschef på Ledningskontoret samt en IT-strateg.
Påverkan
Inga direkta iakttagelser har noterats i samband med den utförda granskningen av
kontrollfrågan, tidigare rapporterad avvikelse bedöms som åtgärdad.

2.2.

Avsaknad av dokumenterad rollbeskrivning
för PUL-ombud inom Hälso- och
Sjukvårdsförvaltningen

Iakttagelsen kvarstår, den utförda granskningen har påvisat att ansvarsområde i rollen som
PUL-ombud inte är formellt dokumenterat i form av en rollbeskrivning. En rollbeskrivning
bör innehålla ett tydligt definierat ansvarsområde med rapporteringsvägar till berörda
intressenter inom Region Gotland. PUL-ombudet anser sig själv ha god kunskap om
ansvarsområdet genom Datainspektionens beskrivning av rollen. Region Gotland upplyser
tydligt om vem som innehar PUL-ombudsrollen samt hänvisar vidare till Datainspektionen
för beskrivning av rollen via det lokala intranätet.
Påverkan och rekommendation
Avsaknad av en regionsspecifik rollbeskrivning för PUL-ombud med tydligt definierat
ansvarsområde och rapporteringsvägar kan innebära en risk för att verksamheten inte följer
PUL. Vidare är det av vikt att incidenter inom området kommuniceras till ledande personer
inom verksamheten via tydliga rapporteringsvägar.
Revisionen rekommenderar Region Gotland att ytterligare tydliggöra rollen som PULombud i form av en dokumenterad rollbeskrivning med tydligt definierat ansvarsområde
och rapporteringsvägar.
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2.3.

Avsaknad av en dokumenterad instruktion
för hur medarbetare inom Hälso- och
Sjukvårdsförvaltningen utbildas inom PULområdet

Den utförda granskningen har inte påvisat att det finns en dokumenterad instruktion för att
löpande informera medarbetare om PUL-området. I nuläget hänvisas medarbetare till
Datainspektionens policy via det lokala intranätet.
Påverkan och rekommendation
Avsaknad av en dokumenterad instruktion för hur medarbetare kontinuerligt utbildas inom
PUL-området samt övervakning att instruktionen efterlevs kan innebära en risk för att
medarbetare inom Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen inte följer PUL i det dagliga arbetet.
Revisionen rekommenderar PUL-ombudet att tydliggöra aktiviteter med syfte att
kontinuerligt utbilda medarbetare om PUL. PUL-ombudet bör även vara ansvarig för
instruktioner samt ansvara för att innehållet i instruktionerna efterlevs.

2.4.

Systemförvaltarna för TakeCare bör
försäkra sig om vilken behörighet SLL-IT
har och om den är i enlighet med de krav
som region Gotland ställer

Den utförda granskningen har påvisat att SLL-IT innehar systembehörighet i TakeCare.
Systembehörigheten medger ingen åtkomst till konfidentiell information eller åtkomst till
funktioner för att utföra känsliga transaktioner. Användarkonton i systemet som innehas av
SSL-IT delas av flera användare inom SSL-IT och är inte kopplade till en fysisk person.
Slutligen finns det inga rutiner implementerade där systemägare aktivt övervakar aktiviteter
utförda av användarkonton som innehas av SSL-IT.
Påverkan och rekommendation
Avsaknad av en rutin för aktiv övervakning av transaktioner/aktiviteter utförda av
användarkonton som innehas av SSL-IT kan medföra en risk för att icke godkända
aktiviteter utförs i systemet utan att dessa upptäcks. En kompenserande faktor i samband
med iakttagelsen är att systembehörigheter kopplade till användarkonton inte medger
åtkomst till konfidentiell information. Användarkonton som delas av flera personer medför
en risk för att det inte är möjligt att spåra en viss utförd systemaktivitet till en viss fysisk
person.
Revisionen rekommenderar Region Gotland att implementera en rutin där systemägare
identifierar kritiska användarkonton i TakeCare och löpande övervakar systemaktiviteter i
form av loggövervakning för identifierade konton. Avvikelser ska rapporteras enligt
vedertagen incidenthanteringsprocess. Slutligen rekommenderas att användarkonton för
SSL-IT konfigureras ned på personnivå så att systemaktiviteter utförda av ett visst
användarkonto är spårbara till en fysisk person.
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2.5.

Förvaltarna för TakeCare bör säkerställa
att regelbundna behörighetskontroller
utförs för systemet

Den utförda granskningen har påvisat att det inte finns någon implementerad rutin för
periodvis granskning och godkännande av systembehörigheter i TakeCare.
En kompenserande faktor till iakttagelsen är att det finns en rutin implementerad i form av
en loggkontroll, vilken syftar till att övervaka överträdelser enligt
patientjournallagstiftningen. Granskningen har även identifierat att det pågår ett arbete
med att identifiera förbättringsområden i behörighetsstrukturen utifrån ett risk- perspektiv.
När analysen är utförd och dokumenterad ska rollstrukturen i TakeCare uppdateras enligt
det framtagna regelverket. Det sker även en kompletterande åtgärd med att uppdatera
behörighetslistorna, då det upptäcktes under granskningen att en hel del aktiva användare
finns med trots att de borde ha avslutats.
Påverkan och rekommendation
Avsaknad av en rutin för periodvis granskning och godkännande av systembehörigheter kan
medföra en risk för att obehöriga personer har tillgång till kritiska systemfunktioner och
känslig data.
Revisionen rekommenderar Region Gotland att implementera en rutin för periodvis
granskning och godkännande av systembehörigheter i TakeCare. Rutinen syftar till att
säkerställa att aktuella systembehörigheter i TakeCare stämmer överens med den anställdes
roll i verksamheten. Granskningen bör utföras av systemägare eller motsvarande samt
dokumenteras i form av ett bevis. När kontrollen har utförts rekommenderas det att
avrapporteras till ledande person inom Region Gotland som är ansvarig för uppföljning,
alternativt informationssäkerhet. Avvikelser i rapporteringen bör rapporteras som en
incident för vidare uppföljning. Revisionen rekommenderar även systemansvariga till
fortsatt arbete med borttagning av behörighetskonton då de ska vara avslutade.

2.6.

Avsaknad av dokumenterad riskanalys i
samband med tilldelning av
systembehörighet till TakeCare

Den utförda granskningen har påvisat att det finns en dokumenterad instruktion till hur
riskanalys ska utföras i samband med tilldelning av systembehörigheter i TakeCare. Rutinen
kommer att implementeras under 2016. Den dokumenterade instruktionen innehåller dock
ingen information för hur den utförda riskanalysen ska dokumenteras samt hur övervakning
av kontrollen ska utföras från systemägare eller annan ansvarig person.
Påverkan och rekommendation
Avsaknad av en utförd riskanalys i samband med tilldelning av systembehörigheter i
TakeCare kan medföra att obehöriga personer får tillgång till konfidentiell information.
Revisionen uppmuntrar HSF att slutföra arbetet med att upprätta en instruktion till hur
riskanalys ska utföras i samband med tilldelning av systembehörighet i TakeCare. Den
dokumenterade instruktionen bör tydliggöra hur den utförda analysen ska dokumenteras
samt hur övervakning av kontrollen ska utföras. Avvikelser vid att inte utföra en riskanalys
enligt den framtida instruktionen bör rapporteras som en incident för vidare uppföljning.
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2.7.

Systemförvaltarna för TakeCare bör skaffa
sig tydligare information om SLL-IT:s
rutiner för återläsning av säkerhetskopior

Den utförda granskningen har påvisat att SLL-IT har dokumenterade rutiner och policys för
säkerhetskopiering och återläsningstester. Dokumentationen har presenterats för IVO vid
tidigare revision.
Påverkan
Inga direkta iakttagelser har noterats i samband med den utförda granskningen av
kontrollfrågan, tidigare rapporterad avvikelse bedöms som åtgärdad.

2.8.

Behörigheter till Procapita bör tilldelas på
individ- eller rollnivå och inte på
avdelningsnivå

Den utförda granskningen har påvisat att behörigheter i Procapita tilldelas på rollnivå
baserat på den anställdes roll i organisationen. En övergripande granskning av olika roller i
systemet har påvisat att en viss användare i en viss roll har tillgång till olika
systemfunktioner.
En övergripande granskning av processen för administration av behörigheter tydliggör även
att behörighetstilldelning sker på rollnivå inom olika avdelningar inom organisationen.
Processen startar med att den anställde får ett IT-konto, när det är klart sker en beställning
till supporten. I Procapita sker först en rolltilldelning beroende på vilken avdelning
personen ska arbeta på. Denna tilldelning styr vilka komponenter användaren kommer åt
och blir en standardbehörighet för samtliga inom avdelningen. Därefter sker tilldelning av
behörigheter, vilket sker i ett organisationshandläggarregister.
Påverkan
Inga direkta iakttagelser har noterats i samband med den utförda granskningen av
kontrollfrågan, tidigare rapporterad avvikelse bedöms som åtgärdad.

2.9.

Bristande dokumentation i form av policys
och riktlinjer främst för behörighet och
åtkomst i Procapita

Den utförda granskningen har påvisat att det finns en rutinbeskrivning samt tillhörande
behörighetsblankett för ansökan om systembehörighet till Procapita. Tilldelning av
systembehörigheter till Procapita ska ske genom blanketten och det visar vilken/vilka
utförarområden den anställde ska ha tillgång till samt innehåller en textruta där utökad eller
begränsad behörighet kan anges av beställaren. För att beställningen ska gå igenom finns
det flera obligatoriska fält som inte kan lämnas tomma. Det är den anställdes närmsta chef
som ska signera blanketten och detta kan göras digitalt genom att använda eTjänstekort. Det
noterades dock att beställning kan delegeras till assistent. Systemförvaltaren erhåller de
ifyllda samt signerade blanketterna och skapar konton enligt beställningarna, sedan sker
utskrift och lagring i pappersform. Blanketterna hamnar även i ett ärendehanteringssystem
där de sparas för att möjliggöra elektronisk spårning. Det noterades att när ett konto är
skapat för en användare måste den anställde utföra en utbildning i Procapita innan
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användaruppgifter utdelas.
Det utförs regelbundna loggkontroller i Procapita och riktlinjer för detta finns
dokumenterade. Kontroll av behörighet att ta fram loggutdrag sker en gång i månaden då 15
slumpmässigt utvalda användare och deras användande, fördelat på tre dagar, kontrolleras.
För inhyrd personal sker loggkontrollen en gång per vecka. Som andra regelbundna
kontroller finns granskning av användande i CSN
Online samt LEFI-online. Två gånger per år sker även kontroll av rätt användarbehörighet i
Procapita.
Påverkan
Inga direkta iakttagelser har noterats i samband med den utförda granskningen av
kontrollfrågan, tidigare rapporterad avvikelse bedöms som åtgärdad.

2.10.

Uppföljning avseende dokumenterade
rutiner för säkerhetskopiering och
återläsningstester

Den utförda granskningen har påvisat att det finns en policy samt rutinbeskrivning för
backuphanering för Treserva samt Procapita. ITT ansvarar för säkerhetskopiering av
produktionsdatabas för båda systemen, nuvarande rutiner för säkerhetskopiering inkluderar
dock inte återläsningstester. Återläsningstester görs ändå informellt till en testmiljö i
samband med att nya versioner av applikationerna lanseras eller på uppmaning av
systemägare. Utfört återläsningstest dokumenteras inte. Det är Stockholms Läns Landsting
(SLL-IT) som ansvarar för säkerhetskopiering samt återläsningstester av systemet
TakeCare. Rutiner för säkerhetskopiering och återläsningstester gällande TakeCare är
dokumenterade, se punkt 3.7 ovan för ytterligare detaljer.
Påverkan och rekommendation
Styrande dokument avseende kontinuitetshantering bör definiera mål för
säkerhetskopiering och återläsning för väsentliga systemen, så som maximalt tolererbara
driftavbrott (MTO), återläsningstid (RTO) och återläsningspunkt (RPO), baserad på
klassificering. Att inte definiera återläsning av säkerhetskopieringsmål och följa upp om
dess efterlevnad kan medföra en risk för att en verksamhet exponeras för dataförlust, vilket
kan få operativa konsekvenser på en verksamhet där verksamhetskritisk information
permanent går förlorad.
Revisionen rekommenderar Ledningskontoret att ta fram en kontinuitetshanteringsprocess
som definierar omfattning av säkerhetskopiering och återläsningstest, med syfte att
säkerställa att verksamhetens krav i form av accepterad dataförlust efterlevs. Revisionen
rekommenderar även Region Gotland att utvärdera behovet av en central rutin för
övervakning av återläsning av säkerhetskopior. Bevis för återläsning av säkerhetskopior kan
rapporteras till ansvarig person för IT- och informationssäkerhet inom Region Gotland.
Avvikelser i rapporteringen bör rapporteras som en incident för vidare uppföljning.
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/602
15 september 2016

Jan von Wachenfeldt

Regionstyrelsen

VISBY BERGBETNINGEN 1:1, Ansökan om planbesked för
upprättande av detaljplan
Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen anser att överenskommelsen med länsstyrelsen inom ramen för
arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet gällande flygbuller
för den militära verksamheten bör gälla vilket innebär att den utveckling som
redovisas i översiktsplanen bör utgöra grunden för arbetet med detaljplaner
2. Regionstyrelsen anser därför, med stöd av ovanstående, att ansökan om planbesked kan tillstyrkas men vill samtidigt framhålla att en eventuell planprocess är
förenad med betydande risk att ett genomförande inte är möjligt mot bakgrund
av Försvarsmaktens sannolika invändningar.

Ärendebeskrivning

Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-05-04, med
önskemål att genom planläggning möjliggöra nya byggrätter för bland annat bostäder.
Sökanden är en, under bildande, ekonomisk förening. Bergbetningen är beläget på
klinten norr om Visby med utblick över havet. Den befintliga bebyggelsen har
karaktären av sommarstugeområde och präglas av mindre fritidshus från tidigt 1900tal och framåt.
En utbyggnad av Bergbetningen med i huvudsak bostäder och inslag av verksamheter följer intentionerna i de fördjupade översiktsplaner som gäller för området.
Förslaget ligger också i linje med det beslut som regionstyrelsen fattade 2015-11-25,
§ 371, där det sägs att utgångsläget är att en utveckling inom området Bergbetningen
skall ske på fastighetsägarnas initiativ genom detaljplaneläggning. Region Gotland
kommer därför inte att ansvara för planläggning eller vara huvudman och inte heller
ansvara för utbyggnaden av infrastrukturen i området.
Diskussionen om planläggning av Bergbetningen har pågått under lång tid. Ett av
problemen har varit bullerproblematiken från den närliggande verksamheten vid
Visby Airport/flygplats såväl när det gäller det civila som det militära flyget. I
samband med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet
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(antagen av kommunfullmäktige i dec 2009) fördes en diskussion med länsstyrelsen
om lämpligheten att lokalisera nya bostäder så nära flygplatsen. Dialogen mynnade ut
i att parterna var överens om att verksamhetens störningar i form av flygbuller
tillgodosågs med det förslag till bostadsutveckling som redovisades i planen.
Trots detta har diskussionerna kring flygbullerfrågorna fortsatt och processen har
komplicerats av att nya flygbullerkurvor vid olika tillfällen presenterats vilket medfört
oklarheter när det gäller den framtida bostadsbebyggelsens utbredning i norra Visbyområdet.
Den 31 maj i år deltog Region Gotland och länsstyrelsen i ett möte med Försvarsmakten rörande riksintressen för totalförsvaret. På mötet diskuterades riksintresset
Visby Flygplats. Försvarsmakten meddelade att influensområdet för riksintresset är
definierat genom en ny framtagen bullerkurva (LaMax 80) som medför att ytterligare
störningskänslig bebyggelse (bostäder) inom influensområdet innebär en påtaglig
skada på riksintresset Visby Flygplats. Denna nya information påverkar inte bara
Bergbetningen utan även planeringen av nya bostäder i kvarteret Melonen. Dessa nya
planeringsförutsättningar innebär, om Försvarsmaktens synpunkter skall tillgodoses,
att nya bostäder inte är möjliga i de båda föreslagna utbyggnadsområdena. Detta
medför i förlängningen negativa konsekvenser för utbyggnaden av bostäder i hela
norra Visbyområdet eftersom ett sådant beslut även kan påverka enskilda bygglov
utanför planlagd mark.
Bedömning

Ansökan om planbesked har behandlats av byggnadsnämndens arbetsutskott som
beslutade att överlämna det slutliga ställningstagandet till regionstyrelsen eftersom
ärendet är av stor strategisk betydelse för Visbys framtida utveckling.
Ledningskontoret anser i likhet med byggnadsnämndens arbetsutskott att överenskommelsen i den fördjupade översiktsplanen gällande flygbuller för den militära
verksamheten bör gälla, vilket innebär att en utbyggnad med bostadsbebyggelse på
Bergbetningen skall kunna prövas med detaljplan. För att säkerställa en god ljudmiljö
inomhus kan krav komma att ställas i detaljplanen att lämpliga byggnadsåtgärder
vidtas för att klara gällande bullernormer. Utgången av detaljplanearbetet är dock
mycket ovisst på grund av Försvarsmaktens ställningstagande.
Beslutsunderlag

−
−
−
−
−

Begäran om planbesked, 2016-05-04
Byggnadsnämndens arbetsutskott, beslut § ??/2016
Regionstyrelsens beslut 2015-11-25, § 371
Handläggnings-PM bostadsbebyggelse, Bergbetningen Visby, 2015-12-17.
Länsstyrelsen remissyttrande, Försvarsmaktens riksintresse för totalförsvaret
Visby flygplats, 2016-08-31

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
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INFORMATION
PBL 5 kap. Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser
1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om hur en detaljplan och områdesbestämmelser upprättas,
antas, ändras och upphävs samt om besked från kommunen om att inleda en sådan planläggning.

Planbesked
2 § På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras
eller upphävs eller att områdesbestämmelser ändras eller upphävs, ska kommunen i ett planbesked
redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning .
3 § En begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga
ändamålet med den avsedda åtgärden och en karta som visar det område som berörs.
Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets
karaktär och ungefärliga omfattning.
4 § När kommunen har fått en begäran om planbesked som uppfyller kraven i 3 § ska kommunen ge sitt
planbesked inom fyra månader, om kommunen och den som har gjort begäran inte kommer överens om
något annat.
5 §Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning.
Om kommunen avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange den tidpunkt då
planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta,
ändra eller upphäva en detaljplan eller ändra eller upphäva områdesbestämmelser.
Om kommunen inte avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange skälen för det.
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Begäran om planbesked
Denna begäran om planbesked gäller området Bergbetningen, Visby (området om fattar
fastigheter inom Bergbetningen 1 :1 -1 :45, Gustavsvik 1 :8-1 :17 samt Snäckgärdet 1 :48).

Introduktion
Bergbetningen , belägen på bara cirka 3 kilometers avstånd från Visby innersrad. I väster och
söder avgränsat av naturreservat är en attraktiv plats att bo på. Hittills har allt för få kunnat
förverkliga sin dröm om bosättning då området under årtionden legat under olika restriktioner som
hindrar byggande . Idag är det bara fjorton av de femtiofyra fastigheterna som är permanent
bebodda. Trycket på att förtäta området ökar i takt med att Snäckområdet nu byggs vidare och
efterfrågan på boende generellt sett ökar i Visby med omnejd.

(

(

Översiktsplanen från 1995 hänvisar till området som "ett område som kan förtätas när VA-frågan
löses". Det som anges i översiktsplanen är att området skulle kunna förtätas för permanent
bebyggelse. Områdets norra del har sedan 2005 varit anslutet till kommunalt VA och inom
området finns en gatustruktur som varit på plats sedan 1930.
Generellt sett finns det ett tryck på nybyggnadsmöjligheter i området, speciellt då hos de
fastighetsägare som under lång tid varit förhindrade från att bygga till sina drömhus.

Ändamålet med planen
Ändamålet med planen är att tillskapa ytterligare byggrätter och planlägga ett attraktivt
bostadsområde som bevarar karaktären av gotländsk karg tallskog som råder idag . Stor hänsyn
ska tas till de värden som närheten till naturreservat och natura 2000 representerar.
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Områdets karaktär
Området har idag en touch av "Törnrosa" över sig, en vilade vänta på att något ska ske. De som bor
permanent i området har i stor utsträckning behållit sina naturtomter och uttrycken för att det ska vara
så även fortsättningsvis är stark.
Det uttrycks starka åsikter för enfamiljsvillor och mot radhus - något som fanns som förslag i ett
tidigare planförslag . I denna planansökan vill föreninge dock hålla öppet för bebyggelse av en- och
tvåfamiljshus, parhus och eventuellt kedjehus . Vi vill undersöka våningshöjder på mellan 1 och 2,5
våningar.
Karaktären på området är idag splittrad, från små mycket gamla fritidshus, villor byggda under senare
till och fritids- eller permanent hus i olika åldrar och skick. Skalan är dock lågmäld och flertalet av de
hus som ligger närmast klintkanten är låga och de som är två våningar ligger mera mitt inne i området.
Ett bostadsområde som nämnt som förebild är Understenhöjden i Kärrtorp i Stockholm där husen radhus i två plan - byggdes med stor hänsyn till naturen och områdets förutsättningar. I
Understenshöjden upplevs skalan som intim och hänsynstagande. Stora träd har fått stå kvar för att
markera hänsynstagande till platsen.

(
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Områdets idag mycket blandade karaktär och förhållandevis stora obebyggda ytor gör att man även
fortsättningsvis kan arbeta med blandade karaktärer i olika delar av området.
Om åtgärden gäller byggnadsverk ska ansökan innehålla en beskrivning av karaktären och den
ungefärliga omfattningen. Det kan exempelvis vara husens högsta våningsantal, uppskattat antal
lägenheter eller utformningen i stort, till exempel om husen ska vara friliggande eller sammanbyggda .

Omfattning
Bebyggelsen kommer också fortsättningsvis att vara primärt en och tvåbostadshus vilket gör att
exploateringsgraden blir fortsatt låg. Som redovisas i hustyper ovan handlar det om en och
tvåplanshus, möjligen upp till 2,5 vån (trädtoppshöjd). Ambitionen att även fortsättningsvis värna
områdets karaktär av naturmark.
Exploateringsgraden kommer att variera mellan 0,08 och 0,25 .

Geoteknik
Området ligger till större delen ovanför klintkanten och till en mindre del under. Berggrunden utgörs i
hela området av sedimentärt berg (kalkberg).
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För området uppe på klinten (blåmarkerat) är berg i dagen vanligt förekommande, alternativt ett tunna
jordlager av morän - 1-2 meter. En liten ficka mitt på området är täckt av moränlera . Under klintkanten
är den dominerande jordarten postglacial sand .

VA
Området har VA, utbyggt i norra delen. Denna utbyggnad gjordes 2005. Beslut om utökning av
verksamhetsområde TN 2007-04-25 §111 och beslut om att lägga ner VA togs formellt 2004-x-x.
Några fastigheter är anslutna direkt från Lummelunds väg, en från Gustavsviksvägen och ytterligare
andra från den del som anlades 2005 i den befintliga vägen inne i området. Med tanke på att det
redan idag ligger kommunalt VA i området är huvudinriktningen fortsatt kommunalt huvudmannaskap.
Det som ska utredas i detaljplanen är tre olika inriktningar:
1. Att fortsätta med kommunal utbyggnad och att Region Gotland bygger ut.
2. Att Föreningen bygger ut i den standard som kommunen kräver och sedan överlämnar den
färdiga anläggningen till Region Gotland för fortsatt kommunalt huvudmannaskap.
3. Att huvudmannaskapet blir delat. Dvs att den norra delen är kommunal men att den södra
delen som nu ska byggas förvaltas av Föreningen som en gemensamhetsanläggning.

(

Gata Trafik
Inom området finns ett befintligt vägsystem - Gustavsvik 1:4 som är utmärkt på kartan i rött. Dessa
vägar är idag av enklare karaktär. Gatan inom området styckades av 1930 i syfte att tjäna ett framtida
bostadsområde. Strukturen är i huvudsak ändamålsenlig men justeringar kan behöva göras - framför
allt med tillgänglighet mellan övre och nedre delen av området och mot naturreservatet i väster.

Huvudmanskapet för områdets gator skall vara enskilt och ske i samfälld förvaltning .
Trafik ut mot väg 149 Lummelunds väg behöverdiskuteras med både Region Gotland som är
väghållare på den södra delen och Trafikverket som är väghållare för sträckningen från
flygplatsinfarten och norrut.
Avfall
Förutsättningarna är goda för att ansluta även detta område till Region Gotlands avfallssystem.

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

BN 2016/1428
13 september 2016

Stina Wester

Byggnadsnämnden

VISBY BERGBETNINGEN 1:1
Ansökan om planbesked för upprättande av detaljplan
Förslag till beslut

1. Byggnadsnämnden anser att överenskommelsen i Fördjupad översiktsplan Hela
Visby gällande flygbuller för den militära verksamheten bör gälla vilket innebär
att en utbyggnad med bostadsbebyggelse på Bergbetningen kan prövas med
detaljplan.
2. På grund av att Länsstyrelsens/Försvarsmaktens nya ställningstagande kan
innebära stora negativa konsekvenser för genomförande av planerade
utbyggnadsområden i enlighet Fördjupad översiktsplan Hela Visby, vilket
innefattar berört området, överlämnar byggnadsnämnden ärendet till
regionstyrelsen för beslut i aktuellt planbesked.

Sammanfattning

Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-05-04, med
önskan om att genom planläggning möjliggöra för att tillskapa ytterligare byggrätter
för bostadsändamål samt eventuellt även handel, kontor och hotell på fastigheten
Visby Bergbetningen 1:1 m fl.
En utbyggnad av Bergbetningen med i huvudsak bostäder och inslag av
verksamheter, enligt begäran om planbesked, följer intentionerna i de fördjupade
översiktsplanerna som gäller för området.
Förslaget ligger i linje med det beslut som regionstyrelsen tog 2015-11-25, § 371.
Utgångsläget är att en utveckling inom området ska ske på fastighetsägarnas initiativ
genom detaljplaneläggning. Region Gotland ska inte ansvara för planläggning av
området eller vara huvudman eller svara för utbyggnaden av infrastrukturen i
området.
Länsstyrelsen meddelar i sitt remissyttrande att en utbyggnad av de planerade
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bebyggelseområdena Bergbetingen och Melonen inom Fördjupad översiktsplan
(FÖP) Hela Visby kan innebära en påtaglig skada på Försvarsmaktens riksintresse för
totalförsvaret Visby Flygplats.
Försvarsmakten bedömer att ytterligare störningskänslig bebyggelse inom
influensområdet (LaMax 80) innebär en påtaglig skada på riksintresset Visby
Flygplats (möte 2015-05-31)
Informationen om Försvarsmaktens ställningstagande avseende max 80 dBA i
influensområdet för riksintresse Visby flygplats är nya uppgifter som inte tidigare
förmedlats till Region Gotland. Ett sådant ställningstagande innebär stora
konsekvenser för genomförandet av planerade utbyggnadsområden i FÖP Hela
Visby samt för bygglov och förhandsbesked utanför detaljplanelagt område men
inom influensområdet.
I FÖP Hela Visby har en överenskommelse skett med länsstyrelsen där man ansett
att den miltära verksamheten gällande flygbuller tillgodoses.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att överenskommelsen bör gälla, vilket innebär
att en utbyggnad med bostadsbebyggelse på Bergbetningen kan prövas med
detaljplan. För att säkerställa en god ljudmiljö inomhus kan krav ställas i detaljplanen
så att byggnadsåtgärder ska utgå från att klara max 80 dBA. Utgången av
detaljplanearbetet är dock mycket ovisst på grund av Försvarsmaktens
ställningstagande.
Ärendebeskrivning

Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-05-04, med
önskan om att genom planläggning möjliggöra för att tillskapa ytterligare byggrätter
för bostadsändamål (i en- och tvåbostadshus, parhus, kedjehus, upp till 2,5 våning)
samt eventuellt även handel, kontor och hotell.
Bergbetningen är beläget på klinten norr om Visby med utblick över havet. Den
befintliga bebyggelsen har karaktären sommarstugeområde och präglas av mindre
fritidshus från tidigt 1900-tal och framåt. Byggnaderna är placerade i låg tallskog på
generösa tomter. Området gränsar i väster till Bergbetningens naturreservat.
Regionstyrelsen har fattat beslut (RS 2015-11-25 § 371) om att Region Gotland inte
ska ansvara för planläggning av området eller vara huvudman eller svara för
utbyggnaden av infrastrukturen i området. Utgångsläget är att en utveckling inom
området ska ske på fastighetsägarnas initiativ.
Ett handläggnings-PM (”Bostadbebyggelse inom Bergbetningen” 2015-12-17) har
arbetats fram av samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen utifrån
Regionstyrelsens beslut.

Planförhållanden m m

Bygg Gotland - översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025 antogs av
kommunfullmäktige den 14 juni 2010, § 79. Aktualiserades av Regionfullmäktige
senast 2014-06-16 § 97.
FÖP Hela Visby – fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025, antagen av KF 2009-1214 § 172, (Aktualitetsförklarades av regionfullmäktige 2014-06-16 § 97).
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I FÖP Hela Visby är området är markerat som föreslagen/ ändrad användning på
plankartan. Området föreslås förtätas med blandad bebyggelse med i huvudsak villor.
Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Norra Visby, antagen av KF 1995-09-18 § 237,
(Aktualitetsförklarades av Regionfullmäktige 2014-06-16 § 97)
I FÖP Norra Visby är området markerat som boende och kontor på plankartan. Det
är beskrivet som ett område för fritidshus som kan förtätas och omvandlas för
permanentboende när vatten och avlopp kan lösas. Främst bostäder men även icke
störande verksamheter kan integreras i området och då gärna mot Lummelundsväg.
Inför en exploatering bör området detaljplaneläggas.
Förfrågan om planläggning för bostäder och icke störande verksamheter följer
därmed FÖP Norra Visbys intentioner under förutsättning att Vatten och avlopp kan
lösas.
Ett förslag till planprogram togs fram för området under 2006. Arbetet avbröts
dock varför det inte har någon formell status.
Dåvarande kommunstyrelsen beslutade 1978-06-22 om riktlinjer för
bostadsbebyggelse för Annelund-Bergbetningen. Riktlinjerna innebär i grova drag ett
nybyggnadsförbud p.g.a. svårigheterna att lösa infrastrukturfrågorna samt
bullerfrågan från flyget.
Beslut om olika uppdrag för Bergbetningen har fattats sedan 1998. Det senaste är
att regionstyrelsen fattade beslut om att Region Gotland inte ska ansvara för
planläggning av området eller vara huvudman eller svara för utbyggnaden av
infrastrukturen i området. (RS 2015-11-25 § 371)
Riksintressen
Området ligger inom riksintresse för Naturvård (Irevik-Nordergravar), Friluftsliv (3
kap 6 § MB), Rörligt friluftsliv (4 kap 2 § MB). Det ligger också inom riksintresse för
Visby flygplats (totalförsvaret med omgivningspåverkan), Hinderfritt område kring
Visby flygplats (stoppområde för höga objekt) samt MSA-yta för Visby flygplats
(samrådsområde för höga objekt).
Området ligger i närheten till ett Natura2000-område och inom dess buffertzon.
Delar av området omfattas av FBN 55 dBA samt max 70 dBA (gäller mindre ytor
mot Lummelundsväg).
Remisser

Räddningstjänsten: Området ska ha ett brandpostnät med längsta avstånd om 150 meter
mellan brandposterna. Brandpostnätet måste byggas ut inom området.
Utrymningsvägar i enlighet med BBR.
Enhet miljö- och hälsoskydd: Området ligger delvis innanför verksamhetsområde för
vatten och spillvatten. Det finns tre olika inriktningar på hur VA ska lösas. Från att
regionen bygger ut VA till hela området, till att det område som inte har kommunal
anslutning gör en egen gemensam avloppsanläggning. Med tanke på områdets
geologiska förutsättningar bör hela området kopplas till kommunalt VA.
Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller ska klaras.
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Området ligger inom påverkansområde för flygbuller. Det förutsätts att riktvärden
beaktas. Avledning/omhändertagande av dagvatten bör ske lokalt. Målet bör vara att
leda ner dagvatten i mark och fördröja avrinning.
Allmän uppmärksamhet på eventuella föroreningar ska ske vid markarbeten.
Regionantikvarie: Inför en planläggning med syfte att höja exploateringsgraden är det
vikigt att man genomför en heltäckande bebyggelseinventering för att de
kulturhistoriska värdena ska bli tydliga och att områdets kulturhistoriska kvalitéer kan
säkras vid en förändring. Kostnaden för en sådan inventering bör tidigt läggas med i
budget och adderas i plankostnadsavtalet. Detaljer kring omfattning, metod och syfte
kan tas fram när man fått klartecken utifrån gällande bullerriktlinjer.
Teknikförvaltningen, enhet mark- och stadsmiljö: Med regionstyrelsens beslut (RS § 371,
2015-11-25) att upphäva tidigare beslut (KS § 338, 2009-12-17) följer att regionen
inte ska vara huvudman för allmän platsmark. Det innebär att fastighetsägarna
ansvarar för utbyggnad av lokalgator inom planområdet liksom för bildandet av
gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening för gata och övrig allmän
platsmark.
Inga ytterligare utfarter till Lummelundsväg. Lokalgatornas utförande beträffande
standard mm. ska regleras i exploateringsavtal. Lummelundsväg bör tas med i
planområdet för att möjliggöra en breddning och befintlig gång- och cykelbana. Av
områdets 54 fastigheter är redan 23 anslutna till det regionala vatten- och
spillvattennätet. Merparten av dessa ligger i områdets norra del och resterande del
ligger i direkt anslutning till regionens verksamhetsområde för VA. Det är därför
lämpligt att hela området ansluts till regionens vatten- och spillvattennät och att
Regionen är huvudman samt ansvarar för utbyggnaden.
Sökanden/exploatören är en under bildande ekonomisk förening. Innan antagande
ska exploateringsavtal tecknas mellan denne och Regionen. Vidare ska
sökanden/exploatören ställa säkerhet till ett värde motsvarande kostnaderna för
utbyggnad av infrastrukturen. Säkerhet ska överlämnas för beslut tas i regionstyrelsen
om godkännande av exploateringsavtal. Allmänhetens tillträde genom området måste
säkerställas.
GEAB: För området behöver vi förstärka med dels nya elledningar och ett område
för transformatorstation i anslutning till hotell och affärsområdet.
Trafikverket: Trafikverket är väghållare för delar av väg 149 och förutsätter att den
eventuella bebyggelsen använder sig av de befintliga anslutningsvägarna. Det är
viktigt att det lokala vägnätet i området ses över och planeringen av fastigheter görs
så att väg 149 inte belastas med nya anslutningar. Vidare anser Trafikverket att
kommunen bör analysera och redovisa konsekvenser för trafiken i området och
omkringliggande vägnät samt vid behov presentera åtgärdsförslag. Trafikverket kan
även komma att yttra sig angående avstånd mellan planområdet och väg 149.
Ärendet berör Visby Flygplats som är riksintresse för kommunikationer och ska
därmed skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet
av anläggningen. I det fortsatta planarbetet bör hänsyn tas till riktlinjer för buller.
Vad gäller vibrationer anser Trafikverket att riktvärdet på 0,4 mm/s vägd RMS ska
tillämpas vid nybyggnad av bebyggelse.
Riktvärdena för buller från flyg utgår från Boverkets allmänna råd 2009:1, ”Flygbuller
i planeringen”, kompletterad med Naturvårdsverkets tolkning av hur ofta
maximalnivån 70 dBA får överskridas dag- och kvällstid (06.00–22.00).
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Gotlands Museum: Området är inte inventerat och karaktäriserat, något som bör göras
på ett tidigt stadium i processen för att bilda kunskapsunderlag för ett varsamt
förhållningssätt vid en framtida planläggning av området. För att bibehålla områdets
glesa bebyggelsestruktur och karaktär av äldre planlagt fritidshusområde borde
tomtantalet reduceras i planområdet. För att bevara den på platsen lågmälda skalan
bör såväl yta som höjd på ny bebyggelse reduceras. För att slå vakt om klintkusten
och vyn mot denna från hav och stad bör byggnadshöjden reduceras till 1,5
våningsplan. Vidare bör bebyggelse nära klintkanten inte tillåtas. Detta speciellt som
naturreservatet Bergbetningen ligger såväl nedan- som ovanom klinten. Dessutom
bör siktlinjer i förhållande till världsarvet Visby beaktas vad gäller höjder på
bebyggelse och installationer i planområdet.
Karaktären av stug-/villaområde skulle kraftigt förvanskas av hotellbebyggelse och
kontorsfastigheter. Inte heller är par- eller kedjehus förenliga med områdets karaktär.
Länsstyrelsen (2016-08-31): Länsstyrelsen och Region Gotland deltog den 31 maj 2016
på ett möte med Försvarsmakten om bevakningen av Försvarsmaktens riksintressen
för totalförsvaret. På mötet diskuterades riksintresset Visby Flygplats.
Försvarsmakten meddelade att influensområdet för riksintresset är definierat av
bullerkurvan LaMax 80 och att Försvarsmakten bedömer att ytterligare
störningskänslig bebyggelsen inom influensområdet innebär en påtaglig skada på
riksintresset Visby Flygplats.
Detta ställningstagande framgår inte av Försvarsmaktens värdebeskrivning,
Redovisning av riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets
militära del enligt 3kap § 9 Miljöbalken i Gotlands län, beslut mars 2015. Detta
har lett till att riksintressets påverkan på Region Gotlands bebyggelseplanering
enligt FÖP Visby inte har uppmärksammats. Enligt FÖP Visby är det två områden
med förslagen markanvändning för bostäder som berörs, Bergbetingen och
Melonen.
Länsstyrelsen vill med detta yttrande meddela att en utbyggnad av de planerade
bebyggelseområdena Bergbetingen och Melonen kan innebära en påtaglig skada
på Försvarsmaktens riksintresse för totalförsvaret Visby Flygplats. Detsamma
gäller bygglov och förhandsbesked utanför detaljplanelagt område men inom
influensområdet. Vid länsstyrelsen aktualitetsredogörelse av Region Gotlands
översiktplan, som planeras till 2017, kommer denna fråga att behandlas
ytterligare.
Bedömning

Förvaltningens samlade bedömning och motivering av förslaget till beslut.
Statens nya ställningstagande får så pass stor och övergripande konsekvenser att
förvaltningen anser att regionstyrelsen bör besluta i aktuellt planärende. Beslutet blir
ett principiellt förhållningssätt.
En utbyggnad av Bergbetningen med i huvudsak bostäder och inslag av
verksamheter, enligt begäran om planbesked, följer intentionerna i de fördjupade
översiktsplanerna som gäller för området.
Förslaget ligger i linje med det beslut som regionstyrelsen tog 2015-11-25, § 371
(bilaga) och följer det handläggnings-PM (”Bostadbebyggelse inom Bergbetningen”
2015-12-17) (bilaga) som arbetats fram av samhällsbyggnadsförvaltningen och
teknikförvaltningen utifrån regionstyrelsens beslut. Utgångsläget är att en utveckling
inom området ska ske på fastighetsägarnas initiativ genom detaljplaneläggning.
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Region Gotland ska inte ansvara för planläggning av området eller vara huvudman
eller svara för utbyggnaden av infrastrukturen i området.
Länsstyrelsen meddelar i sitt remissyttrande (2016-08-31)att en utbyggnad av de
planerade bebyggelseområdena Bergbetingen och Melonen inom FÖP Hela Visby
kan innebära en påtaglig skada på Försvarsmaktens riksintresse för totalförsvaret
Visby Flygplats. Försvarsmakten bedömer att ytterligare störningskänslig bebyggelse
inom influensområdet (LaMax 80) innebär en påtaglig skada på riksintresset Visby
Flygplats (möte 2015-05-31). Ställningstagandet framgår inte av Försvarsmaktens
värdebeskrivning (Redovisning av riksintressen och områden av betydelse för
totalförsvarets militära del enligt 3kap § 9 Miljöbalken i Gotlands län, beslut mars
2015).
Informationen om Försvarsmaktens ställningstagande avseende max 80 dBA i
influensområdet för riksintresse Visby flygplats är nya uppgifter som inte tidigare
förmedlats till Region Gotland. Ett sådant ställningstagande innebär stora
konsekvenser för genomförandet av planerade utbyggnadsområden i FÖP Hela
Visby samt för bygglov och förhandsbesked utanför detaljplanelagt område men
inom influensområdet. Ett förtydligande kring Försvarets ställningstagande behövs
varför plötsligt max 80 dBA ska utgöra gräns för påtaglig skada på riksintresset.
I FÖP Hela Visby har en överenskommelse skett med länsstyrelsen där man ansett
att den miltära verksamheten gällande flygbuller tillgodoses. I beräkning av FBN för
Visby flygplats ingår både det civila och det militära flyget (Militärens max 90 dBA
ryms inom FBN 55 dBA-kurvan). Eftersom den militära verksamheten omfattas av
kurvan FBN 55 dBA anser länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande till FÖP Hela
Visby (2009-09-15) att den militära verksamheten har tillgodosetts vad gäller frågan
om flygbuller. Bostadsbebyggelse på Bergbetningen tar hänsyn till FBN 55 dBA och
Max 70 dBA (civilt flyg).
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer med utgångspunkt från Luftfartsverkets,
LFVs, tolkning av regelbunden flygverksamhet att den militära flygverksamheten på
Visby Flygplats inte uppfyller kriterierna för detta. Därför har inte specifik hänsyn
tagits till militärens max-buller. (Faktaunderlag - Flygbuller i planeringen. Regeringens
uppdrag om vägledning angående lokalisering v bostäder i områden utsatta för
flygbuller, Boverket 2009, sid 44).
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att överenskommelsen i FÖP Hela Visby
gällande flygbuller för den militära verksamheten bör gälla, vilket innebär att en
utbyggnad med bostadsbebyggelse på Bergbetningen kan prövas med detaljplan.
För att säkerställa en god ljudmiljö inomhus kan krav ställas i detaljplanen så att
byggnadsåtgärder ska utgå från att klara max 80 dBA. Utgången av detaljplanearbetet
är dock mycket ovisst på grund av Försvarsmaktens ställningstagande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanen är av en sådan art att den
ska hanteras med utökat förfarande. Regionfullmäktige antar detaljplanen enligt
reglemente för byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

•

Begäran om planbesked, 2016-05-04
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•

Tjänsteskrivelse SBF, 2016-09-13

•

Regionstyrelsens beslut 2015-11-25, § 371

•

Handläggnings-PM bostadsbebyggelse inom Bergbetningen i Visby, 2015-1217.

•

Informationsbrev till fastighetsägare_Handläggnings-PM, 2016-01-08

•

Länsstyrelsens granskningsyttrande FÖP Hela Visby, 2009-09-15

•

Länsstyrelsen remissyttrande, Försvarsmaktens riksintresse för totalförsvaret
Visby flygplats, 2016-08-31

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Christian Hegardt
Stadsarkitekt
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Region Gotland

Datum

17 december 2015

Samhällsbyggnadsförvaltningen
- enheten för miljö och hälsoskydd
- enheten för bygglov
- enheten för plan
Teknikförvaltningen
- enheten för vatten och avfall
- enheten för mark- och stadsmiljö

Handläggnings-PM bostadsbebyggelse inom Bergbetningen
i Visby
Syfte

Beslut om olika uppdrag för Bergbetningen har fattats sedan 1998. Det senaste är
att regionstyrelsen fattade beslut om att Region Gotland inte ska ansvara för planläggning av området eller vara huvudman eller svara för utbyggnaden av infrastrukturen i området. Av det skälet behöver det klarläggas hur handläggningen av
ärenden för området ska hanteras inom regionen.
Syftet med den här handläggnings-PM är


att få en enhetlig handläggning av de ärenden som kommer in till såväl
samhällsbyggnads- som teknikförvaltningen och som berör Bergbetningen i Visby




att det ska vara ett stöd i handläggningen
att de som vill utveckla del av området/sin fastighet ska få samma svar,
d v s likabehandling, att planläggning fordras för att kunna få bygglov och
för att kunna få anslutning till regionens VA-nät
att Region Gotland ska kunna säkerställa en god samhällsplanering och en
bra planering för utbyggnaden av VA inom området



Bakgrund och riktlinjer

Dåvarande kommunstyrelsen beslutade 1978-06-22 om riktlinjer för bostadsbebyggelse för Annelund-Bergbetningen. Riktlinjerna innebär i grova drag ett nybyggnadsförbud p.g.a. svårigheterna att lösa infrastrukturfrågorna samt bullerfrågan från flyget. Bullerproblematiken har inte samma omfattning idag som när
beslutet fattades. I övrigt gäller riktlinjerna vid handläggning av ärenden/ansökningar för området.
Ett förslag till planprogram togs fram för området under 2006. Arbetet avbröts
dock varför det inte har någon formell status. Däremot har kommande handlägg-

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen

Hanläggnings- PM Bergbetningen

Region Gotland

ning att förhålla sig till den fördjupade översiktplanen för Norra Visby (Kf 199509-18) som aktualitetsförklarades av Kf i december 2010 inom ramen för Hela
Visby. Där anges bl a planläggning som en förutsättning . FÖP:en och de av Kf
beslutade riktlinjerna är utgångspunkten för handläggning av kommande ärenden.
Bergbetningen (området som berörs av denna tillämpning)

Förutsättningar för handläggning av ärenden för exploatering/byggande
inom Bergbetningen

För att få ett väl fungerande bostadsområde ska samma information om handläggningen av ärenden för Bergbetningen lämnas oavsett vilken enhet som får frågor.
För att få en enhetlig och likabehandlande ärendehantering gäller följande.






för området gäller nybyggnadsförbud, för bygglov se nedan
ingen anslutning får ske till regionens VA-nät, för anslutning se nedan
för att kunna bebygga en fastighet eller exploatera/bebygga ett område
bestående av flera fastigheter och få möjlighet att anslutna till regionens
VA-nät fordras att fastigheten/området detaljplaneläggs
möjligheten att bebygga/exploatera och ansluta till VA-nätet klarläggs
inom ramen för planarbetet
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i och med att utbyggnaden kommer att ske i etapper och målet för god
samhällsplanering är ett väl fungerande bostadsområde följer kravet på
planläggning som en förutsättning för att kunna bedöma och planera för
utbyggnaden av VA och gator/vägar och därmed bilda en helhet
trädgårdsstaden, med bebyggelse i högst två våningar, är förebilden vid
detaljplaneläggning och ev. gestaltningsprogram som tas fram vid planläggningen
för friliggande bebyggelse bör tomtstorlekarna inte understiga 2 000 kvm
möjligheten att bebygga med rad-/kedjehus prövas i särskild ordning
utifrån förutsättningarna att kunna placera dem i ett sammanhang med de
tilltänkta vägarna/gatorna i området
inga undantag från kravet på planläggning tillåts utan alla ska hänvisa
sökandena att börja processen med en planansökan, d v s inga positiva
förhandsbesked eller bygglov lämnas eller besked om anslutning till det
regionens VA-nät eller att tillstånd medges för enskild VA-försörjning
inom fastighet eller inom området
observera att prövning av ansökningar om t ex bygglov eller för enskilda
VA-anläggningar inte kan nekas men att svaret ska vara att prövningen får
ske inom ramen för en planhandläggning, d v s för att kunna bedöma och
planera för utbyggnaden av VA och gator/vägar och därmed bilda en
helhet för att säkerställa att slutresultatet blir god samhällsplanering

Information till fastighetsägare

Alla fastighetsägare inom området har fått/kommer att inom kort få information
om regionstyrelsens beslut och vad det innebär för dem. Se bifogat informationsbrev.
Uppdrag enhetschefer

Berörda enhetschefer ska säkerställa att alla handläggare inom respektive enhet
ska vara informerade om innehållet i denna PM för att säkra en enhetlig och
likabehandlande handläggning.
SAMHÄLLSBYGGNADS- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN

Christian Hegardt
stadsarkitekt

Ann-Sofi Lindskog
avdelningschef

För kännedom :
Ledningskontoret, Samhällsbyggnadsenheten
Räddningsjänsten
Bifogat:
Informationsbrev till fastighetsägare inom Bergbetningen
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Protokoll

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

Rs § 371
Au § 363

Tilläggsanslag. Detaljplaneläggning och gatukostnadsutredning för
Bergbetningen i Visby
RS 2015/369

- Tekniska nämnden 2015-05-27, § 139
- Ledningskontoret 2015-10-30

Regionstyrelsens beslut
•

Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag för utrednings- och planläggningsarbete avseende Bergbetningen avslås.

