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Region Gotlands årsredovisning 2016 för alla intresserade
Vid regionfullmäktiges sammanträde denna dag ska årsredovisningen för 2016
behandlas.
Välkommen med frågor och synpunkter
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen till förtroendevalda och
anställda under regionfullmäktiges behandling av ärendet.
Upplysningar om Region Gotlands årsredovisning 2016 kan lämnas av Åsa Högberg,
tfn 26 86 70 och Ulrika Jansson, tfn 26 91 20.
Den som önskar kan i förväg skicka/lämna frågorna till Regionfullmäktige,
Visborgsallén 19, 621 81 Visby eller skicka per e-post till per.lundin@gotland.se
Frågestunden äger rum i Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby, kl. 13.00.
Därefter fortsätter sammanträdet med bl.a. behandling av Region Gotlands
årsredovisning för år 2016.
Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt övriga handlingar till sammanträdet
finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida www.gotland.se, kan hämtas i
receptionen, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby, eller beställas per tfn 26 93 35.

Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering. Upprop

2.

Fyllnadsval för regionfullmäktige

3.

Information Island Games 2017. Per Wallstedt informerar

4.

Revisorernas information

5.

Årsredovisning 2016

6.

Överföring av resultat 2016

7.

Detaljplan för Visby Snäckgärdet 1:28 m.fl. (Snäck camping), antagande

8.

Köpekontrakt och exploateringsavtal, Visby Kransborren 1

9.

Tilläggsanslag för upprustning av larm i Region Gotlands fastigheter

10.

Tilläggsanslag skolkök

11.

Brukarinflytande i hemtjänsten. Motion av Johan Thomasson m.fl. (L)

12.

Avsägelse i regionfullmäktige

13.

Avsägelser och val

14.

Medborgarförslag; nyinkomna

15.

Medborgarförslag; beslutade

16.

Karin Perssons (Fi) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn
Jansson (S) om situationen för de ensamkommande barn och unga som
fyllt eller åldersuppskrivits till 18 år (bordlagd vid förra sammanträdet)

17.

Inger Harlevis (M) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) om servicefunktioner för kryssningskajen

18.

Hannes Müllers (SD) interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Stefaan De Maecker (MP) om beroendeframkallande och
narkotikaklassade mediciner

19.

Lars Thomssons (C) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) om avloppsverket i Katthammarsvik

20.

Jonas Nicklassons (C) interpellation till byggnadsnämndens ordförande KarlAllan Nordblom (MP) om detaljplaner och bygglovshandläggningen

21.

Ulf Klassons (L) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) om nya avloppsverket i Klintehamn

22.

Frans Brozéns (L) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn
Jansson (S) om redovisning av bostadsförsörjning för nyanlända

23.

Mats Hedströms (M) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) om sjukresor

24.

Eventuella frågor

25.

Eventuella nya motioner och interpellationer

Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida www.gotland.se,
att hämtas i receptionen, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby, eller beställas per tfn 26 93 35.
Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till Rådhuset,
Visborgsallén 19, Visby, för att lyssna på debatten. Välkomna att ta del av
regionfullmäktiges ärenden.
Visby den 6 maj 2017
Bo Björkman
ordförande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-05-15

Handlingar till

Ärende 2

Fyllnadsval för regionfullmäktige
Innehåll
a) Ny ledamot i Regionfullmäktige 2017-05-15 – 2018-10-14 (efter Simon
Härenstam, M)
(M) Sven Bosarfve, Box 2, 623 15 Stånga
b) Ny ledamot i Regionfullmäktige 2017-05-15 – 2018-10-14 (efter Meishuan
Wong, M)
(M) Robin Storm, Follingbo Klinte 240, 621 91 Visby
c) Ny ersättare i Regionfullmäktige 2017-05-15 – 2018-10-14 (efter Sven Bosarfve,
M)
(M) Magnus Jönsson, Sanda Runne 807, 623 79 Visby
d) Ny ersättare i Regionfullmäktige 2017-05-15 – 2018-10-14 (efter Robin Storm,
M)
(M) Lilian Edwards, Jungmansgatan 476, 621 52 Visby
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Länsstyrelsen i
Gotlands län

REGION GOTLAND

PROTOKOLL
2017-04-18

Dnr: 201-1243-17

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
18 april 2017 till och med den 14 oktober 2018.