•

Tidigare beslut i KS § 338, 2009-12-17, upphävs. Beslutet innebar att:
o Byggnadsnämnden fick i uppdrag att upprätta detaljplan.
o Regionen ska vara huvudman för gator och allmänna platser.
o Tekniska nämnden fick i uppdrag att upprätta förslag till gatukostnadsutredning och att se över tillämningsföreskrifter för uttag av gatukostnader.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Anna Hrdlicka (M) i beslutet. Istället inträder Jacob Dygeus (M)
som tjänstgörande ersättare.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2015-05-27, § 139 upphävt ett tidigare beslut
om att låta uppdraget om att detaljplanelägga Bergbetningen vila (2014-01-29, § 15).
Nämnden föreslår att arbetet med planläggning och gatukostnadsutredning påbörjas och
mot bakgrund av detta begärs ett tilläggsanslag om 2 miljoner kronor (mnkr) för
kommande utrednings- och planläggningsarbete.
I december 2009 gav kommunstyrelsen i uppdrag till byggnadsnämnden att upprätta ett
förslag till detaljplan för förtätning av området. Samtidigt beslutades att kommunen
skulle vara huvudman för gator och allmänna platser inom området samt att tekniska
nämnden i samband med planläggningen skulle upprätta ett förslag till gatukostnadsutredning och samtidigt se över tillämpningsföreskrifterna för uttag av gatukostnader.

forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

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

Rs § 371 forts
Au § 363

Kostnaderna för ett genomförande av planläggning, fastighetsbildning och utbyggnad av
gator och VA kan beräknas till minst 25 mnkr. Med hänsyn till osäkerhet kring uttag av
gatukostnadsersättning från fastighetsägare och att endast hälften av fastighetsägarna i
området stöder förslaget samt regionens ansträngda ekonomiska situation föreslår
ledningskontoret att begäran om tilläggsanslag på 2 mnkr avslås.
Sammanträdet ajournerades 10.40 - 10.45 efter önskemål från Simon Härenstam (M), Jacob
Dygeus (M) och Rune Fröling (M).
Regionstyrelsen fastställde enigt arbetsutskottets förslag till beslut.
Exploateringsstrateg Anders Lindholm föredrog ärendet.
Expedieras:

Ledningskontoret - samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Sa mhällsbyggnads- och tekn ikförvalt ningen

Ärendenr TN 2016/
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Region Gotl and

Handlingstyp Information
Datum 8 januari 2016

Hej!
Information om regionstyrelsens beslut avseende planläggning och
gatukostnadsutredning för Bergbetningen i Visby
Kommunstyrelsen beslutade 2009-12-17, § 338, att:
• Byggnadsnämnden fick i ttppdrag att ttpprätta deta!Jp!an.

•

Regionen sktt!!e vara httvudman fiir gator och allmänna platser.

•

Tekniska nämnden fick i uppdrag att ttpprätta fiirs!ag tzl! gatttkostnadstttredning och
att se ö"ver ti!!ämpningsfiireskrifterfiir 11ttag av gat11kostnade1:

Regionstyrelsen beslutade 2015-11-25, § 371, att avslå tekniska nämndens begäran
om tilläggsanslag för utrednings- och planläggningsarbete samt att upphäva tidigare
beslut i kommunstyrelsen. Upphävandet av beslutet innebär att en utveckling inom
Bergbetningen får ske på fastighetsägarnas initiativ och kan delas upp i olika etapper.

Bakgrund
2013 senhösten - Beslut i tekniska nämnden att samhällsbyggnadsförvaltningen
ska genomföra en enkätundersökning hos fastighetsägarna för att undersöka
intresset för en utveckling av området såsom bostadsområde. Undersökningen
visade att en mindre majoritet var positiv till planläggning och utbyggnad av gator
i området.
2013 - Förslag på förändrad lagstiftning för uttag av gatukostnader kommer på
remiss. Tekniska nämnden fattar beslut i januari 2014 om att påbörjad planering i
Bergbetningen ska avvakta den nya lagstiftningen. Beslutet fattades för att man
ville se hur det skulle komma att påverka ett genomförande.
2015 våren - Inget riksdags beslut om ny lagstiftning har kommit. Beslut kommer
tidigast under våren 2016.
2015 maj - Tekniska nämnden vill inte invänta eventuell ny lagstiftning utan vill
starta genomförandet av en gatukostnadsutredning och skickar en begäran till
regionstyrelsen om ekonomiska resurser för ett sådant genomförande.

Övergripande ställningstaganden
För att kunna utveckla området enligt intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Norra Visby bör området detaljplaneläggas. Intentionerna är en förtätning med blandad bebyggelse i huvudsak villor. En förtätning kan ske genom
en kombination av avstyckning och sammanslagning av fastigheter inom vissa
givna ramar. Detta skapar förutsättningar för möjligheten att bygga en- och tvåfamiljshus samt små grupper med rad-/kedjehus eller flerfamiljshus i en småskalig
form.

Besöksadress Visborgsallen 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E- post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland .se
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Grnnclläggande utvecklings- och gestaltningsprinciper för att områdets karaktär
inte ska fö1vanskas är: tvåvåningsbebyggelse, tomtstorlekar som inte understiger
2 000 kvadratmeter, viss verksamhet bör kunna tillåtas i området.
I kommande detaljplaner sker en reglering och precisering av bl a byggrätter,
placering av ny bebyggelse, ställningstagande till tomtstorlekar och hustyper samt
bevarande av natur och värdefulla gångstråk. Ett väl fungerande sammanhängande vägnät är en viktig parameter. I planarbetet bör också ett gestaltningsprogram
tas fram som beskriver karaktären på bebyggelsen i stort.

Framtiden
Utvecklingen kommer sannolikt att ske successivt och löpa över lång tid och det
är därför viktigt att helheten ständigt är i fokus. Ambitionen är ett vackert, stadsnära bostadsområde med höga kvaliteter där trädgårdsstaden är en förebild.
En utbyggnad i olika etapper/ delområden som slutligen bildar en helhet innebär
också att varje delområde måste fungera självständigt till dess att nästa område
dockas till. Därför kommer, vid varje förfrågan, en bedömning av lämplig avgränsning och utformning att göras med hänsyn till tex möjlighet att bygga ut
vatten och avlopp samt trafik.lösningar. God samhällsplanering har som mål i
detta fall att skapa väl fungerande bostadsområde med nödvändig infrast1uktur,
grönytor m m.
Eftersom att utbyggnaden inte kommer att ske i ett sammanhang utan i etapper är
detaljplaneläggning för varje område/ fastighet en forntsättning för att kunna
bedöma och planera för utbyggnaden av VA och gator/vägar för att därmed bilda
en helhet i dess förlängning.
Regionen kommer inte att vara ansvarig (huvudman) för vägar och annan allmän
plats och utbyggnad av infrastruktur får bekostas av fastighetsägarna/ exploatörerna
själva.
Information om kostnader för och hur det går till att ta fram en detaljplan finner
ni på regionens hemsida: www.se.gotland.se/ detaljplaner.
Vi rekommenderar er att tidigt ta kontakt med era grannar och att ni går samman
så många som möjligt för att skapa goda gemensamma lösningar och forntsättningar för ett kostnadseffektivt genomförande av detaljplanen.
Vid frågor kontakta:
Roger Möller, mark- och exploateringsfrågor, tel 0498-269128, roger.m oller@go tland.se
eller Eva Werkelin, planarkitekt, tel 0498-269195, eva.werkelin@go tland. se
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Gotlands kommun
Stadsarkitektkontoret
62181 Visby

Fördjupad översiktsplan för Visby, Gotlands kommun. Utställning.
Handlingar
-

Fördjupad översiktsplan för Visby, utställningshandling
Miljökonsekvensbeskrivning.
HELA Visby. Bebyggelsens och utemiljöns karaktärsdrag i Visby ytterstad 1900-2000.
Utvecklingsplan, Holmen-Visby, daterad 2008-11-11
Trafikanalys Visby- hur påverkas trafiken av ett växande Visby.
Visborg, utvecklingsplan 2008-06-03.
Sanirådsredogörelse.

Länsstyrelsens roll och förslagets handläggning
Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 4 kap 9 § plan- och bygglagen
(PBL). Enligt granskningsyttrandet ska bl.a. framgå om:
1. förslaget inte tillgodoser riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken,
2. fOrslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken överträds
3. frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två
eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt
4. bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Att verka för att mellankommunala frågor samordnas är inte aktuellt i Gotlands
län. Länsstyrelsens yttrande är en del av översiktsplanen och ska fogas till planen
då den antagits. I de avseenden Länsstyrelsens syn skiljer sig från kommunens i
nämnda delar, ska detta enligt 4 kap 2 § PBL anmärkas av kommunen i planen,
lämpligen både på kartan samt i anslutning till aktuell text.
Planförslaget har sänts till berörda regionala myndigheter. Yttranden har
inkommit från Vägverket, Försvarsmakten HKV, Transportstyrelsen Luftfartsavdelningen, LFV Visby flygplats och Sjöfartsverket. Inkomna synpunkter har sammanvägts i Länsstyrelsens yttrande. Dessa bifogas också i
sin helhet.

POSTAORESS
62185VISBY

BESÖKSAORESS
Visborgsallen 4

TELEFON
0498-29 21 oo

E·POST
gotland@lansstyrelsen.se

WEBBPLATS
www.lansstyrelsen.se/gotland
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Länsstyrelsens sommonfattonde syn på översiktsplanen
Översiktsplanen som helhet kommer vara ett värdefullt bedömnings- och beslutsunderlag för Visbys utveckling. Materialet är tydligt och har ett bra format med
lättlästa kartor som visar på kommunens mål med markanvändningen inom planområdet.
En tydligare utbyggnadsordning hade dock gett materialet än större tyngd som
beslutsdokument. Att bygga inom den redan utbyggda staden minskar riskerna att
stå med halvflirdiga områden vid en eventuellt minskad efterfrågan. Intentionerna
med att "hela" staden är ungefär desamma, men en tydligare utbyggnadsordning
hade gett kommunen större möjlighet att styra utbyggnaden till områden som uppfyller planens riktlinjer. Utbyggnadsordningens olika alternativ ska åtminstone
tydligt vägas mot varandra i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för att belysa
dess konsekvenser.
Planen innehåller, med Visborgsområdet inräknat, upp till 7000 nya bostäder, vilket gör att de delar där det finns motstående statliga intressen och som har särskilt
höga värden bör kunna undantas helt eller bebyggas i sista hand. Detta är särskilt
viktigt då det i flera föreslagna utbyggnadsområden finns risk för flygbullerstörning och andra områden har höga rekreations- eller naturvärden.
Visbyområdet kommer till stor del att kunna byggas ut enligt planen utan att berörda riksintressens värden skadas, undantagen redovisas nedan. Ingen föreslagen
bebyggelse bedöms bli olämplig på grund av risken för olyckor, översvämning
eller erosion. Däremot måste hälsofrågor vidare utredas när det gäller bebyggelse
som kan påverkas av flygbullerstörning och buller från militär verksamhet. Inga
miljökvalitetsnormer bedöms överskridas.
Länsstyrelsen kan dock inte ge definitiva besked om att prövning utifrån 12 kap
PBL helt kan undvikas när det gäller områdena:
-

-

-

Brodösen, Fänriken (inom A7), yttre A7 och Melonen. Detta är områden som kan beröras av flygbuller och bostadsbebyggelse här kan ha
påverkan på riksintresset Visby flygplats.
Bebyggelsen på södra Hällarna. Bostadsbebyggelsen direkt väster om
Toftavägen på södra Hällarna p.g.a. eventuell påverkan på riksintresse
friluftslivet. Men även områdena för "publik användning" samt området "blandad användning", p.g.a. eventuell påverkan på riksintresse för
friluftsliv och naturvård
Delar av Västerhejdeområdet, p.g.a. buller från skjutbana och eventuell
påverkan på det militära riksintresset Tofta Skjutfält.

Ovanstående frågor kräver därmed noggrannare studier i eventuella kommande
planeringsskeden. Länsstyrelsen anser att bebyggelse väster om Toftavägen (länsväg 140) endast bör övervägas vid en stor befolkningstillväxt. När det gäller Visby hamn bör avgränsningen av Sjöfartens riksintressen samt eventuell påverkan
på riksintresse för kulturmiljö kunna tillgodoses i det föreslagna utredningsarbetet.
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Detsamma gäller påverkan på riksintresse kulturmiljö i den omvandling av östercentrum som nämns.

Riksintressen
Planhandlingarna har kompletterats efter samrådet och blivit tydligare när det
gäller vilka riksintressen som finns inom området och dess värden. Översiktsplanen berör riksintresse för naturvården, det rörliga friluftslivet samt kulturmiljövård enligt 3 kap 6 § MB samt riksintresse för turismen och det rörliga friluftslivet
enligt 4 kap I, 2 samt 4 § § MB. Vidare berör översiktsplanen riksintresse för
kommunikationer, Visby flygplats och Visby Hamn, samt riksintresse för totalförsvaret, Tofta Skjutfält samt Visby flygplats.
Kommunens bedömning är att förekommande riksintressen inom planen är beaktade. Länsstyrelsen anser till skillnad från kommunen att det i några områden kan
finnas konflikter som ska uppmärksammas i fortsatt planeringsarbete.
Riksintressen en!. 4 kap MB
På kartan över de riksintressen som finns i området finns avgränsningen enligt 4
kap 4 § MB med. Däremot saknas en kort beskrivning i texten av vad det innebär,
vilket bör kompletteras. Bedömningen är att utveckling enligt planen inte möter
hinder enligt 4 kap MB.
Inom Västerhejde redovisas att området inom "Gotlands kust" bör lämnas oexploaterat om det inte rör sig om kompletteringar till befintlig bebyggelse. Inom Själsö/Brissund står också att endast komplettering av bebyggelse tillåts, eftersom
området är flygbullerstört, vilket också bör bidra till att riksintresset inte motverkas. Inom Visby tätort bör bestämmelserna inte vara tillämpliga och kommunen
har gjort en gränsdragning på kartan där det framgår att området sträcker sig ungefär till Visbys norra och södra infarter, vilket är en rimlig avgränsning.
Riksintressen en!. 3 kap
Riksintresse kulturmiljö
Planförslaget bedöms vara förenligt med berörda riksintressen för kulturmiljö,
hänsyn måste dock tas till riksintresse Visby innerstad i det fortsatta utredningsarbetet för "Holmen" och östercentrum.
Bedömningen enligt den utvecklingsplan som tagits fram för "Holmen" är att förslaget kan komma i konflikt med världsarvet och riksintresset för kulturmiljövård.
Stadens siluett från havet påtalas i riksintressets värdetext och f'ar inte förvanskas,
vilket bör finnas med i fortsatt utredningsarbete. När det gäller omvandlingen av
östercentrum så anges i MKB att stora förändringar i stadsbilden kan ske. Även
här ska hänsyn tas till riksintresset Visby innerstad.
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Riksintresse friluftsliv
På det stora hela är bedömningen att planen är förenlig med berört riksintresse för
friluftslivet, Gotlandskusten. Det är positivt att kommunen eftersträvar ett sammanhängande stråk, en strandpromenad, genom hela Visby.
I sarnrådsskedet angav Länsstyrelsen att det var olämpligt att föreslå byggnation
som en förlängning på Kneippbyn i söder och bebyggelse på södra Hällarna på
grund av höga naturvärden och ett högt rekreationsvärde. Sedan samrådet har avgränsningen av bebyggelsen blivit tydligare. Dock behövs även med denna avgränsning en tydligare konsekvensbeskrivning för att fastställa hur eventuell bebyggelse påverkar riksintressena för såväl naturvård som friluftsliv.
Kommunen redogör i MKB för vilka förutsättningar som bör gälla för ett område
av riksintresse för friluftslivet. Därefter görs bedömningen att området av riksintresse för friluftslivet vid södra Hällarna kan minskas till att ha samma avgränsning som riksintresset för naturvård och ändå vara tillgodosett. Här saknas en beskrivning och påverkansbedömning av de värden för friluftslivets intressen som
finns i den del som avses exploateras med bostäder.
Om området väster om Toftavägen ska tas i anspråk för bebyggelse är det nödvändigt att be skri va på vilket sätt det kvarvarande riksintresseområdet väster om
bebyggelsen kommer att påverkas. Det ska särskilt framgå hur detta område ska
vara fortsatt tillgängligt för friluftslivet, viktigt är då bland annat hur området kan
nås. Detta gäller också för de övriga exploateringar som föreslås inom riksintresseavgränsningen, dvs. områdena för "publik användning" och "blandad användning".

Riksintresse naturvård
En utveckling enligt planen är till stor del möjlig utan att det uppstår en konflikt
med utpekade riksintressen för naturvården. Svårbedömt är dock de områden som
pekas ut för exploatering på södra Hällarna. Som kommunen skriver i MKB är det
sannolikt att en exploatering skadar en del av de naturvärden som finns. Områdena för bostäder har enligt plankartan förlagts utanför riksintresse för naturvården,
vilket Länsstyrelsen anser är nödvändigt för att inte påtagligt skada riksintresset.
Den plats som pekats ut för "publik användning" och delar av området för "blandad användning" ligger dock inom riksintressets avgränsning. Detta innebär att en
utbyggnad här kan komma i konflikt med riksintressets värden. Detta beror dock
på vilken den exakta avgränsningen av området far och vilken hänsyn som tas i
fortsatt planarbete.
Även om den samlade bedömningen skulle bli att riksintresset för naturvården är
tillgodosett finns det arter i området som är förbjudna att skada enligt artskyddsförordningen. Detta ställer i sin tur höga krav vid eventuell fortsatt planering. Mer
om detta står under rubriken Naturvärden.
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Riksintresse Visby flygplats
I planförslaget redovisas ett antal avsteg från rådande tillämpning av riktvärdena
för flygbuller. Länsstyrelsen ställer sig bakom de synpunkter Transportstyrelsen
lämnar avseende nya detaljplaner för bostäder i områden som innebär avsteg från
riktvärdena. Det vill säga att bostadsbebyggelse inte med nuvarande förutsättningar är acceptabelt inom områdena Melonen, Fänriken, Yttre A 7 samt Brodösen.
Även övriga synpunkter avseende buller och riksintresse som beskrivs under rubriken Flygbuller bör beaktas.
När det gäller hlnderfrihet/höjdbegränsningar så bör även dessa redovisas i översiktsplanen. Om detta görs så bedömer Länsstyrelsen att tillräcklig hänsyn bör
kunna tas till hinderfriheten i den fortsatta planeringen.
Visby flygplats är en av de tio flygplatser som av regeringen pekats ut att ingå i
det nationella basutbudet. Flygplatsen är också av riksintresse. Luftfartsverket
(sedermera Transportstyrelsen) har efter utpekandet av flygplatsen som riksintresse arbetat med att ta fram en riksintressebeskrivning. Preciseringsarbete pågår
med att definiera det flygplatsområde som ska skyddas och de omgivande influensområdena för buller, flyghinder och elektromagnetisk strålning. Ett fiirdigt
riksintressematerial har inte presenterats av Transportstyrelsen. En samrådshandling med bullerberäkning togs fram i oktober 2005 och har som sådan godtagits av
Länsstyrelsen, kommunen och LFV. Det är därför rimligt att kommunen utgår
från denna samrådshandling i aktuellt planarbete.
Transportstyrelsen hävdar att utnyttjandet av flygplatsen kan påtagligt skadas om
bostäder och annan känslig verksamhet byggs i områden där flygbullret överstiger
rådande tillämpning av riktvärdena, vilket i sådant fall vid en kommande miljöeller tillståndsprövning kan försvåra utnyttjandet av flygplatsen.
När det gäller det militära riksintresset Visby flygplats så har försvarsmakten
lämnat följande synpunkter:
"Flygplatsen är av stor vikl for Försvarsmaklens verksamhet och ett riksintresse
for både totalförsvaret och civil luftfart. Försvarsmaklens verksamhet kanforändras både uppåt och nedåt inom gällande tillstånd och det är av stor vikt att kommunens planering sker efter den omfattning av flygverksamheten som avges i miljötillståndet, inte dagens antal flygrörelser. "
Det är riktigt att Försvarsmaktens verksamhet kan ändras både uppåt och nedåt
inom gällande tillstånd. I planen redovisade bullerkurvor utgår också från tillståndsgiven verksamhet. I beräkningen av FBN för Visby flygplats ingår således
både det civila och det militära flyget. Det militära flyget kan dock orsaka ett högre maximalt buller än vad de framtagna bullerberäkningarna påvisar. Eftersom den
militära verksamheten omfattas av kurvan FBN 55 dBA anser Länsstyrelsen att
den militära verksamheten har tillgodosetts vad gäller frågan om flygbuller.
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Riksintresse Visby hamn
Riksintresset bör kunna beaktas i det fortsatta utredningsarbete som föreskrivs för
området i planen. Sjöfartsverket har beslutat att Visby hamn är av riksintresseenligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Någon närmare avgränsning av vilka delar av Visby
hamns markområde som ingår i riksintresset eller av hamnens influensområde har
Sjöfartsverket inte gjort. Länsstyrelsen avser att bjuda in berörda parter till en
samlad diskussion om precisering av riksintresset Visby hamn så att en beskrivning av riksintresset kan tas fram. En sådan beskrivning kan sedan tjäna som underlag för kommunens planering och tillståndsprövning samt för andra myndigheters tillståndsprövning och tillsyn.
Riksintresse totalfersvaret
Visborgsslätt med Hällarna behöver inte redovisas som ett riksintresse för militären då det, som kommunen också skriver, är ett riksintresse som återkallats av
Försvarsmakten.
Tofta Skjutflilt
Länsstyrelsen bedömer att det finns risk för konflikt med riksintresse för totalförsvaret inom delar av föreslagna utbyggnadsområden i Västerhejde.
Precis som kommunen skriver kan delar av det föreslagna området av bebyggelse
i Västerhejde idag inte förverkligas. Dock anger kommunen att Försvarsmakten
saknar tillstånd för att bedriva verksamheten och att områdets aktuella funktion
som bullerzon bör upphöra. Som Försvarsmakten påpekar i sitt yttrande pågår en
miljötillståndsprocess för skjutfältet, där en första tillståndsansökan lämnades in
före 2007-12-31. I och med detta kan Försvarsmakten fortsätta att bedriva verksamheten som tidigare enligt övergångsbestämmelserna till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
I denna tillståndsansökan redovisas de nya bullerberäkningar som har genomförts
för skjutfältet, med och utan bullervall. En omgivningspåverkan i form av buller
utanför skjutfältet som har betydelse för kommunens plan- och bygglovhantering,
sker med utbredning norr om fältet, se bilaga 2 för riksintresseredovisningen.
Inom markerade områden (enligt bilaga 2), blå streckad linje, bör ingen störningskänslig bebyggelse tillkomma. Områdena bör redovisas på detaljkartan "Del av
Västerhejde". Med bullervall minskas utbredningen till lila heldragen linje, detta
förutsätter att det i kommande tillståndsbeslut ställs krav på att bullervall måste
anläggas för att rälsmålsbanan ska kunna nyttjas och bullervall byggs. Tillståndsprocessen kommer att klargöra bullerutbredningen från skjutfältet. Genom att Försvarsmakten kommer att komplettera sin ansökan med påverkan från stridsvagnar,
finns i dagsläget inga slutgiltiga anspråk från försvaret på bullerutbredningen.

Miljökvalitetsnormer
För närvarande finns miljökvalitetsnormer (MKN), som är juridiskt bindande, för
olika föroreningar i utomhusluften (SFS 200 I :527), olika kemiska föreningar i
fisk- och musselvatten (SFS 2001 :554) samt för omgivningsbuller (SFS
2004:675). MKN för vatten kommer också kommer att beslutas.
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Kommunen kommenterar MKN avseende luft och i MKB anges att planförslaget
inte innebär betydande miljöpåverkan avseende luftkvalitet. Länsstyrelsen godtar
kommunens bedömning. Övriga MKN beskrivs inte i underlaget och det bör
framgå om kommunen anser att dessa inte är relevanta.
Länsstyrelsen gör bedömningen att varken MKN för omgivningsbuller eller fiskoch musselvatten är relevanta i sammanhanget. MKN för vatten kommer att beslutas senast den 22 december 2009. Det får därför anses rimligt att MKN för
ekologisk och kemisk status, för kustvattenförekomsten utanför Visby, berörs av
planförslaget. Det finns av detta skäl anledning att åtminstone föra ett allmänt
resonemang kring MKN för vatten.

Hälso och säkerhet
Efter samrådet har handlingarna kompletterats avseende hälsa och säkerhet och Länsstyrelsens synpunkter är därmed tillgodosedda när det gäller
innehållet i stort.
Buller kring Tofta skjutfält
Länsstyrelsen ser att det med den utveckling som planen medger inom Västerhejdeområdet finns risk för konflikter. Bullerfrågorna kring Tofta skjutflilt har lämnats utanför beskrivningen. Tillståndsprövning av Tofta skjutfält pågår fortfarande. Ansökan gäller bl.a. att tillåta buller över gällande riktvärden norr om skjutfliltet. Byggnation bör inte tillåtas inom av regeringen fastställt riktvärde för finkalibriga eller grovkalibriga vapen. Ljudutbredningsområdet, eller åtminstone allmänna resonemang och principer för hur kommunen avser att förhålla sig till buller
från den militära verksamheten, bör redovisas.
Trafikbuller
Ökad störning från trafik för boende i de utsatta områdena i Visby bör inte accepteras. Nuvarande vägnät bedöms inte klara den ökade trafik som den planerade
utbyggnaden av Visby skulle kunna leda till. En rad olika åtgärder för att förbättra
trafiksituationen behöver göras. Detta kräver sannolikt fler detaljerade utredningar.
Inom detaljplanelagt område hävdar Vägverket av bl.a. trafiksäkerhets- och miljöskäl en frizon och byggnadsfritt avstånd. Trafikanalysen som bifogats planhandlingama finns en tabell med bullerredovisning av 20 punkter i Visby. Punkt 1-4
gäller planerade nya bostadsområden och inget av dessa områden uppfyller bullerkraven varken med dagens trafik eller om 15 år. Trafikanalysen föreslår åtgärder som kan vidtas och det är viktigt att den nya bebyggelsen utformas så att regeringens riktvärden (1996/97:53) kan klaras.
Flygbuller
Med hänvisning till gällande riktvärden för buller, miljömålet God bebyggd miljö
och allmänna hälsoaspekter, bör föreslagna utbyggnadsområden för bostäder inom
max 70 dBA undvikas. Det finns andra områden inom Visby som i första hand
bör prioriteras för bostadsändamål med avseende på flygbullersituationen. Någon

LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN

GRANSKNINGSYTTRANDE

2009-09-15

Dnr 401-2956-09

8
sådan prioritering eller avvägning har inte gjorts. I framtiden kan ny kunskap och
nya riktvärden bli aktuella. Sådana förändringar bör bevakas i den fortsatta planprocessen på detaljnivå. Utifrån ovanstående resonemang bör områdena Melonen,
Fänriken, Yttre A7 och Brodösen tills vidare undantas från bebyggelse.
Under planens utställningstid har Boverket remitterat allmänna råd och en handbok avseende flygbuller i planeringen för nytillkommande bebyggelse (remissutgåva 2009-06-17). Enligt det förslag Boverket lämnar skulle sannolikt vissa av de
begränsningar som förekomsten av flygbuller innebär för Visby minska. Synpunkterna i granskningsyttrandet lämnas dock utifrån nu gällande riktvärden (infrastrukturpropen 1996/97:53 samt sektorsmyndigheternas nu gällande allmänna
råd).
Vare sig riktvärdena i infrastrukturpropositionen eller de som framgår av förslag
till allmänna råd är i sig rättsligt bindande utan ska betraktas som just riktvärden
och råd. Lokala faktorer påverkar bedömningen i varje enskilt fall. Länsstyrelsens
mening är att gällande riktvärden bör hållas vid nybyggnation av bostäder. Eftersom planen sträcker sig över tiden, ända fram till 2025, kan naturligtvis ny kunskap och nya riktlinjer tillkomma under planperioden. Principen bör då yara att
man följer de riktvärden som gäller då nybyggnationen är aktuell.
Hur flygvägar konstrueras och fördelas i flygplatsens omgivning har betydelse för
bullerkurvans utseende och därmed för störningarnas omfattning och effekter.
Inom bullerkurvan som sådan uppfattas ljud från start och landning olika liksom
om flygvägen ligger rakt över eller vid sidan om bostäderna. För enskilda fall kan
undantag motiveras utifrån var inom bullerkurvan bostäder planeras.
Det är oklart vad som avses med "mindre bebyggelsegrupper" enligt kommunens
riktlinjer i zonen mellan max 70 dBA och max 80 dBA i Själsö/ Brissund. Enstaka
bebyggelse bör enligt Länsstyrelsens mening kunna tillkomma som naturlig komplettering i form av lucktomter och liknande. Dock bör det inte vara möjligt att
tillskapa mindre bebyggelsegrupper med tanke på detaljplanekraven i 5 kap 1 §
PBL. Formuleringen enstaka bostadshus bör täcka in vad som är möjligt i området. Ny bebyggelse i Själsö/Brissundområdet, som inte är komplettering, bör uteslutas helt.
Placering av bostäder nära max 80 dBA är direkt olämplig liksom bostäder i delar
av kurvan där frekvensen flygrörelser är omfattande. Nya bostäder inom befintliga
detaljplaner bör normalt kunna accepteras. Dock rekommenderar Länsstyrelsen att
planerna regleras så att så få nya hus som möjligt tillkommer. I de 4 detaljplaner i
Själsö/Brissund där max 80 dBA samt FBN 55 överskrids anser Länsstyrelsen att
det finns än starkare skäl till detta. Med anledning av detta är det också bra att
kommunen sätter nedre gränser för tomtstorlekar där detta saknas i gällande planer.
I miljömålet God bebyggd miljö finns ett delmål som anger att antalet bullerstörda
ska minska till år 2010 jämfört med år 1995. Målet är inte formulerat så att det

LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN

GRANSKNINGSYTTRANDE

2009-09-15

Dnr 401-2956-09

9
gör skillnad på inom- respektive utomhusbuller. Genom god planering bör man
åtminstone inte skapa nya bostäder som riskerar att utsättas för bullerstörning. Så
länge det finns alternativa platser för bostäder bör dessa prioriteras framför bullerutsatta miljöer.
Klimatscenarier
Inget av de områden som föreslås förändrad markanvändning inom planområdet
bör påverkas av förväntade havsnivåhöjningar, utom möjligtvis utredningsområdet Visby hamn. Här bör dock frågorna kunna hanteras i fortsatt planering.

Övriga synpunkter
Här lämnas rådgivande synpunkter utifrån annan gällande lagstiftning. Övrig rådgivande synpunkter för fortsatt planering lämnas i bilaga 1.
Naturvärden
På södra Hällarna har över 30 rödlistade arter noterats, varav flera ingår i nationella åtgärdsprogram som syftar till bevarande av arterna. För Gotlands del gäller det
stortapetserarbi, thomsonkägelbi och svartfläckig blåvinge. De båda biarterna har
en större förekomst på södra Hällarna och då främst inom de områden som är föreslagna för bebyggelse (arenahallen och skjutbanan). Svartfläckig blåvinge, liksom apollofjäril som också finns i området, är upptagna i art- och habitatdirektivets fjärde bilaga, vilket bl.a. innebär att det enligt artskyddsförordningen är förbjudet att skada eller förstöra deras fortplantningsområden eller viloplatser.
Vägsträckningen av den väg som ritats ut inom Visborgsområdet mellan väg 140
och väg 142 måste närmare analyseras i sin östra del, där det finns skyddade arter
(bland annat slät taggsvamp) och det även kan finnas fornlämningar.
Det kan finnas skyddsvärda arter även i andra delar av Visby som föreslås exploateras. Naturvärdesinventeringar bör genomföras innan exploatering sker i de områden som kan misstänkas ha höga biologiska värden.
Strandskydd
Miljökonsekvensbeskrivningen bör omformuleras i stycket om strandskyddets
behandling. Av planen bör framgå vad som menas med att strandskyddet ska hanteras "normalt". Det kan tydliggöras vilka förutsättningar som gäller efter det att
strandskyddslagstiftningen har ändrats den 1 juli 2009, vilket bl.a. innebär att
Länsstyrelsen prövar frågor om strandskyddsdispens inom strandskyddat område
som också har ett skydd enligt 7 kap miljöbalken.
Miljökonsekvensbeskrivning
MKB är bristflillig med avseende på vissa punkter i 6 kap 12 § MB. Se vidare
kommentar i bilaga I.
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Handläggning
Beslut i detta ärende har fattats av tf landshövding Anders Granat. Ärendet
har föredragits för länsstyrelsens ledningsgrupp av planhandläggare Elin
Sander. Handläggningen har skett tvärsektoriellt med representanter från
team kultnrmiljö, natnrvård, miljöskydd samt vatten och fiske,

~~Anders Granat

Elin Sander

Bilagor
-

Redaktionella synpunkter och rådgivande synpunkter för fortsatt
planarbete
Riksintresse för totalförsvaret, Tofta skjutfiilt - omgivningspåverkan.
Inkomna yttranden från Vägverket, Försvarsmakten HKV, Transportstyrelsen Luftfartsavdelningen, LFV Visby flygplats samt Sjöfartsverket.

Digital kopia till:
Vägverket
Försvarsmakten HKV
Transportstyrelsen Luftfartsavdelningen
LFV Visby flygplats
Sjöfartsverket

YTTRANDE
Datum
2016-08-31

Torun Signer
Enheten för samhälle och kulturmiljö
010-2239209

1(2)
Dnr
408-2732-2016

Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen
621 81 Visby

Försvarsmaktens riksintresse för totalförsvaret Visby
flygplats
Länsstyrelsen och Region Gotland deltog den 31 maj 2016 på ett möte med
Försvarmakten om bevakningen av Försvarsmaktens riksintressen för
totalförsvaret. På mötet diskuterades riksintresset Visby Flygplats.
Försvarsmakten meddelade att influensområdet för riksintresset är definierat av
bullerkurvan LaMax 80 och att Försvarsmakten bedömer att ytterligare
störningskänslig bebyggelsen inom influensområdet innebär en påtaglig skada på
riksintresset Visby Flygplats.
Detta ställningstagande framgår inte av Försvarsmaktens värdebeskrivning,
Redovisning av riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets
militära del enligt 3kap § 9 Miljöbalken i Gotlands län, beslut mars 2015. Detta
har lett till att riksintressets påverkan på Region Gotlands bebyggelseplanering
enligt FÖP Visby inte har uppmärksammats. Enligt FÖP Visby är det två områden
med förslagen markanvändning för bostäder som berörs, Bergbetingen och
Melonen.
Länsstyrelsen vill med detta yttrande meddela att en utbyggand av de planerade
bebyggelseområdena Bergbetingen och Melonen kan innebära en påtaglig skada
på Försvarsmaktens riksintresse för totalförsvaret Visby Flygplats. Detsamma
gäller bygglov och förhandsbesked utanför detaljplanelagt område men inom
influensområdet. Vid länsstyrelsen aktualitetsredogörelse av Region Gotlands
översiktplan, som planeras till 2017, kommer denna fråga att behandlas
ytterligare.
Detaljplaner som ställs ut för samråd inom influensområdet ansvarar länsstyrelsen
för att ta in synpunkter från Försvarsmakten och samordna de statliga intressena.
Vid ansökningar om bygglov och förhandsbesked inom influensområdet men
utanför detaljplanelagt område ansvarar Region Gotland för att remittera
Försvarsmakten.

POSTADRESS
621 85 VISBY

BESÖKSADRESS
Visborgsallén 4

TELEFON
010-223 90 00

E-POST
gotland@lansstyrelsen.se

WEBBPLATS
www.lansstyrelsen.se/gotland

Länsstyrelsen i Gotlands län
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Detta yttrande har avgetts av enhetschef Kicki Scheller efter föredragning av
Torun Signer, samhällsplanerare.

Kicki Scheller
Torun Signer

Kopia för kännedom: exp-hkv@mil.se

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

Ärende RS 2016/609

Jan von Wachenfeldt

27 september 2016

Regionstyrelsen

Visby Bläckfisken 1 m fl, förslag till detaljplan, granskning

Förslag till beslut

Regionstyrelsen tillstyrker planförslaget med tillägget under Bedömning rörande
trafiksäkerhet.

Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av flerbostadshus och radhus på
den fastighet på Lummelundsväg där Visby Motorcentral AB bedriver bil- och
bensinförsäljning. Området är idag planlagt för industriändamål.
Planändringen har stöd i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet (antagen
av kommunfullmäktige i december 2009). I denna sägs att vid planering och
utformning skall särskild hänsyn tas till Visbys norra entréområde, det kommunala
naturreservatet vid Galgberget samt till bebyggelsen öster om Lummelundsväg. I
planbeskrivningen redovisas hur genomförandet avses ske för att på bästa sätt ta
hänsyn till ovanstående.
För att förstärka stadsmässigheten och ge ytterligare liv till området medger planen
att handel och annan ickestörande verksamhet kan inrymmas i flerbostadshusens
bottenvåningar.
Dagvattenfrågan avses i möjligaste mån lösas genom lokalt omhändertagande.
Länsstyrelsen har i ett tidigare dialogskede flaggat för att det kan finnas markföroreningar från tidigare och befintliga verksamheter som kan leda till krav på
sanering innan bebyggelse kan tillåtas. Vid exploateringen är det därför viktigt att
vara uppmärksam på eventuella föroreningar och sanera dessa innan byggnationen
påbörjas.

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 2016/609
Bedömning

De synpunkter som kommit in under samrådsskedet har föranlett vissa justeringar av
planförslaget. Så har t ex det tidigare kravet på handel/verksamhet i flerbostadshusen
ändrats till att möjlighet ges istället för krav. Flexibiliteten har även utökats när det
gäller fördelningen mellan flerbostadshus och radhus.
I samrådsremissen poängterade regionstyrelsen vikten av att skapa en ökad känsla av
trygghet och säkerhet i trafikmiljön för i första hand barn (närheten till Norrbackaskolan) samt personer med funktionsnedsättning. Exempel på detta kan vara hastighetsnedsättande åtgärder av olika slag. I kommentaren till remissvaret sägs att i den
hastighetsöversyn som planeras genomföras i Visby tätort under 2017 kommer den
föreslagna maxhastigheten i ovan nämnda område att ändras till 40 km/timme.
Ledningskontoret anser att detta är ett vällovligt initiativ men vill även fortsättningsvis hävda att det kan finnas behov att utforma trafiktäta övergångar med lämpliga
tekniska hastighetsnedsättande åtgärder eftersom det inte sällan sker olyckor på
grund av att fartgränserna inte hålls av bilisterna. Ett annat sätt kan vara att försöka
styra om den genomgående trafiken till närliggande vägnät genom en förbättrad
skyltning i syfte att avlasta Lummelundsväg från planområdet och in mot Norrgattrondellen.
Beslutsunderlag

Planhandlingar, plankarta, samrådsredogörelse
BN § 154/2016
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till byggnadsnämnden

2 (2)

~Region
7"' Gotland
Byggnadsnämndens sammanträde 2016-09-07

Protokoll

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2016-08-24

BN § 154

Visby Bläckfisken 1 m fl. - detaljplan
BN 2012/310
- SBF den 24 augusti 2016
Au§ 142

Byggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska sända ut planförslaget, daterat 2016-08-24, för
granskning enligt 5 kap plan- och bygglagen (PBL 2010:900)
Beslutet förklaras omedelbart justerat
Ärendebeskrivning

En planförfrågan inkom 2012-02-17 med önskemål om att planlägga fastigheten för
flerbostads- och radhus.
Planförhållanden mm.

Den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025 - Hela Visby, antagen av
kommunfullmäktige 2009-12-14, anger för området föreslagen/ändrad användning med
bostäder i huvudsak. Föp Visby anger även att Lummelundsväg - Kung Magnus väg är
utpekad som en viktig entresträcka i Visby och förändringar som görs ska studeras och
bedömas utifrån ett stadsentreperspektiv. Kvaliteten på Visbys entreer ska förbättras
och utvecklas. Entren är viktig för bilden av staden, stadens identitet, rörelse och
orienteringen i staden
För området gäller detaljplan 09 VIS 198, förslag till ändring av stadsplan för kv
Bläckfisken mm, antagen 26 mars 1976. Stadsplanen anger område för industriändamål.
Motivering till att miljökonsekvensbeskrivning krävs/ inte krävs

Länsstyrelsen ansåg i yttrande, daterat 2012-06-26, att det är flera aspekter (påverkan på
stads- och landskapsbild, förorenad mark, flyg- och trafikbuller) som sammantaget gör
att en miljöbedömning med en miljökonsekvensbeskrivning behövs. Samråd har
därefter skett med länsstyrelsen och Region Gotland gör bedömningen att förslaget inte
innebär risk för påverkan på miljö, hälsa m fl faktorer av sådan omfattning att en
miljökorisekvensbeskrivning behövs. De frågor som länsstyrelsen lyfter i sitt yttrande så
som förorena mark, kulturmiljö, buller mm hanteras i planförslaget.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

~Region
1'I' Gotland
Byggnadsnämndens sammanträde 2016-09-07

Protokoll

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2016-08-24

BN § 154
Planuppdrag

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2012-06-20, § 112, med beslut om
planuppdrag.
Syftet med planläggningen är att omvandla nuvarande industtifastighet till ett
bostadsområde med flerbostads- och radhus. Området ska vara väl anpassat till
omgivningen vad gäller bebyggelsesttuktur, skala och utformning.
Samråd

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2015-12-09, § 224, med beslut om samråd.
Samråd har genomförts med planförslaget daterat 2015-11-24. De yttranden som
inkommit finns på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inkomna synpunkter och de åtgärder som dessa har föranlett redovisas i en
samrådsredogörelse.
Följande ändringar av förslaget har skett:
• Kravet på handel/verksamhet i de stora flerbostadshusen ändras till en bestämmelse
där möjlighet till verksamheter ges, men är ej ett krav.
• För en ökad flexibilitet i planens norra del medges även alternativet flerbostadshus på
de ytor där radhus tillåts. Ytorna för s.k. "prick- och korsmark" har justerats. Den
tillåtna bruttoarean ökar med knappt 300 kvm. En bestämmelse införs om att
våningsantalet ska vara 3 (inte lägre) för att erhålla en god helhetsverkan i området.
• Tillåten höjd på basvolymen på de stora flerbostadshusen ändras från 12 till 12.8 m.
Måtten för den indragna våningen justeras på långsidorna till 2 m.
• Tillåten yta för komplementbyggnader till radhus/ flerbostadshus regleras.
• Förtydligande av text angående dagvattenlösningar.
• Genomförandetiden ändras från 10 till 5 år.
• Redaktionella ändringar.
Material som har tagits fram inför framtagandet av granskningshandlingarna:
• En bulleruttedning har gjorts för att utreda eventuell påverkan från befintliga
utomhustennisbanor och eventuellt en ny i kv Valen.
• En geoteknisk undersökning samt undersökning av eventuella markföroreningar är
gjord.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

fu7

~Region
1'I' Gotland
Byggnadsnämndens sammanträde 2016-09-07
Byggnadsnämndens arbetsutskott 2016-08-24

BN § 154
• En 3D modell hru: tagits fram av regionen som underlag för analys av siktvyer,
volymer mm.
Bedömning

Gjorda ändringar följer syftet med planläggningen och förvaltningen bedömer att
förslaget kan skickas ut för granskning.

Skickas till
SBF enhet plan

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Förslag till detaljplan för

Visby Bläckfisken 1 m fl
Region Gotland

Granskningshandling
Ärendenr: BN 2012/310
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016
2016-08-24

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
GRANSKNING
BN 2012/310
Visby Bläckfisken 1 m fl
2016-08-24
____________________________________________________________________________________________

HANDLINGAR
Till planförslaget hör följande handlingar:
 Planhandling med plan- och genomförandebeskrivning
 Plankarta
 Samrådsredogörelse

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-269000vxl
e-post: registrator-bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
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Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland den
2012-06-20,§112. Planförslaget bedöms ha stöd i gällande fördjupad översiktsplan och hanteras med normalt planförfarande, enligt PBL 2010.
Planförslaget är upprättat på en grundkarta daterad 2015-11-11 (koordinatsystem SWEREF 99 18 45, höjdsystem RH00). Grundkartan har uppdaterats
2016-07-20.
Planens syfte och
huvuddrag

Syftet med planen är att omvandla nuvarande industrifastighet till ett bostadsområde med flerbostads- och radhus. Området ska vara väl anpassat till
omgivningen vad gäller bebyggelsestruktur, skala och utformning.
Arkitekturen ska ha en samtida arkitektur och hänsyn ska tas till områdets läge
intill Lummelundsväg, som är en stadsentré till Visby. Bebyggelsen ska ha en
stadsmässighet ut mot Lummelundsväg. Vikten av enhetlighet och öppenhet
innebär att s k attefallsåtgärder inte är tillåtna. I områdets närhet finns också
naturreservatet Galgberget och Visby innerstad att ta hänsyn till.
Parkmarken i nu gällande detaljplan ska även fortsättningsvis vara park med
skogskaraktär. Den begränsade kvarvarande mindre skogsdungen är en viktig
biologisk ”holme” mitt i det annars exploaterade och iordningställda. Den är
också värdefull för att fungera som bostadsnära natur och närskog för lek, ett
komplement till anlagda lekplatser. En tillgång och ett komplement till naturreservatet utan krav på särskilda föreskrifter.
Förslaget möjliggör byggande av bostäder, ca 6100 kvm BTA (bruttoarea) för
flerbostadshus och ca 4400 kvm BTA för radhus- eller flerbostadshus. För att
stärka stadsmässigheten längs Lummelundsväg och ge ytterligare liv åt området kan verksamheter integreras i de större flerbostadshusens bottenvåningar.

Bedömning av miljöpåverkan

Länsstyrelsen ansåg i yttrande, daterat 2012-06-26, att det är flera aspekter
(påverkan på stads- och landskapsbild, förorenad mark, flyg - och trafikbuller)
som sammantaget gör att en miljöbedömning med en miljökonsekvensbeskrivning behövs. Samråd har därefter skett med länsstyrelsen och Region
Gotland gör bedömningen att förslaget inte innebär risk för påverkan på miljö,
hälsa m fl faktorer av sådan omfattning att en miljökonsekvensbeskrivning
behövs. De frågor som länsstyrelsen lyfter i sitt yttrande så som förorenad
mark, kulturmiljö, buller mm hanteras i planförslaget.

PLANDATA
Areal

Planområdets yta är ca 15 850 kvm. Varav ca 3400 kvm är allmän platsmark.

Markägoförhållanden

Befintlig parkmark ägs av Region Gotland. Övrig mark är privat ägo.

Lägesbestämning

Området ligger i den norra delen av Visby, ca 300 m från ”Norrgattrondellen”,
på Lummelundsvägs västra sida, intill Rackethallen och bostadsområdet Norderbacka.

__________________________________________________________________________________
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översiktskarta

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

I den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025 - Hela Visby, antagen
av kommunfullmäktige 2009-12-14, anges för området föreslagen/ändrad
markanvändning med bostäder i huvudsak. Den fördjupade översiktsplanen
anger även att Lummelundsväg är utpekad som en viktig entrésträcka i Visby
och förändringar som görs ska studeras och bedömas utifrån ett stadsentréperspektiv. Kvaliteten på Visbys entréer ska förbättras och utvecklas. Entrén är
viktig för bilden av staden, stadens identitet, rörelse och orientering i staden.

Detaljplaner

För området gäller detaljplan 09 VIS 198, antagen 1976-03-26. Planen anger
område för industriändamål och parkmark.

Kommunala beslut
i övrigt

I angränsande detaljplan för Norderbacka, 09-P-154 antagen 2008-05-14, redovisas att Sjöliljegatan föreslås förlängas genom kv Bläckfisken.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Inom planområdet finns en mindre skogsdunge som angränsar till naturreservatet Galgberget. Det är en yta som till stor del är starkt kuperad med krön
och sänkor om vartannat. En övergång till kalhäll med mer tunna jordlager gör
sig tydlig mot naturreservatet i områdets nordvästra del. Den utgör en värdefull grönkil in mot bebyggelsen, övriga delar är bebyggda eller hårdgjorda/grusade för befintlig verksamhet med bilverkstad och försäljning.
Den kuperade marken framstår i sammanhanget som avvikande och tillskapad
i förhållande till sin omgivning. Måhända har marken påverkats av den tidigare
näring med kalkbruk som funnits strax intill. Sänkorna i området har emellertid
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gett förutsättningar för en bättre jordmånsbildning än för övrig närliggande
omgivning och därtill också en mer frodig vegetation. Framför allt med ett
stort buskinslag. Rikligt förekommande är bland annat oxbär, vildros, skogstry
och idegran, därtill också vedartade klätterväxter såsom murgröna och vildkaprifol. De sistnämnda finner stöd i ett lågvuxet trädbestånd med i huvudsak
tall och oxel och ger med sitt växtsätt både stämning och karaktär. I den södra
delen av området löper en lövträdsridå med vanlig skogslönn tillsammans med
sykomorlönn.
Den begränsade kvarvarande mindre skogsdungen är en viktig biologisk ”holme” mitt i det annars exploaterade och iordningställda. Skogsdungen kan med
fördel bevaras i sitt mer naturlika tillstånd, med stor artrikedom och ett rikt
småfågelliv. Den är också värdefull för att fungera som bostadsnära natur och
närskog för lek, ett komplement till anlagda lekplatser. En tillgång och ett
komplement till naturreservatet utan krav på särskilda föreskrifter.
Vattenskydd

Planområdet ligger inom skyddsområde för kris-/reservvattentäkt för Visby
lasarett.

Geotekniska
förhållanden

En översiktlig markteknisk undersökning har utförts av AB PentaCon, daterad
2015-12-03. Undersökningen har omfattat en översiktlig geoteknisk undersökning och en översiktlig miljöteknisk markundersökning.
Området bedöms vara byggbart och ingen risk för sättningar föreligger under
förutsättning att man schaktar bort all organisk jord, asfalt och fyllningsjord
före grundläggning och ersätter med packad nytillförd friktionsjord eller
sprängsten. Parkeringsgaraget kommer att grundläggas både på berg och på
fyllningsjord vilket måste beaktas i detaljprojekteringsskedet. Grundvattennivån bedöms, med ledning av SGU:s kartunderlag ligga ca 8-15 m ned i kalstensberget.
Vid grundläggningsarbetena krävs inga speciella markförstärkningsåtgärder. Allt
schaktarbete ska bedrivas med hänsyn till aktuell jordart, rådande vattensituation samt rådande väderförhållanden. Lossning av berg ska ske med försiktig
metod, fräsning eller sprängning. Kraftiga vibrationer kan påverka sprickstrukturer i kalkstensberget och påverka vattenflöden så att ökad inströmning erhålls i bergsskärningen.
Belastningar av marken kan genomgående, med ovanstående förutsättningar,
utföras utan risk för skadliga, ojämna sättningar. Ej heller föreligger risk för
stabilitetstekniska problem.

Förorenad mark

På fastigheten bedrivs idag bilförsäljning, verkstad, tvätthall, lackering och bensinstation. Enligt länsstyrelsens register över misstänkta förorenade områden
har även åkeri bedrivits på platsen. Eventuella föroreningar efter ovanstående
typ av verksamheter är normalt möjliga att sanera. Byggande av bostäder bör
därför vara möjligt. Vid avveckling av bensinstation ska cisterner och till dessa
tillhörande ledningar tas upp och omhändertas.

Under 2007 gjordes en utredning utifrån dagens verksamhet, mindre känslig
markanvändning (MKM), som inte visade på några större föroreningar. För att
kunna ändra markanvändningen till bostäder har en kompletterande utredning
för känslig markanvändning (KM) gjorts av AB PentaCon, daterad 2015-12-03.
För den aktuella fastigheten ska känslig markanvändning gälla om inte en platsspecifik bedömning kan visa att andra riktvärden kan användas utan att göra
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avkall på skydd av människors hälsa och på miljö.
Enbart måttliga halter av föroreningar har konstaterats. Analyserade halter
ligger i några fall något över riktvärden för känslig markanvändning. Behov av
sanering på fastigheten bedöms vara måttlig och bör inte vara hinder för fortsatt planläggning av bostadsfastigheten. Det är viktigt att kontroll av mark sker i
samband med att alla cisterner m m tas upp. Det är störst risk att eventuella
föroreningar finns under cisterner vilket är svårt att kontrollera innan uppgrävning. Det finns nedgrävda cisterner både under själva bensinstationen och i den
södra delen av fastigheten (tidigare använda för eldningsolja). En administrativ
bestämmelse finns om att bygglov får ej ges förrän sanering av förorenad mark
är gjord enligt saneringsplan.
Även förslagen parkmark har undersökts (AB PentaCon 2016-06-03). Utförd
platsspecifik beräkning av riktvärde för PAH H bedöms vara relevant och inga
saneringsåtgärder är nödvändiga. Odling är inte lämpligt inom parkområdet.
Vid exploateringen är det viktigt att vara uppmärksam på eventuella föroreningar som kanske inte hittats i samband med undersökningarna. Om en förorening upptäcks och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön ska underrättelse omgående ske till miljö- och
hälsoskyddsnämnden enligt 10 kap 11 § i miljöbalken.
Radon

Området bedöms vara ett lågriskområde för radon men delar av området kan
vara karstpåverkat vilket innebär att markradonundersökningar ska göras inför
byggnation.

Kulturmiljö och fornläm- Planområdet gränsar direkt till områden med befintlig bebyggelse, i huvudsak
ningar
bostäder, samt ett idrotts- och rekreationsområde med en rackethall. Drygt
300 meter åt sydväst ligger Östergravar som utgör gräns både för världsarvet
Hansestaden Visby och riksintresset för kulturmiljövården. Naturreservatet
Galgberget och den medeltida galgen och ruinen av en kalkugn, Byströms kalkugn även kallad Visbybergs kalkbruk, från mitten av 1800-talet finns i närområdet.
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Kalkugnsruinen vid gångstråket i närområdet

Inga kända fornlämningar eller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse finns inom
planområdet, men hela Galgberget har sedan medeltiden tjänat som stenbrott
där sten bröts och användes till att bygga ringmuren, kyrkor och profana byg
byggnader i Visby innerstad.
Planförslaget har anpassats i struktur och skala till angränsande bebyggelse för
att skapa en god helhetsverkan. Aktuellt planområde utgör en komplett
komplettering
till befintlig bebyggelsestruktur. Högsta nockhöjd förde
de stora flerbostadshusen
mot Lummelundsväg sätts till ca 17 meter, ca 2 meter lägre än GotlandsHems
bebyggelse ut mot klinten och någon meter högre än Riksbyggens bebyggelse
närmare Lummelundsväg.
Lummelundsvä Radhusbebyggelsens (alternativt flerbostadshus)
nockhöjd begränsas till ca 11,5 meter, en anpassning till radhusbebyggelsen
inom kvarteret Trilobiten.
Trilobiten

Gotlandshems bebyggelse mot klinten

Riksbyggens bebyggelse mot Lumm
Lummelundsväg
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Höjdbegränsningen på ca 17 meter utgår från den befintliga bebyggelse som
har tillkommit på senare tid. Bebyggelsen mittemot Stjärngatan har en noc
nockhöjd på ca 14 meter och längre västerut i kv Guldfisken har byggnaderna en
höjd på ca 7 meter. Husen ska placeras med gaveln mot Lumm
Lummelundsväg för att
säkra de siktvyer
siktvyer genom området som ger möjlighet till viss havskontakt. Det
har också varit en ambition att säkerställa gånggång och cykelstråk genom området
ut i det omgivande strövområdet.
Volymstudier har gjorts i en 3D-modell
modell över området och föreslagen bebygge
bebyggelse smälter väl in i befintlig bebyggelsemassa. Strukturen längs Lummelundsväg
blir bättre och på så sätt stärks siktvyn in mot världsarvet. Upplevelsen av
ringmuren påverkas ej, den skyms av stora befintliga
befintliga träd söder om kv Guldfi
Guldfisken. Vyn från havet och innerstaden påverkas ringa. Taken på flerbostadshusen
kommer troligtvis att anas
ana men inte skapa en ny siluett.

Vyy över Lummelundsväg från norr mot söder – Illustration Wisab

Lummelundsväg utgör en viktig entré till Visby norrifrån och föreslagen beby
bebyggelse kan bidra till att förstärka kvaliteten på stadsentrén. Önskemålet om enhetlighet och öppenhet innebär att s k attefallsåtgärder inte är tillåtna.

Befintlig bebyggelse
b
längs Korallgatan

Lummelundsväg mot Visby norrifrån

Bebyggelseområden
Bostäder

Planförslaget medger en bebyggelse för främst bostäder med en bygg
byggrätt fördelad på flerbostadshus, ca 6100 kvm bta (exklusive
exklusive eventuell inglasning av
balkonger och källare)
källare och ca 4400 kvm bta för radhus (ca
ca 29 st radhus). I den
nordöstra delen kan radhusen ersättas av flerbostadshus i tre våningar
våningar. En
komplettering med dessa hustyper i denna del av Visby bidrar till en bra bla
blandning av olika bostadstyper
bostadstyp och upplåtelseformer. Exploat
Exploateringsgraden (bruttoarea per fastighetsarea) är ganska hög i kvarteret med flerbostadshusen söder
om Sjöliljegatan, knappt 1.0, eftersom parkeringen löses i källarplanet. I ra
radhuskvarteret norr om Sjöliljegatan blir exploateringsgraden drygt 0.5.
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Idéskiss situationsplan – med alternativet flerbostadshus i nordost, Wisab

Idéskiss situationsplan – med alternativet radhus i nordost, Wisab
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Flerbostadshusen (sydväst om Sjöliljegatan)
Husen, i form av lamellhus, placeras rytmiskt med gavlarna mot Lummelundsväg, i likhet med omgivande bebyggelse. Fasaderna ska inte vara uppbrutna.
Detta stärker och tydliggör entrén till Visby. Gavelställda hus ger samtidigt området en öppenhet och kontakten med havet och tillgängligheten till naturreservatet möjliggörs. För att stärka stadsmässigheten längs Lummelundsväg och
ge ytterligare liv åt området kan verksamheter integreras i de stora flerbostadshusens bottenvåningar. Planförslaget reglerar att halva ytan av bottenvåningarna får användas för handel eller annan verksamhet som inte är störande
för boende. Lokalerna ska placeras mot Lummelundsväg.
Maximal nockhöjd sätts till ca 17 meter (+ 61.0 m över havet) vilket möjliggör 5
våningar. För att hålla nere skalan och ytterligare anpassa till kringliggande
bebyggelse ska den 5:e våningen ha en utformning som upplevs nätt och vara
indragen minst 3 meter vid gavlarna och 2 meter vid långsidorna. Taket ska
vara flackt, mindre än 30 graders lutning, och inte kraga ut allt för mycket. Fasadhöjden på basvolymen får inte överskrida 12.8 meter för att upplevelsen av
takfoten ska harmoniera med omgivande bebyggelse.
Byggrätten ska fördelas lika på tre byggnader, alternativt fyra smalare hus.
Gårdarna ska hållas fria från komplementbyggnader för att ge en lugn och tydlig struktur med luftighet och goda solförhållanden. Möjlighet att bygga förråd,
miljöstationer m m finns i källarplanet samt på den korsmarkerade ytan.
Radhusen (eller alternativt flerbostadshus)
Radhusbebyggelse ska byggas i tre våningar, nockhöjd max ca 11.5 meter
(+ 55.5 m över havet) för att åstadkomma en stadsmässighet och en till omgivningen anpassad skala. Radhusen får en privat baksida och en entrésida där t ex
carport får uppföras. Nordost om Sjöliljegatan tillåts även flerbostadshus som
alternativ till radhus. Samma krav på våningsantal gäller för detta alternativ.

Skiss av vy över Lummelundsväg mot sydväst – alternativ radhus, Wisab
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Tillåten yta för komplemenbyggnader på ”korsmarken” är 20 m2 per radhus
eller 150 m2 per flerbostadshus. En enhetlighet avseende plank, spaljéer mm
bör eftersträvas. Detta gäller även plantering närmast Lummelundsväg där
någon form av allé skulle bidra till en fin inramning och stärka strukturen
ytterligare.

Skiss av vy över Lummelundsväg mot sydväst - alternativ flerbostadshus Wisab

Samtliga hustyper
För samtliga hustyper gäller att arkitekturen bör vara samtida och som en anpassning till omgivande miljö och bebyggelse bör färgsättningen vara mjuk och
dov, skarpa färger och vitt bör undvikas. Vid byggnation med fasadelement bör
dessa ha en bearbetning, se exempel i nedanstående inspirationsbilder.

Inspirationsbilder med bearbetade fasadelement

Vindar får inte inredas för att hålla nere byggnadsvolymerna och skalan. Komplementbyggnader såsom carport, miljöstationer och förråd inom området får
ha en högsta nockhöjd på 3,5 meter.
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Områdets föreslagna struktur, där en förlängning av Sjöliljegatan till Lummelundsväg delar kvarteret i två områden, öppnar upp kvarteret och skapar tydliga kopplingar till angränsande natur- och bebyggelseområden. Nuvarande
verksamhet innebär att kvarteret upplevs tämligen rörigt, slutet och stängt.

Vy över dagens verksamheter i kv Bläckfisken

Arbetsplatser, övrig bebyggelse

Inom planarbetet planeras inga stora arbetsplatser. För att öka kvaliteterna i
planområdets stadsnära läge får hälften av ytan på de stora flerbostadshusens
bottenvåningar användas för handel eller annan verksamhet som inte är störande för boende. Lokalerna ska placeras mot Lummelundsväg. I närområdet
finns flera arbetsplatser av varierande storlek.

Offentlig och kommersiell service

I planområdets närområde finns förskola och skola F-6, rackethall, mataffär,
restaurang, konditori mm. Avståndet till annan service, högstadieskola och det
kommersiella utbudet i Visby innerstad och Östercentrum är cirka 1 km.

Tillgänglighet

Tillgängligheten till och inom området är god ur flera aspekter. Området är
tämligen plant och ligger centralt i Visby med service på nära håll. Kollektivtrafik (stads- och landsbygdstrafik) finns på Lummelundsväg.

Friytor
Lek och rekreation

I anslutning till bostäderna, på kvartersmarken, ska finnas möjlighet att ordna
närlekplats (småbarnslek) och gemensamma uteplatser för de boende mm.
Större kvarterslekplats finns bl a i Östergravar. I direkt anslutning till det södra
bostadskvarteret finns en liten isolerad skogsdunge, som lämnas orörd och för
fri utveckling (som parkområde). Den blir ett bra komplement till anlagda lekplatser då barn behöver orörd ”vild” natur för sin utveckling, men även en plats
för vuxna att kunna vila ögonen på grön natur mitt bland alla hus i området.
På grannfastigheten västerut finns en rackethall och tennisbanor utomhus.
Närheten till det kommunala naturreservatet Galgberget ger en närmiljö som
erbjuder värdefull natur och goda rekreationsmöjligheter.
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Tennisbanor och rackethall på grannfastigheten

Naturmiljö

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

Gångstråk till naturreservatet Galgberget

Den västra delen är i gällande detaljplan utlagd som parkmark och ska även
fortsättningsvis utgöra allmän platsmark med ändamålet park. Skogsdungen
utgör en värdefull grönkil in mot bebyggelsen och en buffertzon mot angränsande idrottsområde med bl a tennisbanor utomhus. Den är en del av ett sammanhängande grönstråk och en del av angöringen till naturreservatet Galgberget. Området ska skötas och ges en karaktär som omgivande grönområden/tätortsnära skog.

Skogsdungen i den västra delen av planområdet

Gatunätet ska kopplas samman med intilliggande område genom att Sjöliljegatan förlängs genom planområdet och ansluts mot Lummelundsväg.
Gång- och cykelväg finns längs Lummelundsvägs båda sidor. Ny lokalgata utformas så att cykel- och biltrafik kan samsas. Separat trottoar anläggs för de
gående. Total bredd på lokalgatans vägområde är samma som inom Norderbacka, 7 meter.

Kollektivtrafik

Både landsbygds- och stadstrafiken passerar på Lummelundsväg. Hållplats finns
i områdets omedelbara närhet.

Parkering, angöring och
utfart

Parkering ska lösas på den egna fastigheten eller på en gemensamhetsanläggning inom planområdet. Antalet parkeringsplatser ska uppfylla de krav som
ställs i regionens parkeringsriktlinjer. För att få ett trevligare och grönare gaturum är parkering inte tillåten närmast Lummelundsväg.
__________________________________________________________________________________
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Parkering för radhusen, samt eventuella flerbostadshus nordost om Sjöliljegatan, kan lösas genom markparkering. Under byggrätten för de stora flerbostadshusen ska större delen av parkeringsbehovet lösas genom att bygga ett
parkeringsgarage (ca 62 platser), med nedfart från kvartersgatan. Parkeringsgaraget är en nödvändighet för att möjliggöra den höga exploateringsgraden.

Illustration p-garage, Wisab/Structor 2016-02-22

Med hänsyn till områdets lokalisering och närhet till centrum och annan viktig
samhällsservice så finns mycket goda förutsättningar för boende och besökare
att ta sig till och från området med cykel. Vid bostäder bör cykelparkeringar
ligga i anslutning till entré för både boende och besökare. Cykelparkering för
boende bör alltid lokaliseras på kvartersmark, vara väderskyddad och erbjuda
möjlighet att låsa fast cykeln i ramen. I flerbostadshus bör det även finnas möjlighet till cykelparkering inomhus i markplan där det även bör finnas eluttag för
att kunna ladda en elcykels batteri.
Angöring till bostäderna ska ske via kvartersgator. Ytor för angöring och
gemensam parkering finns avsatt inom kvarteret. Anslutningarna för kvartersgatorna mot Sjöliljegatan och Korallgatan regleras av trafiksäkerhetsskäl, man
vill undvika in-/utfarter för nära Lummelundsväg. Kvartersgatorna föreslås få
namnet Ammonitgatan.
Förutom den nya anslutningen av Sjöliljegatan tillåts ingen ytterligare utfart/infart mot Lummelundsväg.

Störningar
Buller

Lummelundsväg föreslås få en hastighetsbegränsning på 40 km/h. Byggrätterna
för bostäder placeras ca 18 m från vägmitt och klarar då ekvivalentvärdet 55
dBA vid fasad. Gemensamma uteplatser där riktvärdet max 70 dBA klaras bör
iordningställas på gårdarna, minst ca 30 m från vägmitt. En utveckling av Hangarvägen/Broväg, enligt den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet, syftar också till att minska trafikbelastningen på den inre delen av Lummelundsväg.
Planområdet berörs inte av gällande bullerkurvor för flygtrafik, Max 70 dBA
(civilt flyg) och FBN 55 dBA (civilt och militärt flyg).
Närheten till utomhustennisbanorna bedöms inte innebära någon störningsrisk. Avståndet mellan befintliga banor och närmaste bostadstomt är ca 40 m.
Structor Akustik AB har utfört en bullerberäkning, daterad 2015-12-14, med
avseende på ljud från befintliga utomhustennisbanor vid planerade bostäder.
Högst förväntad ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostad beräknas till 36 dBA
och maximal ljudnivå till 52 dBA. Beräknad ljudnivå jämförs med Boverkets
riktvärden för ny bostadsbebyggelse vid industri mm – ekvivalent utomhus 50
dBA dag och 45 dBA kväll. För impulsljudet sänks riktvärdena ytterligare med 5
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dBA till 45 respektive 40. Riktvärdet för maximal ljudnivå vid bostad är 55 dBA.
Beräknade ljudnivåer bedöms sålunda klara gällande riktvärden även med hänsyn till återkommande impulsljud.
En kompletterande utredning har gjorts (Structor Akustik AB, 2016-05-10) för
att bedöma eventuell störningsrisk om en tredje bana anläggs öster om befintliga banor. Utredningen visar att riktvärdet överskrids något för byggrätten
längst i söder. Det bedöms dock inte utgöra en olägenhet eftersom byggrätten
är avsedd för radhus och uteplatser kan ordnas på flera sidor. (En 3 m hög skäm
längs den sydöstra sidan av banan skulle innebära att riktvärden klaras helt.)

Situationsplan, Structor Akustik AB

Befintlig situation – 2 banor, Structor Akustik AB

Utbyggnadsalternativ - 3 banor, Structor Akustik AB
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Åtgärdsförslag – 3 banor med skärm, Structor Akustik AB

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Dricksvatten
Dricksvatten kan bara levereras till ca +55 m ö h och marken ligger på ca +43,
vilket innebär cirka 12 m till högsta tappstället. Vid högre byggnation måste
exploatören bygga en tryckstegring till sin egen installation.
Utöver dricksvattenförsörjning finns krav avseende tillgången på brandposter
vilket finns beskrivet under Tekniska frågor – Brandsäkerhet.
Spillvatten
För avloppet krävs inga speciella åtgärder. Förbindelsepunkt kommer att anläggas vid fastighetsgräns och dess exakta läge bestäms i dialog mellan exploatör
och VA-huvudman.
Dagvatten
Dagvattnet ska i möjligaste mån omhändertas inom den egna fastigheten. Särskild omsorg ska ägnas åt omhändertagande av vatten från tak och hårdgjorda
ytor. Dag- och dränvatten ska avledas ovan mark över infiltrationsytor där vattnet ges möjlighet att infiltreras, renas och fördröjas innan det leds vidare till
det kommunala systemet. Utjämningsmagasin ska i likhet med Regionens planering för dagvatten motsvara ett omhändertagande av ett s k 20-årsregn.
Om allt dagvatten omhändertas inom fastigheten utgår ingen anslutningsavgift
för dagvatten. Dagvattenlösningen ska godkännas av Regionen. Galvaniserat
material eller liknande byggmaterial som kan orsaka förorenat dagvatten får
inte användas. I övrigt ska den av Region Gotland framtagna och under antagande dagvattenstrategin följas.
Ledningsnät
Förbindelsepunkt för de regionala VA-ledningarna kommer att anläggas vid
gränsen för varje nybildad fastighet.

För att möjliggöra den planerade byggnationen måste befintliga dag-, spill- och
vattenledningar flyttas för att inte hamna under den planerade bebyggelsen.
Ny sträckning blir i den förlängda delen av Sjöliljegatan och längs cykelbanan på
Lummelundsväg. En 120 meter lång och 5.5 meter djup ledningsgrav måste
grävas. Arbetet kan inte utföras förrän befintliga byggnader har rivits. Vidare
måste en sträcka på ca 200 meter spillvattenledning byggas om i närheten av
kvarteret Lotteriet 1, för att ledningsnätet ska kunna ta emot de ökade mängderna hushållsspillvatten.
__________________________________________________________________________________
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Uppvärmning

Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna för
miljövänliga lösningar optimeras. Området är idag anslutet till fjärrvärmenätet.

El

Området ska anslutas till GEAB:s ledningsnät.

Avfall

Avfallshanteringen sker genom regionens försorg. Exploatören ansvarar för att
tillgängligheten blir god och att hämtningen kan ske på ett bra sätt enligt gällande regler. Möjlighet finns att ordna detta längs kvartersgatorna. Radien på
eventuell vändplan ska vara minst 9 meter.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan

Samråd 1:a kvartal 2016
Granskning 3-4:e kvartal 2016
Antagande vintern 2017
Färdigställande av det regionala VA-nätet inom planområdet kan ske tidigast 6
månader efter avveckling av befintliga byggnader.

Ansvarsfördelning

Region Gotland utför erforderlig flyttning av dag-, spill- och vattenledningar.
Regionen anlägger även nya spillvattenledningar nedströms planområdet för
att klara det ökade tillflödet. Regionen upprättar förbindelsepunkter till samtliga nybildade fastigheter. Regionen anlägger ca 110 meter gata på allmän
platsmark.
Inom kvartersmark ansvarar exploatören för genomförande av planen. Detta
omfattar bland annat anslutning av el och kommunikationsledningar, liksom
spillvattenledningar och vattenledningar inklusive pumpar för tryckstegring.
Exploatören ska i görligaste mån omhänderta dagvattnet inom fastigheten.
Exploatören ansvarar även för all fastighetsbildning, bildande av eventuella
gemensamhetsanläggningar och servitut samt att byggnader, kvartersgata,
infarter, garage och parkeringsplatser iordningställs.
I samband med byggnationen skall exploatören utföra erforderliga geotekniska undersökningar samt övriga för exploateringen nödvändiga undersökningar. Exploatören ansvarar för eventuella arkeologiska undersökningar, marksaneringsundersökningar och marksanering.
Exploatören har hela kostnadsansvaret för hela exploateringen och står därmed för alla kostnader inklusive kostnaderna för samtliga regionala åtaganden.

Huvudmannaskap

Regionen är huvudman för den allmänna platsmarken.

Avtal

Plankostnadsavtal har upprättats mellan regionen och exploatören.
Exploateringsavtal, som reglerar genomförande- och kostnadsansvar för anläggandet av gator och VA-anläggningar m m, ska upprättas mellan Region
Gotland och exploatören innan antagandet av detaljplanen. För rätta fullgörandet av sina åtaganden ska exploatören hos Region Gotland ställa säkerhet
till ett värde motsvarande kostnaderna för anläggande av infrastruktur, fastighetsbildning m m. Säkerheten ska vara regionen tillhanda senast dagen före
antagande av detaljplanen.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning,

Området för lokalgatan ska genom fastighetsreglering överföras från Gotland

__________________________________________________________________________________
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gemensamhetsanläggning, servitut m m

Visby Bläckfisken 1 till regionens fastighet Visby Galgberget 1:1.
Beroende på vilka fastigheter som kommer att bildas och vilken eller vilka
ägande- och upplåtelseformer som väljs kan för kvartersgata, markparkering,
parkeringsgarage och avfallshanteringen behov uppstå av att bilda gemensamhetsanläggning alternativt servitut. Bildas gemensamhetsanläggning ska
denna förvaltas av en samfällighetsförening. Exploatören ska utan ersättning
överlåta gemensamhetsanläggningen med tillhörande mark till samfällighetsföreningen.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om genomförandet av
ny detaljplan är ekonomiskt lönsamt och därmed realistisk att genomföra, d v
s att planvinst uppkommer.
Genomförandet av planen medför kostnader för byggande av olika anläggningar m m. Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader som
detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer kan detaljplanen
anses ekonomiskt lönsam. Genomförandet av detaljplanen medför inga kostnader för regionen.

Exploatörens kostnader
och intäkter

Exploatörens ungefärliga kostnader för de åtgärder som kommer att utföras av
regionen:
Ny spillvattenledning nedströms
ca 1,5 Mkr
Flytt av VA-ledning inom planområdet
ca 1,5 Mkr
Återställande av gc-bana
ca 0,8 Mkr
Anläggande av lokalgata inkl belysning
ca 0,8 Mkr
Totalt
ca 4,6 Mkr
I övrigt kommer exploatören att ha kostnader för fastighetsbildning, ledningsrättsförrättning, markarbeten, anläggande av kvartersgata, markparkering,
garage, VA-ledningar inom kvartersmark inklusive tryckstegring för dricksvattnet, LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten), uppförande av byggnader
mm. Intäkterna kommer att hänföras till försäljning av de färdigbildade fastigheterna alternativt uthyrning av lägenheter och lokaler.

Inlösen, ersättning

Ingen ersättning utgår för den mark som behövs för lokalgata.

Tekniska frågor
Brandsäkerhet

Området skall enligt ”Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Gotlands
kommun” ha ett brandpostnät med ett längsta avstånd om 150 meter mellan
brandposterna. Om gatunät eller motsvarande inte ger åtkomlighet till byggnaden ska särskild räddningsväg anordnas. För byggnader högre än fyra våningar medför det krav på utrymme och anpassad mark för användande av
bärbar stegutrustning. Tillgängligheten för räddningstjänsten i övrigt ska vara
sådan att utrustning för utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer
än 50 meter från uppställningsplats för brandfordon.

Tekniska utredningar

Under planprocessen har bl a en bullerberäkning avseende närheten till utomhustennisbanorna, en översiktlig geoteknisk undersökning och en kompletterande utredning för känslig markanvändning (KM), avseende markföroreningar
gjorts.
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Natur- och kulturvärden
Riksintresse och kulturmiljö

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Åtgärder får
inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
Området ligger inom riksintresse för naturmiljövården, riksvärdena är i huvudsak knutna till klinten och strandvallar. Aktuellt planområde används idag för
industriändamål och park, ingen minskning av parkmarken föreslås varför
riksintresset inte berörs.
Aktuellt planförslag bedöms inte innebära påtaglig skada på riksintresset Visby
flygplats, varken utifrån hinderfrihet eller buller. Planförslaget berör inte heller
influensområdet till försvarsmaktens riksintresseområde.
Riksintresset Visby innerstad och världsarvet
Visbys placering i landskapet, med omgivande gles bebyggelse och den frilagda
ringmuren är ett av de starkast uttryckta värdena i motiveringen till världsarvsstatus. Ett respektavstånd och en underordnad skala har varit rådande i
mötet med muren och det närmast omgivande landskapet. Det har sedan
länge funnits en outtalad gräns för vilken höjd tillkommande bebyggelse kan
ha utan att störa och konkurrera med ringmuren och den obrutna skyline som
utgör Visbys fond. Den medeltida galgen låg helt öppen för att avrättningarna
skulle skönjas och ha en avskräckande inverkan redan på avstånd och vid ankomst från havet.
De föreslagna flerbostadshusen är placerade i ett sammanhang av befintlig
bebyggelse, längs Lummelundsväg, och har därmed inte samma öppna läge
som de byggda punkthusen ut mot klinten har. Byggnadernas nockhöjd är
också lägre. Föreslagen bebyggelse stärker upplevelsen av Lummelundsväg, en
av infartsvägarna till Visby innerstad och påverkar inte siluetten och upplevelsen från havet eller förståelsen av galgens funktion i relation till staden. Inga
kulturvärden finns utpekade inom området.
Eftersom föreslagen bebyggelse inramas av parkmarken, följer befintlig bebyggelsestruktur och den på platsen rådande formen och skalan, bedöms inte
planförslaget innebära påtaglig skada på riksintresset Visby innerstad eller
negativt påverka världsarvet.

Sociala värden
Barnperspektivet
(RF § 39/2010 och
RS § 264/2011)

Förenta Nationernas Barnkonvention är ständigt närvarande under ett planeringsarbete, då de är en förutsättning för en god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande säkerställs även genom remissförfarandet under planprocessen.
Det tilltänkta bostadsområdet ska utformas tryggt och tillgängligt. Närhet till
kollektivtrafik, skola och förskola ger goda förutsättningar för en bra livsmiljö,
inte minst för barn. Området integreras i en stadsstruktur, i direkt anslutning
till en separat gc-väg längs Lummelundsväg, vilken är en del av ett större
sammanhängande gc-nät. Närheten och tillgången till grönområden är också
mycket god, vilket ger möjlighet för lek och utevistelse.

Jämställdhetsperspektivet (KS §

Bostadsområdets centrumnära placering i en upplyst stadsmiljö, samt närheten till natur, förskola, skola, gc-vägar, kollektivtrafik och kommersiell service
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257/2009)

innebär goda möjligheter för ett tryggt och jämställt boende.

Tillgänglighet

Området knyter an till närliggande natur och bebyggelseområden med bl a
bostäder. Detaljplanen säkerställer förbindelser till det kommunala naturreservatet Galgberget, bl a genom lokalgatan, vilket ger möjlighet till ett aktivt
och attraktivt friluftsliv i bostadens närhet för alla åldrar.
Området är plant, vilket ger goda förutsättningar för funktionshindrade att
röra sig, på såväl gator, kvartersgator och gångstråk genom och inom området.
Parkeringsplatser reserveras på respektive fastighet och i vissa delar finns
tillgång till ett parkeringsgarage.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

Planförslaget har utformats med utgångspunkt att hushålla väl med befintliga
resurser. Bebyggelsens utformning och allmänhetens tillgänglighet till området
ger förutsättningar för en god bebyggd miljö och en god hushållning med mark
och byggnader. Bebyggelseområdet får stora kvaliteter med en blandad
stadsmässig bebyggelse i de centrala delarna av Visby och samtidigt en närhet
till grönområden. Detaljplanens bestämmelser har utformats särskilt för att
uppnå en omsorgsfull utformad bebyggelse som tillvaratar och utvecklar platsens förutsättningar.

Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer

Planens genomförande bedöms inte medföra risker för betydande miljöpåverkan. De miljörisker som identifierats har hanterats okomplicerat i planprocessen utan att planen har behövt en separat miljökonsekvensbeskrivning. Planen
medför en förbättring av området då förorenad mark kommer att saneras
samt att närmiljön för de boende i planområdena runt omkring får en bättre
närmiljö utan nuvarande verksamhet som nära granne.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer för buller kommer inte överskridas då buller hanterats
väl i planprocessen.
Miljökvalitetsnorm för luft överskrids ej även om trafiken tidvis är intensiv på
Lummelundsväg. Större korsningar med längre stopp saknas så därför bedöms
avgasnivåerna vara väl under risken för ett överskridande av miljökvalitetsnormen.
Miljökvalitetsnorm för vatten är inte relevant för planen.

Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter det att beslut om antagande av detaljplanen har vunnit laga kraft.

Övrigt

Sanering, enligt godkänd saneringsplan, ska vara gjord innan bygglov får ges.
Redovisade ytor för gemensamhetsanläggningar avseende angöring/parkering/avfallshantering/gångstråk ska vara tillgängliga för samtliga
byggrätter inom respektive kvarter.
Region Gotland är huvudman för allmän plats.
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Medverkande tjänstemän

Eva Werkelin planarkitekt - planförslag
Lena Beckman, planingenjör - plankarta &layout
Lennart Klintbom, Anna Wikström, trafikplanerare - trafikfrågor
Per Seigerlund, markingenjör - genomförandefrågor
Rikard Widén, va-utvecklare - vatten & avloppsfrågor
Christian Hegardt stadsarkitekt- gestaltningsfrågor
Mikael Westberg, bygglovarkitekt - bygglovsfrågor
Maria James, kommunantikvarie - kulturmiljöfrågor
Claudia Castillo miljöskyddsinspektör - markföroreningar
Jimmy Holpers regionekolog & Niclas Fredriksson landskapsarkitekt- miljö &
natur
Kerstin Jakobsson kartingenjör - grundkarta & fastighetsförteckning
M fl

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 24 augusti 2016

Christian Hegardt
stadsarkitekt

Eva Werkelin
planarkitekt
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Instans

Dnr BN 2012/310

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Visby Bläckfisken 1 m fl, Region Gotland

Byggnadsnämnden beslutade 2015-12-09, § 224, att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle samråda
med ett planförslag daterat 2015-11-24.
Planförslaget har under tiden den 18 december 2015 t o m den 29 januari 2016 varit ute på samråd
enligt 5:e kapitlet, 20§, plan- och bygglagen. Inkomna yttranden (S1 – S14) finns på
samhällsbyggnadsförvaltningen. Annons har varit införd i Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar
den 19 december 2015.
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









Kravet på handel/verksamhet i de stora flerbostadshusen ändras till en bestämmelse där möjlighet
till verksamheter ges, men är ej ett krav.
För en ökad flexibilitet i planens norra del medges även alternativet flerbostadshus på de ytor där
radhus tillåts. Ytorna för s k ”prick- och korsmark” har justerats. Den tillåtna bruttoarean ökar med
knappt 300 kvm. En bestämmelse införs om att våningsantalet ska vara 3 (inte lägre) för att
erhålla en god helhetsverkan i området.
Tillåten höjd på basvolymen på de stora flerbostadshusen ändras från 12 till 12.8 m. Måtten för
den indragna våningen justeras på långsidorna till 2 m.
Tillåten yta för komplementbyggnader till radhus/flerbostadshus regleras.
Förtydligande av text i planbeskrivningen angående dagvattenlösningar.
Genomförandetiden ändras från 10 till 5 år.
Redaktionella ändringar.

Material som har tagits fram inför framtagandet av granskningshandlingarna:
 En bullerutredning har gjorts för att utreda eventuell påverkan från befintliga
utomhustennisbanor och eventuellt en ny i kv Valen.
 En geoteknisk undersökning samt undersökning av eventuella markföroreningar är gjord.
 En 3d modell har tagits fram av regionen som underlag för analys av siktvyer, volymer mm.

Instans/
Inkommande datum

Synpunkter/Åtgärder

Statliga och kommunala nämnder och styrelser
Hälso- och

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen väljer att inte svara.

2

sjukvårdsförvaltningen,
2015-12-18 (S1)
Polisen, 2016-01-12
(S4)

Ingen erinran.

Barn- och
utbildningsnämnden,
2016-01-19 (S5)

Ingen erinran mot förslaget i sak.
Konstaterar dock att antalet platser inom förskola och skola redan idag
är, i stort sett, maximalt utnyttjat. Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen kommer under 2016 att redovisa hela öns
beräknade behov av platser på kort och lång sikt.
Trafiksituationen bör beaktas. För att kunna säkerställa en trygg
trafikmiljö för barnen krävs att säkra över- eller undergångar planeras i
anslutning till Lummelundsväg samt Broväg.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

De fördjupade översiktsplanerna bör kunna utgöra ett bra långsiktigt
planeringsunderlag för förskola och skola. I framtagandet av dessa
planer deltar bl a regionens förvaltningar och nämnder. I den fördjupade
översiktsplanen Hela Visby finns kv Bläckfisken redovisat för nya
bostäder.
I samband med en hastighetsöversyn, som kommer att göras för hela
Visby under 2017, föreslås hastigheten att sänkas till 40 km/h på bl a
sträckan intill planområdet.
Säkerheten kring övergångsstället på Lummelundsväg kommer att
förbättras bl a genom att det flyttas söderut. Åtgärderna planeras att
genomföras av teknikförvaltningen under 2016/2017. Det finns idag en
säker skolväg via den nyligen upprustade ”Norrgattrondellen”.

Lantmäteriet 2016-0121 (S6)

Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete kan bli bildande
av bostadsfastigheter, fastighetsreglering för lokalgatan samt
anläggningsåtgärder (gemensamhetsanläggning) för t ex parkering.
Synpunkter på plankartan: Föreslagen gemensamhetsanläggning i den
södra delen bör kopplas till en markanvändning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Markanvändningen för gemensamhetsanläggningen tydliggörs genom att
lägga till B och B1 på området som är markerat med g.

Tekniska nämnden,
2016-01-27 (S8)

Anser att redovisad trafik- och parkeringslösning på kvartersmarken inte
är löst ett på optimalt trafiksäkerhetsmässigt sätt. Det bör också
tydliggöras att byggandet av ett parkeringsgarage med minst 62 platser
är en förutsättning för ett genomförande. Annars uppfylls inte kraven i
regionens parkeringsriktlinjer.
Genomförandetiden bör kortas från 10 år till 5 år. En lång
genomförandetid minskar flexibiliteten för ett genomförande.
Ur miljöhänsyn anser man att bebyggelsen ska anslutas till befintlig
fjärrvärme.
Ett förtydligande behövs om att en kompletterande utredning måste
göras med avseende på känslig markanvändning.
Det bör ställas krav på konkretisering av dagvattenlösningarna och lokalt
omhändertagande av dagvatten eftersom exploateringsgraden är hög
och det blir mycket hårdgjorda ytor. Parkeringen vid Sjöliljegatan ska
förses med utjämningsmagasin.
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Ett förtydligande bör göras vad gäller anslutningen till regionens va-nät.
Antalet anslutningar ska kopplas till det antal fastigheter som bildas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Illustrerad parkeringslösning på gemensamhetsanläggningen är godkänd
av trafikingenjörerna på teknikförvaltningen. Parkeringen ligger på
kvartersmark och exploatören ansvarar för att goda lösningar erhålls.
Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande om att
parkeringsgaraget med minst ett 60-tal platser är nödvändigt för att
kunna uppföra flerbostadshusen.
Genomförandetiden ändras till 5 år för en ökad flexibilitet.
Befintlig fastighet är ansluten till fjärrvärme och så som anges i
planbeskrivningen kan ny bebyggelse anslutas till fjärrvärme.
Detaljplanen kan inte reglera att man måste ansluta till fjärrvärme.
En markundersökning är gjord på Bläckfisken 1 med avseende på
eventuella markföroreningar. En kompletterande markundersökning är
även gjord för parkmarken (del av Galgberget 1:1). Byggande av
bostäder är möjligt. Bygglov får inte ges förrän sanering av förorenad
mark är gjord enligt saneringsplan.
Krav på redovisning och godkännande av dagvattenlösningar skrivs in i
exploateringsavtalet. Planbeskrivningen kompletteras med kravet på
dagvattenlösningar.
Ett förtydligande avseende antalet anslutningar till regionens va-nät
införs i planbeskrivningen.

Räddningstjänsten,
2016-01-29 (S9)

Man noterar med tillfredsställelse att både tillgången till brandposter och
tillgängligheten för brandfordon finns upptaget i planbeskrivningen. För
att säkerställa tillgången till brandposter över tid bör lämplligen
kompletteras med följande textavsnitt under rubriken Teknisk försörjning
– Vatten och avlopp: ”Utöver dricksvattenförsörjning finns krav avseende
tillgången på brandposter vilket finns beskrivet under Tekniska frågor –
Brandsäkerhet. I övrigt ingen erinran.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planbeskrivningen kompletteras med ovanstående text.