Kommun: Gotland
Parti: Moderaterna
Ny ledamot: Sven BosarfVe
Ny ersättare: Magnus Jönsson
Avgången ledamot: Simon Härenstam
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Visby
Ledamot

RolfÖström
Stefan Wramner
Sven BosarfVe *
Anna Hrdlicka
Inger Harlevi
Robin Storm

Ersättare

1. Peter Wennblad
2. Patrik Thored

3. Per-Anders Croon
4. Roger Wärn
5. Jacob Dygeus
6. Lilian Edwards
7. Magnus Jönsson *

Norra
Ledamot

Lena Celion
Mats Hedsträm
Jesper Skal berg Karlsson

Ersättare

1. Peter Wennblad
2. Patrik Thored
3. Per-Anders Croon
4. Roger Wärn
5. Jacob Dygeus
6. Lilian Edwards
7. Magnus Jönsson *

2/2

Södra
Ledamot

Ersättare

Ingemar Lundqvist
Margareta Persson
Håkan Onsjö
Margareta Benneck

1. Peter Wennblad
2. Patrik Thored
3. Per-Anders Croon
4. Roger Wärn
5. Jacob Dygeus
6. Lilian Edwards
7. Magnus Jönsson *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Visborgsallen 4,621 85 VISBY inom tio dagar
efter dagen för detta beslut.
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Lena Noren

Kopia till
Regionfullmäktige, Region Gotland, 621 81 Visby
Ny ledamot: Sven Bosarfve
Ny ersättare: 1V\a.Il,'\1.\.i 2J":"f'l5. S {]VY
Parti: Moderaterna, Österväg 2, 621 45 Visby
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PROTOKOLL
2017-04-18

Länsstyrelsen i
Gotlands län

Dnr: 201-1242-17

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
18 april 2017 till och med den 14 oktober 2018.

Kommun: Gotland
Parti: Moderaterna
Ny ledamot: Robin Storm
Ny ersättare: Lilian Edwards
Avgången ledamot: Meishuan Wong

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Visby
Ledamot

Ersättare

RolfÖström
Stefan Wramner
Simon Härenstam
Anna Hrdlicka
Inger Harlevi
Robin Storm *

1. Sven Bosarfve
2. Peter Wennblad
3. Patrik Thored
4. Per-Anders Croon
5. Roger Wärn
6. Jacob Dygeus
7. Lilian Edwards *

Norra
Ledamot

Ersättare

Lena Celion
Mats Hedström
J esper Skalberg Karlsson

1. Sven Bosarfve
2. Peter Wennblad
3. Patrik Thored
4. Per-Anders Croon
5. Roger Wärn
6. Jacob Dygeus
7. Lilian Edwards *

2/2

Södra
Ledamot

Ingemar Lundqvist
Margareta Persson
Håkan Onsjö
Margareta Benneck

Ersättare
1. Sven Bosarfve
2. Peter Wennblad
3. Patrik Thored
4. Per-Anders Croon
5. Roger Wärn
6. Jacob Dygeus
7. Lilian Edwards *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Visborgsallen 4, 621 85 VISBY inom tio dagar
efte ~en för detta beslut.
j
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ena Noren

Kopia till
Regionfullmäktige, Region Gotland, 621 81 Visby
Ny ledamot: Robin Storm
Parti: Moderaterna, Österväg 2,621 45 Visby
tV1 pr.st[ttzz·~fI: U 71a4-1 f3::v(Wc-:vr«,s

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-05-15

Handlingar till

Ärende 5

Årsredovisning 2016
Innehåll
 Regionstyrelsens förslag 2017-03-30, § 63
 Årsredovisning 2016*). Finns även på
http://www.gotland.se/arsredovisning
 Revisionsberättelse 2017-04-05
 Revisorernas redogörelse 2017-04-05
 Revisionsrapport: Granskning av årsredovisning 2016
*) Separat tryckt årsredovisning skickas till fullmäktiges ledamöter och
ersättare.
Årsredovisningen kan även beställas från regionstyrelseförvaltningens
kansli, tel. 26 93 35.

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-03-30

RS § 63

Årsredovisning och bokslut 2016 med
måluppfyllelse

RS 2016/787
AU § 78

Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige
x Årsredovisningen fastställs.

Årsredovisning föreligger i slutlig version innan tryck.
Var och en av avdelningscheferna rapporterar om måluppfyllelsen utifrån de 32 mål
som regionstyrelseförvaltningen har antagit för perioden 2016-2019.
Närmare presentation av målområdena: Social hållbarhet, Ekonomisk hållbarhet,
Ekologisk hållbarhet och Kvalitet görs.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande är Veronica Hermann, folkhälsostrateg, Ulrika Jansson,
koncerncontroller, Jonas Nilsson, ekostrateg och Anna Derwinger Hallberg,
enhetschef, regionstyrelseförvaltningen
Övriga närvarande är Åsa Högberg, ekonomidirektör, Stefan Persson,
utvecklingsdirektör, Anders Lindholm, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
Frågor ställdes av Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C) och Filip Reinhag (S).