Länsstyrelsen, 2016-02- Länsstyrelsen anser att genomförande av föreslagen detaljplan skulle
03 (S11)
innebära en positiv förtätning av bostäder i norra Visby. Att flytta
nuvarande verksamhet kan förbättra boendemiljön för de redan boende i
området. Länsstyrelsen anser att förslaget har redovisat befintliga naturoch kulturvärden samt tagit hänsyn till sociala värden i linje med
miljömålet God bebyggd miljö. Att krav ställs på arkitektur och
stadsmässighet med verksamheter i bottenvåningarna kommer att bidra
till att området uppfattas som entré till Visby i enlighet med den
fördjupade översiktsplanen.
Länsstyrelsen bedömer aktuellt planförslag som förenligt med
prövningsgrunderna om länsstyrelsens synpunkter över hälsa och
säkerhet, förorenad mark tillgodoses.
Förorenad mark
Innan planen antas måste det finnas ett tillräckligt underlag som
möjliggör en bedömning av om marken är förorenad, om marken
behöver saneras samt vilka kostnader detta medför. Utredningen ska
följa det stegvisa förfarandet enligt Naturvårdsverkets
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vägledningsmaterial. Grönområdet (parkmarken) bör också undersökas
för att säkerställa att det inte finns någon risk för de boende, eftersom
man har funnit föroreningar i kvarteren Forellen och Sillen.

Natur och kulturmiljö samt sociala värden
Länsstyrelsen anser att Region Gotland har vävt samman naturmiljö,
kulturmiljö, barnperspektiv och folkhälsoperspektiv på ett mycket bra
sätt i linje med miljömålet God bebyggd miljö. Planförslaget har på ett
bra sätt beskrivit och tagit hänsyn till sociala värden i planeringen.
Världsarvet Hansestaden Visby
Världsarvet kan påverkas negativt av allt för höga byggnader så att
siktlinjer ned mot stadsmuren och vallgravarna skyms. Länsstyrelsen
anser att planen bör innehålla en analys över vilka höjder på byggnader
och vilken placering som kan inverka på siktlinjerna ner mot världsarvets
kärnområde d v s mot stadsmuren och eventuellt från havet. Analysen
bör visa från vilka platser det finns betydelsefulla siktlinjer i området som
bör beaktas.
Trafik
Det är positivt att antalet utfarter mot Lummelundsväg minskar och att
hastighetsbegränsningen sänks till 40 km/h vilket minskar trafikbullret
för de boende. Länsstyrelsen anser att hela området skulle tjäna på en
utveckling enligt föp Hela Visby där trafiken till flygplatsen och längre
norrut längs med väg 149 använder Hangarvägen i större utstäckning.
Trafikverket har lämnat ärendet utan erinran.
Klimatanpassning och energihushållning
Det är positivt att att de grönområden som finns i planområdet kommer
att bevaras i ursprungligt skick. Att grönområdena inom planområdena
inom planområdet ses i ett större sammanhang är också mycket positivt.
Det är även positivt att delar av dagvattenhanteringen sker ovan mark.
Det kan skapa estetiska mervärden men också bidra till att minska
översvämningsproblematiken.
Länsstyrelsen anser att planförslaget bör beakta frågor om effektiv
energianvändning, användning av förnybar energi för el och
uppvärmning samt innefatta om hur alternativ drivmedelsanvändning
och hur kollektivtrafk kan främjas.
Kulturmiljölagen
Eftersom området redan är i anspråktaget krävs ingen särskild
arkeologisk utredning för exploateringen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förorenad mark
En markundersökning är gjord på Bläckfisken 1 med avseende på
eventuella markföroreningar. En kompletterande markundersökning är
även gjord för parkmarken (del av Galgberget 1:1). Byggande av
bostäder är möjligt. Bygglov får inte ges förrän sanering av förorenad
mark är gjord enligt saneringsplan. Ytterligare information finns i
planbeskrivningen.
Världsarvet Hansestaden Visby
SBF har tagit fram en 3D-modell som underlag för analys. Modellen har
kommunicerats och diskuterats med länsstyrelsen. Vyn in mot
innerstaden/ringmuren påverkas ej negativt. Området är redan
ianspråktaget och förvaltningen anser att det snarare blir en förbättring
med ny bebyggelse väster om Lummelundsväg. Strukturen blir tydligare
och på så sätt stärks också siktvyn mot muren längs Lummelundsväg.
Från innerstaden anas taken men husen dominerar inte över t ex
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Domkyrkan och förändrar inte siluetten. Ny bebyggelse bedöms på ett
strukturerat sätt inkluderas i befintlig bebyggelsemassa.
Planbeskrivningen kompletteras med analysen.
Energihushållning
Frågan lyfts i planbeskrivning om att lokalisering och utformning av
bebyggelsen bör syfta till att miljövänliga lösningar optimeras. Det finns
inte möjlighet att ställa särskilda krav i PBL.

Miljö- och
hälsoskyddsnämnden,
2016-02-16 (S13)

Tillstyrker planförslaget och lämnar följande synpunkter:
Kompletterande markundersökning har utförts under hösten 2015.
Enbart måttliga halter av föroreningar har konstaterats. Analyserade
halter ligger i några fall något över riktvärden för känslig
markanvändning. Behov av sanering på fastigheten bedöms vara måttlig
och bör inte vara hinder för fortsatt planläggning för bostäder. Det är
viktigt att kontroll av mark sker i samband med att alla cisterner mm tas
upp. Det är störst risk att eventuella föroreningar finns under cisterner
vilket är svårt att kontrollera innan uppgrävning. Det finns cisterner
under bensinstationen och i den södra delen av fastigheten (tidigare
använda för eldningsolja mm).
Såsom anges i samrådshandlingen är det viktigt att vara allmän
uppmärksam på eventuella andra föroreningar vid markarbeteten mm.
Hänsyn har tagits till trafikbuller så att tillämpliga riktvärden kan klaras.
Under samrådet har en bullerberäkning utförts med avseende på ljud
från tennisbanorna. Högst förväntad ekvivalent ljudnivå utomhus vid
bostad beräknas till 36 dBA och maximal ljudnivå till 52 dBA. Beräknad
ljudnivå jämförs med Boverkets riktvärden för ny bostadsbebyggelse vid
industri mm. Miljö- och hälsoskyddsnämnden delar konsultens
uppfattning att beräknade ljudnivåer innehåller dessa riktvärden även
med hänsyn tagen till impulsljud.
Verksamheter/handel inom området ska som anges vara sådana att
ingen störning sker gentemot boende.
Det är positivt att dagvatten så långt som möjligt omhändertas lokalt.
Eftersom planområdet ligger inom vattenskyddsområde är det viktigt att
dagvattnet inte förorenas. Parkområdet kan med fördel användas för
infiltration, rening eller fördröjning av dagvattnet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Informationen/resultatet av genomförda utredningar avseende
markföroreningar och buller inarbetas i planförslaget inför granskning.
Bygglov får inte ges förrän sanering av förorenad mark är gjord enligt
saneringsplan.
Planbeskrivningen kompletteras med kravet på dagvattenlösningar.

Regionstyrelsen, 201602-16 (S14)

Planförslaget tillstyrks. För att skapa en ökad känsla av trygghet och
säkerhet i trafikmiljön för i första hand barn som ska till och från
Norrbackaskolan samt för äldre och personer med funktionsnedsättning
bör lämpliga hastighetsnedsättande åtgärder som t ex avsmalningar och
mittrefuger övervägas vid genomförandet av planen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

I samband med en hastighetsöversyn, som kommer att göras för hela
Visby under 2017, föreslås hastigheten att sänkas till 40 km/h på
sträckan intill planområdet.
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Säkerheten kring övergångsstället kommer att förbättras bl a genom att
det flyttas söderut. Åtgärderna planeras att genomföras under
2016/2017.
Det finns idag en säker skolväg via den nyligen upprustade
”Norrgattrondellen”.

Markägare/boende/föreningar m fl
Skanova, 2015-12-28,
(S2)

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga
teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och
kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Vill att detta
noteras i planhandlingarna. Om undanflyttningsåtgärder eller skydd av
telekablar krävs för att möjliggöra exploatering ska detta bekostas av
den part som initierar åtgärden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Under rubriken Genomförandefrågor/Ansvarsfördelning framgår att
exploatören ansvarar för genomförandet av planen. Detta omfattar
också el- och kommunikationsledningar.

GEAB, 2016-01-11 (S3)

Ingen erinran. Man tar för givet att den nya lagen vad det gäller
individuell mätning anpassas i beslutet gentemot kund/fastighetsägaren.
För anslutning till Gotlands elnät kommer varje parhus och bostadshus
ha egna anslutningar från Gotlands elnät.

Wisab Bygg AB, 201501-27 (S7)

Undrar över bestämmelsen med ett indrag på 3 m på plan 5. Det
fungerar mot sydväst men blir problematiskt konstruktionsmässigt på
övriga sidor. Där fungerar ett indrag på ca 2.1 respektive 2.3 meter.
Anser att ett taksprång på max 0.5 meter är ett feltänk.
Kravet på verksamheter i delar av markplanet innebär att ett antal
lägenheter försvinner. Bra att möjligheten finns för framtiden men det
ska inte vara ett skallkrav. Projektet tål inte att ta bort flera lägenheter,
har under framtagandet av förslaget redan tvingats att ta bort ett
våningsplan. Det finns också en stor efterfrågan, av många äldre, på
marklägenheter.
Kravet på 12 meter för basvolymen blir tekniskt komplicerat för att klara
isolering och tillgänglighetskrav till terrassen. Nödvändig höjd är ca 12.7
meter.
Vill också ha möjlighet att bygga garage under radhusen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planbestämmelsen för den indragna femte våningen ändras till 2 m på
långsidorna, 3 m på gavlarna kvarstår. Bestämmelsen med ett tillåtet
taksprång på max 0.5 m kvarstår. Enligt föreslagna bestämmelser ska en
femte våning vara indragen för att bryta ner skalan på flerbostadshusen.
Ett stort taksprång skulle motverka detta.
För att stärka stadskärnan (Östercentrum och innerstaden) bör inte
skallkrav på handel/verksamheter ställas i områden med centrala lägen.
Risken finns att ett skallkrav kan försvåra etableringar i stadskärnan. I
närområdet finns dessutom gott om service varför det känns omotiverat
att tvinga in ytterligare verksamheter. Skallkravet ändras istället till en
”möjlighetsbestämmelse”, d v s att icke störande verksamheter är
tillåtna i bottenvåningarna på de stora flerbostadshusen.
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Högsta höjden på basvolymen ändras till 12.8 m för att kunna klara bra
tekniska lösningar i husen.
Gällande garage under radhusen så finns inget förbud om det är kopplat
till radhusanvändningen.

Visby Rackethall AB,
2016-01-27 (S10)

Vill uttrycka farhågor för en ökad belastning på den allmänna
parkeringen, längs Lummelunds väg, söder om planområdet.
Parkeringen används idag av tennisklubbens gäster, anställda vid
lasarettet, BUP; SISU m fl samt av företag och för omkringliggande
bostäder. Parkeringen är hårt belastad och det förekommer stundtals
vild parkering på gräsytor och i vändplanen.
Redovisar också förslagets parkeringsbehov enligt gällande riktlinjer och
gör en beräkning att det skulle behövas 133 platser för 10 200 kvm
bruttoare bostäder. Man har inte räknat med verksamheterna.
Man välkomnar en bullerutredning med avseende på tennisklubbens
framtida utveckling.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Parkering för aktuellt planområde ska lösas inom de egna fastigheterna.
Exakt behov säkerställs i samband med bygglovgivning. Information om
problemen kring den allmänna parkeringen på grannfastigheten
överlämnas till teknikförvaltningen, enheten mark och stadsmiljö.
En bullerutredning avseende befintliga och en eventuellt ny
utomhusbana har gjorts. Verksamheten bedöms inte innebära en
olägenhet för planerade byggrätter. Ser mer information i
planbeskrivningen.

Bostadsrättsföreningen
Ljusbäraren,
Riksbyggen, 2016-02-02
(S12)

Trafiksituationen i korsningen och vid övergångsstället KorallgatanLummelundsväg är besvärlig och farlig. Detta har påpekats tidigare i en
skrivelse till Regionen i mars 2015. Styrelsen ser allvarligt på att ingen
lösning har presenterats för att förbättra trafiksäkerheten. Det befaras
att ytterligare bostäder leder till ökad trafik i korsningen om nya
bostäder kan använda Korallgatan för in-/utfart till kv Bläckfisken. Det är
därför styrelsens bestämda uppfattning att gatorna i det nya kvarteret
måste utformas så att all trafik till och från det nya området sker via den
nya utfarten mot Lummelundsväg. Anslutningarna mot såväl
Sjöliljegatan och Korallgatan bör slopas och ersättas med vändzon.
Styrelsen anser att radhusens höjd bör begränsas så att höjden bättre
harmoniserar/inte överstiger höjden på de radhus som tidigare uppförts
utmed Korallgatan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

I samband med en hastighetsöversyn, som kommer att göras för hela
Visby under 2017, föreslås hastigheten att sänkas till 40 km/h på
sträckan intill planområdet. Säkerheten kring övergångsstället kommer
att förbättras bl a genom att det flyttas söderut. Åtgärderna planeras att
genomföras under 2016/2017.
För att skapa en sammanhängande och trygg stad ska
bebyggelseområden ansluta till varandra på ett tydligt sätt. Det innebär
bland annat att den s k ”silningsprincipen” ska tillämpas vid utbyggnad
av nya bostadsområden, d v s att i möjligaste mån ska återvändsgator
undvikas. I detaljplanen för Norderbacka framgår att Sjöliljegatan, vid en
utbyggnad av kvarteret Bläckfisken, ska förlängas ut mot
Lummelundsväg. De boende längs Sjöliljegatan får därmed två
alternativa utfarter till Lummelundsväg, vilket också innebär att
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korsningen Korallgatan/Lummelundsväg avlastas.
För att få en en god helhetsverkan med en successiv upptrappning och
variation av höjderna inom området har radhusen givits en högre tillåten
nockhöjd än Gotlandshems radhus.

Visby den 24 augusti 2016

Christian Hegardt
Stadsarkitekt

Eva Werkelin
Planarkitekt
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr. BN 2012/310
Handlingstyp Kungörelse
Datum 16 september 2016

KUNGÖRELSE
Detaljplan för VISBY BLÄCKFISKEN 1 m fl, Region Gotland
Ett förslag till detaljplan för rubricerad fastighet, daterat 2016-08-24 har upprättats
av samhällsbyggnadsförvaltningen och förslaget ställs ut enligt plan- och bygglagen
för granskning innan antagande. Planförslaget ställs ut i Region Gotlands entré,
Visborgsallén 19 i Visby fr o m 19 september t o m 17 oktober 2016. Handlingar
och tillhörande utredningar finns tillgängliga på www.gotland.se/detaljplaner.
Efter samrådet med detaljplanen har ändringar av planförslaget skett, vilka framgår
av samrådsredogörelse som finns att se på www.gotland.se/detaljplaner.
Följande servitut berörs: Sv 1 Visby Bläckfisken 1.
Syftet med detaljplanen är att omvandla nuvarande industrifastighet (Visby
Motorcentral m m)till ett bostadsområde med flerbostads- och radhus. Området
ska vara väl anpassat till omgivningen vad gäller bebyggelsestruktur, skala och
utformning.
Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81
Visby, senast den 17 oktober 2016. Ange namn, postadress och ärendenummer
(BN 2012/310). Den som då inte har framfört skriftliga synpunkter kan förlora
rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.
Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller
annan inneboende som berörs.
När tiden för utställningen gått ut kommer inkomna synpunkter redovisas för
byggnadsnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet.
Upplysningar lämnas av planarkitekt Eva Werkelin, tfn 0498-269195
BYGGNADSNÄMNDEN

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

1 (1)

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/566
20 oktober 2016

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag Statsbidrag Naturreservat Södra Hällarna 2016
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 442 000 kronor avseende
naturreservatet Södra hällarna, projekt nr 12217.

•

Finansiering sker genom statsbidrag för naturreservatsbildning från
Naturvårdsverket.

Ärendebeskrivning

Beslut om bildande av naturreservat Södra hällarna i Visby togs av regionfullmäktige
2013-02-25. Beslutet om bildandet av ett naturreservat har överklagats i olika
instanser. Regeringen avvisade ärendet om överklagan och beslutet om bildandet av
ett naturreservat vid Södra hällarna i Visby vann laga kraft 2014-08-14.
Naturvårdverket har beslutat att lämna ett markåtkomstbidrag till Region Gotland i
samband med bildandet av ett naturreservat. Markåtkomstbidrag är ett
investeringsbidrag.
Ursprunglig budget för projektet var 2 000 000 kronor. Tilläggsanslag beviljades 2015
på 1 500 000 kronor. Total projektbudget för Södra Hällarna, inklusive detta
tilläggsanslag, uppgår därmed till 3 942 000 kronor
Bedömning

Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 442 000
kronor. Markåtkomstbidraget är ett investeringsbidrag.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden, 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

Protokoll

Tekniska nämnden 2016-08-24

TN §

160

Tilläggsanslag Statsbidrag Naturreservat Södra Hällarna
2016

AU §

88

Dnr TN 2016/1600

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden ansöker hos regionfullmäktige om tilläggsanslag med 442 tkr för
Statsbidrag för naturreservatsbildning, avseende Naturreservatet Södra Hällarna.

Beslut om bildande av naturreservatet Södra Hällarna togs av regionfullmäktige den 25
februari 2013. Beslutet överklagades ända upp till regeringen som avvisade ärendet
2014-08-14 då naturreservatsbeslutet vann laga kraft. Naturvårdsverket har beslutat att
lämna ett markåtkomstbidrag på 442 tkr till Region Gotland.
Markåtkomstbidraget är ett investeringsbidrag.
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
___
Protokollsutdrag
RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/574
14 september 2016

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Visby Österby 1:23 - Ansökan om uppskov från
nybyggnadskrav
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att avslå köparens begäran om uppskov från kravet på
byggnation.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen beslutade 2014-10-30 (RS §320) att sälja ett 8 000 kvm stort område
inom fastigheten Visby Österby 1:4 till företaget Solia i Visby AB för 960 000 kr. Vid
avstyckning har fastigheten därefter getts beteckningen Visby Österby 1:23. I
köpekontraktet villkoras att köparen senast 2016-12-01, vid vite av 800 000 kr, ska ha
uppfört byggnad på fastigheten till ett värde av minst 3 200 000 kr. Som säkerhet för
detta vite ska köparen ställa en bankgaranti, vilket också skett.
Köparen Solia i Visby AB har nu inkommit med en begäran om uppskov från kravet
på byggnation med två månader. Som skäl anför sökanden att en viktig entreprenör
av grundkonstruktionen avsagt sig sitt uppdrag och att det pågår samtal med andra
entreprenörer för att lösa den uppkomna situationen.
Bedömning

Ledningskontoret konstaterar att villkoret i köpekontraktet om vite har stöd i
gällande Riktlinjer för mark och exploatering antagna av fullmäktige 2014 (se utdrag
nedan).
För att säkerställa genomförandet kan köpeavtal/exploateringsavtal innehålla villkor om att
tomten inom två år vid vite ska bebyggas med byggnad/anläggning till ett värde av minst 400
kr/kvm tomtyta. Vite för nybyggnadsskyldighetens fullgörande ska utgå med 100 kr/kvm
tomtyta.
Köparen har också genom undertecknandet av köpekontraktet godkänt villkoren
varför det inte finns några juridiska skäl för att göra ett undantag och medge
uppskov. Köparen argumenterar för sin sak med att det handlar om en försening
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som kommer ur att ett avtalat entreprenadkontrakt brutits och att detta inte kunnat
förutses. Dessutom handlar förseningen om en i sammanhanget kort tidsperiod om
två månader. Med stöd i gällande regelverk ser ledningskontoret inte att det finns
några möjligheter till dispens eller uppskov. Det kan dock noteras att vid tidigare
behandling av ett liknande ärende (Visby Fänriken 1, RS 2013-11-21) beslutade
regionstyrelsen att medge uppskov i två år.
Med utgångspunkt i gällande köpekontrakt och regelverk föreslår ledningskontoret
att avslå köparens begäran om uppskov från kravet på byggnation och hänvisa till att
villkoren i köpekontraktet gäller.

Beslutsunderlag

1. Köparens ansökan om uppskov 11 aug
2. Köparens ansökan om uppskov 15 aug
3. Regionstyrelsen § 320 2014-10-30
4. Gällande köpekontrakt
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TKF Mark och Stadsmiljö
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Från: Fredrik sundelin <fredrik@soliasolarium.se>
Skickat: den 11 augusti 2016 13:59
Till: Per Seigerlund
Ämne: Visby Österby ett: 23
Hej Pär har nu fått bygglov på tomten har tyvärr fått försening på grundplattan undrar om vi
skulle kunna få uppskov på byggnations kravet med två månader Är osäker på att hinna klart
annars MVH Fredrik Sundelin Skickat från min iPhone

Visby Österby 1:23 - Per Seigerlund

Sida 1 av 1

Visby Österby 1:23
Fredrik sundelin <fredrik@soliasolarium.se>
må 2016-08-15 15:06
Till:Per

Seigerlund <per.seigerlund@gotland.se>;

Solia i Visby AB söker uppskov på byggnationskravet på marken Visby Österby 1:23. Detta på grund av att en
viktig entreprenör av grundkonstruktionen har avsagt sig sitt uppdrag på grund av tidsbrist. I och med detta och
rådande byggkonjunktur så medför det förseningar. I skrivandets stund så pågår samtal med flera andra
entrepenörer.
Hälsningar
Fredrik Sundelin
Solia i Visby AB

Skickat från min iPhone

https://exchange.gotland.se/owa/

2016-08-15
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- Regionstyrelsen 2014-03-04, § 59
- Ledningskontoret 2014-09-30
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Regionstyrelsen godkänner upprättat köpekontrakt med Solia i Visby AB om
överlåtelse av ett område omfattande ca 8 000 kvm inom fastigheten Visby Österby
1:4, med en köpeskilling om 960 000 kronor.

Företaget Solia i Visby AB, företrätt av Fredrik Sundelin, har visat intresse för att förvärva mark inom Österby industriområde i Visby. Regionstyrelsen beslutade i mars 2014
efter förslag från tekniska nämnden att godkänna en prisnivå om 120 kronor/kvadratmeter för de 8 000 kvadratmeter (kvm) industrimark som Solia visat intresse för.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett köpekontrakt som innebär att
regionen till Solia i Visby AB överlåter ca 8 000 kvm av fastigheten Visby Österby 1:4
för en köpeskilling om 960 000 kronor. Området är beläget inom Österby industriområde utmed Österbyväg (gamla Slitevägen) och omfattas av en detaljplan från 1991
som medger verksamheter med bl.a. industriändamål, samt omfattas av föreslagen
ändring av vattenskyddsområde för Visby.
Köpekontraktet innehåller klausul om att köparen vid vite senast 2016-12-01 skall ha
bebyggt fastigheten. För att garantera fullgörandet av denna byggnadsskyldighet ska
köparen ställa ut en säkerhet i form av bankgaranti. Köparen har för avsikt att inom
området etablera verksamhet inom lager och förråd och ledningskontoret förutsätter att
denna typ av verksamhet väl kan inrymmas inom ramen för gällande detaljplan. Tillträde
kan ske tidigast 2014-12-01 under förutsättning att beslut fattats i regionstyrelsen samt
att köparen erlägger köpeskilling enligt köpekontrakt.
Ledningskontoret har inget att erinra mot det köpekontrakt som upprättats och kommunicerats med köparen Solia i Visby AB om överlåtelse av ett område omfattande ca 8 000
kvm inom fastigheten Visby Österby 1:4 med en köpeskilling om 960 000 kronor, och
föreslår regionstyrelsen att godkänna kontraktet.
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KÖPEBREV
Region Gotland, arg.nr. 212000-0803, överlåter och försäljer till Solia i Visby AB,
org nr: 556756-7929, 8047 kvm av fastigheten Gotland Visby Österby 1:4, efter
fastighetsbildning Österby 1:23, i enlighet med köpekontrakt av den 8/7 och 28/11
2014 för en köpeskilling av NIOHUNDRASEXTIOTUSEN I 960 000 KRONOR.
Då köpeskillingen i sin helhet har erlagts är densamma härmed kvitterad och det
ovan beskrivna området är överlåtet till köparen. Det överlåtna området tillträdes
20~-.Q~-01.

/f..J I :l..
Detta köpebrev har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var
sitt.

Visby den I 2. I '<. 2014
För Region Gotland:

Åke Svensson

Egenhändi

n~ inga«bevittnas:

_ _ _ _ _ _L_ _~®-- l?i~
Visby den 2 9 I 12.
För Solia i Visby AB

2014

·P~~
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KÖPEKONTRAKT
Mellan Region Gotland, arg.nr 212000-0803, 621 81 VISBY,nedan kallad regionen,
och Solia i Visby AB, org nr: 556756-7929, nedan kallad köparen, har följande avtal
träffats.

1

Fastighet och köpeskilling
2

Regionen överlåter till köparen ett område om ca 8 000 m av fastigheten Gotland
Visby Österby 1:4, i det följande benämnd fastigheten. Köpeskilling uppgår till
960 000 KRONOR.

2

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

3

Tillträde
Fastigheten överlåtes i befintligt skick med tillträde 2014-12-01 . Parterna är
överens om att äganderätten till fastigheten övergår först på tillträdesdagen.

4

Köpeskillingens erläggande
Köpeskillingen erlägges i sin helhet kontant senast på tillträdesdagen och betalas
till Region Gotlands bankgiro 339-8328, med angivande av vad betalningen avser.

5

Bankgaranti

2.,0/b 12- 0 l

Köparen skall vid vite av 800 000 kronor senast ~46-e~ ha uppfört nybyggnad
på fastigheten till ett värde av minst 3 200 000 kronor. För det riktiga fullgörandet
av sin byggnadsskyldighet skall köparen vid avtalets undertecknande ställa
säkerhet för vitesbeloppet i form av en bankgaranti. Så snart regionen besiktigat
och godkänt byggnationen, skall säkerheten återlämnas. Byggnadsskyldigheten har
fullgjorts när byggnaden är under tak.

6

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

7

Geoteknik
En översiktlig geoteknisk undersökning har genomförts inom området. I det
geotekniska utlåtandet daterat 1989-11-22 påpekas att iriom det område där
utfyllnad har skett har den befintliga fyllningen skett utan krav på packning . För

..
2

grundläggning av byggnader i detta område måste därför den befintliga fyllningen
avschaktas varefter grundläggning kan ske med plattor i naturligt lagrad jord under
fyllningen eller alternativt med plattor på packad fyllning.

8

Va-anslutning
Fastigheten skall anslutas till det allmänna vatten- och avloppsnätet och köparen
skall erlägga anläggningsavgift och brukningsavgifter enligt den allmänna va-taxan.

9

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

10

Detaljplan
Köparen har tagit del av den detaljplan vilken omfattar stg 531 +532 m m (inom
Österby) Visby, antagen av kommunfullmäktige 15 april 1991 § 95 och lagakraftvunnen 19 mars 1992.
Köparen är medveten om att det krävs marklov för trädfällning och fyllning.

11

Vattenskyddsområde
Köparen har tagit del av "Ansökan för reviderat vattenskyddsområde med
föreskrifter för Visbys grundvattentäkter".

12

Hävningsrätt
I det fall köparen underlåter att på tillträdesdagen betala slutlikviden har regionen
rätt att häva köpet.

13

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

14

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

15

Anteckningar, inteckningar och inskrivningar
Fastigheten överlåtes gravationsfri.

3

16

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

17

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

18

Utfart
köparen har rätt att i strid mot gällande detaljplan ta utfart till Österbyväg .

19

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

20

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

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
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Bilaga till köpekontrakt för
del av Visby österby 1:4

\

\

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

Ärende RS 2016/329
13 september 2016

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Motion. Dubbel markanvisning vid bostadsbyggande
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•
•

Motionen tillstyrks.
Ledningskontoret får i uppdrag att genomföra ett försök med dubbel
markanvisning i ett pilotprojekt då rätt förutsättningar finnes samt att
därefter utvärdera projektet och återkomma till regionstyrelsen med förslag
till fortsatt hantering.

Bakgrund

Lars Thomson (C) yrkar i en motion till fullmäktige att regionen utvecklar ett system
med dubbel markanvisning för bostadsbyggande.
Ärendebeskrivning

Dubbel markanvisning innebär i princip att regionen anvisar en attraktiv tomt i Visby
under förutsättning att byggherren åtar sig att även bygga på en mindre attraktiv tomt
i någon av regionens serviceorter. Markanvisningen utgörs av två stycken
markanvisningsavtal som är kopplade till varandra varför förfarandet också kan
benämnas som ”kopplade markanvisningsavtal”. Det finns varianter av förfarandet
där markanvisningarna inte är direkt kopplade till varandra utan en byggherre som
utför exploateringar i mindre attraktiva lägen är garanterad direktanvisningar i mer
attraktiva lägen.
Förfarandet med dubbel markanvisning eller motsvarande har endast prövats i
enstaka fall och med olika utfall.
Den senast kända är Varberg som gick ut med en dubbel markanvisningstävling
2014. Tävlingen avsåg mark centralt i Varberg för cirka 80 bostäder varav 50 %
skulle upplåtas med hyreslägenheter samt mark i Kungsäter, några mil utanför
Varberg, för uppförande av ca 15 hyreslägenheter. Priset på marken i Kungsäter var
prissatt till 250 000 kr plus anslutningsavgifter. Totalt inkom fem intressenter och
marken tilldelades slutligen Tage & Söner som betalade 26,2 mnkr för den centrala
delen. Varbergs kommun ser sig nöjda med utfallet och tyckte att responsen var god.
De har inte mött några negativa reaktioner från några aktörer kring att de valt dubbel
markanvisning. Dock finns lärdomar att dra enligt projektledaren på
Samhällsbyggnadsenheten. Det är viktigt att den mindre attraktiva marken ändå ligger
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på en plats där man vet att det finns ett underlag/efterfrågan. Avtalsinnehåll och
uppföljning av avtalet är viktig för att undvika förseningar. I aktuellt fall var den
mindre attraktiva tomten detaljplanelagd medan den centrala tomten skulle
detaljplaneläggas. Detaljplanen överklagades vilket har inneburit förseningar även vad
gäller byggstart på den redan detaljplanelagda tomten. Alldeles nyligen tog man dock
första spadtaget medan detaljplaneprocessen fortgår i de centrala delarna.
Även i Halmstad har man prövat dubbel markanvisning eller kopplade
markanvisningsavtal i syfte att få ett tillskott av bostäder i hela kommunen alternativt
att få ett tillskott av en annan bebyggelsetyp eller upplåtelseform i ett område med ett
ensidigt bestånd. Förfarandet med kopplade avtal innebär i Halmstads fall att båda
markområdena hanteras samtidigt, dock tecknas ibland ett avtal och ibland tecknas
två avtal, ett för respektive markområde. Det finns inga vitesklausuler utan
fullföljandet av projekten bygger på ett förtroende. Enligt kommunen finns inga
negativa erfarenheter kring dubbel markanvisning. Förklaringen sägs vara att man
inte använder förfarandet generellt och att det inte finns ett principbeslut att
arbetssättet skall användas. Därutöver säger man att förfarandet kräver en kommun
med stark tillväxt och en god efterfrågan på såväl bostäder som mark för
bostadsbyggandet samt att kommunen har ett stort och attraktivt markinnehav.
I Lund har man provat på s k samverkansavtal med syfte att direktanvisningar i Lund
skulle finansiera förlustprojekt i Dalby. Utfallet blev inte som planerat då
detaljplanerna i Dalby överklagades av Luftfartsverket samtidigt som marknaden
försämrades. Samverkansavtalen är idag uppsagda.
I Göteborgs stad har en variant av dubbel markanvisning använts där staden har
anvisat mindre attraktiv mark med motivering att, vill en bostadsexploatör vara med i
de attraktiva områdena i Göteborg så måste man acceptera att bygga i mindre
attraktiva områden. Detta har lockat exploatörer att bygga bostadsrätter bl a i
Biskopsgården och även om det finns en efterfrågan på bostäderna uppges
betalningsförmågan vara svag och försäljningen av bostäderna har därför tagit längre
tid än beräknat och betydligt längre tid än ett motsvarande projekt i ett mer attraktivt
läge.
De kommuner som är mest positivt inställda till dubbel markanvisning tycks vara
storstadskommunerna. I mindre kommuner är generellt uppfattningen att
marginalerna vid nyproduktion av bostäder är så låga att det inte finns utrymme för
fler ”pålagor”.
Bedömning

Det finns både för och nackdelar med dubbel markanvisning. Med rätt
förutsättningar kan det generera bebyggelse i våra serviceorter där det finns en
efterfrågan samtidigt som ytterligare bostäder byggs i Visby. Det behöver inte
innebära begränsningar i intresse och därmed påverkan på markpris. Med fel
förutsättningar kan detta dock bli konsekvenserna.
Rätt förutsättningar bedöms vara:
•

Två redan detaljplanelagda områden (bra om båda områdena befinner sig i
samma fas)

•

Stor volym i Visby medan begränsad volym i serviceort ca 10:1

•

Mycket central och attraktiv mark i Visby

•

Dokumenterad brist i serviceort (vilken typ av boende saknas)
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Ledningskontoret bedömer att det finns skäl att gå vidare med att prova att tillämpa
”Dubbel markanvisning” i ett pilotprojekt. Efter genomfört pilotprojekt ska försöket
utvärderas för att kunna dra slutsatser kring en eventuell fortsatt tillämpning

Beslutsunderlag

Motion. Dubbel markanvisning vid bostadsbyggande RS 2016/239

Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör

3 (3)

Motion
Dubbel markanvisning vid bostadsbyggande
Bostadsbristen är idag och framöver troligen det allra största hindret för en positiv utveckling
på Gotland. Kö idag, nyanlända, militärer, studenter, polisjobb mm gör att bostadsbristen är
akut och allt talar för att problemen kommer att accelerera. Nationellt finns det en plan att
mellan 2016-2026 skall det byggas 700 000 nya bostäder, det innebär för Gotlands del 4 200
stycken om vi skall ta vår proportionella andel.
Idag ligger i stort sett 100 % av alla bostadsbyggnadsplaner i Visby. Skulle dessa planer
förverkligas så driver det på urbaniseringen av Gotland i en rasande takt, vilket Centerpartiet
inte tror är optimalt för Gotlands utveckling i stort. Vi tycker att en fortsatt balans mellan
landsbygden och Visby är det optimala för Gotlands utveckling. Det innebär att det åter måste
ske omfattande bostadsbyggande utanför Visby, efter några decenniers stiltje.
Andra kommuner, som till exempel Halmstad, tillämpar dubbel markanvisning när de lämnar
ut markområden för byggnation. Det innebär att när de gör en markanvisning av kommunal
mark på attraktiva platser, i Halmstads fall vid havet, så begär man samtidigt att exploatören
skall bebygga ett annat område i någon tätort längre in i landet där kommunen ser behov av
utveckling. Detta system har fungerat väl och borde kunna tillämpas på Gotland också.

Därför yrkar jag:
Att Region Gotland utvecklar ett system med dubbel markanvisning för bostadsbyggande.

Vänge 2016-04-25

Lars Thomsson

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/391
16 september 2016

Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Medborgarförslag – Återställ en del av de utdikade
våtmarkerna
Förslag till beslut

•

regionstyrelsen beslutar avslå medborgarförslaget

Sammanfattning

Gunnar Pettersson föreslår att Region Gotland och Länsstyrelsen på Gotland startar
arbetet med att återställa en del av de utdikade våtmarkerna på Gotland så snart som
möjligt.
Att återskapa våtmarker är i hög grad en markägarfråga. Myndigheter kan skydda
befintliga våtmarker genom att inrätta exempelvis naturreservat eller stimulera
markägare att anlägga våtmarker, t ex genom olika våtmarksstöd. Staten – eller för
den del Region Gotland – har dock inga möjligheter att ålägga markägare att återskapa
våtmarker.
Region Gotland har dock inlett ett samarbete Sveriges Geologiska undersökning
(SGU), som innebär att SGU undersöker de geologiskt och hydrologiskt betingade
förutsättningarna för anläggande av våtmarker, främst i anslutning till regionens
vattentäkter för att stärka regionens dricksvattenkapacitet. I liten skala kan ett
undersökande arbete på området därför sägas redan ha startat.
Ledningskontoret föreslår med stöd av ovan att medborgarförslaget avslås.
Ärendebeskrivning

Gunnar Pettersson förelår i ett medborgarförslag att Region Gotland och
Länsstyrelsen på Gotland startar arbetet med att återställa en del av de utdikade
våtmarkerna på Gotland. Bakgrunden är våtmarkernas stora betydelse som naturtyp,
inte minst biologiskt och hydrologiskt. I de av riksdagen antagna miljökvalitetsmålen
formuleras målet ”Myllrande våtmarker” som att ”våtmarkernas ekologiska och
vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker
bevaras för framtiden”.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/391

Fram till mitten av 1800-talet var Gotland rikt på våtmarker av olika slag. Vid denna
tidpunkt utgjordes ungefär 16 procent av Gotlands areal av våtmarker (mot dagens
sju procent). För att öka öns odlingsbara areal, dikades den allra största delen av de
stora myrmarkerna sedermera ut och omvandlades till produktiv jordbruksmark.
Stora naturvärden gick förlorade i denna markomvandling.
Ödet för de gotländska våtmarkerna har fått ökad uppmärksamhet i samband med
den bekymmersamma situationen för dricksvattenförsörjningen på ön sommaren
2016. Många pekar på att den storskaliga effekten av den snabba markavvattningen
borde undersökas mer i detalj, bland annat när det gäller hur tillrinningen till
grundvattnet påverkas.
Bedömning

Ledningskontoret delar förslagsställarens bild av att det finns gott om målsättningar i
både EU:s och Sveriges miljöpolitik, som borde göra det attraktivt att återställa en del
av de utdikade våtmarkerna. Förutom vattenhushållningsaspekten, finns ett flertal
andra, tillkommande positiva effekter av ökade arealer våtmarker, exempelvis när det
gäller biologisk mångfald, retention av näring, mindre oxidation av organogena jordar
etc. och därmed mindre klimatpåverkan, som också är eftersträvansvärda.
Att återskapa våtmarker – av vilka det finns en mängd olika typer – är i hög grad en
markägarfråga. Myndigheter kan skydda befintliga våtmarker genom att inrätta
exempelvis naturreservat eller stimulera markägare att anlägga våtmarker, t ex genom
olika våtmarksstöd. Staten – eller för den del Region Gotland – har dock inga
möjligheter att ålägga markägare att återskapa våtmarker.
Ledningskontoret noterar att LRF Gotland tagit initiativ till en dialog med
Länsstyrelsen kring en stor översyn av markavvattningen på Gotland. Troligtvis är
det i denna dialog frågan kring återställning av vissa våtmarker bäst drivs och
utvecklas.
Det finns dock ett politiskt intresse för frågan inom Region Gotland. Tekniska
nämnden uppdrog 2015-08-26 (TN § 181) till tekniska förvaltningen att utreda
möjligheter att säkra vattentillgång vid regionens vattentäkter genom anläggande av
våtmarker. Förvaltningen tog därför kontakt med Sveriges Geologiska undersökning
(SGU), som kommer undersöka de geologiskt och hydrologiskt betingade
förutsättningarna för anläggande av våtmarker som ökar grundvattenbildningen och
därigenom kan stärka regionens dricksvattenkapacitet. Uppdraget ingick även i
beslutet kring Visbys vattenförsörjning 2016-08-24, TN §154.
Ledningskontoret vill också nämna att Region Gotland redan samarbetar med
Länsstyrelsen på Gotland inom ramprojektet ”Vatten på Gotland”. Frågeställningarna kring vattenförsörjning, grundvatten och lagringskapacitet i landskapet
har berörts i flera av delprojekten.
Ledningskontoret föreslår med stöd av ovan att medborgarförslaget avslås med
motiveringen att tekniska förvaltningen redan har uppdraget att utreda vilka
kvalitativa förändringar som kan uppstå vid anläggande av våtmarker intill
dricksvattentäkter samt att frågan i första hand bör drivas av markägarna i samspel
med den tillståndsgivande myndigheten, länsstyrelsen.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
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och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
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medborgarförslag
I Sverige ser vi tillgången på vatten som en självklarhet. Vatten är en av människans basala behov utan det kan vi inte överleva.
Just nu är vatten en bristvara på Gotland även i delar av östra Sverige. Där kan man dock nå orter
som har vattenbrist med bil. Tom Öland - där har man dragit en vattenledning från Kalmar. Men till
Gotland når ingen vattenledning - vi får klara oss själva.
Sen slutet av 1800-talet har vi dikat ut och torrlagt åtskilliga tunnland av träsk och myrar. 10% av
Gotlands yta var innan utdikningarna våtmarker finns det uppgifter som säger. Skulle vi inte kunna
återställa en del av dessa träsk och myrar? Kan vi göra dricksvatten av vatten från Tingstäde och
Bästeträsk kan vi väl även göra drickbart vatten från återställda t.ex Martebomyr, Mästermyr och
lina myr. Dessutom höjs väl grundvattennivån när man återställer myrar och träsk? En annan positiv
effekt blir att Naturvårdsverkets miljömål "Myllrande våtmarker" kommer närmare.
Det finns idag många länsstyrelser i landet som jobbar med att återställa våtmarker - naturens egna
reningsverk. I Finland har man ett projekt med EU-medel för att återställa stora våtmarker.
Världsnaturfonden har mål med att samarbeta med att höja kvaliten på och öka antalet våtmarker i
Sverige. EU har ramdirektiv för vatten som anger vad EU-länderna minst ska klara som gäller
vattenkvalite' och tillgång på vatten. "Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i
landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden" Riksdagens definition av
miljö kvalitetsmålet. Sveriges regering fastslår i Mål 15.1. Till 2020 bevara, återställa och hållbart
använda ekosystem på land och i sötvatten och deras ekosystem, särskilt skogar, våtmarker, berg .....
Att säkerställa Gotlands behov av rent vatten kommer att ta lång tid - men man måste börja nån
gång. Med denna propå vill jag att Region Gotland och Länsstyrelsen på Gotland startar operation
"återställa en del av de utdikade våtmarkerna" så snart som möjligt.
Vad ska vi med kryssningskaj, bra förbindelser till fastlandet, Sveriges bästa råvaror till mat om vi inte
har vatten?

Visby 20160527

~~son
fdbokhandlare
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Förutsättningar 2017-2019
Detta dokument utgör en del av planeringsunderlaget för upprättande av Strategisk plan och
budget 2017 – 2019. Ledningskontoret gör utifrån ekonomiska prognoser och antaganden en
bedömning av förutsättningarna och hur regionens ekonomi bedöms utvecklas under
planperioden.

1. Samhällsekonomiska förutsättningar
Den svenska ekonomin har i år nått konjunkturell balans och konjunkturen fortsätter stärkas in i
nästa år. Det innebär ökningstal för BNP, sysselsättning och skatteunderlag som är starkare än
normalt. På längre sikt ser det inte lika ljust ut. Statens finansiella sparande fortsätter samtidigt att
förbättras och 2020 beräknas den offentliga sektorns samlade finansiella sparande motsvara 1,0
procent av BNP. Det ger ett visst utrymme för överföringar från staten till kommunsektorn.
Den svenska ekonomin har under de senaste två åren utvecklats väl, med en snabbt stigande
produktion och sysselsättning parallellt med en vikande arbetslöshet. Den svenska ekonomin har
därmed återhämtat det fall i resursutnyttjandet som skedde i samband med finanskrisens utbrott
hösten 2008. Utvecklingen har gett skjuts åt det reala skatteunderlaget, men kommande år
kommer detta att sjunka.
Enligt SKL:s bedömning kommer kommunsektorns kostnader öka snabbare än vad
skatteunderlaget gör. Förutom de demografiska förändringarna påverkas kostnaderna också av
höjda ambitionsnivåer, både på nationell och på lokal nivå, omställningskostnader,
engångshändelser, pensioner mm. Nedanstående diagram illustrerar utvecklingen av kostnader
och skatteunderlag.
Förändring per år i fasta priser, procent
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SKL har i oktober 2016 redovisat följande bedömning av den ekonomiska utvecklingen 20162020:
Nyckeltal för den svenska ekonomin
Procentuell förändring om inte annat anges
2015

2016

2017

2018

2019

2020

BNP*

3,9

3,2

2,6

2,1

1,8

1,8

Sysselsättning, timmar*

1,0

2,0

1,4

0,7

0,4

0,5

Relativ arbetslöshet, nivå

7,4

6,8

6,7

6,6

6,6

6,4

Timlön, nationalräkenskaperna

3,3

2,3

2,9

3,1

3,4

3,4

Timlön, konjunkturlönestatistiken

2,5

2,6

2,8

3,1

3,4

3,4

Konsumentpris, KPIF-KS

0,6

1,2

1,6

1,9

2,0

2,0

Konsumentpris, KPI

0,0

1,0

1,8

3,0

2,6

2,7

Realt skatteunderlag

1,8

2,3

1,9

1,1

0,8

0,8

*Kalenderkorrigerad utveckling
Skatteunderlagets utveckling

Skatteunderlagstillväxten under 2015 och 2016 är mycket stark, detta beror framförallt på att den
pågående konjunkturuppgången har medför stark ökning av arbetade timmar båda åren. I år
förstärks också skatteunderlaget av en relativt stor ökning av pensionsinkomsterna till följd av
kraftig positiv balansering av inkomstanknutna pensioner. Nästa år räknar SKL med att
konjunkturen förstärks ytterligare och att toppen nås.
Olika skatteunderlagsprognoser
Procentuell förändring
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014-2019

SKL, okt

4,8

5,0

4,5

3,9

3,8

3,9

28,9

Regeringen sept

5,2

5,0

5,2

4,2

4,2

4,1

31,4

ESV sept

5,0

5,2

4,6

4,1

3,9

3,8

29,7

SKL, aug

4,8

4,8

4,6

4,1

4,1

SKL, april

5,0

5,0

5,2

4,3

4,3

Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, SKL.