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

2017-04-05

Regionfulhnäktige i Region Gotland

Revisionsberättelse för år 2016
Vi, av regionfulhnäktige valda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits av
regionstyrelsen och nämnderna. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat
verksamheten i regionens hel- och delägda bolag med tillhörande dotterbolag.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet samt
regionens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning och givit det
resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse" och därtill bifogade rapporter.
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Enligt regionens årsredovisning uppgår årets resultat till 81,8 miljoner kronor. Vi noterar att
regionstyrelsen, i årsredovisningen, gör bedömningen att kommunallagens balanskrav har uppfyllts
och att balanskravsresultatet uppgår till 55,3 miljoner kronor. vilket innebär att kommunallagens
krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b) uppfylls innevarande år.
Enligt kommunallagen ska tidigare års negativa balanskravsresultatet återställas inom tre år, d.v.s.
underskottet om 71,1 miljoner kronor år 2015 ska i sin helhet återställas senast år 2018. Av 2015 års
negativa balanskravsresultat om 71,1 miljoner kronor återställer årets positiva balanskravsresultat
detta med 55,3 miljoner kronor. Vi instämmer i regionstyrelsens bedömning av att kommunallagens
balanskrav för år 2016 uppfyllts och att kvarstående negativa balanskravresultat uppgår till 15,8
miljoner kronor.

Region Gotland tillämpar inte Rådet för kommunal redovisning (RKRs) rekommendation 11:4 fullt
ut. Avvikelsen avser kraven på komponentavskrivning som regionen endast tillämpar för nya
investeringar i anläggningstillgångar från och med 2016 men inte för äldre tillgångar. Detta innebär
att det finns en betydande osäkerhet i denna del av redovisningen. Vi har låtit göra en schablonmässig beräkning i syfte att få en indikation rörande vilka konsekvenser avvikelsen kan ha på
resultatet för 2016. Utifrån de beräkningsförutsättningar vi har använt har vi fått en indikation på att
resultateffekten kan vara väsentlig då avskrivningskostnaderna beräknas vara väsentligt lägre jämfört
med de som redovisas i föreliggande årsredovisning. Vi förutsätter, mot bakgrund av detta, att
regionen låter göra en motsvarande beräkning under 2017 och börja tillämpa komponentavskrivning
även för äldre anläggningstillgångar.
Enligt kommunallagens 9 kap 9 § skall revisorerna bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de mål som regionfullmäktige fastställt i syfte att skapa god ekonomisk hushållning.
Regionfullmäktige beslutade i juni 2016 om en ny styrmodell. I modellen finns två perspektiv;
Samhälle och Verksamhet. I de två perspektiven finns tre målområden som var och ett innehåller ett
antal mål. Målen är hela Region Gotlands mål och gäller därmed alla nämnder. Målen beskriver vad
som ska uppnås under perioden 2016-2019 och följs upp genom indikatorer. Totalt uppgår målen till
32 stycken.
Regionens finansiella mål återfinns under målområde, Ekonomi inom perspektivet Verksamhet. Av
redovisningen framgår att ett mål av sex har uppfyllts, ett har inte bedömts och fyra har inte
uppfyllts. Vår bedömning är därmed att måluppfyllelsen är otillfredsställande.
Beträffande regionens övriga mål inom de båda perspektiven, Samhälle och Verksamhet, 26 stycken
framgår, för flertalet av målen inte någon tydlig bedömning av måluppfyllelsen. Vi kan inte heller,
utifrån den redovisade analysen, göra någon bedömning rörande måluppfyllelsen. Skälet är att vi
anser målnivån samt hur de olika indikatorerna ska vägas samman är otydlig. För några mål har
heller ingen analys gjorts för 2016. Vi förutsätter att regionstyrelsen fortsätter att utveckla den nya
styrmodellen i detta avseende.
I vår övergripande granskning av nämndernas ansvarsutövande framkommer efter genomgång av
nämndernas verksamhetsberättelser och den sammanfattning av denna som ska ingå i regionens
årsredovisning att dessa skiljer sig väsentligt från varandra, med avseende på struktur, detaljeringsgrad och om och på vilket sätt måluppfyllelsen rapporteras och analyseras.
Rera nämnder redovisar endast det övergripande målet i respektive perspektiv. Framgångsfaktorer
och specifika nämndmål som ska nås för att man ska kunna få en trovärdig indikation på att det
övergripande målet är uppnått redovisas inte och någon mätning av målnivåerna har uppenbarligen
inte heller skett. Istället rapporteras exempelvis ett antal genomförda aktiviteter, analyser och
statistik som har bäring på det övergripande målet. Dessa nämnder har därför ett förbättringsutrymme vad avser rapportering, analys och bedömning av måluppfyllelsen. Det gäller främst
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildnings nämnden, tekniska
nämnden och kultur- och fritidsnämnden. Beträffande tekniska nämnden noterades väsentliga
brister i rapporteringen av måluppfyllelse, såväl i förvaltningsberättelse som vid revisorernas träff
med nämnden.

Enligt vår uppfattning har inte regionstyrelsen, på ett tillräckligt tydligt sätt, säkerställt styrsystemets
funktionalitet vad gäller de ovan redovisade bristerna i vissa nämnders rapportering av måluppfyllelse. Det är således i styrkedjans återrapportering från nämnderna till fullmäktige vi ser brister.
Följden är att avrapporteringen i årsredovisningen är otydlig och inte heller transparent. Med bristen
i transparens avses att det, i de fall nämndernas måluppfyllelse värderas, är svårt att se vad denna
bygger på.
Mot denna bakgrund gör vi bedömningen att Regionfullmäktige inte ges rimligt goda förutsättningar
att bedöma om vissa nämnder har skött sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt.
Utöver vår övergripande granskning avansvarsutövandet har vi gjort en fördjupad sådan granskning
av byggnadsnämnden. Bakgrunden till denna fördjupning var nämndens problem med långa handläggningstider för bygglov samt en stor ärendebalans avseende tillsynsärenden. På grund av den
bristande måluppfyllelsen avseende beslut om bygglov i kombination med en stor ärendebalans
avseende tillsynsärenden bedöms verksamheten inte ha bedrivits ändamålsenligt. I vår granskning
har vi noterat att viktiga och relevanta åtgärder har vidtagits av förvaltningen vilka rimligen bör ge
förbättrade förutsättningar att hantera problemen under 2017. Atgärderna har dock genomförts utan
att nämnden synes ha tagit några initiativ eller fattat några aktiva beslut rörande dessa. Nämnden
förfaller ha varit synnerligen passiv under året. Vår bedömning är således att byggnadsnämnden inte
har varit tillräckligt aktiv i syfte att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Vi
,1.11 därför rikta kritik mot byggnadsnämnden.
Föregående år riktade vi anmärkning mot hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden för
bristande styrning, ledning och kontroll. Ett väsentligt skäl var nämndernas stora budgetunderskott.
Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar 2016 ett underskott på 82,3 miljoner kronor. Nämnden har
dock hemställt hos Regionfu11rnäktige om tilläggsanslag och i detta sammanhang rapporterat om sina
problem med att anpassa sin verksamhet till den ekonomiska ramen. Regionfullmäktige beslutade
den 26 september, § 140 att medge att nämnden överskrider sin budgetram med 80 miljoner kronor
varför någon kritik inte kan riktas mot nämnden för budgetöverskridandet. Vi känner dock oro inför
nämndens möjlighet att framgent uppnå en ekonomi i balans.
Socialnämnden redovisar 2016 ett underskott på 25,3 miljoner kronor. Nämnden har under året
också hemställt hos Regionfullmäktige om tilläggsanslag och i detta sammanhang rapporterat om
sina problem. Regionfullrnäktige beslutade dock den 26 september, § 141 att avslå nämnden
hemställan. Vi bedömer att nämnden förefaller ha kunskap om orsakerna till underskottet och vidtar
relevanta åtgärder i syfte komma till rätta med detta. Underskottet har dessutom minskat, jämfört
med 2015, varför vi inte riktar någon kritik mot nämnden för budgetöverskridandet.

Ansvarsfrihet och årsredovisning
Vi föreslår Regionfullmäktige
att regionstyrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas
ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning, samt
att regionens årsredovisning godkänns. Den är i huvudsak upprättad i enlighet med den
kommunala redovisningslagen, normer och i övrigt enligt god redovisningssed.
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Ca<in Backlund
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Till revisions berättelsen hör bilagorna:
- Revisorernas redogörelse för 2016
- Sakkunnigas rapporter i olika granskningar
- Granskningsrapporter och redogörelser från lekmannarevisorerna i hel- och delägda bolag inklUSIve dotterbolag.
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1. Revisorernas redogörelse 2016
För uppföljning av revisionsplanen för verksamhetsåret 2016 överlämnas
härmed vår berättelse. Vår redogörelse för 2016 lämnades den 5 april 2017.

1.1.

Förutsättningar för revisionen

Revisorerna granskar med stöd av kommunallagen årligen all den verksamhet som bedrivs
inom nämndernas verksamhetsområden och skall varje år till fullmäktige avge en berättelse
med redogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten under det föregående
verksamhetsåret.
Revisionsinsatserna under året har bestått av såväl förvaltningsrevisionella som
redovisningsrevisionella granskningar. Förvaltningsrevision syftar till att undersöka om
nämndernas verksamhet är ändamålsenlig, ekonomiskt tillfredsställande och om den kontroll
som utövas inom nämnderna är tillräcklig. Redovisningsrevision syftar till att utröna om
räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig.
Någon skarp gräns finns inte mellan förvaltnings- och redovisningsrevision.
Revisorerna skall aven bedöma om resultatet i bokslutet är förenligt med de mål för den
ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen.
Revisionen har en oberoende ställnLl1g i förhållande till nämnderna och avgör självständigt i
förhållande till nämnderna vilken granskning som skall bedrivas.
Revisorerna eftersträvar i sin revision, utan att ge avkall på revisionens syfte, att upprätthålla
ett förtroendefullt förhållande till de reviderade nämnderna och deras personal.
Normalt skall ett revisionsprojekt avslutas med en skriftlig rapport som innehåller redovisning
av gjorda iakttagelser och förslag tiil åtgärder som den reviderade nämnden bör vidta. I vissa
speciella fall kan en muntlig genomgång med reviderad nämnd ersätta skriftligt slutdokument.
/. /. /.