I jämförelse med den prognos som vårens budgetberedning utgick ifrån (april) så är SKL:s
bedömning att skatteunderlaget för de kommande åren ser sämre ut.
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att
utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras framgår av riktlinjerna för god
ekonomisk hushållning som beslutades av regionfullmäktige 2014-03-31, § 46. Med SKL:s
nuvarande prognos kommer inte reserven att kunna användas innan 2020 då det årliga värdet på
det underliggande skatteunderlaget inte väntas understiga ett tioårigt genomsnitt.
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Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling: tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling
Förändring i procent per år

Snitt 10 år

2016

2017

2018

2019

2020

4,0

4,0

3,9

3,8

4,0

Årlig

5,1

4,5

3,9

3,8

3,9

Differens

1,1

0,5

0,0

0,0

-0,1

Utvecklingen av generella statsbidrag

Statsbidragen utgör en stor del av kommunsektorns intäkter. Diagrammet nedan visar hur de
generella statsbidragen förändras realt, uppdelat på tillskott/neddragningar och urholkning
respektive år sedan 2004. De generella statsbidragen behöver, enligt SKL:s bedömning, höjas
med drygt 2-3 mdr per år framöver för att vara realt sett oförändrade. Dessutom behöver de
förändras i takt med den demografiska utvecklingen för att det ska vara möjligt att upprätthålla en
oförändrad ambitionsnivå.
Miljarder kronor i löpande priser

Bifogat finns Cirkulär 16:51 (kommuner) och Ekonominytt 14/2016 (landsting) från SKL.
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2. Utgångsläge för Region Gotland
I tabellen redovisas skatteintäkter och generella bidrag 2016-2019 för Region Gotland (enligt
prognos i oktober 2016).
Skatteintäkter och generella bidrag 2016-2019
(mnkr)

2016

2017

2018

2019

Egna skatteintäkter (33,60%)

3 603

3 751

3 862

3 997

-25

-30

3 837

3 967

Befolkningsutveckling

-20

-20

Slutavräkning

-17

-21

3 566

3 710

Summa
Bidrag
Kommun
Inkomstutjämning

650

693

715

742

-136

-140

-142

-143

Strukturbidrag

76

77

78

79

Reglering

-2

Kostnadsutjämning

1

-10

-16

17

17

12

588

648

658

674

Statsbidrag flyktingmottagande

Summa
Landsting
Inkomstutjämning

314

324

330

340

Kostnadsutjämning

32

38

40

41

Strukturbidrag

82

82

83

83

-27

-23

-27

-29

4

4

3

401

425

430

438

-2

-6

-6

-6

124

124

124

124

4 677

4 901

5 043

5 197

Reglering
Statsbidrag flyktingmottagande

Summa
LSS
Fastighetsavgift

Totalt
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Plankalkyl 2017-2019, preliminärt inför budgetavstämning i oktober 2016
Plan 2017*

Reviderad
plan 2017

Reviderad
plan 2018

Reviderad
plan 2019

-4 606

-4 571

-4 702

-4 859

-4 697

-4 697

-4 714

-4 726

338

338

338

338

-172

-137

-144

-182

-4

-4

-40

-76

-71

-71

-142

-213

-229

-229

-229

-229

-4 835

-4 800

-4 931

-5 088

3 Skatteintäkter

3 747

3 710

3 837

3 967

4 Bidragsinkomster

1 189

1 191

1 206

1 230

kommun

605

631

641

662

landsting

421

421

426

435

Övriga statsbidrag

117

118

118

118

46

21

21

15

7

7

7

7

-44

-44

-62

-62

64

64

57

54

-27

-27

-26

0

37

37

31

54

1 Verksamhetens nettokostnader
före avskrivningar
därav
nämnderna
kapitalkostnader
finansförvaltningen
prisökningsreserv
personalkostnadsreserv
2 Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

därav

Statsbidrag flyktingmottagande
5 Finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
6 Besparing
7 Resultat innan återställning av
balanskrav
8 Återställning av balanskrav
9 Årets resultat (förändring av eget
kapital)

*Beslutad av regionfullmäktige juni 2016

I plankalkylen har åren 2017-2019 reviderats enligt oktobers skatteprognos från SKL samt
kapitalkostnader t o m 2016 och uppdatering av finansförvaltningen. Inlagt är också resterande
återställning av balanskravet på sammanlagt -71 mnkr. Nämndernas beräknade budget för 2018
och 2019 utgår från de beslut som tagits i samband med budget 2017. Beräknad prisöknings- och
personalkostnadsreserv ligger separat i kalkylen. Volymutveckling finns enbart beräknad utifrån
resursfördelningsmodell för skolverksamhet, äldreomsorg och medicinteknisk utveckling inom
sjukvården.
Del av ökningen av det generella statsbidraget på totalt 10 mdr ligger separerat i båda tabellerna
(statsbidrag flyktingmottagande). Det beror på osäkerheten i summorna som är avhängiga av
antal asylsökande vid den särskilda tidpunkt som beslutas senare. Den del som utgår beräknat på
befolkningsandel ligger inräknat i den kommunalekonomiska utjämningen.
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Ekonomiskt läge

Det ekonomiska läget för regionen är mycket allvarligt. Regionen måste de kommande tre åren
återställa det negativa balanskravsresultatet efter 2015 års bokslut.
Utvecklingen de senaste åren visar på att regionen måste minska sina kostnader för att kunna
balansera mot förväntade intäkter. I januari 2016 presenterade SKL sin analys av det ekonomiska
tillståndet i Region Gotland. De visar tydligt att de finansiella målen inte har uppfyllts. Regionen
har stora överkostnader i relation till standardkostnaden, framförallt inom
utbildningsverksamheten, men även inom individ- och familjeomsorg samt i viss mån hälso- och
sjukvård. Skulle kostnadsutvecklingen fortsätta i samma takt samtidigt som den demografiska
utvecklingen visar på fler barn och äldre så skulle regionens ekonomi helt haverera.
Besparingskraven skulle inom ett par år hamna på nivåer uppemot 400 mnkr. Bifogat till
beredningsunderlaget finns ett axplock ur SKL:s rapport.
Nämnderna fick vid beslut om Strategisk plan och budget, Rf 2016-06-20, § 90, i uppdrag att
inför budgetavstämningen återkomma med lägesrapport av givna uppdrag till ledningskontoret.
En sammanfattning av detta finns i särskild skrivelse.
Givna uppdrag:
o Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag
att redovisa förutsättningarna att minska kostnaderna med 50 miljoner kronor fördelat under
perioden 2017-2019.
o Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att redovisa
förutsättningarna att minska sin skattefinansiering med 10 miljoner kronor fördelat under
perioden 2017-2019. I uppdraget ska principerna för och nivån på olika taxor ses över liksom
möjligheterna till effektivisering av myndighetshanteringen.
o Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda en alternativ och mer effektiv politiker och
förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsverksamheten i Region Gotland. I uppdraget
ingår en genomlysning av åtagande, förutsättningar för alternativa driftsformer, ökad
verksamhetssamordning över förvaltningsgränser samt möjliga organisationsförändringar.
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att till budgetavstämningen 2016 återkomma med
ett underlag för nämnden utbud och åtagande kopplat till serviceutredningen.
Tillsammans ska uppdragen redovisa förutsättningarna till en kostnadsbesparing relativ 2016
års budget på 15 miljoner kronor under perioden 2017-2019.
o Tekniska nämnden får i uppdrag att inom den skattefinansierade delen av verksamheten
redovisa förutsättningarna att minska kostnaderna med 20 miljoner kronor fördelat under
perioden 2017-2019. I uppdraget ingår att se över verksamhetens åtagande och standard.
Vidare bör förutsättningarna till minskade kostnader genom utökat externt utförande belysas.
Det senare omfattar även taxefinansierad verksamhet.
o Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att, både enskilt och
gemensamt, redovisa en handlingsplan kring förutsättningarna att långsiktigt hålla sig inom
budgetram. I socialnämndens uppdrag ska ingå en redovisning av förutsättningarna för ökad
kostnadseffektivitet i omhändertagandet av äldre och inom individ- och familjeomsorgen.
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o Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden redovisa hur en
effektivisering av styrningen av tjänster utförda av serviceförvaltningen och
teknikförvaltningen kan åstadkommas. I uppdraget ingår att se på förutsättningar för
utbudsminskningar av den interna servicen. Förutsättningar att sänka kostnaderna med 50
miljoner kronor fördelat under perioden 2017-2019 ska redovisas.
o Regionstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av både den förvaltningsspecifika och
förvaltningsövergripande styrningen och administrationen. Syftet är dels att åstadkomma en
ökad koncernsamordning dels att effektivisera. Förutsättningarna att sänka kostnaderna med
25 miljoner kronor fördelat under perioden 2017-2019 ska redovisas.
o Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för en samordnad effektivisering av
nämndorganisationen.
Det är av stor vikt att nämnderna lyckas med att genomföra sina besparingsuppdrag framåt. Att
år efter år arbeta utifrån en upplevd orealistisk budget ger dåliga förutsättningar för en aktiv och
utvecklingsinriktad verksamhet.
Regionfullmäktige, 2016-06-20, § 89, tog i beslut om nytt styrkort finansiella mål för perioden
2016-2019. Dessa mål innebär att regionen ska ha en budget och resultat på minst 2 procent av
nettokostnaden, soliditeten ska vara minst 45 procent, nettokostnadsökningen ska inte överstiga
ökningen av skatteintäkter och bidrag, de materiella tillgångarna ska vårdas och skattefinansierade
investeringar ska egenfinansieras. De finansiella målen ska vara styrande.

3. Bedömning av kostnader för pensioner
Pensionsskulden i balansräkningen uppgår till 754 mnkr. Den totala pensionsförpliktelsen uppgår
till 3 228 mnkr.
De totala pensionskostnaderna beräknas 2016 uppgå till 321 mnkr. Under perioden 2017-2019
beräknas de totala pensionskostnaderna enligt den senaste prognosen från KPA (aug -16) öka
med ca 35 procent, vilket motsvarar en ökning på 110 mnkr och innebär att de totala
pensionskostnaderna 2019 kommer att uppgå till 431 mnkr. Pensionskostnaderna ökar successivt
i takt med att antalet pensionsavgångar ökar de närmaste åren. Från 2016 bedöms
pensionsutbetalningarna öka i snabbare takt fram till 2025 innan de börjar minska igen.
Pensionskostnader påverkas också av löneutvecklingen för de anställda, utveckling av inflation
och basbelopp.
Pensionskostnader som upptagits i gällande plan för 2017-2019 baseras på prognosunderlag från
KPA.
Det som också påverkar pensionsskuldens storlek och utveckling är den beräkningsmodell
(RIPS 07) som används och de dödlighetsantaganden som beräkningsmodellen utgår från.
Beräkningsmodellen har varit föremål för en översyn och i juni beslutade SKL:s styrelse om
förändringar av beräkningsmodellen för pensionsskuld (RIPS 07). Den nya beräkningsmodellen
(RIPS 17) börjar gälla från och med den 1 januari 2017. Den största skillnaden mellan nya och
gamla RIPS är att en realräntemodell för fastställandet av diskonteringsräntan införs.
9
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Modellförändringen innebär i praktiken ingen effekt på kommuner och landstingens
pensionsskuld. Diskonteringsräntan kommer med detta beslut kunna ligga kvar på 1 procent.
SKL har påbörjat en fördjupad översyn över de dödlighetsantaganden som ingår i
beräkningsmodellen. Om dödlighetsantagandena skulle ändras till följd av att livslängden
förväntas öka så skulle det innebära att pensionsskulden skulle öka ytterligare. Huruvida
dödlighetsantagandena kommer att ändras och vilka effekter det skulle få är för närvarande
okänt.

4. Delårsbokslut 2 2016
Den ekonomiska helårsprognosen för regionen totalt beräknas efter delårsrapport 2 till -8 mnkr.
Prognosen är fortsatt negativ även om den ser bättre ut än i senaste rapporten i maj.
Nämnderna redovisar i sina prognoser totalt ett underskott med -70 mnkr mot budgeten. De
nämnder som prognostiserar störst negativ avvikelse mot budget är hälso- och sjukvårdsnämnden
(-80 mnkr) och socialnämnden (-43 mnkr). De största positiva avvikelserna har regionstyrelsens
förvaltningar inklusive politikerorganisationen (+27 mnkr) samt tekniska nämnden (+9 mnkr)
och barn- och utbildningsnämnden (+9 mnkr).
En prognos för balanskravsresultatet visar - 26 mnkr vilket innebär att ingen del av 2015 års
underskott på -71 mnkr kommer att kunna regleras 2016 utan måste regleras 2017 och 2018.
Den räntebärande långfristiga låneskulden uppgår till 571 mnkr, varav skulden i den skattefinansierade verksamheten uppgår till 80 mnkr. Räntekostnaderna för den långfristiga upplåningen på
årsbasis prognostiseras till 10,9 mnkr. Det nuvarande ränteläget är mycket gynnsamt, dock måste
det finnas en beredskap för höjda räntor. Amortering med 2,5 mnkr har skett under perioden.
Under året har nyupplåning skett med 100 mnkr.
Likviditeten har under perioden försämrats med 36 mnkr och uppgick vid delårsbokslutet till 13
mnkr. Checkräkningskrediten behöver utnyttjas under flera dagar varje månad och eventuellt
krävs ytterligare extern upplåning. Samtidigt har regionen stora fordringar på migrationsverket för
flyktingmottagande på ca 60 mnkr.
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Resultaträkning 2016 och nämndernas utfall mot budget, mnkr

Reviderad
Budget 2016

Prognos
2016

Resultat
jan-aug
2016

Bokslut 2015

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

4 100
-8 529
-225
-4 654

4 179
-8 636
-235
-4 692

2 844
-5 709
-158
-3 023

4 177
-8 524
-229
-4 576

Skatteintäkter o bidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4 715
6
-35

4 692
10
-18

3 127
5
-14

4 514
22
-23

32

-8

95

-63

Budget
2016

Helårsprognos
delår 2

Avvikelse

Avvikelse
delår 1

236

209

27

16

23
213
0

23
206
-20

0
7
20

1
6
9

Tekniska nämnden
varav
Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

189

180

9

7

137
52
22
13

126
54
21
12

11
-2
1
1

7
0
1
0

Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

144
1 130

143
1 121

1
9

2
0

280

275

5

7

Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

1 212
1 398

1 255
1 478

-43
-80

-25
-68

Summa

4 624

4 694

-70

-60

Årets resultat
Budgetavvikelse nämnder netto, mnkr

Nämnd
Regionstyrelsen
varav
Politikerorganisation
Ledningskontoret
Serviceförvaltningen
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Kostnadsutveckling

Nedanstående avsnitt visar en bild av nettokostnadsutvecklingen de senaste 5 åren. För att se
utvecklingen gentemot samma period föregående år hänvisas till delårsrapporten.
Nettokostnad
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

2012
2013
2014
2015
2016

Diagrammet visar indexerad nettokostnadsutveckling med utgångspunkt i 2012 som index 100.

Jämförelsen i diagrammen och tabellen är mellan utfallen delår 2 2012-delår 2 2016.
Nettokostnadsutvecklingen på total nämndsnivå har ökat relativt mycket, dock har ökningen
avstannat sista året. Ledningskontorets ökade nettokostnad beror på en omflyttning av kostnader
för så kallade kategori 1-tjänster utförda av serviceförvaltningen från nämnderna till
ledningskontoret. Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
är sammanslagna till utbildnings- och arbetslivsförvaltning. Även de samhällsbyggande
nämnderna är sammanslagna med anledning av ett antal organisationsförändringar under åren.
Förutom ledningskontoret har hälso- och sjukvårdsnämnden haft den högsta
nettokostnadsutvecklingen totalt, 19 procent, dock har kultur- och fritidsnämnden haft högst
utveckling sista året, 5,2 procent.
Totalt är personalkostnadsökningen mellan 2012 och 2016 sexton procent men det skiljer sig
mellan nämnderna/förvaltningarna. Lägst kostnadsutveckling har ledningskontoret samt kulturoch fritidsnämnden och högst har politikerorganisationen. Politikerorganisationens ökning beror
på en förflyttning av kostnader från serviceförvaltningen. Högst ökning har annars
socialnämnden samt samhällsbyggnadsområdet och hälso- och sjukvårdsnämnden.
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Personalkostnader
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Diagrammet visar indexerad personalkostnadsutveckling med utgångspunkt i 2012 som index 100.
Nämnd
Utfall januari - augusti
Totalt

Nettokostnads

Personalkostnads

förändring %

förändring %

2012-2016

2012-2016

11,3

15,7

Politikerorganisationen

2,4

123,7

Samhällsbyggnad totalt

-4,1

18,1

Kultur- och fritidsnämnden

10,7

10,1

1,7

11,6

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Socialnämnden

12,4

20,7

Hälso- och sjukvårdsnämnden

19,3

16,6

Serviceförvaltningen
Ledningskontoret

11,0
67,7

-3,7
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5. Investeringar
Den totala investeringsbudgeten för 2016 inklusive kompletteringsbudget och vissa tilläggsanslag
uppgår till 988,6 mnkr. Detta är en extremt hög investeringsvolym. Investeringar är redovisade
med 352,1 mnkr för januari - augusti, cirka 35 procent av den totala investeringsbudgeten.
Investeringsstopp för vissa investeringar beslutades om i juni 2016 och något beslut om
investeringar för perioden 2017-2021 togs inte i RF i juni med motivet att en ny översyn skulle
göras beträffande investeringar efter prognos i samband med delårsrapport 2.
Utgångspunkten och anvisningarna till nämnderna har varit enligt följande:
Vårens budgetberedning ledde fram till beslut om investeringsstopp för 2016 och att en ny beredning avseende
investeringar skulle göras i samband med budgetavstämning oktober 2016.
Beslut finns sedan tidigare vad gäller 2017 men som en följd av bla investeringsstopp för 2016 behöver en översyn
göras för perioden 2017-2021 men med fokus på 17-18 i första hand.
Inlämnat material från vårens budgetberedning gäller inte utan en ny översyn ska göras med hänsyn taget till
nedanstående.
Investeringsprognos 2016 (som lämnas i samband med delår 2) ska vara vägledande för förslag till investeringar
2017-2018. Hänsyn skall också tas till det investeringsstopp och de planerade projekt som stoppades till följd av
beslutet. Vidare, bör mot bakgrund av det ekonomiska läget, alla tidigare äskanden och beslut ifrågasättas.
Riktlinje avseende investering bör vara att det är av absolut nödvändighet för verksamheten och Region Gotland
att investering genomförs.
Potter och redan påbörjade projekt omfattas inte av omvärdering av tidigare beslutade investeringar.
Utifrån detta uppgår investeringsplanen 2017 – 2021 till sammanlagt drygt 2 mdr, fördelat på ca
840 mnkr affärsdrivande verksamhet (VAA) och 1 207 mnkr på anslagsfinansierad verksamhet.
Detaljerad bilaga uppdelad på projekt finns i bilaga.
För att klara av investeringarna inom det utrymme som finns utan nyupplåning borde planen för
planperioden uppgå till max 1 mdr. Med den ekonomiska situation som nu råder är resultatnivån
mycket låg vilket gör det ännu besvärligare att finansiera investeringar. Investeringsvolymen
framåt behöver ses över.
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Investeringsprognos för helåret 2016 enligt nämnder/förvaltningar (tkr)
Nämnd/Förvaltning

Investerings
budget 2016

Förbrukat
31/8

Prognos
helår

Budget
2015

Bokslut
2015

RS/LK

13 427

205

3 920

22 647

908

RS/SF

18 930

14 714

18 930

8 642

8 520

844 416

307 120

590 551

682 309

380 480

TN/TKF*
TN/SBF**/***

8 642

3 829

8 708

0

0

BN/SBF

800

76

434

2 000

917

MHN/SBF

200

105

150

200

0

KFN/KFF

1 932

849

1 932

5 050

4 578

BUN/BUF

48 650

6 665

36 416

26 132

15 309

GVN/GVF

9 620

2 532

4 750

3 500

2 054

SON/SOF

16 498

1 706

5 000

5 577

3 078

HSN/HSF

25 500

14 300

25 500

24 824

16 800

988 615

352 101

696 291

780 881

432 672

Exploateringsbudget

53 420

10 901

Grundbudget 2016

526 500

Kompletteringsbudget 2016

332 615

Totalt samtliga investeringar

Tilläggsanslag 2016

86 900

* 2016 Inkluderar investeringar i affärsdrivande verksamhet: VA-verksamhet, avfallshantering samt den affärsdrivande delen av hamnen.
** 2016 Räddningstjänsten
*** 2015 Räddningstjänsten ingår i TN/TKF budget och bokslut 2015

Investeringsprognos 2017-2021
Nämnd/Förvaltning

Investeringsbudget 2017

Investeringsbudget 2018

Investeringsbudget 2019

Investeringsbudget 2020

Investeringsbudget 2021

Totalt
2017-2021

RS/LK

7 100

2 100

4 100

2 100

10 300

25 700

RS/SF

16 700

19 100

21 600

21 400

13 000

91 800

267 300

437 300

227 700

234 600

176 600

1 343 500

4 000

4 000

7 700

2500

3 500

21 700

800

1 800

700

700

700

4 700

TN/TKF*
TN/SBF**
BN/SBF
MHN/SBF

200

200

200

200

200

1 000

KFN/KFF

3 000

5000

2 000

1 500

1 500

13 000

BUN/BUF

44 700

23 500

86 000

116 000

2000

272 500

GVN/GVF

15 500

3 200

3 200

3 200

3 200

28 300

SON/SOF

5 000

4 500

4 500

4 500

4 500

23 000

HSN/HSF
Totalt samtliga
investeringar
Exploateringsbudget
netto inkl VA

-

31 600

46 000

51 000

48 000

46 000

222 600

395 300

546 700

408 700

434 700

261 500

2 047 500

5 750

2 100

-26 200

-13 000

-

-30 250

* Inkluderar investeringar i affärsdrivande verksamhet: VA-verksamhet, avfallshantering samt den affärsdrivande delen av hamnen.
** Räddningstjänsten
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6. Skuldportfölj och ränteantaganden
Ränteläget är fortsatt mycket gynnsamt. Riksbanken har successivt sänkt reporäntan och de
senaste fem åren och reporäntan befinner sig på en historiskt låg nivå -0,5 procent. Riksbanken
bedömer att de långsamt kommer att börja höja reporäntan under andra halvåret 2017 och att
reporäntan når noll procent först under 2018.
Reporäntan styr i första hand de korta räntorna. För de längre räntorna är det den ekonomiska
utvecklingen i omvärlden som påverkar mest. Den svaga ekonomiska utvecklingen har tvingat
den europeiska centralbanken att bedriva en mycket expansiv penningpolititik med sänkningar av
styrränta och stora obligationsköp. Den amerikanska centralbanken har inte börjat höja sin
styrränta ännu samtidigt som det råder stor osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen i
omvärlden. Sammantaget gör det att de långa räntorna befinner sig på låga nivåer. Både 5-års
räntan och 10-års räntan ligger på mycket låga nivåer. 5-års räntan noteras till ca -0,04 procent
och 10-årsräntan till ca 0,7 procent (okt 2016). Bedömning är att räntorna kommer att fortsätta
ligga på låga nivåer de närmaste åren.
Den totala skuldportföljen har på ett år ökat med 200 mnkr och uppgår nu till 570 mnkr. Under
det närmaste året finns risk för att ytterligare 50-100 mnkr behöver lånas upp till följd av
regionens omfattande investeringsverksamhet med bl.a. ny kryssningskaj och gymnasieskola.
Under 2016 har hittills ett lån på 80 mnkr omsatts och räntebindningsavtalen (ränteswappar) på
260 mnkr har förlängts i löptid vilket gjort att den genomsnittliga räntan i skuldportföljen har
sänkts med 1,2 procentenheter. Den genomsnittliga räntan uppgår efter dessa transaktioner till
1,15 procent samtidigt som räntebindningstiden förbättrats. Den ekonomiska effekten av
genomsnittsräntan sänkts motsvarar ca 7 mnkr i lägre årliga räntekostnader.
Skuldportföljens kortsiktiga räntekänslighet vid en ökning med 1 procentenhet av 3 mån Stibor
ger en kostnadsökning med ca 1,3 mnkr/år.
En fortsatt hög investeringsvolym kommer att kräva ytterligare extern finansiering och en ökad
låneskuld. Till följd av detta kommer räntekostnaderna att öka. Det gynnsamma ränteläget gör att
emellertid att räntekostnaderna bedöms klaras inom den budgeterade nivån under planperioden.

7. Kostnadsjämförelser
För att veta om resurserna utnyttjas effektivt är jämförelser ett bra verktyg, dels mellan olika år
och dels mellan olika kommuner och landsting. I följande avsnitt jämförs kostnader med övriga
kommuner och landsting i landet inom ett antal stora verksamhetsområden. Jämförelserna är
gjorda utifrån officiell statistik och avser verksamhetsåret 2015. Dessa kostnadsjämförelser ska
inte förväxlas med aktuellt ekonomiskt läge för regionen. Kostnadsjämförelser finns inte
tillgänglig på samma detaljeringsnivå för alla regionens verksamheter. Det är anledningen till att
det inte finns några jämförelser inom samhällsbyggnadsområdet t.ex.
I bilaga redovisas utveckling över tid för respektive verksamhetsområde jämfört med både
kommungrupp, liknande kommuner och riksgenomsnitt. Bilagan kan läsas som en fördjupning.
SKL genomförde en analys av Region Gotlands ekonomi och styrning i januari 2016. En del av
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tabellerna och diagrammen finns också med i bilagan med uppdaterade siffror för
verksamhetsåret 2015.
Genom att också jämföra med volymutveckling över tid kan slutsatser om effektivitet, ökade
ambitioner och kvalitetshöjningar diskuteras. Inom vissa verksamhetsområden har en jämförelse
med standardkostnad 1 gjorts. Genom att väga in strukturella förutsättningar som är opåverkbara,
exempelvis ålder, invånarnas sociala bakgrund och den geografiska strukturen kan förklaringar
hittas till varför kostnaden är hög eller låg jämfört med andra kommuner och landsting. Om den
verkliga kostnaden avviker mycket jämfört med standardkostnad och verksamheten inte är
medvetet prioriterad bör en djupare analys inledas.
Kostnadsjämförelser inom kultur och fritidsområdet finns med som en indikation på hur det kan
se ut i övriga landet. Det är svårt att dra några slutsatser av att jämföra kostnader inom de
områdena då det finns en hög grad av frivilligt åtagande i de verksamheterna. Det är mer ett
konstaterande om hur det ser ut.
När SKL delade in landet i nya kommungrupper år 2010 bestämdes att i fortsättningen göra
jämförelser både med kommungrupp och med de kommuner som har liknande förutsättningar
vad gäller befolkningsstruktur bland annat.
Sammanfattning

Analysgruppen från SKL konstaterade i sin analys att ”Den faktiska kostnaden har överstigit
standardkostnaden under nästan alla de senaste åren i alla delmodeller utom äldreomsorg och
LSS. Inom barnomsorg, grundskola, gymnasieskola och IF är det mycket stor skillnad, både i
procentuell avvikelse och totalt belopp. Hälso- och sjukvården har en stor total avvikelse medan
den procentuella avvikelsen inte är utmärkande.”
Den slutsatsen stämmer fortfarande när även verksamhetsåret 2015 är sammanställt. Avvikelsen
är något högre både procentuellt och i belopp för hälso- och sjukvården jämfört med förra året
men avvikelsen är inte lika hög som de andra verksamhetsområdena. Avvikelserna för förskola
och grundskola är bland de högsta i landet.
Sammantaget har Gotland en procentuell avvikelse mellan faktisk kostnad och standardkostnad
som placerar oss på 280:e plats av alla Sveriges kommuner. Största procentuella avvikelsen
noteras för fritidshem och individ- och familjeomsorg. Störst avvikelse omräknat i pengar har
förskola och grundskola.
Jämfört med kommungruppen turism- och besöksnäringskommuner är den totala merkostnaden
ca 70 miljoner. En jämförelse med liknande kommuner och landsting visar en total merkostnad
på 203 mnkr. Kostnaden för äldreomsorg är lägre än övriga kommuner och om man undantar
den verksamheten så är merkostnaden mer än 250 miljoner kronor jämfört med liknande
kommuner och landsting.
Standardkostnad är den kostnad som en kommun har om man bedriver verksamhet på en genomsnittlig avgiftsambitions- och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna som beräknas i
kostnadsutjämningssystemet. Strukturårsjusterad standardkostnad har under året bytt namn till referenskostnad.

1
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Kostnadsutvecklingen har tidigare lyfts fram som oroande då den varit markant högre än riket.
Mellan 2014 och 2015 har den dock stannat av och är i många fall lägre än riket. Detta gäller inte
hälso- och sjukvården där nettokostnaden per invånare för hälso- och sjukvård totalt inklusive
läkemedel steg med drygt 9 procent mellan 2014 och 2015. Rikets nettokostnadsökning per
invånare var 4,5 procent. Man bör dock ha i åtanke att Gotland är Sveriges minsta landsting och
kostnaden per invånare kan variera beroende på enstaka händelser.
Jämförelse kommungrupp

Region Gotland tillhör sedan 2010 kommungruppen turism- och besöksnäringskommuner.
Övriga kommuner i den gruppen är Borgholm, Härjedalen, Malung/Sälen, Norrtälje, Åre,
Tanum, Älvdalen, Storuman, Berg, Valdemarsvik, Sotenäs, Båstad, Strömstad, Östhammar,
Lysekil, Dorotea, Rättvik, Arjeplog och Jokkmokk. Som bakgrundsinformation kan nämnas att
medelvärdet av antalet invånare i dessa kommuner är 14 582 jämfört med Gotlands 57 391.
Norrtälje är större än Gotland och har 58 669 invånare medan övriga kommuner ligger mellan
2 740 (Dorotea) och 21 563 invånare (Östhammar).
I tabellen redovisas en sammanställning av en beräknad merkostnad respektive lägre kostnad för
Region Gotland i jämförelse med kommungruppen. Siffrorna avser verksamhetsåret 2015. För
sjukvården jämförs med ett vägt medelvärde alla landsting. Tabellen avser både kommunal
verksamhet och enskild verksamhet. I tabellen visas genomsnittlig kostnad per brukare/elev
respektive invånare.

Observera att detta är en indikation på att verksamheterna har en högre eller lägre
kostnad och att beräkningen av merkostnaden är en grov uppskattning.
Verksamhet

Gotland kr

Kommungrupp, kr

Avvikelse kr

Avvikelse % Merkostnad Gotland
2015, mnkr

Förskola kr/inskrivet barn

151 336

146 433

4 903

3%

12,7

Grundskola kr/elev

118 228

115 955

2 273

2%

11,6

36 372

36 776

-404

-1%

-1,0

132 277

140 281

-8 004

-6%

-13,8

55 369

64 916

-9 547

-15%

-134,0

Insatser för personer med
funktionsnedsättning
kr/inv.

6 546

6 721

-175

-3%

-10,0

IFO kr/inv.

4 332

3 226

1 106

34%

63,5

15 856

13 239

2 617

20%

150,2

Primärvård kr/inv.*

3 816

4 150

-334

-8%

-19,2

Psykiatri kr/inv.*

2 265

2 162

103

5%

5,9

627

574

53

9%

3,0

Fritidshem kr/inskrivet
barn
Gymnasium kr/elev
Äldreomsorg kr/inv. 65+

Somatisk vård kr/inv.*

Tandvård kr/inv.*
Totalt

68,9

*Jämförelse har gjorts med vägt medelvärde för alla landsting
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Det som sticker ut är naturligtvis den jämförelsevis låga kostnaden för äldreomsorg per invånare
över 65 år. Kostnaden per invånare för individ- och familjeomsorg är 34 % (40 %) högre än
snittkostnaden i kommungruppen och kostnaden för den somatiska vården ligger 20 % (15 %)
högre än medelvärdet i övriga landsting.
Jämförelse med liknande kommuner och landsting

Det finns ett verktyg i statistikdatabasen KOLADA där det går att söka ut liknande kommuner.
Variablerna är befolkningsstruktur och standardkostnad. Standardkostnad är ett begrepp som
används inom kostnadsutjämningssystemet.
Det innebär att det inte är samma jämförelsekommuner för alla områden utan beroende på
verksamhet är det olika kommuner som jämförs. Vi jämför oss alltså med de kommuner som
liknar oss mest just för den verksamheten. Trots att vi kan söka ut de kommuner/landsting som
liknar oss mest är det ändå inte helt säkert att det blir en adekvat jämförelse då ö-läget ju inte
finns som en faktor hos andra. Följande avvikelser och merkostnader kan ses som indikationer.
Verksamhet

Gotland
(kostnad, kr)

Kostnad hos strukturellt
liknande kommuner/
landsting

Avvikelse
(kr)

Avvikelse
(%)

Merkostnad
Gotland 2015,
mnkr

Förskola kr/barn

151 336

137 935

13 401

10%

34,7

Grundskola kr/elev

118 228

99 720

18 508

19%

94,7

Fritidshem kr/barn

36 372

25 601

10 771

42%

26,5

Gymnasium kr/elev

132 277

113 859

18 418

16%

31,7

55 369

59 439

-4 070

-7%

-57,2

Insatser för personer med
funktionsnedsättning kr/inv.

6 546

6 820

-274

-4%

-15,7

IFO kr/inv.

4 332

3 721

611

16%

35,1

15 856

14 604

1 252

9%

71,8

Primärvård kr/inv.

3 816

4 330

-514

-12%

-29,5

Psykiatri kr/inv.

2 265

2 065

200

10%

11,5

627

638

-11

-2%

-0,6

Äldreomsorg kr/inv. 65+

SUMMA
Nettokostnad
Somatisk vård kr/inv.

Tandvård kr/inv.
SUMMA

203,0

Jämförelse kommuner förskola: Norrtälje, Hässleholm, Piteå, Hudiksvall, Karlskoga, Sandviken, Motala
Jämförelse kommuner skolbarnomsorg: Norrtälje, Hudiksvall, Falkenberg, Sandviken, Piteå, Ängelholm Västervik
Jämförelse kommuner grundskola: Skövde, Norrtälje, Östersund, Kalmar, Västervik, Luleå, Karlshamn
Jämförelse kommuner gymnasium: Karlskrona, Varberg, Lidingö, Skövde, Allingsås, Norrtälje, Trelleborg
Jämförelse kommuner äldreomsorg: Hässleholm, Nyköping, Örnsköldsvik, Falkenberg, Ängelholm, Varberg,
Uddevalla
Jämförelse kommuner LSS: Falun, Norrtälje, Trollhättan, Nyköping, Lidingö, Landskrona, Mölndal
Jämförelse kommuner IFO: Hässleholm, Mölndal, Östersund, Kalmar, Norrtälje, Sollentuna, Nyköp
Jämförelse landsting: Jämtland, Bleking, Kalmar, Norrbotten, Västernorrland, Västmanland, Gävleborg
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När Region Gotland jämförs med dessa kommuner ser bilden lite annorlunda ut än vid
jämförelse med kommungrupp. Kostnaden per elev för grundskolan och gymnasieskolan ligger
båda ca 18 000 kronor över genomsnittet för de liknande kommunerna. Det innebär en total
merkostnad på drygt 125 miljoner kronor.
För förskolan och fritidshem ligger kostnaden per inskrivet barn 13 respektive 11 000 kronor
över snittet, det indikerar en merkostnad på cirka 60 miljoner kronor.
Sammantaget ger det en uppskattad merkostnad på cirka 185 miljoner kronor.
Kostnaden för äldreomsorgen är 7 procent lägre än de liknande kommunerna vilket gör att
Gotland har en kostnad som är ca 60 miljoner lägre än liknande kommuner.
Kostnadsbilden inom sjukvården ser lite annorlunda ut än vid en jämförelse med ett vägt
medelvärde för alla landsting. Vi lägger mer resurser på den somatiska vården än de andra
landstingen men mindre på primärvård. Primärvården har en nettokostnad som är 12 procent
lägre än ”liknande” landsting. De senaste två åren har kostnaderna för psykiatri stigit kraftigt så
att Gotland nu ligger 10 procent över genomsnittskostnaden för liknande landsting. Under 2014
och 2015 har kostnaderna ökat med cirka 15 procent per år jämfört med snittet i riket där
kostnaderna för psykiatri ökat med cirka 2 procent. Sammantaget ger det en nettokostnad för vår
hälso- och sjukvård som är ca 50 mnkr högre än om vi haft samma kostnadsbild som ”liknande
landsting”.
Jämförelse med standardkostnad (referenskostnad)

Den här tabellen redovisades av SKL i samband med att slutrapporten från analysgruppen
presenterades. Den visar den faktiska nettokostnaden(utfallet) för respektive verksamhet i
jämförelse med den standardkostnad som är uträknad för Gotland i utjämningssystemet.
Standardkostnaden anger förväntad kostnad i en kommun givet ålder, behov och
produktionsförhållanden vid genomsnittlig ambition och effektivitet.
I tabellen visas även utfallet för 2014 som redovisades av SKL. Bilden 2015 är i princip
densamma som tidigare år, det vill säga att avvikelsen mellan standardkostnad och verklig
kostnad är hög inom förskola, fritidshem och skola, sammanlagt 239 miljoner kronor, hög inom
individ och familjeomsorgen, låg inom äldreomsorg och LSS och något högre för hälso- och
sjukvård.
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För
skola

Fritids
hem

Grund
skola

Gymnasie
skola

Äldreo
msorg

Individ- och
familjeomsor
g

LSS

Hälso- och
sjukvård

Nettokostnad
Gotland kr/inv

6 191

1 482

11 001

4 057

11 799

4 154

4 051

27 652*

Standardkostna
d kr/inv

4 818

1 061

9 212

3 487

11 980

3 245

4 438

25 566

Skillnad kr/inv

1 373

421

1 789

570

-181

909

-387

2 086

Skillnad,
mnkr

78,8

24,2

102,7

32,7

-10,4

52,2

-22,2

119,7

113,0

46,1

-3,9

48,0

-22,2

48,0

19,4

16,3

-1,5

28,0

-8,7

8,2

22,4

23,5

-0,6

26,1

-9,0

3,4

Skillnad, mnkr
2014
Avvikelse
procent
Avvikelse
procent 2014

93,6
28,5
27,9

39,7

*OBS nettokostnad hälso- och sjukvård exklusive tandvård eftersom inte tandvård ingår i utjämningssystemet

Nedanstående diagram visar nettokostnadsavvikelse totalt exklusive LSS för alla Sveriges
kommuner. Gotland är stapeln vid pilen. Det är 10 kommuner som har en högre avvikelse totalt.
I siffrorna ingår verksamheterna förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg
samt individ och familjeomsorg.

Förskola och fritidshem

Kostnaden för förskolan på Gotland är 28,5 procent högre jämfört med standardkostnaden. Det
motsvarar 79 mnkr. Från och med 2015 har förskola och fritidshem delats upp i
utjämningssystemet. Kostnaden för fritidshem är 39,7 procent högre än standardkostnaden. Det
motsvarar 24 miljoner kronor. Sammanlagt är alltså kostnaden för barnomsorg och fritidshem
103 mnkr högre än standardkostnaden vilket motsvarar 1 794 kronor per invånare. Samma
jämförelse förra året visade att merkostnaden var 94 mnkr.
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Endast 7 kommuner har högre avvikelse jämfört med standardkostnad när det gäller förskola än
Gotland. Norrtälje t.ex. som är den kommun som är mest lik oss när det gäller förskola har en
avvikelse mot standardkostnad på 9,0 procent. När det gäller fritidshem har 28 kommuner högre
avvikelse och Norrtäljes avvikelse är -22 procent, dvs. lägre än standardkostnad.
Grundskola

Om man jämför den faktiska nettokostnaden för grundskolan med standardkostnaden så visar
det sig att Gotland ligger 19,4 % högre. Det motsvarar cirka 103 miljoner kronor.
Delmodellen för grundskola tar hänsyn till ”produktionsförutsättningar” som t.ex. tätortsgrad.
Det är 12 kommuner av 290 som har en större avvikelse jämfört med standardkostnad än
Gotland när det gäller grundskola.
Gymnasieskola

Nettokostnaden per invånare på Gotland ligger 16,3 procent över standardkostnaden för
gymnasieskola, vilket motsvarar en merkostnad på 33 mkr.
Det är 30 kommuner som har en högre avvikelse jämfört med standardkostnad än vad Gotland
har.
Äldreomsorg

Nettokostnaden för äldreomsorg ligger 1,5 procent under den beräknade referenskostnaden för
äldreomsorg vilket motsvarar ca 10 miljoner kronor.
Individ- och familjeomsorg

Nettokostnaden per invånare för IFO ligger 28 procent över standardkostnaden vilket motsvarar
en merkostnad på 52 mnkr. Det är 33 kommuner som har en högre avvikelse jämfört med
standardkostnad.
LSS

Utjämningssystemet för LSS kostnader ingår inte i det ordinarie kostnadsutjämningssystemet men
har samma principiella uppbyggnad. Kommuner som har en beräknad strukturell kostnad som
överstiger genomsnittet i riket erhåller ett utjämningsbidrag från staten. Bidraget finansieras med
en utjämningsavgift till staten som betalas av kommuner med en beräknad strukturell kostnad för
verksamheten som understiger genomsnittet i riket.
De faktorer som LSS utjämningen grundar sig på är till viss del påverkbara för kommunerna
vilket inte är fallet i de andra delmodellerna.
Nettokostnaden för Region Gotland är lägre än genomsnittet i riket vilket innebär att vi betalar
till systemet.
Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdens nettokostnad per invånare steg med 9,2 procent mellan 2014 och 2015.
Avvikelsen mot standardkostnad är 8,2 procent och motsvarar 120 mnkr.
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Bilagor
•

Investeringsbudget 2017-2018 samt plan 2019-2021

•

Fördjupning kostnadsjämförelser, utveckling över tid

•

Cirkulär 16:51 Budgetförutsättningar för åren 2016 – 2020

•

Ekonominytt 14/2016 Planeringsförutsättningar för åren 2016 – 2020

•

Bilder från presentation av Region Gotlands ekonomiska läge av SKL:s analysgrupp
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höst 2016

5 000
800
7 000

9 800
11 800

11 900

Summa RS/LK

RS/Serviceförvaltningen

0

2 600

Summa RS/SF

Investeringar i lokaler

17 200

5 200

2 700
1 000

2 600

Wisbygymnasiets kök
Obs ny Wisbygymnasiet norr
Havdhem skolas kök
Strandgärdets kök
Högbyskolans kök
Mottagningskök
Stånga skolans kök
Öja skolas kök
Vänge skola
Lärbro skolas kök
Café Korpen
Summa lokaler

16 700

3 700

0

3 000
8 000
11 000

3 000
7 000
10 000

IT-investeringar

Reinvesteringar av IT-infrastruktur
PC- som tjänst
Summa IT investeringar

2 000

2 000

Pott

Maskiner, inventarier

7 100

0
1 200

2 000

Teknisk plattform
E-tjänster inkl e-hälsa
Digital långtidslagring/ e-arkiv
HR-system
Diarie-/dokumenthantering
Informationssäkerhetsverktyg (LIS)
Nytt Office-paket
Intranätuppgradering
Summa IT investeringar

IT-investeringar

100

100

Förslag 2017

Beslutad
budget 2017

Pott

Maskiner, inventarier

RS/Ledningskontoret

Nämndernas investeringar 2017-2021

-500

100
1 000
-2 600
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 500

0
1 000
1 000

0

Sida 1

-4 800

-2 000
1 200
0
0
0
0
-4 800
800
-4 800

0

Förändring

19 100

6 100

2 200
0
1 000

2 900

3 000
8 000
11 000

2 000

2 100

2 000

2 000

100

Plan 2018

21 600

7 600
1 000
0
0
0
0
0
8 600

3 000
8 000
11 000

2 000

4 100

4 000

2 000

2 000

100

Plan 2019

21 400

2 800
1 400
650
3 000
550
8 400

3 000
8 000
11 000

2 000

2 100

2 000

0

2 000

100

Plan 2020

13 000

0

3 000
8 000
11 000

2 000

10 300

10 200

500
5 500

2 000
1 000
1 200

100

Plan 2021

91 800

25 700

2017-2021

Investeringar 2017-2021

Tekniska nämnden

1 000
500
1 500

Utveckling Visby
Utveckling serviceorter inkl hpl
Summa kollektivtrafik

Kollektivtrafik

22 500
28 100

5 000

600

Ospec gator o vägar
Beläggningsprogram
Trafiksäkerhetsåtg enl LTP
Enkelt avhjälpta hinder
Säkra skolvägar
Cykelplan Visby
Belysn åtgärdsprogram
Visborg infrastruktur park
Lekutrustning
Murgrönan Aktivitetspark
Bad & besökpl uppr & förändr
Enskilda vägar förbättrin
Utveckling serviceorter
Upprustning parker ospec
Reinvestering belysning
Innerstadsutveckling
Upprustning park.hus Dovhjorten (Åhlens)
Reinvestering kvarnar, Lågan och Kärringen
Stadsmiljö maa kryssningskaj. Vägv, toa, skylt
Kapacitetsförbättringar solbergagatan
Investeringsram
Summa mark- och stadsmiljö

Mark- och stadsmiljö

Pott

Teknikförvaltningen

0
0
0

13 400

300
2 000
1 300
500
0
0
5 000
0
0
0
1 000
400
0
500
500
0
800
500

600

-1 000
-500
-1 500

Sida 2

300
2 000
1 300
500
0
0
0
0
0
0
1 000
400
0
500
500
0
800
500
0
0
-22 500
-14 700

0

1 000
500
1 500

18 300
66 100

38 000

4 200

5 000

600

1 000
500
1 500

22 500
23 100

0

600

1 000
500
1 500

22 500
23 100

0

600

1 000
500
1 500

22 500
23 100

0

600

6 000

148 800

Investeringar 2017-2021

Slite deponi
Återvinningscentraler
Avveckl spilloljedepå Gute
Roma avfallsanläggning
Hygienisreniningsanläggning, Fårö
Insamling
ÅVS Visby, Hemse
Slammtömningsplatser ARV
Farligt avfallsanläggning, skarphäll
Summa avfall

Avfallshantering

Ledningsutb ospec
Sanering VA-ledn nät
Vatten regionala nätet
Ombyggnad vattenverk
Omb avloppsreningsverk
Klintehamn avl ren verk
VA-ledn Visborg övertagande
Fårösunds avlreningsverk
Lärbro Slite vattenledning
Lickershamn vattenverk
Gotlands vattenförsörjning
Gnisvärd VA-utbyggnad
Roma kyrkby VA
VA-ledning Burgsvik - Klintehamn
Reinvesteringar VA-anläggning
Visby Annelund avloppsp
Avsaltningsverk Kvarnåkershamn
Vattenförsörjning Lojsta och Fårö
Summa VA

Investeringar i affärsdrivande verksamhet
VA-verksamhet

2 000

5 000

119 000

98 600

2 000
0
0
0

1 500
50 000

1 500
16 000

2 000
1 000
1 000
1 000

3 000
5 000
2 000
2 000
2 000
20 000
0
5 000
0
0
20 000
3 500
5 000
0

2 000
5 000
2 000
2 000
2 000
20 000
3 600
5 000
2 500
3 500
20 000
3 500
5 000
5 000

0
-1 000
-1 000
-1 000
0
0
0
0
0
-3 000

1 000
0
0
0
0
0
-3 600
0
-2 500
-3 500
0
0
0
-5 000
0
0
34 000
0
20 400

Sida 3

10 000
50 000

28 300
41 000

40 000
4 000
100
100
1 000
500
500
1 000
1 000
48 200

20 000
1 000
100
0
1 000
0
500
500
0
23 100

136 000

45 000
5 000

45 000
5 000

75 000
7 000
256 300

4 000
10 000
2 000
5 000
5 000

4 000
10 000
2 000
5 000
5 000
24 000
0
5 000
0

20 000
1 000
0
100
900
0
0
0
0
22 000

135 000

49 000

60 000

4 000
10 000
2 000
5 000
5 000

20 000
2 000
0
0
0
0
0
0
0
22 000

76 000

50 000

0

4 000
10 000
2 000
5 000
5 000

117 300

722 300

125 000

Investeringar 2017-2021

Hamnverksamhet (affärsdrivande )

0
10 000
12 400
22 400

15 000
10 000
0
25 000

8 000
8 000

OVK
Investeringar för fastighetsägaransvar
Reservvattentäkt vBy lasarett
Reservkraft Visby lasarett
Summa fastighetsförvaltningavd

Fordon och maskiner reinvesteringar (pott)
Totalt investeringar fastighetsförvaltningsavd.

331 200
227 600
103 600

Totalsumma teknikförvaltningen

varav anslagsfinansierad verksamhet
varav affärsdrivande (VAA) exkl hamn

Gata-park

Fastighetsförvaltningsavd

165 000

146 300
121 000

267 300

8 000
8 000

102 500

46 000

1 500

Summa hamnar

1 500
40 000
3 000

56 500

3 500

51 000
2 000

45 000

2 000
40 000
3 000

120 000

117 000
3 000

Förbättringsåtgärder övriga hamnar
K-hamn muddring vändzon och inre hamn
Logistikytor hamnområdet
RoRo ramp och dykdalb (reservhamn)
Servicebyggnad i Rone toalett/dusch för Central Baltic/ 1:1 medel
Kappelshamn
Rensmuddring Ronehamn
Summa hamnar anslagsfinansierad

Hamnverksamhet (anslagsfinansierad )

Kryssningskaj
Förbättringsåtgärder Visby hamn
Visby rep. Spont kaj anl.
Underhåll tak och fasad terminal
Landanslutning, el. Fl 5,6,7. Miljödom
Ombyggnad terminal - nytt avtal 2017-2027
Byte av rulltrappor, Hamnterminalen
Summa hamnar affärsdrivande

Sida 4

-81 300
17 400

-63 900

0
0

12 400
-2 600

-15 000
0

-62 500

-500
0
0
0
1 500
0
0
1 000

-66 000
-1 000
0
0
3 500
0
0
-63 500

132 800
304 500

437 300

10 000
10 000

37 000

15 000
10 000
12 000

68 600
159 100

227 700

10 000
10 000

25 000

15 000
10 000

9 000

0
3 000

2 000
6 700
18 200

1 000
0
2 000
0
0

6 000

0
2 000
4 000
0
0
0

2 000
0
2 000
0
700

11 500

1 000
2 000
5 000
1 000
0
2 500

77 600
157 000

234 600

10 000
10 000

25 000

15 000
10 000

18 000

0
12 000

2 000
0
2 000
8 000
0

6 000

0
2 000
4 000
0
0
0

78 600
98 000

176 600

10 000
10 000

25 000

15 000
10 000

19 000

0
12 000

2 000
0
0
10 000
0

7 000

0
2 000
5 000
0
0
0

503 900
839 600

1 343 500

48 000

134 400

166 700

79 700

87 000

Investeringar 2017-2021

Tekniska nämnden

Summa TN/SBF

800

Summa BN/SBF

200

200

Pott

Summa MHSN/SBF

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

800

Pott
Mätinstrument GIS

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Byggnadsnämnden

4 000

4 000

Brandutrustning
Övningsplats
Släckbilar
First responder
Lastväxlare, renovering stegbil
Persontransport
Ledningsfordon
Investeringsram

Räddningstjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

200

200

800

800

4 000

300

1 500
1 500
700
0

0

0

0

0
0

0

1 500
1 500
700
0
0
300
0
-4 000

Sida 5

200

200

1 800

600
1 200

4 000

1 000

1 500
1 500

200

200

700

700

7 700

500
1 000

1 500
0
4 700

200

200

700

700

200

200

700

700

3 500

2 000

1 000

2 500

1 500

1 500

1 000

4 700

21 700

Investeringar 2017-2021

Barn- och utbildningsnämnden

6 000

Summa maskiner&inventarier

IT-investeringar

Summa barn- och utbildningsnämnden

Summa IT investeringar

IT-undervisning
IT-lärplattor
IT-administration

14 500

2 300
3 500
700
6 500

4 000

Pott enl plan
Törnekvior förskola, utrustning
Kulturskola
Tofta förskola
Förskolepaviljonger utrustning
Skolapaviljong utrustning

Maskiner, inventarier

2 000

2 000
2 000

Mindre verksamhetsanpassningar (pott)

Övriga byggnads- och anläggningsinv.

Lyckåkerskolan
Förskolebuss
Ram
Summa lokaler

Alleskolan/Humlegårdsskolan
Hackspetten, anpassning
Hackspetten, skolgård
Hackspetten, matsal,slöjd,idrott
Hackspetten, förskola
Väskinde förskola, Lunden
Romaskolan paviljong
V-hejde, Vibble, Wisborg förskola

A7/Törneqvior förskola
Förskoleplatser
Förskoleplatser i pav. Roma
Förskoleplatser i pav. Väskinde
Västerhejde/visborg/vibble skola

Investeringar i lokaler

44 700

4 000
7 000
1 200
12 200

10 000

4 000
2 000
2 000

2 000

22 500

1 000

1 000

1 500
0

0

15 500
2 000
1 500
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30 200

1 700
3 500
500
5 700

0
2 000
2 000
0
0
0
4 000

0

15 500
2 000
1 500
0
0
0
1 500
0
0
1 000
0
0
0
1 000
0
-2 000
20 500

23 500

0
0
0
0

86 000

0
0
0
0

6 000

0

0

6 000

4 000

2 000

80 000

10 000

60 000
10 000

0

4 000

2 000

17 500

3 000

10 000

3 500

0
1 000

0

116 000

0
0
0
0

6 000

0

4 000

2 000

110 000

30 000

60 000
20 000

0

2 000

0

2 000

0

2 000

0

272 200

230 000
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Gymnasie- och vuxenutbild.nämnd

3 000
3 000

Återanskaffning / Inventarier (pott)

IT-investeringar

Summa socialnämnden

Pott
Summa IT investeringar

5 000

0

3 000
3 000

Larm SÄBO
Upprustning grpbostäder
Mindre verksamhetsanpassningar (pott)
Summa bygg&anläggning

Bygg- och anläggning

2 000
2 000

Pott, övrigt
Summa maskiner&inventarier

Maskiner, inventarier

Socialnämnden

Summa gymnasie och vuxenutbild.nämnd

Summa maskiner&inventarier

13 300

300

Summa IT investeringar

Maskiner, inventarier

300

7 500
2 500
10 000

IT-kringutrustning, förvaltningsspecifikt
Lärardatorer, gymnasiet
Lärardatorer, vuxenutbildning
Lärardatorer, folkhögskola
IT-lärplattor, vux
AV + nät-Utrustning nya Sävehuset

IT-investeringar

Summa lokaler

Folkhögskolan
Wisbygymnasiet Norr

Investeringar i lokaler

5 000

0
0

3 000
3 000

0

2 000
2 000

15 500

3 000
3 000

0
200
500
500
900
400
2 500

7 500
2 500
10 000

0

0
0

0
0
0
0

0
0

2 200

0
0

0
-300
200
500
500
900
400
2 200

0
0
0

Sida 7

4 500

1 000
1 000

0
0
3 000
3 000

500
500

3 200

3 000
3 000

200

0
200

0

0

4 500

1 000
1 000

0
0
3 000
3 000

500
500

3 200

3 000
3 000

200

0
200

0

4 500

1 000
1 000

0
0
3 000
3 000

500
500

3 200

3 000
3 000

200

0
200

0

4 500

1 000
1 000

0
0
3 000
3 000

500
500

3 200

3 000
3 000

200

0
200
0
0

0

23 000

28 300
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

32 400

Summa hälso och sjukvårdsnämnden

432 000
103 600
328 400
117 000

varav affärsdrivande (VAA) exkl hamn
varav anslagsfinansierat

varav kryssningskaj exkl infrastruktur
varav kryssningkaj infrastruktur

1 500

Summa kultur- och fritidsnämnden

Investeringsbudget totalt

1 500

Pott
Nytt badhus
Meröppet bibliotek
A7 hallen, ombyggnad omkl.rum
A7 hallen, ventilation

Kultur- och fritidsnämnden

14 400

Enheten för akut omhändertagande
Rehabenheten Korpen
Primärvård
IVA
Reservkraft Visby lasarett
AMV Förlossning, BB, gyn
Summa bygg&anläggning
12 400

2 000

Bygg- och anläggning

Mindre ombyggnader (pott)
Psykiatri slutenvård

51 000

121 000
274 900

395 900

3 000

1 500
1 500

31 600

0
10 000
13 600

2 000
1 600

0
0

3 000
15 000
18 000

3 000
15 000
18 000

0
0

0

0

Pott
Summa IT investeringar

IT-investeringar

MRT-utrustning
Skelett undersökningsutrust, rtg
Inventarier i pott (lokaler)
Övrig medicinteknisk utrustning
Summa maskiner&inventarier

Maskiner, inventarier

Sida 8

-66 000

17 400
-53 500

-36 100

1 500

0
1 500
0
0
0

-800

0
1 600
0
0
0
0
-12 400
10 000
-800

0
0

0
0
0
0
0

1 000
38 000

304 500
242 200

546 700

5 000

0
0

159 100
249 600

408 700

2 000

500

500
3 000
0

1 500

51 000

27 000

20 000
0
2 000
0

5 000

1 000
1 000

5 000
3 000
15 000
23 000

1 500

46 000

27 000

5 000
0
20 000
0
2 000

1 000
1 000

3 000
15 000
18 000

0

0
0

157 000
277 700

434 700

1 500

0

1 500

48 000

0
0

98 000
163 500

261 500

1 500

0

1 500

46 000

27 000

20 000

1 000

24 000

2 000

5 000

1 000
1 000

3 000
15 000
18 000

16 000
2 000

5 000

1 000
1 000

5 000
3 000
15 000
23 000

52 000
38 000

839 600
1 207 900

2 047 500

13 000

222 600

Investeringar 2017-2021

Bilaga 2

Bilaga 2: Kostnadsjämförelser, utveckling över tid
Fördjupningen är indelad olika verksamhetsområden och diagrammen illustrerar
kostnadsutvecklingen de 10 senaste åren. Jämförelse har gjorts med både kommungrupp, liknande
kommuner och genomsnittet i hela riket. Syftet är att titta på förändringar över tid för att se om
kostnaden på Gotland verkar röra sig på samma sätt som i riket eller om det finns skillnader. Syftet är
också att över en lång tid se om kostnadsläget varierar eller om det verkar vara relativt konstant.
Genom att också analysera volymutvecklingen kan man få en bild av strukturella rörelser och säga
något om effektiviteten ökat eller minskat.
Kostnadsjämförelser inom kultur och fritidsområdet finns med som en indikation på hur det kan se ut
i övriga landet. Det är svårt att dra några slutsatser av att jämföra kostnader inom de områdena då det
finns en hög grad av frivilligt åtagande i de verksamheterna. Det är mer ett konstaterande om hur det
ser ut.
Förskola

Kostnaden per inskrivet barn i förskolan på Gotland ligger högre än de grupper som jämförs under
hela tioårsperioden. Från år 2006 har kostnaden per inskrivet barn ökat med i genomsnitt 4,8 procent
per år, motsvarande siffra i riket är 3,7 procent. Ökningen mellan 2014 och 2015 var på Gotland 3,7
procent, rikets ökning var 4,5 procent.
Antal inskrivna barn per årsarbetare i den kommunala förskolan är 4,4 på Gotland jämfört 5,3 i snitt i
hela riket. Över tid har antal barn per årsarbetare legat i stort sett still, det var 4,6 barn per årsarbetare
på Gotland 2006. Utvecklingen i riket ser också likadan ut med ett snitt på 5,1 barn per årsarbetare
2006. Barngruppernas storlek har också varit i princip oförändrad över tid i riket. Det finns i snitt 16,7
barn per avdelning i riket 2015, på Gotland är den siffran 15,4 och sjunkande. (2006 var det 17,3 barn
per avdelning på Gotland)
Förskola kr/inskrivet barn 1-5 år
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Andelen barn i förskolan har stigit från 2006 då den låg på 81 procent till idag då 89 procent av alla 1-5
åringar är inskrivna i förskola. Antalet barn i förskola har sedan 2006 ökat från 2 137 till 2 590 år
2015. En ökning med 21 procent. Om man slår ut det per år så är ökningen drygt 5 procent vilket är
mer än kostnadsökningen. Av det skulle man kunna dra slutsatsen att effektiviteten har ökat men
eftersom även vistelsetiden spelar in så går det inte riktigt att dra den slutsatsen.
Tätortsgrad

En jämförelse har gjorts med alla Sveriges kommuner för att se om tätortsgrad spelar någon roll för
kostnaden per inskrivet barn i förskolan. Resultatet visas i diagrammet nedan, varje prick är en
kommun och den gula, lite större, pricken är Gotland. Det verkar inte finnas något samband. För att
något samband ska föreligga så ska korrelationen vara minst 5 procent.

Fritidshem

Kostnad per inskrivet barn inom skolbarnomsorgen var lägre 2015 än 2006. Man kan se i diagrammet
att kostnaden per barn sjunker stadigt från 2009 och framåt.
Fritidshem kr/inskrivet barn 6-12 år
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Källa: SCB

Antalet inskrivna barn har sedan 2006 ökat med 27 %. År 2010 var 2 287 barn inskrivna på
fritidshem, år 2015 var det 2 459. Antalet barn har varierat mellan åren, som lägst var det 1 886 barn
inskrivna år 2008. Andelen barn som är inskrivna på fritidshem är högre på Gotland än i riket, 60 %
av barnen mellan 6-12 år jämfört med 53 % i genomsnitt i riket.
Att antalet barn var lågt 2008-2009 syns även på kostnadskurvan som då sköt i höjden.
Då kostnaden per inskrivet barn i princip är oförändrad sedan 2005 men antalet barn fler, indikerar en
ökad effektivitet. Då ett barn även i skolbarnomsorg precis som i förskolan behöver omsorg olika
länge skulle man kunna hävda att slutsatsen är osäker. I det här fallet är dock kostnadsminskningen så
pass tydlig.
Antal inskrivna barn per årsarbetare är 20 år 2015 på Gotland jämfört med 23 i genomsnitt i riket.
Gapet mellan Gotland och riket är mindre nu än tidigare. Det var 13 inskrivna barn per årsarbetare på
Gotland år 2006 jämfört med 19 i riket.
Tätortsgrad

Även för fritidshem har en jämförelse gjorts med alla Sveriges kommuner för att se om det verkar
finnas något samband mellan tätortsgrad och kostnad för fritidshem. Den här kurvan indikerar att det
faktiskt finns ett samband om än svagt. Ju högre tätortsgrad desto lägre skolbarnomsorgskostnader.

Grundskola

Inom grundskolan har kostnadsutvecklingen per elev varit 4,9 procent per år i snitt sedan 2006. I riket
har kostnadsutvecklingen varit i snitt 3,8 % per år de tio senaste åren.
Antalet barn mellan 7-15 år har sjunkit under perioden. Det fanns 6 169 barn i den åldersgruppen år
2006 och 2015 fanns det 5 159 barn.
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Om elevantalet sjunker och den totala kostnaden är oförändrad stiger naturligtvis kostnaden per elev.
Det skulle kunna tyda på att organisationen ställts om när elevantalet sjunkit.
Grundskola kr/elev
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Tätortsgrad

Även för grundskolan har en jämförelse för att se om det finns något samband mellan tätortsgrad och
kostnad per elev. Det ser även inom grundskolan precis som för fritidshem ut som om det finns
samband med tätortsgrad. Ju högre tätortsgrad desto lägre kostnad per elev i grundskolan. Gotland är
den gula, lite större, pricken.
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Gymnasieskola

Inom gymnasieskolan har kostnadsutvecklingen räknat som kostnad per elev under perioden 20062015 varit i snitt 3,4 procent vilket är lägre än riket (3,7 procent). Antalet elever har minskat med 983
från 2006 till 2015. Det har naturligtvis ställt stora krav på organisationen att ställa om.
Gymnasieskola - kostnad per elev, kr
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I den här jämförelsen finns alla utbildningsanordnare med dvs. även friskolor. Det är alltså Region
Gotlands kostnad för gotländska ungdomars gymnasieutbildning oavsett om de går i kommunal
gymnasieskola eller friskola på Gotland eller i någon annan kommun.
Kostnaden per elev är hög jämfört med både rikets genomsnitt och liknande kommuner men lägre än
kommungruppen. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har tidigare framfört att det är svårt att
jämföra Gotland både med kommungruppen och med andra kommuner som liknar oss rent
strukturellt med tanke på att det är långt för en gotländsk ungdom till nästa gymnasieskola i
närliggande kommun. Snitt antal gymnasieelever i kommungruppen är 457 så även ur den aspekten är
det svårt att jämföra med kommungruppen. De kommuner som enligt modellen likhetsutsökta
kommuner liknar oss i 2015 års jämförelse är Karlskrona, Varberg, Lidingö, Skövde, Allingsås,
Norrtälje samt Trelleborg. De kommunerna har ett snitt på 1 673 elever år 2015 vilket mer liknar
Gotlands elevantal.
Äldreomsorg

Kostnaden för äldreomsorg per invånare över 65 år har ökat med i snitt 2,0 procent per år sedan
2006. Rikets kostnadsutveckling har varit 1,1 procent.
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Äldreomsorg kr/inv 65-w år
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Andelen människor 65 år och äldre är på Gotland 24,5 (14 041 personer) och ett riksgenomsnitt är
23,2. Gotland har en ökande andel människor över 65 år. År 2000 var andelen människor över 65 år
17,8 vilket motsvarade 10 220 personer. Andelen människor över 65 år stiger i hela Sverige men inte
riktigt lika mycket som på Gotland.
Av alla invånare 65+ är det 10,7 procent som har beviljad hemtjänst eller bor permanent i särskilt
boende. Motsvarande andel i riket är 11,4 procent. Att andelen är relativt likt riket samtidigt som
Gotland har en kostnad per invånare över 65 år som ligger lägre än riket skulle kunna indikera ett
kostnadseffektivt omhändertagande.
För att fördjupa analysen lite omkring äldreomsorgskostnader kan man titta på kostnaden för
hemtjänst och särskilt boende var för sig. I tabellen syns tydligt att kostnader för insatser i ordinärt
boende ligger något över genomsnittet medan kostnaderna för särskilt boende ligger mycket under.
Raden varav kostnad för hemtjänst visar att hemtjänstinsatserna har en lägre kostnad än liknande
kommuner, kommungruppen och riksgenomsnittet. Övriga typer av kostnader som ingår i ordinärt
boende är kostnader för korttidsvård, dagverksamhet i ordinärt boende samt övriga kostnader i
ordinärt boende. Det går inte inom ramen för den här rapporten att uttala sig om vad
kostnadsskillnaderna för ordinärt respektive särskilt boende beror på, mer än att konstatera hur det
ser ut.
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Gotland

Turism- och
besöksnäringskommuner

Liknande kommuner

Riket

Kostnad ordinärt boende
äldreomsorg, kr/inv 65+

24 800

26 303 (+1 503)

24 075 (-725)

24 382 (-418)

Varav kostnad för
hem tjänst kr/ inv 65+

18 497

20 687 (+2 190)

18 726 (+229)

19 020 (+523)

Kostnad särskilt boende
äldreomsorg, kr/inv 65+

30 363

38 273 (+7 910)

34 685 (+4 322)

33 955 (+3 592)

Kostnad öppen
verksamhet
äldreomsorg, kr/inv 65+

206

340 (+134)

680 (+474)

734 (+528)

Siffrorna inom parentes är avvikelse jämfört med Gotland.

Hälso- och sjukvård

Nedanstående diagram visar nettokostnaden per invånare för all hälso- och sjukvård inklusive
tandvård och läkemedelskostnader. Nettokostnadsutvecklingen har i genomsnitt varit 4,4 procent per
år och 3,1 procent i liknande landsting och 2,5 procent i hela riket. Mellan 2012 och 2013 sjönk
nettokostnaderna med 3,5 % på Gotland men mellan 2013 och 2014 steg nettokostnaden med 7,8
procent och mellan 2014 och 2015 steg nettokostnaden med 9,1 procent.
Nettokostnad hälso- och sjukvård totalt inkl läkemedel kr/invånare
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I följande tre diagram visas nettokostnader för somatisk vård, primärvård och psykiatri för att
illustrera kostnadsutveckling och skillnader jämfört med riket.
Nettokostnad specialiserad somatisk vård exkl läkemedel kr/inv
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Individ- och familjeomsorg

Nedan följer ett antal diagram som visar kostnader för individ- och familjeomsorg de senaste 10 åren.
Kostnaden för IFO delas upp i barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd, familjerätt,
missbrukarvård samt övrig vuxenvård. Ingen djupare analys har gjorts men skillnader kan noteras.
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Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv
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Kostnad missbruksvård, kr/inv
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Kostnaderna för barn- och ungdomsvård har ökat ganska dramatiskt på senare år. Om man
undersöker de ingående komponenterna i den verksamheten så ser det ut som i diagrammet nedan.
Det visar sig att där Gotland sticker ut jämfört med riket är kostnader för familjehemsvård och
kostnader för öppna insatser för barn och unga.

10

Bilaga 2

Kostnad år 2015 för barn- och ungdomsvård uppdelad på olika områden
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Kostnadsutvecklingen inom familjehemsvård har varit kraftig de senaste åren, vilket bekräftar den bild
som framkommit vid andra uppföljningar.
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Kultur och fritid
Det här är tredje året kostnadsjämförelser inom kultur och fritidsområdet finns med i rapporten. Det
är svårt att jämföra kommuner med varandra inom det här området då ambitionsnivån är väldigt olika
och mycket är frivilligt åtagande. En annan faktor som gör jämförelser svåra är att kulturverksamhet
även finns inom landstingen och inom regioner och inte redovisas av kommunerna. Kostnaderna i
landstingen avser bland annat verksamhet vid länsteatrar, länsbibliotek och länsmuseer och bidrag ges
till bildningsförbund och föreningsliv på länsnivå. Trots detta finns ett värde i att veta hur
kostnaderna inom området ändå ser ut jämfört med övriga kommuner.
Gotland har över tid följt rikets genomsnitt när det gäller kulturverksamhet. När det gäller
fritidsverksamhet ligger nettokostnaden per invånare något under genomsnittet men med en ganska
stor ökning 2015 vilket troligen beror på nya sporthallen. Trots den satsningen ligger nettokostnaden
för fritidsverksamhet något under riksgenomsnittet.
Nettokostnad kulturverksamhet kr/inv
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Budgetförutsättningar för åren 2016–2020
I detta cirkulär presenterar vi:
• Ny skatteunderlagsprognos
• Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer
• Preliminärt taxeringsutfall september
• Ny befolkningsprognos
• Preliminär kostnadsutjämning 2017
• Ny statsbidragsram
• Preliminärt utfall i LSS-utjämningen år 2017
• Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex
• Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag
Jämfört med den prognos SKL presenterade i augusti är skatteunderlaget reviderat.
Bedömningen av år 2015 grundas fortfarande på det preliminära taxeringsutfall som
Skatteverket presenterade den 8 september.
Jämfört med den prognos SKL presenterade i augusti (cirkulär 16:45) är prognosen för
2016 är uppreviderad till följd av att vi nu räknar med en större ökning av arbetade
timmar medan utveckling 2017–2019 är nedreviderad som en konsekvens av nedjusterad timlöneutveckling.

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
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Konjunkturell balans för första gången på åtta år
Den svenska ekonomin har i år nått konjunkturell balans och konjunkturen fortsätter
stärkas in i nästa år. Det innebär ökningstal för BNP, sysselsättning och skatteunderlag
som är starkare än normalt. På längre sikt ser det inte lika ljust ut. Statens finansiella
sparande fortsätter samtidigt att förbättras och 2020 beräknas den offentliga sektorns
samlade finansiella sparande motsvara 1,0 procent av BNP. Det ger ett visst utrymme
för överföringar från staten till kommunsektorn.
Den svenska ekonomin har under de senaste två åren utvecklats väl, med en snabbt
stigande produktion och sysselsättning parallellt med en vikande arbetslöshet. Den
svenska ekonomin har därmed återhämtat det fall i resursutnyttjandet som skedde i
samband med finanskrisens utbrott hösten 2008.
Den relativt starka tillväxten har varit möjlig trots en svag utveckling i omvärlden.
BNP på de främsta svenska exportmarknaderna ökade sammantaget med endast 1,8
procent respektive med 1,7 procent 2014 och 2015. Även i år beräknas tillväxten
stanna vid 1,7 procent. Det är en utveckling som är väsentligt svagare än historiskt och
anmärkningsvärd mot bakgrund av att konjunkturen förstärks och arbetslösheten i
flera länder går ned. Den fortsatt svaga utvecklingen internationellt innebär att det inte
blir någon större fart på svensk export. I år beräknas exporten (i kalenderkorrigerade
termer) öka med 3,2 procent och nästa år med 3,5 procent. Det är ökningar som ligger
en bra bit under historiska genomsnitt, trots att den svenska kronan under de senaste
åren försvagats med omkring 10 procent, vilket borde verkat stimulerande för svensk
export.
Det är i stället stark inhemsk efterfrågan som drivit på tillväxten i Sverige. Särskilt under de två senaste åren har inhemsk efterfrågan ökat mycket snabbt (2,9 respektive 4,0
procent 2014 och 2015). Ökningstalen är en bra bit över historiskt genomsnitt och i år
beräknas inhemsk efterfrågan växa ytterligare något snabbare.
Utveckling sammanhänger till stor del med snabbt växande investeringar. Men den inhemska efterfrågan har under senare tid också drivits på av en ytterligt stark utveckling av offentlig konsumtion. Såväl statlig som kommunal konsumtion ökar kraftigt,
inte minst i år, till följd av det stora antalet asylsökande. Trots att bedömningen av
asylmottagandet och inte minst bedömningen av antalet ensamkommande flyktingbarn
väsentligt justerats ned. Migrationsverket räknar nu (i sitt huvudalternativ) med
34 500 asylsökande för i år mot 100 000 i prognosen från februari. Prognosen för antalet ensamkommande flyktingbarn har justerats ned från 18 000 till 3 000. Även för
kommande år har prognoserna för antalet asylsökande och ensamkommande flyktingbarn justerats ned.
Färre asylsökande och färre ensamkommande flyktingbarn innebär att vår prognos för
storleken på offentlig konsumtion har skruvats ned. Statens finanser blir av detta skäl
väsentligt bättre än vad vi räknade med i april. För kommunsektorns del är bilden inte
lika tydlig. Trots färre asylsökande och inte lika stora ökningar av befolkningen har
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kommuner och landsting även i denna rapport uppenbara problem att få sina ekonomier att gå ihop åren bortom 2017. Förklaringen kan sökas i ett svagare skatteunderlag.
Sedan finanskrisen 2008 har pris- och löneökningstakten varit väsentligt långsammare
än under föregående åttaårsperiod. Trots att den svenska ekonomin nu nått konjunkturell balans är prisökningstakten en bra bit under de två procent som är satt som mål för
penningpolitiken. Också löneökningarna är, för konjunkturläget, relativt blygsamma.
Den genomsnittliga timlönen har ökat med 2,6 procent per år 2009–2015 enligt Konjunkturlönestatistiken. Vi räknar med att det definitiva utfallet 2016 hamnar nära genomsnittet för de senaste åren. Därefter antar vi att tilltagande brist på arbetskraft resulterar i successivt högre löneökningar.
Vår prognos avser totala timlöneökningar, det vill säga både avtalsenliga och löneökningar utöver avtal. Även förändringar i arbetskraftens sammansättning påverkar utfallet. Syftet med prognosen är att tillsammans med förändringen av antalet arbetade
timmar skatta lönesummans utveckling. Inte att skatta utfallet av kommande avtalsrörelse.
Vår bedömning är att prisökningstakten fortsätter stiga framöver, men att inflationen
beräknad med utgångspunkt från KPIF når 2 procent först en bit in på 2018. Därefter
förutsätts inflationen beräknad på detta sätt ligga kvar på denna nivå. Utvecklingen av
KPI kommer att skilja sig från detta till följd av efterhand allt högre räntor. Inflationen
beräknad enligt KPI når 2018 upp i 3 procent och ligger under 2019 och 2020 kvar
mellan 2½ och 3 procent.
För åren 2018–2020 har ingen egentlig prognos gjorts. Bedömningen för dessa år utgår i stället från antagandet om att den svenska ekonomin efter en kortare period av
högkonjunktur återgår till konjunkturell balans. Det gör att tillväxttalen för BNP åren
2018–2020 blir väsentligt lägre jämfört med åren 2015–2017 då konjunkturläget stadigt förbättrades. Utvecklingen åren 2018–2020 ligger mer i linje med hur BNP har
utvecklats historiskt.
Utsikterna för de offentliga finanserna ser betydligt ljusare ut nu än vad vi räknade
med i april. Slutåret för beräkningarna är de offentliga finanserna mer än 1 procentenhet bättre än de beräkningar vi presenterade i april. Förklaringen återfinns i förbättrade
statliga finanser i form av lägre utgifter. Merparten är lägre statlig konsumtion, men vi
räknar också med lägre transfereringar till hushållen tack vare mindre volymer i arbetsmarknadsåtgärder samt ett lägre sjuktal.
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Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin
Procentuell förändring om inte annat anges
2015

2016

2017

2018

2019

2020

BNP*

3,9

3,2

2,6

2,1

1,8

1,8

Sysselsättning, timmar*

1,0

2,0

1,4

0,7

0,4

0,5

Relativ arbetslöshet, nivå

7,4

6,8

6,7

6,6

6,6

6,4

Timlön, nationalräkenskaperna

3,3

2,3

2,9

3,1

3,4

3,4

Timlön, konjunkturlönestatistiken

2,5

2,6

2,8

3,1

3,4

3,4

Konsumentpris, KPIF-KS

0,6

1,2

1,6

1,9

2,0

2,0

Konsumentpris, KPI

0,0

1,0

1,8

3,0

2,6

2,7

Realt skatteunderlag

1,8

2,3

1,9

1,1

0,8

0,8

*Kalenderkorrigerad utveckling.

Skatteunderlagstillväxten kulminerar i år
I vår augustiprognos justerade vi ner prognosen för 2015 till följd av det preliminära
taxeringsutfall Skatteverket publicerade den 11 augusti. Vi ansåg då att en del uppgifter i taxeringsutfallet var motsägelsefulla, varför det var svårt att avgöra vilka delar av
skatteunderlaget som utvecklats svagare än beräknat. Det preliminära taxeringsutfall
som sedan har publicerats den 8 september ändrar inte den bilden. Det innebär att prognosen för 2015 är mer osäker än bedömningen för föregående år brukar vara så här
nära det slutliga taxeringsutfallet.
Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter
Procent respektive procentenheter
6
5
4
3
2
1
0
2014

2015
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Sysselsättning , timmar
Övrigt
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Timlön
Exkl. regeleffekter

Källa: Skatteverket och SKL.

Skatteunderlagsprognosen för åren 2016–2020 är baserad på den samhällsekonomiska
bild som sammanfattas här ovan och presenteras utförligt i Ekonomirapporten, oktober 2016. Den starka skatteunderlagstillväxten 2015 och 2016 beror framförallt på att
den pågående konjunkturuppgången har medfört stark ökning av arbetade timmar
båda åren (diagram 1). I år förstärks skatteunderlaget också av en relativt stor ökning
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av pensionsinkomsterna till följd av kraftigt positiv balansering av inkomstanknutna
pensioner.
Nästa år räknar vi med att konjunkturen förstärks ytterligare då konjunkturtoppen nås.
Det innebär ett stramare arbetsmarknadsläge, som leder till lugnare utveckling av arbetade timmar. Samtidigt bidrar även en lägre indexuppräkning av pensionsinkomster
till att hålla tillbaka skatteunderlaget. Men detta motverkas delvis av att löneökningstakten tilltar.
När arbetsmarknaden därefter närmar sig balans mattas sysselsättningsökningen successivt och grundavdragen förutsätts öka enligt den historiska trenden, vilket innebär
en högre takt än för tillfället.
Även i reala termer (efter avdrag för prisökningar) kulminerar skatteunderlagstillväxten i år och ligger kvar på en hög nivå 2017. Men mot slutet av perioden faller den tillbaka till svagare utvecklingstal än vi sett sedan 2010.
Förändring jämfört med SKL:s prognos från augusti 2016
Jämfört med den prognos SKL presenterade i augusti (cirkulär 16:45) är skatteunderlagets ökning reviderad samtliga år från och med 2016, se tabell 2.
Prognosen för 2016 är uppreviderad till följd av att vi nu räknar med en större ökning
av arbetade timmar än i föregående prognos. Skatteunderlagstillväxten 2017–2019 är
nedreviderad. Det är främst en konsekvens av nedjusterad timlöneutveckling.
Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser
Procentuell förändring

SKL okt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014–2020

4,8

5,0

4,5

3,9

3,8

3,9

28,9

Reg, sep

5,2

5,0

5,2

4,2

4,2

4,1

31,4

ESV sep

5,0

5,2

4,6

4,1

3,9

3,8

29,7

SKL, aug

4,8

4,8

4,6

4,1

4,1

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL.

Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos
Både regeringen och Ekonomistyrningsverket (ESV) har gjort en mer positiv tolkning
än SKL av det preliminära taxeringsutfallet.
Ekonomistyrningsverkets prognos för år 2016 bygger på lite större ökning av både arbetade timmar och timlöner än SKL:s, och visar därmed starkare skatteunderlagstillväxt i år. För åren framöver gör ESV och SKL en likartad bedömning av skatteunderlagets förändring. De bygger dock på olika bilder av arbetsmarknaden. SKL utgår
från en mer positiv utveckling av arbetade timmar medan ESV förutsätter högre löneökningstakt.
Regeringens prognos visar större ökning av skatteunderlaget än SKL:s vart och ett av
åren 2017–2020. En förklaring är att antalet arbetade timmar växer mer i regeringens
prognos än i SKL:s alla åren utom 2018. De båda första åren räknar regeringen också
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med större lönehöjningar. År 2017 tilltar pensionsinkomsterna dessutom snabbare i regeringens prognos.

Disponering av resultatutjämningsreserven
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för
att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste framgå av de
egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för
riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Med vår nuvarande prognos skulle det vara möjligt år 2020 (tabell 3). En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat.
Tabell 3. Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt
samt årlig utveckling
Förändring i procent per år
2016

2017

2018

2019

2020

Snitt 10 år

4,0

4,0

3,9

3,8

4,0

Årlig ökning

5,1

4,5

3,9

3,8

3,9

Differens

1,1

0,5

0,0

0,0

–0,1

Källa: Skatteverket och SKL.

Preliminärt taxeringsutfall september
Som nämns ovan har Skatteverket sammanställt preliminärt utfall per september över
beskattningsbar förvärvsinkomst för inkomståret 2015 (taxeringsår 2016). Utfallet
finns att hämta på Skatteverkets webbplats:
https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/myndigheter/taxeringsutfallet.4.18e1b10334ebe8bc80004753.html
Det slutliga taxeringsutfallet beräknas vara klart den 21 november.

Ny befolkningsprognos
Vi har i denna prognos använt SCB:s reviderade befolkningsprognos från september
2016. I tabellen nedan syns den nya prognosen, omräknad till befolkningen per första
november respektive år.
Tabell 4. Befolkningsprognos för åren 2015–2019
Antal och procent
2015

2016

2017

2018

2019

Utfall/Prognos

9 838 418

9 970 958

10 128 833

10 232 160

10 351 823

Förändring, %

1,036

1,347

1,583

1,020

1,169

Källa: SCB.
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Slutavräkningar 2015–2017
Slutavräkning 2015
Enligt Rådet för kommunal redovisning, Rekommendation 4:2, ska det bokas upp en
preliminär avräkning för innevarande års skatteintäkter i bokslutet. Avräkningen ska
enligt rekommendationen beräknas utifrån SKL:s skatteunderlagsprognos i december.
Regeringen fastställde uppräkningsfaktorerna för 2014 och 2015 till 3,3 procent respektive 4,6 procent i Budgetpropositionen för år 2015. Slutligt utfall för 2014 blev
3,2 procent och vår prognos i december 2015 visade på en ökning av skatteunderlaget
med 4,9 procent för 2015. Med den bedömningen uppgick rekommenderad uppbokning i bokslut 2015 till 43 kronor per invånare den 1.11.2014.
SKL:s prognos enligt detta cirkulär visar en ökning av skatteunderlaget med 4,8 procent för 2015. Med denna lägre uppräkning uppgår prognosen för avräkningen 2015
till 4 kronor, vilket medför en korrigering på –39 kronor per invånare 1.11.2014 jämfört med bokslut 2015. Jämfört med vår prognos i augusti (cirkulär 16:45) är det ingen
förändring.
Slutavräkning 2016
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2015 och 2016 uppgår till 5,0 procent
respektive 5,3 procent, enligt regeringsbeslut. SKL:s prognos innebär en lägre uppräkning för 2016 vilket gör att vår prognos på slutavräkningen 2016 blir negativ –209
kronor per invånare den 1.11.2015. Jämfört med vår prognos i augusti (cirkulär 16:45)
är det en förbättring med 83 kronor per invånare.
Slutavräkning 2017
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2016 och 2017 uppgår till 5,0 procent
respektive 5,2 procent, enligt Budgetpropositionen för 2017. SKL:s prognos innebär
en lägre uppräkning vilket gör att vår prognos för slutavräkningen 2017 blir negativ
och uppgår till –303 kronor per invånare den 1.11.2016.

Utjämningssystemet, preliminära beräkningar 2017
SCB har gjort en preliminär beräkning av 2017 års utjämningssystem. Tabeller med
resultat och dataunderlag samt beskrivning av beräkningarna har skickats ut till samtliga kommuner den 29 september. Uppgifterna finns också presenterade på SCB:s
webbplats. Nedan kommenteras de beräkningsskillnader som finns mellan SCB:s utskick och SKL:s Prognosunderlag enligt detta cirkulär. Även skillnader mellan SKL:s
förra prognos på kostnadsutjämningen från april kommenteras.
Det definitiva utfallet för 2017 presenteras av SCB den 21 december.
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Inkomstutjämning
I SCB:s underlag finns beräkningar av inkomstutjämningssystemet och regleringsposten. På flera punkter skiljer sig SCB:s beräkningar mot de som presenteras i detta cirkulär.
SCB:s beräkning av inkomstutjämningen bygger på det preliminära taxeringsutfallet
2016 (inkomstår 2015) som uppgår till 4,7 procent, medan SKL, i de kommunspecifika beräkningarna (Excelfilen ”Prognosunderlag K 2016–2020 16051”), använder
SKL:s prognos på den definitiva taxeringen, 4,8 procent.
Vidare använder sig SCB av folkmängden per den sista juni 2016 för att räkna ut skattekraften. I filen ” Prognosunderlag K 2016–2020 16051” har SKL räknat med en prognos på befolkningen per den 1 november 2016.
Skillnaden mellan SCB:s och SKL:s bedömningar resulterar i olika nivåer på den garanterade skattekraften i riket, vilket påverkar kommunernas avgift respektive bidrag i
inkomstutjämningen.
Det slutliga utfallet av inkomstutjämningen för år 2017 presenteras den 21 december.
Det som återstår att uppdatera är utfallet av beskattningsbar inkomst 2015 samt kommunens folkmängd per den 1 november 2016 och nya länsvisa skattesatser i samband
med eventuella skatteväxlingar.
Kostnadsutjämningen
Regeringen meddelade i budgetpropositionen att indelningsgrunden för delmodellen
barn och ungdomar med utländsk bakgrund ändras i enlighet med Statskontorets förslag. Denna förändring var redan inkluderad i vår aprilprognos för kostnadsutjämningen.
SCB har publicerat det preliminära utfallet för kostnadsutjämningen den 29 september. Jämfört med prognosen från april har några förändringar gjorts. För det första utgår SCB:s beräkningar från de faktiska verksamhetskostnaderna 2015, inte vår prognos. I aprilprognosen underskattades kostnadsutvecklingen för grundskolan med ungefär 500 kronor per invånare och för äldreomsorgen respektive förskolan med 350
kr/inv. Det medför att bidragskommuner i dessa delmodellen får ett större bidrag än i
aprilprognosen och avgiftskommunerna får en högre avgift. Även variabeln Ekonomiskt bistånd längre än sex månader i delmodellen för individ- och familjeomsorg har
uppdaterats.
Dessa uppdateringar görs årligen och är således inte oväntade. Däremot har SCB på
eget initiativ ändrat beräkningssättet för två variabler i kostnadsutjämningen. Dels har
personer med etableringsstöd exkluderats i variabeln ”arbetslösa utan ersättning” i delmodellen för individ- och familjeomsorg. Det medför att antalet personer minskar med
25 procent och att kommuner som tagit emot många nyanlända får ett försämrat utfall.
Dels har asylsökande ungdomar exkluderats i variabeln Programval i delmodellen för
gymnasieskolan, vilket minskar antalet elever med tio procent. Störst försämring får
kommuner som har tagit emot många asylsökande och flyktingar. Som mest förlorar
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en kommun drygt 600 kronor per invånare på SCB:s egeninitierade ändringar av kostnadsutjämningen. Sveriges Kommuner och Landsting har i brev till berörda parter
framfört klagomål på SCB:s förändringar som innebär ändrad omfördelning på drygt
300 miljoner kronor.
Kommunens preliminära bidrag eller avgift framgår av filen ”Prognosunderlag K
2016–2020 16051” rad 22.
Eftersläpningseffekter är inte inkluderade i modellen

I den bilagda filen är kommunens bidrag/avgift i kostnadsutjämningen exklusive eventuell ersättning för eftersläpningseffekter. Detta innebär att de kommuner som är aktuella för ersättning för eftersläpning (se tabellen nedan) hanterar denna post separat.
Kriteriet för att få ett bidrag är en genomsnittlig befolkningsökning mellan 2011 och
2015 på minst 1,2 procent, samt en ökning på 1,2 procent mellan 2015 och 2016.
Om kriteriet för befolkningsökning 2015–2016 uppfylls kommer det totala utfallet i
kostnadsutjämningen att förbättras för dessa kommuner. I SCB:s preliminära kostnadsutjämning ingår såväl ersättning för eftersläpning som finansieringen av densamma. I filen ” Prognosunderlag K 2016–2020 16051” har eventuell ersättning för
eftersläpning tagits bort, men finansieringen ligger kvar. Beloppet kan dock förändras
beroende på utfallet i befolkningsstatistiken.
Tabell 5. Kommuner aktuella för eventuella eftersläpningsersättningar samt SCB:s
bedömning av den preliminära ersättningen
Kronor per invånare respektive procent
Kommun Kompensation
för eftersläpningseffekter,
kr/inv

Sundbyberg
Sigtuna
Nykvarn
Upplands-Bro
Österåker
Upplands Väsby
Järfälla
Tyresö
Trosa
Värmdö
Knivsta
Haninge
Solna
Täby
Huddinge
Helsingborg

736
735
689
593
541
535
502
395
352
308
306
293
235
233
120
90

Årlig
genomsnittlig förändring över
gränsvärde
2011-2015

3,77%
2,02%
2,00%
1,77%
1,36%
1,47%
1,84%
1,58%
1,20%
1,39%
3,05%
1,67%
2,08%
1,36%
1,53%
1,35%

Procentuell
förändring
2015-11-01–
2016-06-30

2,42%
2,37%
2,26%
2,04%
1,94%
1,96%
1,82%
1,61%
1,55%
1,43%
1,41%
1,42%
1,44%
1,32%
1,05%
0,99%

Kommun Kompensation
för eftersläpningseffekter,
kr/inv

Sollentuna
Lomma
Fagersta
Malmö
Nacka
Södertälje
Härryda
Strömstad
Botkyrka
Stockholm
Vallentuna
Uppsala
Växjö
Göteborg
Örebro
Västerås

81
74
69
56
37
22
21
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Årlig
genomsnittlig förändring över
gränsvärde
2011-2015

1,59%
1,45%
1,47%
1,60%
1,73%
1,53%
1,23%
1,78%
1,45%
1,70%
1,38%
1,24%
1,26%
1,30%
1,32%
1,21%

Procentuell
förändring
2015-11-01–
2016-06-30

0,98%
0,96%
0,94%
0,91%
0,88%
0,84%
0,84%
0,80%
0,46%
0,54%
0,45%
0,67%
0,58%
0,71%
0,50%
0,47%
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Regleringsbidrag/avgift
Förbundet har gjort en bedömning av regleringsposten i den kommunalekonomiska utjämningen för åren 2017 till 2020 (tabell 6 och 7). Förändringar sedan senaste bedömningen beror på vår skatteunderlagsprognos och förändringar i anslaget för kommunalekonomisk utjämning, som påverkar omslutningen i inkomstutjämningen. Förändringar av anslaget för kommunalekonomisk utjämning i samband med Budgetpropositionen 2017 framgår av cirkulär 16:50 tabell 3 och 4.
Skillnader jämfört med SCB:s beräkningar beror på till stor del på att SCB använder
sig av folkmängden per den sista juni 2016 medan vi använder en prognos på befolkningen per den 1.11. 2016.
SCB:s beräkning av inkomstutjämningen bygger på det preliminära taxeringsutfallet
2016 (inkomstår 2015) för september (4,7 procent). Vi använder förbundets prognos
på den definitiva taxeringen, 4,8 procent.
Tabell 6. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2017 till 2020
Miljoner kronor
2017

2018

2019

2020

65 579

67 684

70 256

72 997

1 065

1 081

1 092

1 105

259

34

0

0

Summa inkomster för kommunerna (1)

66 918

68 800

71 348

74 102

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2)

67 007

67 170

68 634

70 100

89

–1 630

–2 714

–4 002

Inkomstutjämning, netto (+)
Strukturbidrag (+)
Införandebidrag (+)

Differens → Regleringspost (2)–(1)
Källa: SCB och SKL:

Tabell 7. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2017 till 2020
Kronor per invånare

Inkomstutjämning, netto (+)
Strukturbidrag (+)
Införandebidrag (+)

2017

2018

2019

2020

6 577

6 682

6 866

7 052

107

107

107

107

26

3

0

0

Summa inkomster för kommunerna (1)

6 711

6 792

6 973

7 158

Ramanslag (–) (Utgift för staten) (2)

6 720

6 632

6 708

6 772

9

–161

–265

–387

Differens → Regleringspost (2)–(1)
Källa: SCB och SKL:

Regeringen har i Budgetpropositionen anvisat 10 miljarder till kommuner och landsting från år 2017 för mer resurser i välfärden. Pengarna till kommunsektorn kommer
dels att fördelas på samma sätt som via det kommunalekonomiska utjämningssystemet
dvs. i kronor per invånare, dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal
asylsökande och nyanlända.
Av tillskottet som fördelas per invånare erhåller kommunerna 70 procent och landstingen 30 procent. Av det tillskott som fördelas med hänsyn till antal asylsökande och
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nyanlända får kommunerna 80 procent och landstingen 20 procent. Beräkningen är
preliminär och kommer att uppdateras inför den slutliga fördelningen inför 2017.
Tabell 8. Fördelning av 10 miljarder till välfärden, kommuner
Miljoner kronor och kronor per invånare
Totalt,
mnkr

Generell fördelning,
mnkr

Generell fördelning,
kronor/invånare

Modellberäknad
fördelning, mnkr

2016

8 330

0

0

8 330

2017

7 700

2 100

211

5 600

2018

7 700

2 100

207

5 600

2019

7 500

3 500

342

4 000

2020

7 300

4 900

473

2 400

2021

7 000

7 000

668

0

År

Källa: Regeringens skrivelse Preliminär fördelning kommuner och landsting.