Revisionen har under året haft en budget uppgående till 3 600 tkr till sitt förfogande. Under
året har 3 600 tkr av budgeten förbrukats varav ca 3 050 tkr lags på de granskningsinsatser
som redovisas i denna redogörelse.
/. / .:l.

l/l ,

Vi, de förtroendevalda revisorerna, har som underlag för våra granskningsinsatser under året
gjort en väsentlighets- och riskanalys. Riskbedömningens syfte är att ringa in väsentliga
granskningsområden samt förslag på inriktning och omfattning av olika granskningsinsatser.
Med utgångspunkt i upprättad risk- och väsentlighetsanalys har sedan inriktning valts
avseende vilka granskningsinsatser som ska genomföras under året.

1.2.

Rcdogörel'ie för gen0111!ord:/ gnwskning:7r

N edan lämnas en redogörelse över granskningar som genomförts under revisions året 2016.

/.::, /.

Bilaga

1-

Granskning

elV

årsredovisningen 2016

Revisorerna har bland annat till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom
ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om
kommunal redovisning (KL kap 3 - 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (KL kap
9§ 9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med
de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom
ramen för upprättandet av revisionsberättelsen,
Syftet med granskningen av regionens årsredovisning är således att ge oss revisorer ett
underlag för vår bedömning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisnings sed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Efter genomförd granskning lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:

LäJJlflar år.rredolJiJnirzgen upplysning om verksamhetem utfall, lJerksamhetens jinamiering och ekonomiska
Jtällning?
Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen leyer upp till
kommunallagens krav på en ekonomi i balans och underskott från tidigare år har återhämtats i
och med årets resultat. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i allt väsentligt innehåller den
information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisnings sed.
Ar år.rredoviJnirzgem multatJr/renligt med de målfullmäktige beJlutat atJJeende god ekonomisk hztJhållning?
Vi bedömer att årets resultat inte är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk
hushållning i det fl1lansiella perspektivet eftersom flera av de finansiella målen för 2016 inte
uppfyllda. Utifrån rapporteringen av övriga mål i årsredovisningens kan ,-i inte göra någon
samlad bedömning ay måluppfyllelsen.
Styrelsen lämnar ingen sarrunanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen
avseende yerksamhets111,ålen för god ekonomisk hushållning.

Ar räkemkaperna i alJr lJäJerttl{Jl,t rättlJimnde?
Vi kan inte bedöma om räkenskaperna är rättvisande utifrån att det finns en osäkerhet i
redovisningen avseende komponentavskrivning av materiella anläggningstillgångar (RKR
11:4), eftersom regionen inte komponentindelat det äldre fastighetsbeståndet.
Utöver detta bedömer vi att räkenskaperna i huvudsak är upprättade enligt god
redovisningssed. Ett antal noteringar om avvikelser återfinns i respektive avsnitt om
resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysllingar.
Resultatet av denna granskning redovisas i en särskild revisionsrapport som bifogas denna
redogörelse.

3

/.1.1.

Bilaga 2

-

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2016

Utifrån genomförd översiktlig granskning bedömer vi att det inte framkommit några
omständigheter som tyder på att delårsrapporten är upprättad i strid med lagens krav och god
redovisnings sed.
Regionfullmäktige fastställde en ny styrmodell och övergripande mål för perioden 2016-2019.
Beslutet fattades av Regionfullmäktige i juni 2016. Mot den bakgrunden har Regionstyrelsen
valt att lämna den tidigare målmodellen och inte följa upp dessa mål i föreliggande
delårsrapport. I föreliggande delårsrapport har de nya fmansiella målen som är sex stycken,
följts upp. Däremot har inte de verksamhetsmässiga målen inom målområdena inom
perspektiven samhälle respektive verksamhet följts upp.
Efter genomförd översiktlig granskning gjordes bedömningen att delårsrapporten i allt
väsentligt är upprättad enligt lagens krav och god redovisningssed med reservation för
hantering av tillgångar avseende tidpunkt för aktivering av investeringar, vilken inte är förenlig
med normering och god redovisningssed. Den lämnade prognosen bedömdes inte vara
förenlig med de fmansiella mål som regionfullmäktige beslutat i budget för året. Vår
bedö~'1ing överensstämmer med Regionstyrelsens bedömning medan de verksamhetsmässiga
målen inte kunde bedömas.
Granskningsrapport och utlåtande överlämnades till Regionfulimäktige.

I.l. ).

Bilaga.3 - Fördjupat ansvarsutövande - Byggnadsnämnden

Granskningen avsåg att kartlägga och belysa nämndens verksamhet och ge underlag för att
bedöma om nämnden vidtagit tillräckliga åtgärder för att styra följa upp och kontrollera sin
verksamhet i syfte att säkerställa följsamhet till lagstiftning och regionens egna mål. Vidare
syftade granskningen till att ge ett underlag för att bedöma hur nämnden har
kommunicerat sina problem med Regionstyrelsen och Regionfullmäktige.
Efter genomförd granskning görs bedömning att byggnadsnämnden inte har vidtagit
tillräckliga åtgärder för att såkerställa att nämndens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt
sätt 2016.
Den revisionella bedömningen motiveras främst av nämndens passivitet. Viktiga och relevanta
åtgärder har vidtagits av förvaltningen vilka rimligen bör ge förbättrade förutsättningar att
hantera problemen med stora ärendebalanser under 2017. Åtgärderna har dock genomförts
utan att nämnden synes ha tagit några initiativ eller fattat några aktiva beslut rörande dessa.
Nämnden förfaller ha varit synnerligen passiv och förtjänar därför kritik. Eftersom åtgärder,
trots nämndens passivitet, har vidtagits av förvaltningen bör dock kritiken kunna mildras.
Granskningsrapport och missiv har överlämnats till byggnadsnämnden för yttrande.

Bilaga 4 .- Hantering av inköpskort
En granskning och bedömning av den interna kontrollen avseende hantering av inköpskort
har genomförts. Efter genomförd granskning gjordes bedömningen att den interna kontrollen
avseende inköpskort inte i alla delar är tillräcklig. Bedömningen grundar sig bland annat på att
4

tre inköpskort har identifierats där utökning av beloppsgräns på inköpskortet samt byte av
tjänsteställe har hanterats på medarbetarens, och inte chefens, begäran. Vidare noterades att
besluts attest av inköpskortfaktura inte gjorts i enlighet med reglerna för inköpskort utan av
kortinnehavaren själv samt att det funnits brister i räkenskapsmaterialct då bland annat kvitton
saknats.
I syfte att stärka den interna kontrollen lämnades ett antal rekommendationer. Vi utgår från
att Regionstyrelsen tar till sig granskningsresultatet och vidtar adekvata åtgärder med
anledning av lämnade rekommendationer.
Granskningsrapporten överlämnades till Regionstyrelsen för yttrande.
I.J. J.

Bilaga 5 - Redovisning av leasing

En granskning och bedömning av den interna kontrollen vid hantering av leasing har
genomförts med syfte att bedöma huruvida den interna kontrollen är tillräcklig och om
hanteringen överensstämmer med god redovisnings sed.
Efter genomförd granskning bedöms den interna kontrollen avseende hanter..ng av leasing i
allt väsentligt vara tillräcklig. Mot bakgrund av granskningsresultatet och i syfte att stärka den
interna kontrollen rekommenderades Regionstyrelsen att redovisa den långfristiga respektive
kortfristiga delen av fmansiella leasingskulden separat samt att säkerställa att samtliga
operationella leasingavtal är rätt klassificerade.
I syfte att stärka den interna kontrollen lämnades, i bifogad revisionsrapport, ett antal
rekommendationer. Vi utgår från att Regionstyrelsen tar till sig granskni1lgsresultatet och
vidtar adekvata åtgärder med anledning av lämnade rekommendationer. Vilka åtgärder som
vidtagits har även följts upp i granskningen av årsredovisningen 2016.
IJ6.

Bilaga 6 - Kontomwlys: Förtroendekänsliga poster och manuella
utbetalningar

Syftet med granskningen var att bedöma om den interna kontrollen avseende hantering av
förtroendekänsliga poster är tillräcklig. Granskningen syftade iven till att bedöma om det
fmns kontroller i den löpande redovisningen som säkerställer att manuella betalningar
hanteras på ett sätt som säkerställer en tillräcklig intern kontroll.
Efter genomförd granskning gjordes bedömningen att den interna kontrollen avseende
hantering av förtroendekänsliga poster inte i alla delar är tillräcklig. Bedömningen baserades
på att syfte finns angivet för samtliga 59 granskade fakturor men att deltagarförteckning och
uppgifter om deltagare saknas i 12 fall.
Vidare är bedömningen att det 1 allt väsentllgt tinns kontroller i den löpande redovis1l1ngen
som säkerställer att manuella betalningar hanteras på ett sätt som i sin tur säkerställer en
tillräcklig intern kontroll. Bedömningen grundar sig på att ifylld utbetalnings blankett och
styrkande underlag fmns för samtliga tio granskade transaktioner.
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Utifrån ovanstående sammanfattande bedömningar rekommenderades Regionstyrelsen och
berörda nämnder att införa en rutin som säkerställer att erforderliga underlag fogas till de
transaktioner som kan bedömas innehålla förtroendeskadliga transaktioner.
Revisionsrapporten överlämnas till Regionstyrelsen och samtliga nämnder med uppmaningen
att vidta relevanta åtgärder med anledning av granskningsresultatet.
1.2.7.