Från år 2021 är tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag.
Den del av pengarna som fördelas efter invånarantal, ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och därmed även i våra beräkningar av regleringsposten ovan.
På vår webbsida finns en preliminär beräkning av fördelning mellan kommuner och
landsting av de tio miljarder som aviserades tidigare i år. Beräkningen har reviderats
sedan april och bygger nu på uppgifter till och med augusti.
http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/arkivbudgetochplanering/arkivbudgetochplanering/revideradfordelningavdetiovalfardsmiljarderna.9040.html

Preliminärt utfall i LSS-utjämningen år 2017
SCB har skickat ut preliminära beräkningar till kommunerna över bidrag och avgifter
för LSS-utjämningen för 2017. Regeringen har även i år beslutat att uppdaterat beräkningen av personalkostnadsindex med uppgifter från RS 2015.
Jämfört med prognos 2 som SKL skickade ut i juni (cirkulär 16:35) har förändringar
skett beroende på ett fåtal rättningar i underlaget från Räkenskapssammandraget för
utjämningen. Utöver att ge effekter för de berörda kommunerna påverkar detta även
den riksgenomsnittliga kostnaden och standardkostnaden för riket. Dessutom kan uppdaterade befolkningssiffror till 2016-06-30 ge differenser för enskilda kommuner.
Skillnaderna mot de tidigare prognoserna finns redovisade i tabell 5 i SCB:s utskick.
Även differenserna mot vår första prognos i april (cirkulär 16:17) är relativt små för
de kommuner där beräkningen baserades på preliminära siffror från RS 2015.
I slutet av december kommer SCB ut med en ny prognos där befolkningsuppgiften är
uppdaterad till den 1 november. Fram till den 15 februari nästa år, då Skatteverket fattar beslut om bidrag och avgifter för år 2017, kan förändringar ske som påverkar uppgifterna om bidrag och avgifter per kommun, förhoppningsvis med smärre differenser.
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Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex
I våra kalkyler beräknas kommunernas verksamhetskostnader både i löpande och fasta
priser. Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhetens volymförändring. Volymförändring utgörs alltså av skillnaden mellan förändring i
löpande pris och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar) och annan förbrukning. I tabellen nedan redovisas vår senaste bedömning av prisförändringar under perioden 2015–2020. Syftet med uppgifterna är att göra det möjligt för kommuner att
räkna om från löpande till fasta priser, t.ex. i budgetarbetet, med samma förutsättningar som används i SKL:s kalkyler.
Tabell 9. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Arbetskraftskostnader*

3,4

3,6

3,0

3,2

3,4

3,4

Övrig förbrukning

1,6

2,0

2,1

2,4

2,6

2,6

2,8 %

3,0 %

2,7 %

2,9 %

3,2 %

3,2 %

Prisförändring

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

Prisförändringen på arbetskraft innevarande år är SKL:s prognos för timlöneökningarna för anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga avgifter. Bedömningen för kommande år baserar sig på timlöneutvecklingen
för hela arbetsmarknaden enligt SKL:s prognos (dock justerad för den statliga lärarlönesatsningen), och beslutade förändringar av arbetsgivaravgifterna. För 2016 och
2017 påverkar lärarlönesatsningen PKV med 0,3 procentenheter per år.
Allt högre avsättningar för förmånspensioner, delvis till följd av ändrad indexberäkning för allmän pension innebär kraftigt ökade pensionskostnader framöver. Det påverkar även utvecklingen av sociala avgifter, främst 2019–20. Det bör dock betonas
att denna utveckling är starkt förknippad med de antagande om priser, löner m.m. som
ligger bakom kalkylen. Osäkerheten ökar för varje år framåt. För 2019–20 påverkar
det PKV med 0,2 procentenheter.
Det sker en kontinuerlig ökning av kvaliteten på arbetsinsatsen, bland annat till följd
av högre utbildningsnivå, och därmed höjda löner. Vi betraktar denna kvalitetsökning
som en volymförändring och inte som en prisförändring, därför justeras timlöneökningarna ned med en uppskattning av kvalitetsökningen.
Priset på övrig förbrukning utgörs av en sammanvägning av vår prognos för KPIF-KS,
dvs. konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt, och en uppskattad löneandel. Lönekostnader respektive övriga prisförändringar vägs med sina respektive vikter
i totalkostnaderna.
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Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2016–2020
I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras ”Prognosunderlag K
2016–2020” på vår webbplats på nedanstående länk: http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx
Genom att i Excelfilen skriva in den egna kommunkoden, får man beräkningar och
bakgrundsuppgifter för sin kommun.
I prognosunderlaget redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och statsbidrag för
åren 2016–2020. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli
generellt inordnas motsvarande belopp i prognosunderlaget. På vår webbplats finns en
tabell som innehåller vissa riktade statsbidrag samt regleringar av anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Av tabellen framgår om och när vissa specifika bidrag
ingår i prognosen eller inte. Tabellen återfinns via nedanstående länk:
http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering.1403.html
Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 16:45) beror på:
• Ny skatteunderlagsprognos
• Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer
• Preliminärt taxeringsutfall september
• Ny befolkningsprognos
• Preliminär kostnadsutjämning 2017
• Ny statsbidragsram
• Preliminärt utfall i LSS-utjämningen år 2017
Skillnader jämfört med SCB:s beräkningar beror på till stor del på att SCB använder
sig av folkmängden per den sista juni 2016 medan vi använder en prognos på befolkningen per den 1.11. 2016.
SCB:s beräkning av inkomstutjämningen bygger på det preliminära taxeringsutfallet
2016 (inkomstår 2015) för september (4,7 procent). Vi använder förbundets prognos
på den definitiva taxeringen, 4,8 procent.
Den del av ”välfärdsmiljarderna” som fördelas efter invånarantal, ingår i anslaget för
kommunalekonomisk utjämning och därmed även i våra beräkningar, se tabell 8.
Beräkningarna bygger i övrigt på 2016 års skattesatser samt att befolkningen i varje
kommun utvecklas i takt med riksprognosen.
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Gör kommunens egen intäktsprognos åren 2016–2020
med hjälp av modellen ”Skatter & bidrag”
Med hjälp av modellen kan du se kommunens intäkter efter olika antaganden om:
• Skattesats
• Antal invånare och åldersstruktur i den egna kommunen
• Skatteunderlagsutvecklingen i den egna kommunen
• Skatteunderlag i riket
Du får också en ökad förståelse för hur utjämningssystemets olika delar påverkas av
förändringar i befolkningen och av skatteunderlagets utveckling i riket. Vi informerar
kontinuerligt i våra cirkulär om hur ändrade förutsättningar ska föras in i modellen.
Modellen är endast tillgänglig för dig som ansvarar för kommunernas ekonomi- eller
finansfunktion.
Rutiner för prenumeration/beställning av modellen år 2016
Beställning för nya användare

Kommuner som inte haft modellverktyget under 2015 gör beställningen via vår beställningsblankett. Beställningsblanketten kan hämtas från vår webbplats skl.se under
område Ekonomi (under Ekonomi, juridik, statistik), Budget och planering, Skatter &
bidrag, kommuner. Spara den först på Din dator innan Du fyller i den!
Blanketten kan sedan e-postas till mona.fridell@skl.se. Priset år 2016 är 1 800 kronor.

Uppdatering av modellen ”Skatter & bidrag”
Kommuner som använder den förenklade uppdateringen laddar ner filen:
• Uppdateringsfil-16051nr5.xls
från sidan www.skl.se/modellensob. Följ sedan instruktionerna i filen eller manualen, för att uppdatera modellen efter förutsättningarna i detta cirkulär.
Kommuner som uppdaterar modellen manuellt behöver göra nedanstående förändringar i blad 2 Indatabladet. Först måste bladets skydd tas bort. Lösenordet är ”kommun”.
• Skriv in regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2016 och 2017 i cellerna
C8–D8. Dessa uppgår till 5,0 för år 2016 och till 5,2 för år 2017.
• Skriv in SKL:s skatteunderlagsprognos i cellerna B9 till G9. Beloppen syns i tabell
2, första raden.
• Skriv in kommunens preliminära taxering för skatteintäkter 2015 i cellen C20. Värdena finns i ” K 2016–2020 16051”, cell C48.
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• Skriv in reviderad befolkningsprognos på riksnivå i cellerna D26–G26. Värdena
finns i ”Prognosunderlag K 2016–2020 16051”, cellerna D42–G42.
• Skriv in vår reviderade framskrivning av kommunens befolkning i cellerna D29–
G29. Eventuella formler ska ersättas. Uppgifterna finns i ”Prognosunderlag K
2016–2020 16051”, cellerna D44–G44.
• Skriv in ny statsbidragsram för åren 2017 till 2020 i cellerna D32–G32. Beloppen
är: 67 007,007; 67 170,007 ; 68 634,007; 70 100,007 OBS! Den del av välfärdsmiljarderna som fördelas i kronor per invånare ingår i statsbidragsramen, se tabell 8.
• Skriv in beloppen för inkomstutjämningsbidraget netto åren 2017 till 2020 i cellerna D35–G35. Beloppen är: 65 579,423; 67 684,095; 70 255,931; 72 996,588
• Skriv in det överskjutande beloppet för kostnadsutjämningen i cell D39. Beloppet
är 14,890
• Skriv in strukturbidraget 2017–2020 i cellerna D42–G42. Beloppen är: 1 064,558;
1 081,410; 1 092,442; 1 105,218
• Skriv in införandebidraget 2017–2018 i cellerna D45–E45. Beloppen är: 259,193;
34,095
• Skriv in ny prognos för konsumentprisindex i cellerna B54–G54. Värden finns i tabell 1, rad 7.
• Skriv in preliminär kostnadsutjämning 2017 i cell D63. Värdet hittar du i ” Prognosunderlag K 2016–2020 16051”, cell D22. Eventuell formel ska skrivas över.
Kommuner som kan komma ifråga för eftersläpningsersättning (se tabell 5) ska,
liksom tidigare, ha en formel i denna cell. Formeln ska lyda
=xxxx + (OM(N5>2;'Blad 6 Befolkningsförändringar'!D85;0))
där xxxx = kostnadsutjämning 2017 enligt prognosunderlaget.
• Skriv in preliminär LSS-utjämning 2017 i cell D66. Värdet hittar du i ” Prognosunderlag K 2016–2020 16051”, cell D26. Eventuell formel ska skrivas över.
Följande ändringar måste göras i blad 1 Totala intäkter:
• Skriv in SKLs prognos över avräkningen på 2016 års inkomster i cell H30 (–209
kr/inv.).
• Skriv in Sveriges Kommuner och Landstings prognos över avräkningen på 2017
års inkomster i cell I32 (–303 kr/inv.).
Dessutom måste följande ändringar göras på blad 4 Kostnadsutjämning.
• Ny befolkningsprognos i åldersgrupper för riket per den 1.1 2017–2019 (eller 31.12
2016–2018) finns att hämta på vår webbplats och ”kortadressen” www.skl.se/modellensob. Välj ”Uppdatering”. Under rubriken Manuell uppdatering finns filen
”Befolkning-Kostnadsutjämning-prognos-sep2016.xls.” Cellhänvisningar finns i
Excelfilen.
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Efter att ha gjort ändringen bör skyddet återinföras genom att man på menyn Verktyg
väljer Skydd/Skydda blad och på frågan om lösenord återigen skriver in ordet ”kommun”.

Information om tidpunkter under 2016
Aktuella datum finns på vår webbplats under Ekonomi, juridik, statistik. Klicka på
Ekonomi. Länk till sidan Ekonomikalendern finns under bilden med almanacka och
spargris.
Har du aktiverat prenumeration från vår webbplats? För att säkert få alla våra nyheter,

gå in på skl.se och välj Prenumerera på webbinnehåll. Länken ligger i den grå sidfoten
längst ner på sidan.
Under vårt område Ekonomi (under Ekonomi, juridik, statistik) finns de senaste uppdaterade cirkulären tillgängliga och där presenteras löpande nyheter mellan cirkulären.
Frågor om detta cirkulär kan ställas till Håkan Hellstrand (makroekonomi) 08-452 78

19,Bo Legerius (skatteunderlaget) 08-452 77 34, Anders Folkesson (utjämningssystemet) 08-452 73 37, Måns Norberg (utjämningssystemet) 08-452 77 99, Peter Sjöquist
(LSS-utjämning) 08-452 77 44, Per Sedigh (sammanvägt prisindex kommunal verksamhet) 08-452 77 43, Mona Fridell (modellen Skatter & bidrag) 08-452 79 10. Alla
kan nås via e-post på mönstret: fornamn.efternamn@skl.se.
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Avdelningen för ekonomi och styrning
Sektionen för ekonomisk analys

Annika Wallenskog
Mona Fridell

Bilaga
”Prognosunderlag K 2016–2020-16051”, finns på vår webbplats via följande länk:
http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx
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Landsting och regioner
Ekonomidirektörer Lt
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Planeringsförutsättningar för åren 2016–2020
I detta EkonomiNytt presenterar vi:
• Ny skatteunderlagsprognos
• Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer
• Preliminärt taxeringsutfall september
• Ny befolkningsprognos
• Preliminär kostnadsutjämning 2017
• Ny statsbidragsram
• Löne- och prisförändring för landsting
• Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag
Jämfört med den prognos SKL presenterade i augusti (EkonomiNytt 12/2016) är
prognosen för 2016 är uppreviderad till följd av att vi nu räknar med en större
ökning av arbetade timmar medan utveckling 2017–2019 är nedreviderad som
en konsekvens av nedjusterad timlöneutveckling.
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Konjunkturell balans för första gången på åtta år
Den svenska ekonomin har i år nått konjunkturell balans och konjunkturen fortsätter stärkas in i nästa år. Det innebär ökningstal för BNP, sysselsättning och
skatteunderlag som är starkare än normalt. På längre sikt ser det inte lika ljust ut.
Statens finansiella sparande fortsätter samtidigt att förbättras och 2020 beräknas
den offentliga sektorns samlade finansiella sparande motsvara 1,0 procent av
BNP. Det ger ett visst utrymme för överföringar från staten till kommunsektorn.
Den svenska ekonomin har under de senaste två åren utvecklats väl, med en
snabbt stigande produktion och sysselsättning parallellt med en vikande arbetslöshet. Den svenska ekonomin har därmed återhämtat det fall i resursutnyttjandet som skedde i samband med finanskrisens utbrott hösten 2008.
Den relativt starka tillväxten har varit möjlig trots en svag utveckling i omvärlden. BNP på de främsta svenska exportmarknaderna ökade sammantaget med
endast 1,8 procent respektive med 1,7 procent 2014 och 2015. Även i år beräknas tillväxten stanna vid 1,7 procent. Det är en utveckling som är väsentligt svagare än historiskt och anmärkningsvärd mot bakgrund av att konjunkturen förstärks och arbetslösheten i flera länder går ned. Den fortsatt svaga utvecklingen
internationellt innebär att det inte blir någon större fart på svensk export. I år beräknas exporten (i kalenderkorrigerade termer) öka med 3,2 procent och nästa år
med 3,5 procent. Det är ökningar som ligger en bra bit under historiska genomsnitt, trots att den svenska kronan under de senaste åren försvagats med omkring
10 procent, vilket borde verkat stimulerande för svensk export.
Det är i stället stark inhemsk efterfrågan som drivit på tillväxten i Sverige. Särskilt under de två senaste åren har inhemsk efterfrågan ökat mycket snabbt (2,9
respektive 4,0 procent 2014 och 2015). Ökningstalen är en bra bit över historiskt
genomsnitt och i år beräknas inhemsk efterfrågan växa ytterligare något snabbbare.
Utveckling sammanhänger till stor del med snabbt växande investeringar. Men
den inhemska efterfrågan har under senare tid också drivits på av en ytterligt
stark utveckling av offentlig konsumtion. Såväl statlig som kommunal konsumtion ökar kraftigt, inte minst i år, till följd av det stora antalet asylsökande. Trots
att bedömningen av asylmottagandet och inte minst bedömningen av antalet ensamkommande flyktingbarn väsentligt justerats ned. Migrationsverket räknar nu
(i sitt huvudalternativ) med 34 500 asylsökande för i år mot 100 000 i prognosen
från februari. Prognosen för antalet ensamkommande flyktingbarn har justerats
ned från 18 000 till 3 000. Även för kommande år har prognoserna för antalet
asylsökande och ensamkommande flyktingbarn justerats ned.
Färre asylsökande och färre ensamkommande flyktingbarn innebär att vår prognos för storleken på offentlig konsumtion har skruvats ned. Statens finanser
blir av detta skäl väsentligt bättre än vad vi räknade med i april. För kommunsektorns del är bilden inte lika tydlig. Trots färre asylsökande och inte lika stora
ökningar av befolkningen har kommuner och landsting även i denna rapport uppenbara problem att få sina ekonomier att gå ihop åren bortom 2017. Förklaringen kan sökas i ett svagare skatteunderlag.
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Sedan finanskrisen 2008 har pris- och löneökningstakten varit väsentligt långsammare än under föregående åttaårsperiod. Trots att den svenska ekonomin nu
nått konjunkturell balans är prisökningstakten en bra bit under de två procent
som är satt som mål för penningpolitiken. Också löneökningarna är, för konjunkturläget, relativt blygsamma. Den genomsnittliga timlönen har ökat med 2,6
procent per år 2009–2015 enligt Konjunkturlönestatistiken. Vi räknar med att
det definitiva utfallet 2016 hamnar nära genomsnittet för de senaste åren. Därefter antar vi att tilltagande brist på arbetskraft resulterar i successivt högre löneökningar.
Vår prognos avser totala timlöneökningar, det vill säga både avtalsenliga och löneökningar utöver avtal. Även förändringar i arbetskraftens sammansättning påverkar utfallet. Syftet med prognosen är att tillsammans med förändringen av
antalet arbetade timmar skatta lönesummans utveckling. Inte att skatta utfallet
av kommande avtalsrörelse.
Vår bedömning är att prisökningstakten fortsätter stiga framöver, men att inflationen beräknad med utgångspunkt från KPIF når 2 procent först en bit in på
2018. Därefter förutsätts inflationen beräknad på detta sätt ligga kvar på denna
nivå. Utvecklingen av KPI kommer att skilja sig från detta till följd av efterhand
allt högre räntor. Inflationen beräknad enligt KPI når 2018 upp i 3 procent och
ligger under 2019 och 2020 kvar mellan 2½ och 3 procent.
För åren 2018–2020 har ingen egentlig prognos gjorts. Bedömningen för dessa
år utgår i stället från antagandet om att den svenska ekonomin efter en kortare
period av högkonjunktur återgår till konjunkturell balans. Det gör att tillväxttalen för BNP åren 2018–2020 blir väsentligt lägre jämfört med åren 2015–2017
då konjunkturläget stadigt förbättrades. Utvecklingen åren 2018–2020 ligger
mer i linje med hur BNP har utvecklats historiskt.
Utsikterna för de offentliga finanserna ser betydligt ljusare ut nu än vad vi räknade med i april. Slutåret för beräkningarna är de offentliga finanserna mer än 1
procentenhet bättre än de beräkningar vi presenterade i april. Förklaringen återfinns i förbättrade statliga finanser i form av lägre utgifter. Merparten är lägre
statlig konsumtion, men vi räknar också med lägre transfereringar till hushållen
tack vare mindre volymer i arbetsmarknadsåtgärder samt ett lägre sjuktal.
Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin
Procentuell förändring om inte annat anges
2015

2016

2017

2018

2019

2020

BNP*

3,9

3,2

2,6

2,1

1,8

1,8

Sysselsättning, timmar*

1,0

2,0

1,4

0,7

0,4

0,5

Relativ arbetslöshet, nivå

7,4

6,8

6,7

6,6

6,6

6,4

Timlön, nationalräkenskaperna

3,3

2,3

2,9

3,1

3,4

3,4

Timlön, konjunkturlönestatistiken

2,5

2,6

2,8

3,1

3,4

3,4

Konsumentpris, KPIF-KS

0,6

1,2

1,6

1,9

2,0

2,0

Konsumentpris, KPI

0,0

1,0

1,8

3,0

2,6

2,7

Realt skatteunderlag

1,8

2,3

1,9

1,1

0,8

0,8

*Kalenderkorrigerad utveckling.
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Skatteunderlagstillväxten kulminerar i år
I vår augustiprognos justerade vi ner prognosen för 2015 till följd av det preliminära taxeringsutfall Skatteverket publicerade den 11 augusti. Vi ansåg då att en
del uppgifter i taxeringsutfallet var motsägelsefulla, varför det var svårt att avgöra vilka delar av skatteunderlaget som utvecklats svagare än beräknat. Det
preliminära taxeringsutfall som sedan har publicerats den 8 september ändrar
inte den bilden. Det innebär att prognosen för 2015 är mer osäker än bedömningen för föregående år brukar vara så här nära det slutliga taxeringsutfallet.
Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter
Procent respektive procentenheter
6
5
4
3
2
1
0
2014

2015

2016

Sysselsättning , timmar
Övrigt

2017

2018

2019

2020

Timlön
Exkl. regeleffekter

Källa: Skatteverket och SKL.

Skatteunderlagsprognosen för åren 2016–2020 är baserad på den samhällsekonomiska bild som sammanfattas här ovan och presenteras utförligt i Ekonomirapporten, oktober 2016. Den starka skatteunderlagstillväxten 2015 och 2016
beror framförallt på att den pågående konjunkturuppgången har medfört stark
ökning av arbetade timmar båda åren (diagram 1). I år förstärks skatteunderlaget
också av en relativt stor ökning av pensionsinkomsterna till följd av kraftigt positiv balansering av inkomstanknutna pensioner.
Nästa år räknar vi med att konjunkturen förstärks ytterligare då konjunkturtoppen nås. Det innebär ett stramare arbetsmarknadsläge, som leder till lugnare utveckling av arbetade timmar. Samtidigt bidrar även en lägre indexuppräkning av
pensionsinkomster till att hålla tillbaka skatteunderlaget. Men detta motverkas
delvis av att löneökningstakten tilltar.
När arbetsmarknaden därefter närmar sig balans mattas sysselsättningsökningen
successivt och grundavdragen förutsätts öka enligt den historiska trenden, vilket
innebär en högre takt än för tillfället.
Även i reala termer (efter avdrag för prisökningar) kulminerar skatteunderlagstillväxten i år och ligger kvar på en hög nivå 2017. Men mot slutet av perioden
faller den tillbaka till svagare utvecklingstal än vi sett sedan 2010.
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Förändring jämfört med SKL:s prognos från augusti 2016
Jämfört med den prognos SKL presenterade i augusti (EkonomiNytt 12/2016) är
skatteunderlagets ökning reviderad samtliga år från och med 2016, se tabell 2.
Prognosen för 2016 är uppreviderad till följd av att vi nu räknar med en större
ökning av arbetade timmar än i föregående prognos. Skatteunderlagstillväxten
2017–2019 är nedreviderad. Det är främst en konsekvens av nedjusterad timlöneutveckling.
Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser
Procentuell förändring
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014–2020

SKL okt

4,8

5,0

4,5

3,9

3,8

3,9

28,9

Reg, sep

5,2

5,0

5,2

4,2

4,2

4,1

31,4

ESV sep

5,0

5,2

4,6

4,1

3,9

3,8

29,7

SKL, aug

4,8

4,8

4,6

4,1

4,1

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL.

Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos
Både regeringen och Ekonomistyrningsverket (ESV) har gjort en mer positiv
tolkning än SKL av det preliminära taxeringsutfallet.
Ekonomistyrningsverkets prognos för år 2016 bygger på lite större ökning av
både arbetade timmar och timlöner än SKL:s, och visar därmed starkare skatteunderlagstillväxt i år. För åren framöver gör ESV och SKL en likartad bedömning av skatteunderlagets förändring. De bygger dock på olika bilder av arbetsmarknaden. SKL utgår från en mer positiv utveckling av arbetade timmar medan
ESV förutsätter högre löneökningstakt.
Regeringens prognos visar större ökning av skatteunderlaget än SKL:s vart och
ett av åren 2017–2020. En förklaring är att antalet arbetade timmar växer mer i
regeringens prognos än i SKL:s alla åren utom 2018. De båda första åren räknar
regeringen också med större lönehöjningar. År 2017 tilltar pensionsinkomsterna
dessutom snabbare i regeringens prognos.

Disponering av resultatutjämningsreserven
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste
framgå av de egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Ett sätt att avgöra
om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande
skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio
åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Med vår nuvarande prognos skulle det
vara möjligt år 2020 (tabell 3). En annan förutsättning är att medlen från RUR
ska täcka ett negativt balanskravsresultat.
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Tabell 3. Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt
samt årlig utveckling
Förändring i procent per år
2016

2017

2018

2019

2020

Snitt 10 år

4,0

4,0

3,9

3,8

4,0

Årlig ökning

5,1

4,5

3,9

3,8

3,9

Differens

1,1

0,5

0,0

0,0

–0,1

Källa: Skatteverket och SKL.

Preliminärt taxeringsutfall september
Som nämns ovan har Skatteverket sammanställt preliminärt utfall per september
över beskattningsbar förvärvsinkomst för inkomståret 2015 (taxeringsår 2016).
Utfallet finns att hämta på Skatteverkets webbplats:
https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/myndigheter/taxeringsutfallet.4.18e1b10334ebe8bc80004753.html
Det slutliga taxeringsutfallet beräknas vara klart den 21 november.

Ny befolkningsprognos
Vi har i denna prognos använt SCB:s reviderade befolkningsprognos från september 2016. I tabellen nedan syns den nya prognosen, omräknad till befolkningen per första november respektive år.
Tabell 4. Befolkningsprognos för åren 2015–2019
Antal och procent
2015

2016

2017

2018

2019

Utfall/Prognos

9 838 418

9 970 958

10 128 833

10 232 160

10 351 823

Förändring, %

1,036

1,347

1,583

1,020

1,169

Källa: SCB.

Slutavräkningar 2015–2017
Slutavräkning 2015
Enligt Rådet för kommunal redovisning, Rekommendation 4:2, ska det bokas
upp en preliminär avräkning för innevarande års skatteintäkter i bokslutet. Avräkningen ska enligt rekommendationen beräknas utifrån SKL:s skatteunderlagsprognos i december.
Regeringen fastställde uppräkningsfaktorerna för 2014 och 2015 till 3,3 procent
respektive 4,6 procent i Budgetpropositionen för år 2015. Slutligt utfall för 2014
blev 3,2 procent och vår prognos i december 2015 visade på en ökning av skatteunderlaget med 4,9 procent för 2015. Med den bedömningen uppgick rekommenderad uppbokning i bokslut 2015 till 45 kronor per invånare den 1.11.2014.
SKL:s prognos enligt detta EkonomiNytt visar en ökning av skatteunderlaget
med 4,8 procent för 2015. Med denna lägre uppräkning uppgår prognosen för
avräkningen 2015 till 24 kronor, vilket medför en korrigering på –21 kronor per
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invånare 1.11.2014 jämfört med bokslut 2015. Jämfört med vår prognos i augusti (EkonomiNytt 12/2016) är det ingen förändring.
Slutavräkning 2016
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2015 och 2016 uppgår till 5,0
procent respektive 5,3 procent, enligt regeringsbeslut. SKL:s prognos innebär en
lägre uppräkning för 2016 vilket gör att vår prognos på slutavräkningen 2016
blir negativ –110 kronor per invånare den 1.11.2015. Jämfört med vår prognos i
augusti (EkonomiNytt 12/2016) är det en förbättring med 46 kronor per invånare.
Slutavräkning 2017
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2016 och 2017 uppgår till 5,0
procent respektive 5,2 procent, enligt Budgetpropositionen för 2017. SKL:s prognos innebär en lägre uppräkning vilket gör att vår prognos för slutavräkningen
2017 blir negativ och uppgår till –163 kronor per invånare den 1.11.2016.

Utjämningssystemet, preliminära beräkningar 2017
SCB har gjort en preliminär beräkning av 2017 års utjämningssystem. Tabeller
med resultat och dataunderlag samt beskrivning av beräkningarna har skickats ut
till samtliga landsting den 29 september. Uppgifterna finns också presenterade
på SCB:s webbplats. Nedan kommenteras de beräkningsskillnader som finns
mellan SCB:s utskick och SKL:s Prognosunderlag enligt detta EkonomiNytt.
Även skillnader mellan SKL:s förra prognos på kostnadsutjämningen från april
kommenteras.
Det definitiva utfallet för 2017 presenteras av SCB den 21 december.
Kostnadsutjämning
Landstingens preliminära bidrag eller avgift framgår av filen ” Prognosunderlag
Lt-2016-2020-14-16” raderna 6 och 20.
Förändringar för enskilda landsting gentemot SKL:s prognos, första gången redovisad i EkonomiNytt 07/2016 varierar från –10 kronor till +16 kronor per invånare. Skillnaderna från förra bedömningen var att de aggregerade verksamhetskostnaderna för hälso- och sjukvården underskattas något i prognosen från
april. En högre verksamhetskostnad innebär att modellen omfördelar mer
pengar, dvs avgiftsbetalare får betala en större avgift, och vice versa.
Ersättning för eftersläpning

Beräkningen av eftersläpningsersättningen för 2017 bygger på förändringen av
folkmängden mellan den 1 november 2015 och den 1 november 2016. Stockholm är det enda landsting som kan bli aktuella för ersättning för eftersläpning
bidragsåret 2017. Stockholm har haft en genomsnittlig befolkningsökning de
senaste fem åren (2011 till 2015) som överstiger 1,2 procent. För att bli aktuell
för ersättning måste befolkningen även öka med 1,2 procent mellan 2015 och
2016. SCB gör en preliminär bedömning av ersättningen för eftersläpningseffekter för de landsting som är aktuella där gränsvärdet är 0,8 procent för ökningen
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fram till den sista juni 2016. I denna beräkning får Stockholm en ersättning på
motsvarande 33 kronor per invånare. Alla landsting, inklusive Stockholm, finansierar detta med ett avdrag på 7 kronor per invånare.
Eftersläpningseffekten i Prognosunderlaget och modellen Skatter & Bidrag beräknas utifrån befolkning 1/11 2016, framskriven enligt trend, och läggs på
SCB:s preliminära kostnadsutjämning. Då Stockholm enligt denna beräkning
ligger högre än gränsvärdet erhålls således också en eftersläpningsersättning i
dessa beräkningar.
Inkomstutjämning
I SCB:s underlag finns även beräkningar av inkomstutjämningssystemet och regleringsposten. På flera punkter skiljer sig SCB:s beräkningar mot de som presenteras i detta EkonomiNytt.
SCB:s beräkning av inkomstutjämningen bygger på det preliminära taxeringsutfallet 2016 (inkomstår 2015) som uppgår till 4,7 procent, medan SKL, i de
landstingsspecifika beräkningarna (Excelfilen ”Prognosunderlag Lt 2016–202014-16”), använder SKL:s prognos på den definitiva taxeringen, 4,8 procent.
Vidare använder sig SCB av folkmängden per den sista juni 2016 för att räkna
ut skattekraften. I filen ”Prognosunderlag Lt 2016–2020-14-16” har SKL räknat
med en prognos på befolkningen per den 1 november 2016.
Skillnaden mellan SCB:s och SKL:s bedömningar resulterar i olika nivåer på
den garanterade skattekraften i riket, vilket påverkar landstingets avgift respektive bidrag i inkomstutjämningen.
Det slutliga utfallet av inkomstutjämningen för år 2017 presenteras den 21 december. Det som återstår att uppdatera är utfallet av beskattningsbar inkomst
2015 samt länets folkmängd per den 1 november 2016 och nya länsvisa skattesatser i samband med eventuella skatteväxlingar.
Regleringsbidrag/avgift
Förbundet har gjort en bedömning av regleringsposten i den kommunalekonomiska utjämningen för åren 2017 till 2020, se filen ”Prognosunderlag Lt 2016–
2020-14-16” rad 66 och 67. Förändringar sedan senaste bedömningen beror på
vår skatteunderlagsprognos och förändringar i anslaget för kommunalekonomisk
utjämning, som påverkar omslutningen i inkomstutjämningen. Förändringar av
anslaget för kommunalekonomisk utjämning i samband med Budgetpropositionen 2017 framgår av EkonomiNytt 13/2016 tabell 3 och 4.
Skillnader jämfört med SCB:s beräkningar beror på till stor del på att SCB använder sig av folkmängden per den sista juni 2016 medan vi använder en prognos på befolkningen per den 1.11. 2016.
SCB:s beräkning av inkomstutjämningen bygger på det preliminära taxeringsutfallet 2016 (inkomstår 2015) för september (4,7 procent). Vi använder förbundets prognos på den definitiva taxeringen, 4,8 procent.
Regeringen har i Budgetpropositionen anvisat 10 miljarder till kommuner och
landsting från år 2017 för mer resurser i välfärden. Pengarna till kommunsektorn
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kommer dels att fördelas på samma sätt som via det kommunalekonomiska utjämningssystemet dvs. i kronor per invånare, dels med en fördelningsnyckel där
hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända.
Av tillskottet som fördelas per invånare erhåller kommunerna 70 procent och
landstingen 30 procent. Av det tillskott som fördelas med hänsyn till antal asylsökande och nyanlända får kommunerna 80 procent och landstingen 20 procent.
Beräkningen är preliminär och kommer att uppdateras inför den slutliga fördelningen inför 2017.
Tabell 5. Fördelning av 10 miljarder till välfärden, landsting
Miljoner kronor och kronor per invånare
År
2016

Totalt,

Generell fördel-

Generell fördelning,

Modellberäknad

mnkr

ning, mnkr

kronor/invånare

fördelning, mnkr

1 470

0

0

1 470

2017

2 300

900

90

1 400

2018

2 300

900

89

1 400

2019

2 500

1 500

147

1 000

2020

2 700

2 100

203

600

2021

3 000

3 000

286

0

Källa: Regeringens skrivelse Preliminär fördelning kommuner och landsting.

Från år 2021 är tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag.
Den del av pengarna som fördelas efter invånarantal, ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och därmed även i våra beräkningar av regleringsposten.
På vår webbplats finns en preliminär beräkning av fördelning mellan kommuner
och landsting av de tio miljarder som aviserades tidigare i år. Beräkningen har
reviderats sedan april och bygger nu på uppgifter till och med augusti.
http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/arkivbudgetochplanering/arkivbudgetochplanering/revideradfordelningavdetiovalfardsmiljarderna.9040.html

Löne- och prisförändring för landsting
Dessa beräkningar bygger på den bild av samhällsekonomin som presenteras
ovan. Ökningstakten i löner och priser åren 2017–2020 är i lägre jämfört med
förra prognosen av LPIK (Ekonomirapporten, april 2016).
Vi räknar med fallande läkemedelspriser efter en ökning 2016. Notera att vi här
endast räknar med rena prisförändringar på befintligt sortiment inklusive generika. Här ingår alltså effekterna av statens överenskommelse med läkemedelsindustriföreningen (LIF), patentutgångar etc. Den eventuella merkostnaden för
nya läkemedel ingår inte i våra prismätningar. Att nya läkemedel ofta kostar mer
antas spegla en förbättrad kvalitet och betraktas alltså inte som en prisförändring.
Prisökningarna tilltar i takt med återhämtningen i samhällsekonomin.
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Tabell 6. Prognos för LPIK
Årlig procentuell förändring
2016

2017

2018

2019

2020

LPIK inkl. läkemedel

2,4

2,1

2,5

2,8

2,9

– Timlön

2,7

2,7

2,9

3,2

3,3

– Socialavgifter

4,6

3,4

4,6

4,9

5,0

– Läkemedel

0,6

–1,1

–1,1

–1,1

–1,1

– Förbrukning

1,2

1,9

2,2

2,3

2,3

LPIK exkl. läkemedel

2,7

2,6

3,1

3,3

3,4

Notera att vi här publicerar både prisindex med kvalitetsjusterade löner för
landsting (LPIK) som används i SKL:s egna beräkningar och analyser och LPI.
Det är endast sättet att beräkna löneförändringarna som skiljer de båda prisindexen åt. I LPIK ska varken förskjutningar i yrkessammansättning eller ålderssammansättning påverka lönepriset.
Tabell 7. Prognos för Landstingsprisindex, LPI
Årlig procentuell förändring

Landstingsprisindex inkl. läkemedel

2016

2017

2018

2019

2020

2,6

2,4

2,8

3,0

3,1

– Timlön

3,0

3,1

3,3

3,6

3,7

– Socialavgifter

4,9

3,8

5,1

5,3

5,4

Landstingsprisindex exkl. läkemedel

2,9

2,9

3,4

3,6

3,7

I övrigt gäller följande förutsättningar
I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras ”Prognosunderlag Lt-2016–2020-14-16” på vår webbplats via nedanstående länk:
www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx
Genom att i Excelfilen skriva in den egna länskoden, får man beräkningar och
bakgrundsuppgifter för sitt landsting.
I prognosunderlaget redovisas beräkningar per landsting av skatter och statsbidrag för åren 2016–2020. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara
riktat till att bli generellt inordnas motsvarande belopp i prognosunderlaget. På
vår webbplats finns en tabell som innehåller vissa riktade statsbidrag samt regleringar av anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Av tabellen framgår om
och när vissa specifika bidrag ingår i prognosen eller inte. Tabellen återfinns via
Ekonomi, juridik, Statistik/Ekonomi/Budget och planering/Statsbidrag, eller via
nedanstående länk:
http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering.1403.html
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Uppdatering av modellen ”Skatter & bidrag”
Landsting som använder den nya modellen Skatter & bidrag, kan ladda ner filen
för förenklad uppdatering:
• Uppdateringsfil-Lt-14-16.xls
från vår webbplats via Ekonomi, juridik, statistik/Ekonomi/Budget och planering/Skatter och bidrag, landsting. Följ sedan instruktionerna i filen, eller manualen, för att uppdatera modellen efter förutsättningarna i detta EkonomiNytt.
Skillnader jämfört med förra beräkningen (EkonomiNytt 12/2016) beror på:

• Ny skatteunderlagsprognos
• Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer
• Preliminärt taxeringsutfall september
• Ny befolkningsprognos
• Preliminär kostnadsutjämning 2017
• Ny statsbidragsram
Beräkningarna bygger i övrigt på befolkningen i varje län utvecklas i takt med
riksprognosen men med hänsyn till historisk trend.
Den del av ”välfärdsmiljarderna” som fördelas efter invånarantal, ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och därmed även i våra beräkningar, se
tabell 5.

Information om tidpunkter under 2016
Aktuella datum finns på vår webbplats under Ekonomi, juridik, statistik. Klicka
på Ekonomi. Länk till sidan Ekonomikalendern finns under bilden med almanacka och spargris.
Har du aktiverat prenumeration från vår webbplats? För att säkert få alla våra

nyheter, gå in på skl.se och välj Prenumerera på webbinnehåll. Länken ligger i
den grå sidfoten längst ner på sidan.
Under vårt område Ekonomi finns de senaste uppdaterade EkonomiNytten tillgängliga och där presenteras löpande nyheter mellan dem.
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Frågor om detta EkonomiNytt kan ställas till Håkan Hellstrand (makroekonomi)

08-452 78 19, Bo Legerius (skatteunderlaget) 08-452 77 34, Anders Folkesson
(utjämningssystemet) 08-452 73 37, Måns Norberg (utjämningssystemet, statsbidrag) 08-452 77 99, Madeleine Holm (löne- och prisförändring för landsting)
08-452 70 01, Mona Fridell (modellen Skatter & bidrag) 08-452 79 10.
Alla kan nås via e-post på mönstret: fornamn.efternamn@skl.se
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Sektionen för ekonomisk analys

Annika Wallenskog
Mona Fridell

Bilaga
”Prognosunderlag-Lt-2016-2020-14-16.xls”, finns på vår webbplats via följande
länk: www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx
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- Tydliga idéer om vad man vill med verksamheten
- Tydlig finansiell målsättning som ger en långsiktigt hållbar ram
för verksamheten
- Transparant och stödjande resursfördelningssystem
- Löpande uppföljning som markerar ansvar och ger vägledning
- Tydliga signaler
- Politiskt beredda att sätta ramar i linje med ekonomiska mål
- Tilldelade ramar läggs till grund för verksamhetsplaneringen
- Önskemål utöver ram bromsas politiskt
- Budgeten skall hållas – omprioriteringar inom ram
- Tydligt regelverk

Krav på ett styrsystem

Från
- Budgetfokus
- Hålla budget
- Intern förvaltning
- Tjänstemannamål
- Innevarande år o nästa år
- Många mål
- Försöker fånga allt
- Följa upp
- Prat

Till
- Resultatfokus
- Vad fick vi för pengarna
- Medborgar-/brukarperspektiv
- Politikermål (inriktning)
- De närmaste tre åren
- Strategiska inriktningar
- Fokus på viktiga förbättringar
- Utvärdera
- Handling

Modell för styrning

- Viss rädsla för verksamhetsförändringar.

- Styrningskulturen är godkänd, men kan förbättras.

- Relativt nöjda med organisation och process i stort, dock inte
med ”realistisk budget”.

- Ni har god självinsikt om ekonomin

Enkätsvaren indikerar

Generella besparingsbeting på 1% (exkl H o S)

Ni är medvetna om situationen och har börjat agera

-

-

-

Kostnaderna ökar snabbare än intäkterna

-

4

Ni har tagit fram egna analyser liknade våra…….

- Krisgrupp
- Attitydförändring ang budgetföljsamhet
- Ökad fokus på helhetssyn

Budget har inte varit styrande för vissa verksamheter.

-

Ekonomistyrning – våra iakttagelser

- Att ändra gamla ovanor där budget inte hålls.

5

- Skapa incitament för effektivisera verksamheten med fortsatt hög
verksamhetsmässig kvalitet. Våga förändra verksamhet.

- Tydliggöra ansvarsfördelningen mellan RF, RS, nämnder samt
mellan politik och tjänstemän.

- Göra verkstad av ”Krisgruppens förslag”, återställa ev
balanskravsunderskott (2015) och leva upp till era finansiella mål.

- Att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna och till
förändringar i befolkningssammansättningen. Om vår prognos
stämmer måste det antagligen till strukturförändringar i
verksamheterna.