Bilaga 7 - Kundfakturering VA och anslutningsavgifter

Granskningen syftade till att bedöma om den interna kontrollen vid kundfakturering av VAavgifter och anslutningsavgifter är tillräcklig samt om uppgifterna i redovisningen är aktuella,
fullständiga och rättvisande.
Efter genomförd granskning gjordes bedömningen att den interna kontrollen i
kundfaktureringen/ debiteringen inte är helt tillräcklig. Redovisningen bedömdes i allt
väsentligt vara korrekt och tillförlitlig och uppgifterna i redovisnirlgen bedömdes delvis vara
aktuella, fullständiga och rättvisande. Stickproven visade inga avvikelser men organisationen
bedöms vara sårbar, då organisationens kunskap kring kundfakturering flnns hos personal och
inte i tillräcklig utsträckning är dokumenterad. Värt att notera är att planerad granskning och
vissa kontroller i verksamhetssystemen inte varit genomförbara. Detta till följd av bristande
kunskap i organisationen, vilket kan anses vara särskilt allvarligt då drift av vissa delar av
rutinerna sker hos externt företag.
Ett antal rekommendationer lämnades j granskningsrapporten i syfte att stärka den interna
kontrollen. Granskningsrapporten har överlämnats till Regionstyrelsen och Tekniska
nämnden för yttrande.
1.2.8.

Bilaga 8 - Generella IT- kontroller i Visrna och HR Plus

Granskningens syfte var att bedöma förvaltning och intern kontroll för ekononU- och
lönesystemen Vis ma och HR Plus.
Baserat på genomförd granskning gjordes bedömningen att det flnns grundläggande processer
och rutiner inom Region Gotland gällande förvaltning av kritiska applikationer. Exempelvis
flnns det inarbetade rutiner gällande hantering av behörigheter, drift och förändringar till
systemen som omfattas av granskningen.
Granskningen resulterade inte i att kritiska brister i processer och rutiner noterades. Däremot
konstaterades att det flnns områden där Region Gotland har möjlighet att förstärka och
förbättra den interna kontrollen.
I syfte att stärka den interna kontrollen rekommenderas Regionstyrelsen att fokusera på att
dokumentera väsentliga processer och rutiner, att införa rutiner för periodisk granskning av
behörigheter samt att genomföra dokumenterade återläsningstester av kritisk data.
Granskningsrapporten överlämnades till Regionstyrelsen med en uppmaning att vidta
relevanta åtgärder med anledning av granskningsresultatet.
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Bilaga 9 - Arbetet med verksamhetsutveckling och

(~ffektivisering

Mot bakgrund av regionens ansträngda ekonomiska situation har revisorerna i sin
väsentlighet- och riskanalys prioriterat en granskning av detta område. Syftet med
granskningen var att bedöma om Regionstyrelsen och granskade nämnder arbetat på ett
ändamålsenligt sätt i syfte att genomföra direktiv och uppdrag som lämnats av fullmäktige
rörande effektivisering av verksamheten och ett minskat utbud i sina verksamheter.
Granskningen avgränsades till att omfatta Regionstyrelsen och samtliga nämnder utom hälsooch sjukvårdsnämnden, valnämnden, överförmyndarnämnden och patientnätnnden.
Den sammanfattande bedömningen efter genomförd granskning var att Regionstyrelsen och
nämnderna inte fullt ut har arbetat på ett ändamålsenligt sätt avseende direktivet
Verksamhetsutveckling och effektivisering under perioden 2011-2016. Vidare gjordes
bedömningen att Regionstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt har arbetat på ett
ändamålsenligt sätt avseende Besparingsuppdrag 170 1ll11kr under tre år under 2015 och 2016.
Mot bakgrund av noterade iakttagelser och genomförd granskning lämnades ett antal
rekommendationer i granskningsrapporten. Vi vill särskilt framhålla att det är väsentligt att
Regionstyrelsen, utifrån sin samordnande roll, säkerställer en samlad politiskt styrning av det
fortsatta effektiviseringsarbetet.
Granskningsrapporten har överlä1ll11ats till Regionstyrelsen för yttrande.