Er utmaning

Budgetram
Budget RF
Bokslut
Summa

2012
-23
40
70
87

2013
51
27
-52
26

6

2014
222
4
14
240

(”Budgetram” framräknas i förhållande till kostnad
i bokslutet året innan)

samheternas driftbudgetar.(2015 prognos)

När fattas beslut om nya resurser till verk-

2015
134
2
97
233

Central styrning

• Skapar oklarhet om var
ansvaret ligger
• Inbyggs förväntan nya
tillskott
• Ständig anpassning (t ex nya
skatteprognoser)

Lös ram
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Decentraliserad styrning

• Stabila förutsättning
• Ej spekulativ
• Förskjuten anpassning (t ex
nya skatteprognoser)
• Inriktningsplanering

• Tydlig ansvarsfördelning

Fast ram

Funderingar om principer för
styrsystemet

8

- Hur styrande ska budget och budgetramar vara
under arbetet med planeringen? Vad innebär
detta utifrån ett ansvarsperspektiv?

- Vad innebär valet för rollfördelning mellan olika
organisatoriska nivåer?

- Ska ni luta er mot central eller decentral modell?

Hur vill ni att budgetstyrningen
ska gå till?

9

Ett ömsesidigt förtroende och en respekt mellan olika
funktioner är A och O, oavsett hur organisation och
styrningen är uppbyggd.

Hur skulle ett idealtillstånd se ut?

- När styrprinciper förändras kommer invanda
arbetssätt att förändras både för politiker o
tjänstemän.
- Tänk igenom hur planering och rollfördelningen ser
ut idag, för och nackdelar.

Roller och ansvar för olika funktioner
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- Skapa incitament för att förbättra kvalitet och
effektivitet.

- Är det tillåtet att lämna lokaler – vem
ansvarar/beslutar?

- Är det tillåtet att friställa personal – vem
ansvarar/beslutar?

- Får effektiviteten höjas – vem ansvarar/beslutar?

- Får ambitionsnivån sänkas – vem ansvarar/beslutar?

- Vem ansvarar/fattar beslut om strukturförändringar?

Tydliggör vilka spelregler som skall följas (exempel)

Fastställ tydliga förutsättningar

-

-

-

TÄNK OCH AGERA LÅNGSIKTIGT!

- Förtroende i hela organisationen

Analyskapacitet centralt

- Mognad att ta ett helhetsansvar inom tjänstemannaorganisationen
- Stimulera och belöna nytänkande och effektivitetshöjande förslag

Verksamhetsföreträdarna ges en aktiv roll

- Politiskt mod, beredd att ifrågasätta ”heliga kor”
- Sträva efter bred politisk konsensus, det underlättar
- Tendenser till ”by- och verksamhetspartier” hålls tillbaka

Politiken är aktiv och involverad

För att lyckas krävs

5.

4.

3.

2.

1.

enligt oss.
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Håll i ert arbete med besparingar/effektiviseringar,
glöm inte bort företagen.
Ta ett helhetsgrepp om ekonomin, gör budgeten
skarp och anpassa den efter befolkningsförändringar.
Fortsätt med ert arbete med resultat och kvalitetsmätning och gör dom viktiga i uppföljningen.

- om investeringsnivåerna höjs bör ni tänka igenom såväl resultatmål samt
mål för finansiering av investeringar.

Skapa en gemensam bild av nuläget, över partioch förvaltningsgränser.
Gör de finansiella målen heliga.

Fem viktiga punkter för er,

- vad innebär det för den decentraliserade handlingsfriheten och
för ansvarsutkrävningen?

- Ska driftbudgeten ska vara styrande?

- Vilka verksamhetsområden som kan effektiviseras
eller strukturförändras?

- Ska de finansiella målen ska vara skarpa och
styrande?

Avstamp för en långsiktigt hållbar
ekonomi

- Informera invånarna om förutsättningarna.

- Inte bara besparingar, informera även satsningar med
positiv klang.

- råd med offensiva satsningar
- klarar oförutsedda påfrestningar, mer långsiktighet
- mindre vardagsgnissel i kommunen
- ökat självförtroende, vi klarar vårt uppdrag

- Ge en positiv bild av Gotland med en ekonomi i
balans.

Strategiska tips för att genomföra
förändringar

- Ni äger problemen och lösningarna själva. Jämför er med,
och spana på, andra kommuner!

- Fortsätt utveckla RF/RS styrdokument med målstyrning,
gör dom viktiga i uppföljningen och sprid resultaten.

- Ett tydligt budskap till invånare och personal!

- Samförstånd om spelregler, nejsägare måste finansiera ett
nej!

- Det krävs personal (med politisk sanktion) som driver
förändringsarbete.

- Förändringar som sparar pengar behöver inte innebära
försämrad service (något blir sämre och annat blir bättre).

Några råd från oss

1 068
353
4 288

803 427 3 437 3 478 3 534 3 607 3 698 3 780
Summa 57 255 57 848 58 717 59 592 60 296 60 925 61 543

2 498

16

2 564

1 463

172

862

10 268 10 495 10 709 10 914 11 081 11 203 11 336

2 428

6 556

65-79

2 378

6 472

291

31 995 32 202 32 565 32 891 33 102 33 278 33 458

2 340

6 375

3 237

Förändr.

20-64

2 333

6 240

3 173

2020

2 392

6 064

3 113

2019

16-19

5 865

3 059

2018

5 694

3 000

2017

6-15

2 974

2016

2 946

2015

1-5

2014

Befolkningsutveckling 2014-2020

10,3
7,5

10,4

4,6

7,2

15,1

9,9

Förändr.
i%

Grundskola
Gymnasieskola
Barnomsorg
Äldreomsorg
Funktionshindrade
Hälso och sjukvård
Övrigt
Totalt

2020
Mkr
704
267
538
838
411
1806
1102
5667

2014
Mkr
584
248
482
746
363
1649
907
4979

Exklusive affärsverksamhet miljoner kr, fasta priser

Mkr
120,1
19,8
56,2
92,2
47,7
157,0
194,6
687,7

%
20,6%
8,0%
11,6%
12,4%
13,1%
9,5%
21,4%
13,8%

Förändring

Verksamhetens kostnader 2014 och 2020
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Resultat före extraordinära poster

Årets resultat

Extraordinära kostnader

Extraordinära intäkter

2

1 078

Generella statsbidrag och utjämning

Finansnetto

3 292

Skatteintäkter

219

Avskrivningar
-4 360

5 377

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens nettokostnader

1 237

Verksamhetens intäkter

2014

12

-119

-7

1 068

3 441

45

-75

-4 621

220

5 636

1 235

2015

(värdesäkrade statsbidrag)

-101

-29

1 110

3 599

-8

14

-96

-4 782

220

5 917

1 355

2016

-181

-181

-42

1 158

3 726

-5 023

225

6 244

1 446

2017

Resultaträkning 2014–2020 vid full
demografisk anpassning, miljoner kr

-296

-296

-59

1 209

3 870

-5 316

230

6 579

1 492

2018

-332

-332

-39

1 260

4 037

-5 590

230

6 900

1 540

2019

-376

-376

-39

1 312

4 203

-5 852

230

7 209

1 587

2020

Verksamhetens nettokostnader {exkl.finansnetto) som
andel av skatter, generella statsbidrag och utjämning
120%

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

104,7%

105,5%

106,1%

2018

2019

2020

100%

-

80%

c:

Q)

u
0

60%

~

c..
40%
20%
0%
2014

2015

2016

2017

Sveriges
Kommuner
och Landsting

90
-75
165

Resultat om 2%, mkr

Prognos/framskrivning, mkr

Besparingskrav, mkr

Resultat före eo-poster, %

2015

190

-96

94

2016

279

-181

98

2017

398

-296

102

2018

Finansiell målsättning:
Nettokostnaden får ej överstiga 98 procent av intäkterna
från skatter och bidrag.

438

-332

106

2019

486

-376

110

2020

Besparingskrav (mnkr) utöver behovet av demografisk
anpassning vid värdesäkrade statsbidrag

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

Ärende RS 2016/618
28 september 2016

Henry Henziger

Regionstyrelsen

Ombudgetering av medel och överföring av ansvar för
världsarvsfrågor
Förslag till beslut

•

Tjänsten som världsarvsamordnare överförs från byggnadsnämnden till
regionstyrelsen från och med 2017-01-01. Medel 724 tkr, motsvarande tjänsten
och kringkostnader, överförs samtidigt. Beslut tas under förutsättning att
byggnadsnämnden godkänner överföringen.

Sammanfattning

År 2007 överfördes medel för tjänst som världsarvssamordnare från regionstyrelsen
(ledningskontoret) till byggnadsnämnden i samband med att en ny organisation för
världsarvet antogs av kommunstyrelsen. Samtidigt kvarstod medel motsvarande 200
tkr under regionstyrelsen för världsarvsutveckling. Dessa medel har efter redovisning
överförts till byggnadsnämnden årligen.
Arbete med världsarvet är under utveckling. Världsarvets profil behöver stärkas både
internt och externt. En ny handlingsplan ska tas fram som kräver ett
sektorsövergripande tillvägagångssätt. Sedan 2003 års handlingsprogram för
Hansestaden Visby behöver fler aktörer involveras och nya områden integreras i
arbetet, t.ex. hållbar besöksnäring, krisberedskap, kommunikation och
varumärkesutveckling. Världsarvsstatus behöver användas mer strategiskt som en
utvecklingsfaktor och attraktionskraft för såväl boende, besökare och näringsliv.
Bedömning

Världsarvsfrågorna ses ligga inom regionstyrelsens ansvarsområde och där inom
regional utveckling för att bedriva ett tvärsektoriellt och offensivt arbete kring
världsarvet.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Byggnadsnämnden
Ledningskontoret/ekonomi, kvalitet och styrning
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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

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/267
8 september 2016

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Motion. Ny simhall
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avslå motionen med anledning av
nedanstående bedömning.

Sammanfattning

Ulf Klasson (L) yrkar i sin motion att utredning om nytt badhus/simhalls placering
även inkluderar området nära Varplöse i Roma samt att nya former för finansiering
utreds så att byggnationen kan komma igång inom en treårsperiod utan att äventyra
regionens ekonomi.
Bedömning

Liberalerna motionerade 2014 om att regionfullmäktige skulle ge regionstyrelsen
uppdrag att under 2015 projektera ett nytt badhus/simhall på Gotland.
Regionfullmäktige biföll motionen på så sätt att 1,5 mnkr avsattes i regionstyrelsens
investeringsbudget 2020 för att påbörja en utredning kring ny simhall, Rf 2015-06-15,
§ 203.
Liberalerna återkommer nu med en ny motion där man menar att en investering i
nytt badhus behöver påbörjas tidigare än 2020.
Med anledning av regionens stora investeringsbörda de närmaste åren samt det dåliga
ekonomiska läget föreslår ledningskontoret att motionen avslås och att den
ursprungliga tidsplaneringen kvarstår.
Beslutsunderlag

Motion Ulf Klasson, Liberalerna 2016-04-02
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803
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E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Motion (tillägg) om ny simhall
Redan vid Regionfullmäktigemötet i juni 2015 beslöt RF följande;
Liberalernas motion 2014-11-28 § 144 Regionfullmäktiges beslut ”Motionen bifalls på
så sätt att 1,5 miljoner kronor för utredning av ärendet avsätts i Regionstyrelsens
investeringsbudget för år 2020”.
Nu verkar fler o fler vara klara över att investering av ett nytt bad behövs tidigare än
2020.
Framförallt nu när den rödgröna majoriteten i KFN har drivit igenom att inte öppna
badet i Roma. Något som Liberalerna ser som ett ödesbeslut för badande och
idrottande från en stor del av ön.
Liberalerna anser att vi inte kan och skall kosta på en totalrenovering i storlek om
minst 60 miljoner kronor i Roma. Däremot med betydligt mindre insats rädda badet
tills ett nytt badhus/simhall står färdigt efter ovan nämnd och beslutad utredning.
I de diskussioner som förts tills nu finns bara två alternativa placeringar i Visby,
Gutavallen eller nära Arenahallen på Visborgsområdet. Nu vill vi föreslå att
utredningen tar med en alternativ placering i Roma.
Roma ligger mer i mitten av Gotland än vad Visby gör. Det är ca 15 minuters resväg till
Roma från Visby och en stor del av befolkningen som bor utanför Visby skulle få
kortare restider. Dessutom finns bra kollektivtrafik, som vi hoppas kan bli bättre. Det
kan inte vara svårare för Visbybor att åka till Roma, än vad det är för boende på stora
delar av ön att åka till Visby.
Motiven är att:
- ersätta ett dåligt och underhållsmässigt misskött Romabad
- ge fler medborgare kortare resvägar
- troligen lägre kostnader för marken och därmed lägre byggkostnader
- ge möjlighet att anvisa kanske upp till 60-talet bostäder ovan gjord och ett
nedsprängt garage vid Gutavallen.
- en reell satsning på landsbygden

- behålla övriga badanläggningar intakta
- kunna koppla ihop inomhusbad med en befintlig utomhusdel (Varplöse vattenpark)
Dessutom bör vi kunna pröva nya lösningar för finansiering av projektet, så att
kostnaderna kan hållas ner och samtidigt flytta fram byggstarten. Vi vill få med en
OPS lösning (Offentlig – Privat Samverkan) att ingå i utredningsuppdraget. Ett projekt
där ett eller flera privata företag, genom offentlig upphandling uppdras att finansiera,
bygga och driva simhallen/badet under längre tid. Kanske kan andra OPS-lösningar
hittas, inte minst i kontakter med lokalsamhället i Roma. Kan t.ex. Härryda kommun i
Västsverige, med 37000 invånare överväga OPS-lösning, så borde även vi kunna
hantera ett nytt tänkande.

Med anledning av ovanstående yrkar Liberalerna att;
-utredning om nytt badhus/simhalls placering även inkluderar området nära
Varplöse i Roma
- nya former för finansiering utreds så att byggnationen kan komma igång inom en
treårsperiod utan att äventyra regionens ekonomi.

Klintehamn den 2 april 2016

Ulf Klasson, Liberalerna

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/645
20 oktober 2016

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Låneram och delegation att anvisa medel ur eget kapital
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om följande punkter avseende
finansiella transaktioner 2017:
•
•
•
•

Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 300 miljoner kronor
Regionstyrelsen äger rätt att ta tillfälliga lån upp till ett belopp om 300 miljoner
kronor
Regionstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 miljoner kronor.
Regionstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 5 miljoner kronor anvisa medel
ur Region Gotlands eget kapital.

Sammanfattning

Enligt Region Gotlands finanspolicy beslutar regionfullmäktige årligen i årsbudget
om regionens totala lånevolym. I lånevolymen ingår befintlig lånestock vid
budgetårets ingång jämte beräknad utökning av lånestocken under budgetåret för
finansiering av nyinvesteringar m.m. Regionfullmäktiges beslut om regionens
årsbudget och hur stor del av investeringsutgifterna som skall lånefinansieras utgör
grunden för regionens upplåning.
Med anledning av den planerade investeringsvolymen som även 2017 innehåller stora
projekt såsom färdigställande av kryssningskaj och muddring av hamnen i
Klintehamn så föreslår ledningskontoret att ramen för upptagande av långfristiga lån
även 2017 sätts till 300 mnkr. Målet är att framledes sänka investeringsnivån och
därmed även nivån för upplåning.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Serviceförvaltningen, enhet Ekonomi och upphandling
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

Tjänsteskrivelse

Serviceförvaltningen

Ärende SF 2016/6
17 oktober 2016

Regionstyrelsen

Månadsuppföljning september - serviceförvaltningen
Förslag till beslut

•

Rapporten tas emot och läggs till handlingarna

Serviceförvaltningen – prognos för 2016 efter september

Prognos helår (mnkr)
Perioden jan-sept (mnkr)

+21,0
+19,5

(föregående prognos +20,0)

Kommentar

Förvaltningens budgetavvikelse på årsbasis bedöms för närvarande uppgå till +21,0
mnkr, vilket är över det beslutade avkastningskravet om 9 mnkr.
I budgetberedningen inför 2017-2019 fattades beslut om besparingar riktade mot
intern service motsvarande 43 mnkr. För att möta kravet införde serviceförvaltningen
direkt ett generellt anställningsstopp. Detta för att lindra personalkonsekvenserna då
övertalighet befaras. Stor restriktivitet och återhållsamhet gäller inom samtliga
områden i avvaktan på beslut om minskat utbud. Den förbättrade prognosen är en
direkt följd av detta. Överskottet beror på ej använd buffert, tillfälligt låga
kapitalkostnader, vakanta tjänster, förseningar av ombyggnation av kök, färre
konsulter samt förberedelser inför kommande besparingskrav. För perioden januariseptember uppgår det justerade resultatet till + 19,5 mnkr vilket i stort hänförs till
motsvarande poster som gäller för helårsprognosen.
Sedan årsskiftet har förvaltningen minskat antalet tillsvidareanställda medarbetare
med nio, men samtidigt ökat antalet visstidsanställda med sju. Sammantaget innebär
detta således en minskning av antalet månadsanställda med två. Sjuktalet under
perioden uppgår till 4,25, vilket är en minskning med cirka 0,2 jämfört med samma
period 2015. Minskningen av sjuktalet ses framför allt inom måltidsförsörjningen.
Serviceförvaltningen

Karolina Samuelsson
servicedirektör
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

Ärende RS 2016/48
17 oktober 2016

Henry Henziger

Regionstyrelsen

Månadsuppföljning september – ledningskontoret samt
politikerorganisationen
Förslag till beslut

•

Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.

Ledningskontoret – prognos för 2016 efter september

Prognos helår (mnkr):
Perioden jan-sept (mnkr)

+8,0
+5,6

(föregående prognos +7,2)

Kommentar:

Kontorets budgetavvikelse på årsbasis bedöms för närvarande uppgå till +8,0 mnkr,
vilket är 2,0 mnkr över det beslutade avkastningskravet om +6,0 mnkr. För att uppnå
avkastningskravet/resultatet hålls det igen på flera av de så kallade
koncernövergripande anslagen näringsliv, utbildning, biogas med flera. Utöver detta
har ett antal tjänster hållits vakanta samtidigt som enheterna på kontoret ålagts extra
återhållsamhet.
För perioden januari-september uppgår det justerade resultatet till +5,6 mnkr vilket i
stort hänförs till motsvarande poster som gäller för helårsprognosen. Utfallet för
perioden januari-september 2016 är cirka 5 mnkr (3,5%) högre än föregående års
motsvarande period. Detta förklaras i huvudsak av en utbetalning om dryga 5,0 mnkr
till Leader Gute, en post som inte fanns år 2015.
Personalkostnaderna ligger cirka 3,7% högre perioden januari-september 2016 i
jämförelse med föregående års motsvarande period. Med beaktande av
löneutvecklingsnivån och att fler tjänster har externfinansiering ses detta som rimligt.
Antalet anställda uppgår till 50 varav fyra på visstid. Sjuktalet ligger fortsatt på en låg
nivå, drygt två procent.
Politikerorganisationen – prognos för 2016 efter september

Prognos helår (mnkr):
Perioden jan-sept (mnkr)

+0,7
+0,5
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2016/48

Kommentar:

Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för
anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelsen, revision, överförmyndarnämnd,
valnämnd och patientnämnd.
För regionstyrelsen prognostiseras ett överskott om närmare +1,0 mnkr. Vilket bland
annat hänförs till anslaget för utbildning av förtroendevalda som normalt åtgår
främst året efter ett val. För överförmyndarnämnden prognostiseras ett underskott
om -0,3 mnkr beroende på att kansliet har förstärkts för att hantera den ökande
mängden av ensamkommande barn. Här har tidigare flaggats för ett eventuellt
utnyttjande av eget kapital. Prognosen för regionfullmäktige, revision, valnämnd och
patientnämnd ligger för närvarande i paritet med budgeterad nivå.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/48
19 oktober 2016

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Månadsrapport september 2016
Förslag till beslut

•
•

Månadsrapporten godkänns
Beslut enligt delår 2 ska genomföras

Ärendebeskrivning

Ledningskontoret har sammanställt nämndernas månadsrapporter för september.
Månadsrapporterna är främst inriktade på ekonomisk prognos för helåret. Totalt
prognostiseras ett resultat på 4 mnkr vilket innebär en avvikelse på -28 mnkr jämfört
med budget. I jämförelse med delårsrapport 2:2016 (augusti) har resultatet förbättrats
med 12 mnkr. Den positiva förändringen beror bl a på positivare prognos från
nämnderna och ökade skatteintäkter.
Prognosen för nämndernas nettokostnadsavvikelse mot budget uppgår till -65 mnkr.
Underskotten är hänförbara till hälso- och sjukvårdsnämnden
(-80 mnkr) och socialnämnden (-45 mnkr). Sedan delårsrapport 2 har socialnämndens prognos försämrats med ytterligare 2 mnkr medan hälso- och
sjukvårdsnämnden ligger kvar på samma prognos. Överskott beräknas för
ledningskontoret inklusive politikerorganisationen (9 mnkr), serviceförvaltningen (21
mnkr) samt tekniska nämnden (10 mnkr, fördelat på -2 mnkr för
samhällsbyggnadsförvaltningen och +12 mnkr för teknikförvaltningen).
Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar båda ett överskott
i sina prognoser (1 mnkr).
Vidare redovisar även barn- och utbildningsnämnden (11 mnkr), gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (6 mnkr) samt kultur- och fritidsnämnden (1 mnkr)
överskott i sina prognoser.
Nästa prognos för skatteintäkterna lämnas i december 2016.
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Resultaträkning, mnkr

Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Resultat
Jan-sept
3 145
- 6 443
- 178
- 3 476
3 525
8
-15
42

Prognos
2016
4 217
-8 669
-235
-4 687
4 700
10
-19
4

Budget
2016
4 100
-8 529
-225
-4 654
4 715
6
-35
32

Bokslut
2015
4 177
-8 524
-229
-4 576
4 514
22
-23
-63

Sammanställning av månadsrapport per nämnd/förvaltning, mnkr
Nämnd/förvaltning

Budget
2016

Prognos

Helårsavvikelse

Regionstyrelsen, varav

237

207

30

3

(Politikerorganisation)
(Ledningskontoret)
(Serviceförvaltningen)

24
213
0

23
205
-21

1
8
21

1
1
1

2
11
16

Tekniska nämnden, varav

189

179

10

1

11

(Teknikförvaltningen
(Samhällsbyggnadsförvaltningen)

137
52

125
54

12
-2

1
0

12
-12

22
13

21
12

1
1

0
0

3
2

Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

144
1 130

143
1119

1
11

0
2

2
13

280

274

6

1

8

Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa

1 212
1 398
4 624

1257
1478
4689

-45
-80
-65

-2
0
5

-46
-123
-101

Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Jmn mot
prognos
delår 2
2016

Bokslut
2015

Bedömning

Ledningskontoret konstaterar att den ekonomiska prognosen för 2016 har förbättrats
i jämförelse med delår 2 (augusti). Det är dock ett fortsatt allvarligt ekonomiskt läge
då nämnderna visar på ett sammanlagt underskott på – 65 gentemot årets budget och
ett fortsatt aktivt arbete krävs för att reducera nettokostnadsutveckling ytterligare.
Prognosen för nämnderna har dock förbättrats med 5 mnkr i jämförelse med delår 2.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2015/737
17 oktober 2016

Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Finansiering och bemanning Blått centrum Gotland
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
•

ge ledningskontoret i uppdrag att upprätta en ansökan till Tillväxtverket ur
näringslivspaketet ”Hållbara Gotland” om medel för en projekttjänst, i syfte
att uppfylla Region Gotland åtagande för bemanning av projektet ”Blått
centrum Gotland”.

•

ge ledningskontoret i uppdrag att bistå projektägaren Uppsala universitet i
arbetet att upprätta en ansökan ur samma näringslivspaketet om bidrag för
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

Under genomförandet av uppdragen bör ledningskontoret undersöka möjligheten
om projektansökningarna kan samordnas och utgöra en gemensam ansökan i
Uppsala universitets regi.
Sammanfattning

Regionstyrelsen gav i september 2016 ledningskontoret i uppdrag (RS §208 2016) att
återkomma med förslag till lösning hur Region Gotlands åtaganden vad gäller
finansiering och personal för samarbetsprojektet Blått centrum Gotland kan lösas för
den aktuella projekttiden.
Ledningskontoret föreslår att projekt ”Blått centrum Gotland” söker medel ur
näringslivspaketet ”Hållbara Gotland”. Dels en ansökan kring den projekttjänst, som
är Region Gotlands åtagande för bemanning av projektet. Dels en ansökan från
projektägaren Uppsala universitet ur samma näringslivspaket för huvudfinansiering
av projektet.
Ledningskontoret föreslår också att projekttiden anpassas till rådande praxis, och till
”Hållbara Gotlands” programtid 2016–2019, vilket i praktiken innebär en projekttid
på tre år jämfört med förstudiens föreslagna fem. Bedömningen är att detta kommer
förändra förutsättningarna för vissa delar av projektet. När i tiden projektet utförs
såväl som synkroniseringen mot EU:s programperioder är viktiga faktorer att ta
hänsyn till i den fortsatta planeringen.
1 (4)

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
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RS 2015/737
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen gav i september 2016 ledningskontoret i uppdrag (RS §208 2016) att
återkomma med förslag till lösning hur Region Gotlands åtaganden vad gäller
finansiering och personal för samarbetsprojektet Blått centrum Gotland kan lösas för
den aktuella projekttiden.
Budgeten för projektet beräknas uppgå till 3,1 milj. kr årligen, varav hälften föreslås
finansieras via regionala utvecklingsmedel. Resterande kostnader delas lika mellan de
ingående parterna, vilket per part har beräknats till 433 000 kr årligen. Även intäkter
kan bli aktuella, men inledningsvis har bara en intäkt, från dagens ”Östersjövecka”
(250 000 kr) räknats med. En detaljerad budget och skiss till handlingsplan finns i
förstudien.
Utgångspunkten för uppdraget har varit att undersöka om finansiering kan ske via de
medel som regeringen avser att tillskjuta Gotland de närmaste åren i satsningen kring
hållbar näringslivsutveckling eller det ordinarie anslaget för projektverksamhet inom
den regionala tillväxtpolitiken eller en kombination av dessa.
Både det ordinarie såväl som det tillfälliga anslaget styrs av samma regelverk i form
av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, 2010:630 och förordningar, som
exempelvis den centrala förordningen SFS 2003:596 (Förordning om bidrag för
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken).
Ansökan om projektmedel sker skriftligen. När det gäller det ordinarie anslaget
bereds ansökan inom ledningskontoret och beslut fattas av regionstyrelsen. Ansökan
när det gäller näringslivspaketet ”Hållbara Gotland” bereds av Tillväxtverket.
Projektbeslut fattas av Tillväxtverket och regionstyrelsen.
Bedömning

Huvudkravet på ett projekt som ska finansieras med regionala tillväxtmedel är att det
drivs i syfte att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken.
Regeringen har i beslutet kring att genomföra insatser för tillväxt i Gotlands län,
under punkt 2. Hållbara livsmedel och maritima näringar, bland annat exemplifierat med
insatsen ”att bidra till utveckling av tillväxtfrämjande och sysselsättningsskapande
insatser inom ramen för uppbyggnaden av ett ”Blått centrum för havsutveckling och
maritima näringar på Gotland, bl.a. för utvecklingen av en ”blå” bioekonomi.”
Att Blått centrum även kommer arbeta med grund- och ytvattenrelaterade frågor bör
kunna ses som en tillgång även för andra insatsområden som pekas ut i
regeringsbeslutet. Gotland, och även stora delar av sydöstra Sverige, har ett akut
behov av samarbeten och utveckling på vattenförsörjningsområdet. Vatten är en
kritisk utvecklingsfaktor inte bara när det gäller livsmedelsproduktion, utan även när
det gäller exempelvis insatsområde 1. Ny industriell utveckling. Resurseffektivitet och
högre grad av återanvändning nämns i beslutet. Här finns stora möjligheter till
synergier för att uppnå målen kring regional tillväxt.
Viktiga kriterier att uppfylla är också att projektet kommer att bedrivas i enlighet med
strategin för länets utveckling (Vision 2025, målbilder sidan 14), liksom andra
program (Miljöprogram för Region Gotland, strategier sidan 10), liksom att projektet
är avgränsat från den ordinarie verksamheten i fråga om tid, ekonomi och
arbetsinsats.
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RS 2015/737

Däremot finns delar, där förstudiens skiss och praxis inte helt överensstämmer. Den
normala projekttiden är till exempel tre år, inte fem år som förstudien föreslår. Vidare
får bidrag till projekt inte utgöra driftstöd (SFS 2003:596, §5). I förstudiens
budgetskiss finns en post om 350 000 som mycket väl kan komma att betraktas som
driftstöd och i så fall inte kommer vara stödberättigad.
Ledningskontoret föreslår i korthet följande:
- att projekttiden anpassas till dels rådande praxis, dels till ”Hållbara Gotlands”
programtid 2016–2019. Det innebär i praktiken tre år jämfört med förstudiens
föreslagna fem år,
- att projektägaren Uppsala universitet, med bistånd av de två andra parterna Region
Gotland och Länsstyrelsen, upprättar en ansökan om bidrag för projektverksamhet
inom den regionala tillväxtpolitiken rörande huvudfinansieringen. Denna del måste
tydligt kopplas till målen för den regionala tillväxtpolitiken för att kunna uppfylla lag
och förordningar,
- att ledningskontoret får i uppdrag att upprätta en ansökan till Tillväxtverket om
medel för en projekttjänst, i syfte att uppfylla Region Gotlands åtagande för
bemanning. Medlen söks från det statliga näringslivspaketet ”Hållbara Gotland”,
- att ansökan från projektägaren inte innehåller poster som kan betraktas som
driftsstöd.
Tidplan
Ledningskontoret kan konstatera att en nedkortad projekttid till tre år förändrar
förutsättningarna för vissa delar av projektet. Eftersom ett av de mest centrala
syftena för hela projektet är att öka Gotlands möjligheter att utveckla sitt
internationella engagemang och stärka öns utveckling genom projekt med EUfinansiering, särskilt de med inriktning mot Östersjöregionen, är synkroniseringen
mot EU:s programperioder viktig.
Den femåriga projekttiden var vald för att under tiden 2017–2021 hinna både bygga
upp en verksamhet, upprätta kontakter, starta samarbeten, påverka
programskrivningen inför nästa programperiod, förbereda ansökningar, för att
slutligen, när nästa programperiod börjar, ha etablerade samarbeten och
innehållsmässigt starka projekt samt färdiga ansökningar att lämna in.
Den innevarande perioden, som sträcker sig fram till 2020, kommer vid årsskiftet att
ha kommit halvvägs. Bland annat ERUF Interreg Central Baltic fördelar våren 2017
sina sista pengar för denna programperiod. En treårig projektperiod 2017–2019
kommer därför ha betydligt mindre chanser till finansiering av interregionala projekt,
än om projektet hade genomförts enligt ursprunglig plan.
En detaljerad tidplan för projektet kommer att utarbetas i samband med ansökan.
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Beslutsunderlag

Beslut RS §399 2015, 2015-12-16. Medverkan i förstudie kring Blått centrum
Gotland
Projektbeskrivning Blått centrum. Fastställd 2016-02-09
Finansiering av förstudie Blått centrum Gotland. Delegationsbeslut 2016-06-17
Förstudie Blått centrum Gotland. Färdigställd 2016-05-16
Regeringsbeslut N2016/04642/RTS Uppdrag respektive erbjudande att genomföra
insatser för tillväxt i Gotlands län.
SFS 2003:596. Förordning om bidrag för projektverksamhet inom den regionala
tillväxtpolitiken
RS 2015/737. Förstudie Blått centrum Gotland. Ledningskontorets tjänsteskrivelse
2016-08-24
Beslut RS §208 2016, Förstudie Blått centrum Gotland

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

Ärende RS 2016/460
7 oktober 2016

Jan von Wachenfeldt

Regionstyrelsen

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

•

Ansökan om planbesked avslås

•

Ledningskontoret får i uppdrag att upprätta en beställning till teknikförvaltningen/samhällsbyggnadsförvaltningen om utarbetande av ett ”StartPM” innehållande uppdraget att utreda planeringsförutsättningar, miljöbedömningar, mark- och avtalsfrågor, ekonomi samt genomförande utifrån
det förslag till utbyggnad som redovisas i den handling som ligger till grund
för nuvarande ansökan om planbesked. Beroende på utfallet av ”Start-PM”
skall därefter en bedömning göras i dialog med sökanden om det befintliga
planförslaget är genomförbart eller om det krävs ett omarbetande av förslaget
inför en förnyad prövning av planbesked alternativt att det inte bedöms
finnas förutsättningar för en fortsatt detaljplaneläggning.

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
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* 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.
Bedömning

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-08-16, § 197 att återremittera ärendet
till ledningskontoret för ytterligare dialog med sökanden rörande alternativ placering,
omfattning och anpassning av den tänkta exploateringen.
Sökanden har därefter kommit in med en komplettering av tidigare ansökan med
kommentarer av de synpunkter som låg till grund för byggnadsnämndens beslut att
föreslå avslag på ansökan.
Kommentarerna förändrar inte i grunden synen att den föreslagna bebyggelsen inte
kan ses som ett komplement till Visbys tätbebyggelse i enlighet med intentionerna i
den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet. Det finns också fortfarande oklarheter när det gäller möjligheter för anslutning till kommunalt VA. Det är vidare
angeläget att mer i detalj utreda kostnaderna för infrastruktur m m som den tänkta
exploateringen för med sig.
Sammanfattningsvis anser ledningskontoret att det underlag som finns idag inte är
tillräckligt detaljerat och utrett när det gäller kostnaderna för ett plangenomförande
samt hur fördelningen av kostnaderna mellan exploatör och region Gotland
lämpligen bör vara. Kontoret anser dock att förslaget är så intressant att det finns
motiv för att gå vidare med en fördjupad studie i form av en startpromemoria
(”Start-PM”) där de ekonomiska och planeringsmässiga förutsättningarna mer i detalj
utreds. Beroende på utfallet av ”Start-PM” görs därefter en ny bedömning i dialog
med sökanden om det befintliga planförslaget anses genomförbart eller om det krävs
ett omarbetande av förslaget inför en förnyad prövning av planbesked alternativt att
det inte bedöms finnas förutsättningar för en fortsatt detaljplaneläggning.
Beslutsunderlag

BN § 64/2016, Ansökan om planbesked
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens sammanträde 2016-04-13
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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,
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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
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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.”
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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.
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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.
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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

4 (5)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr BN 2015/6217

Region Gotland

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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Fastighet och fastighetsägare

*

Fastlghetsbeteckning

Lokrume Nyplings I :8

Fastighetens adress

Lokrume Nyplings 621 74 Visby

*

Namn (företag eller privatperson)

Stig Werkelin

19610224-3216

Utdelningsadress (gata, box etc)

Telefon dagtid (även riktnr)

Näckrosvägen 20

0707666460

Postnummer

Postort

E-postadress

Visby

pigge@werkelinbolagen.se

622 76

Organisations-/Personnummer

I

*
*

Telefax (även riktnr)

Eventuell kontaktperson

Marianne Ardell Jakobsson
Sökanden (om annan än fastighetsägare)

....

Namn (företag eller privatperson)

Organisations-/Personnummer

Visby Invest AB

556336-7647

Utdelningsadress (gata, box etc)

Telefon dagtid (även riktnr)

Färjeleden 2
Postnummer

621 47

Telefax (även riktnr)

0707666463

IPostort

E-postadress

Visby

marianne@werkel in bo lagen .se

Eventuell kontaktperson

Marianne Ardell Jakobsson
Ärendet gäller planläggning av område
Enbostadshus
Fritidshus
Annat specialbostadshus
Annan b
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Enbostadshus i grupp

~

Rad-, par-, kedjehus

Flerbostadshus

D

Studentbostadshus

Handel

D Kontor

D
D
D

Tvåbostadshus
Hus för äldre eller
funktionshindrade
Lager, industri och hantverk

nad eller anlä

Planerad upplåtelseform för eventuella bostadslägenheter
Bostadsrätt

Hyresrätt

Produktion

~
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Antal månader

I

Sammanlagd byggnadsarea

Ägandelägenheter

Därav bruttoarea bostäder

80xl65kvm
Uppskattad sammanlagd produktionskostnad, inkl moms 1 000-tal kronor

Byggnadsarbetena avses att påbörjas, datum
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Beskrivning och motivering av projektet
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Förslag till bebyggelse enligt bifogade skisser. Förslaget möjliggör ca 80 fastigheter med 126 uthyrningsdelar. En
stor efterfrågan av bostäder i olika former kommer att finnas framöver från bland andra försvaret som skall utöka sin
etablering på ön . Vi har redan fått en förfrågan från försvaret om just detta. Vi ser också ett behov av små enheter
som kan hyras under korta eller längre perioder av ungdomar och nyinflyttade. Behoven av nya bostäder är tämligen
akut. Vatten och avloppsfrågan ser ut att kunna lösas enligt VA- ansvarig Rikard Widen . (se bifogad skiss.
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Situationsplan eller karta
över området (obligatoriskt)
Översiktlig miljöbedömning
Avfall
Riskanalys

D
D
D

Geoteknisk undersökning
(översiktlig)
Energi- och hushållning
Exploateringsgrad/BTA

~ VA-lösning

D
D

Upphävande av strandskydd

Tillgänglighet

Modell, fotomontage eller liknande
Hustyper

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa
Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (Pul) .
Fastighetsägares underskrift

....
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Namnförtydligande

Stig Werkelin

Fastighetsägares underskrift

Namnförtydligande

Sökandens underskrift (om annan än fastighetsägaren)

Namnförtydligande

INFORMATION
PBL 5 kap. Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om hur en detaljplan och områdesbestämmelser
upprättas, antas, ändras och upphävs samt om besked från kommunen om att inleda
en sådan planläggning.
Planbesked

2 § På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan
antas, ändras eller upphävs eller att områdesbestämmelser ändras eller upphävs, ska
kommunen i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning .
3 § En begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden och en karta som visar det område som
berörs.
Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av
byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning .

N

1'

4 § När kommunen har fått en begäran om planbesked som uppfyller kraven i 3 § ska
kommunen ge sitt planbesked inom fyra månader, om kommunen och den som har
gjort begäran inte kommer överens om något annat.
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5 § Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning.
Om kommunen avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange den
tidpunkt då planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till
ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller ändra eller upphäva
områdesbestämmelser.
Om kommunen inte avser att inleda en planläggning , ska kommunen i planbeskedet
ange skälen för det.

Trafiklösning
Hälsa och säkerhet

Välkommen till Nyplings!
Här finns möjlighet till ett boende med närhet till både stad och natur. Bostadsbebyggelsen föreslås bestå av
kedjehus och radhus. Bostäderna är placerade lågt och tätt för att effektivt utnyttjar marken. Husen ligger
sammanhållet till förmån för större gemensamma ytor.
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Området
Fastigheten Nyplings 1:8 ligger till
största delen på södra sidan om
väg 148. Avståndet till Visby är ca
4 km. Här föreslås bebyggelse av
bostäder på båda sidor om väg 148.
Bebyggelsen placeras en bit från
vägen. Mellan den nya bebyggelsen och vägen planteras träd och
buskar som avskärmning. På den
södra delen av fastigheten placeras bebyggelsen i två grupperingar.
' Det skogsparti som finns där idag
behålls och ger en kvalitet till det
nya området.
Husen är ordnade längs ett nät av
hexagoner eller bikupsmönster.
Nätet ger en struktur och tydlighet till området. En egen identitet.
Genom gatornas vinkling bildas en
fond som tar hand om gaturummet
utan att sluta det. Ögat leds vidare
mot nästa del.
Bebyggelsen är grupperad för att
ge en täthet som bidrar till möten
mellan de boende. De egna trädgårdarna är små och lättskötta.
Det ska finnas tid att umgås! I de
gårdsrum som bildas mellan huslängorna finns platser att samlas
kring för lek och samvaro.
Husen som föreslås är kedjehus
och parhus där kedjehusen har
möjlighet till två uthyrningsdelar
per hus och parhusen har en uthyrbar del. Merparten av bostäderna är
kedjehus. Varje "huvudbostad" har
en carport intill huset. De uthyrbara delarna har carport och öppen
parkering i bostadens närhet.
aktivitetsyta
gårdslek

Situationsplan skala 1:2500
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Att husen har små trädgårdar ger
mindre skötsel och mer tid till annat. Samtliga bostäder, såväl "huvudbostaden" som de uthyrbara
delarna, har tillgång till en privat
utomhussfär i anslutning till bostaden.
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Boyta

Boyta
Uthyrning

165 m2

Boyta
Uthyrning

135 m2
30 m2

Boyta
Uthyrning

135 m2
30 m2

Entreerna till uthyrningsdelarna ligger vända från varandra och
"huvudbostadens" entre, för att få
ökad enskildhet, Det ger också varje del en egen uteplats.
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105 m2
60 m2
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Parhus

Antal hus
Kedjehus:
Uthyrning:

46 st
92 st

Parhus:

Uthyrning:

34 st
34 st

Summa totalt:
Fastigheter:
Uthyrning:

80 st
126 st

i
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Parhu.s
Parh.us

Plan 2
Skala 1:200

Våtrum och kök är placerade ovanpå varandra och "rygg i rygg" för
att lätt kunna kopplas från eller till
allt eftersom intresse för och behov
av uthyrning finns.
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Plan 1
Skala 1:200

Skala 1:400
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Platser i området
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Anlagda platser med tex sandlåda
och grillplats placeras mellan husen. Dessa är tänkta att fungera
som mötesplaster för de boende.

11

Mellan husgrupperna finns en
hårdgjord slinga (ca 0,5 km lång)
för cykling/ ska te/ promenader och
löpning som letar sig fram i talldungen. Längs med slingan går en
"Inte-nudda-marken" -bana. Här
kan man ta sig fram parallellt med
den hårdgjorda slingan på stubbar, stenar, lianer, balansstänger
mm. Längs slingan finns två större stationer/platåer av trä (för sol/
crossfit/taichi mm). Även här finns
balansgångar och stänger. Där promenadstigen som förbinder de två
områdena korsar slingan finns en
plats för vattenlek. Slingan aktiverar ytan utan att tränga sig på de
boende.
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Mot vägen anläggs en multisportplan.

I

I områdets södra del finns möjlighet till odling och djurhållning tex
höns/bikupor.
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Kan bli större eller mindre.
Vi vill bygga ett område på Lokrume Nyplings som kan bli större eller mindre än de förslag som
jobbats fram och tidigare redovisats. Förslaget ligger som grund utifrån att vi vill skapa ett unikt
område på den Gotländska landsbygden med stora naturområden samt närheten till Visby .
Det ligger i tiden att människor söker sig mot boende där naturen finns runt knuten och där barnen
får möjlighet leka i skogsmiljö.
Vi anser att vi uppfyller Region Gotlands framtida vision gällande boende och boendemiljö.
"Bostadsutbudet skall vara attraktivt och tillgängligt, med blandade upplåtelseformer och
bostadstyper. Bostadsmiljöerna ska utformas på sådant sätt att det genom natur och rika
fritidsmöjligheter bidrar till en god folkhälsa." (Se. Målbild och strategi 6.3)
Boende för 0 kr mån (Billigt boende)
Vi har tidigare byggt ett område i Vibble som vi kallar Munte Il och som är helt unikt där familjerna
troligen har något av Sveriges billigaste boende, tack vare att man har uthyrningsdelar för ex.
turister och ungdomar. På Munte var de boende lovade boendekostnader på ca 2000 kr i månaden
för drift och kapitalkostnader, vilket har fungerat. I vissa fall så bor man för noll kr i månaden
beroende på hur mycket man valt att hyra ut .

Akut behov av 4000 Turistbäddar.
Gotland står idag med ett skriande behov av nya bäddar för turister och det saknas över 4000
bäddar på ön till 2017 och troligen 6-8000 till 2020. Om vi kan utöka bäddkapaciteten lika snabbt
som det är nu skapas nya och fler möjligheter att resa till ön så kommer det att skapas ca 100 nya
åretruntjobb per år inom besöksnäringen .
Möjligheten att bo på landet men också nära Visby
Vi ser det som en stor fördel att kunna erbjuda ett boende i Visbys närhet och med närheten till
skog och mark. De hälsofrämjande effekterna av ett sådant boende med naturen precis utanför
dörren är ovärderliga.
Extremt dålig åkermark.
Delar av den aktuella marken är åkermark som inte brukats på mer än 20 år. Man har vissa år
klippt vall på marken. Det är till stor del mark med ett tunt jordlager och mycket sten, därför har den
inte används som jordbruksmark.
Naturvärden
I översiktsplanen för Gotlands kommun 2000-2025 finns inte området utsatt som naturskyddat
område enl 7 kap MB.
Områdets skogsparti skall behållas enligt det förslag som vi skissat på, avsikten är att ge de
boende närhet till skog och natur. Det kommer även att finnas utrymme för egna mindre
trädgårdar.

Cykelväg.

När det byggs en avloppsledning till anslutningspunkten nära Visby, så bör det vara tämligen lätt
och billigt att samtidigt anlägga en cykelväg hela vägen in till Visby.
Längs med väg 148 finns i dag en väl fungerande kollektivtrafik som gör det lätt att ta sig till och
från Visby utan bil.
Avloppsledning.

Vi har haft kontakt med grannar och det finns flera som har intresse av att koppla på sig på det
kommunala VA-nätet , om vi får bygga, vilket säkrar avloppshanteringen för området.
Flyg buller

Trafikverkets rapport Riksintresse Visby flygplats från januari 2016 sid 30 figur 25 visar att området
inte berörs av bullerutbredning .
Storleken har betydelse.

Storleken på området har egentligen ingen betydelse. Vi kan tänka oss att göra området större
med fler enheter och vi kan även tänka oss ett mindre antal enheter. Skall projektet bli verkligt så
måste antalet enheter slås ut på den totala kostnaden för vägar, lek, avlopp mm . Förslaget som är
lagt har egentligen inte så mycket fokus på ekonomin utan på trivsel och öppenhet. Detta förslag
ger en samlad bebyggelse i ett naturnära område där det blir luftigt och fyllt av lek och där familjer
kommer trivas. De delar av husen som man har angett som uthyrningsdelar möjliggör också ett
generationsboende.
Gör man området mindre får man satsa mindre på trivsel. Blir området för litet så saknas
möjligheten att finansiera anslutning till kommunalt VA. Då måste det bli egna VA-lösningar.

Visby den 17 februari 2016

Stig "Pigge" Werkelin