/.2./0.
Bilaga 10 - Investering i de nationella invånartjänstenw - 1177
Inom ramen för en nationellt samordnad granskning har Region Gotlands investering i de
nationella invånartjänsterna 1177 granskats. Övriga deltagande landsting/regioner är; Region
Norrbotten, Region Västmanland, Region Örebro, Region Gävleborg, Region Östergötland,
Region Halland och Stockholm läns landsting.
Efter genomförd granskning gjurdes den samlade revisionella bedömningen att Region
Gotland i begränsad utsträckning säkerställer att de medel som investeras i de nationella
invånartjänsterna 1177 ger önskad effekt i det egna landstinget. De bedömningar som
tillsammans bildar underlag för den övergripande bedömningen redovisas i bifogad
revisionsrapport.
Utifrån denna bedömning rekommenderades ansvarig nämnd:
Att arbeta proaktivt för en ökad ambitionsförståelse vid regionens vårdcentraler för att på
sikt kunna arbeta aktivt med riktad styrning av tjänsterna.
Att utreda vilka vägar som fmns för att erbjuda ett ökat spridande av goda exempel mellan
vårdcentralerna. Verksamheter efterfrågar idag hjälp att fmna andra verksamheter med
liknande förutsättningar att lära av.
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Att utöka arbetet med att genomföra och/eller sprida kvalitativa och kvantitativa
uppföljningar avseende invånartjänsterna ur såväl invånar- som verksamhetsperspektiv.
Med anledning av granskningens resultat överlämnas rapporten för yttrande till Hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Vi revisorer kommer under 2017 att få ta del aven sammanställnill_g av resultatet för övriga
landsting/ regioner. Sammanställningen kommer även att delges Hälso- och
sjukvårdsnämnden som underlag inför kommande träff under hösten.

1.2./ J.

Bilaga 11

-

Tillämpning av offentlighetsprincipen

En granskning av offentlighetsprincipens tillämpning har genomförts. En tidigare granskning
av offentlighetsprincipen genomfördes år 2015 avgränsat till Regionstyrelsen, tekniska
nämnden samt barn- och utbildningsnämnden. Föreliggande granskning syftar dels till att följa
upp föregående granskning med avseende på de brister och rekommendationer som lämnades
i revisorernas skrivelse till nämnderna i mars samma år. Dels att bedöma om regionens övriga
nämnder lever upp till bestämmelserna om offentlighetsprincipen i lagstiftningen.
Efter genomförd granskning är den sammantagna revisionella bedömningen att
Regionstyrelsens och nämndernas hantering av allmänna handlingar inte är helt
ändamålsenlig.
Bedömningen bygger främst på att flera av regionens regler och riktlinjer är föråldrade och
bör ses över för att möta kraven i nu gällande lagstiftning. Exempelvis är regionens
arkivreglemente från 1992. Gymnasie- och vuxenutbildnillgsnämndens
dokumenthanteringsplan är från 2006 och motsvarande plan för Hälso- och
sjukvårdsnämnden är från 2008. Sedan dess har organisationsförändringar i regionen och ny
lagstiftning trätt i kraft, vilket ställer krav på anpassning av riktlinjerna.
I syfte att stärka den politiska styrningen av hanteringen av allmänna handlingar
rekommenderas nämnderna att fatta beslut om de mest väsentliga riktlinjerna, som exempelvis
dokumenthanteringsplanen. För mer information avseende granskningen hänvisas till bifogad
granskningsrappott.
Granskningsrapporten överlämnades till Regionstyrelsen för yttrande och till övriga nämnder
för kännedom.

Tekniska nämnden - uppjog'ning av tidigare granskning
Efter genomförd uppföljning av den tidigare granskningen gjordes bedömningen att
tekniska nämnden åtgärdat samtliga rekommendationer som ankom på dem att hantera
och åtgärda.
Däremot noterades att Region Gotlands arkivmyndighet i december 2015 genomförde en
tillsyn av tekniska nämndens arkivvård. Tillsynsrapporten visar på mycket allvarliga brister
främst vad gäller förvaringen av allmänna handlingar, men även vad gäller registreringen. I
viss mån återupprepas bristerna och rekommendationerna som påtalades av revisorerna
efter den föregående granskningen 2015. Atgärderna som tillsynsmyndigheten föreslog år
8
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2015 har enligt de intervjuade inte åtgärdats per den 2017-03-02. Nämnden har inte heller

fått kännedom om tillsynen eller tillsyns rapporten, trots att denna var ställd till nämnden.
Vidare har stora brister framkommit i hur revisorernas skrivelse med anledning av den tidigare
granskningen har hanterats. Tekniska nämndens förvaltning kan inte hitta att nämnden har
fått skrivelsen till sig eller att nämnden eller förvaltningen har avgett ett yttrande i frågan. Det
är oklart vad som har hänt efter att skrivelsen inkommit till nämndens förvaltning. Vi anser att
detta är en allvarlig brist vad gäller hanteringen av allmänna handlingar som inte ska kunna
inträffa om rutiner och kunskap om- och efterlevnad av dessa följs.
Granskningsrapporten har överlämnats till tekniska nämnden för yttrande i denna del.

1.2.' 2.

Underlag till ansvarsprövningen - ansuarsutöucl11de 2016

Som underlag för ansvars prövningen har vi, de förtroendevalda revisorerna, tillsammans med
sakkunnigt biträde träffat representanter från samtliga nämnder och från Regionstyrelsen.
Enligt god revisionssed i kommunal verksamhet skall granskningen genomföras i dialog med
nämnden. Utgångspunkten för samtalen under mötena har varit respektive nämnds
verksamhetsberättelse och en redogörelse har skett utifrån perspektiven i styrkortet. En
fördjupad genomgång har dessutom genomförts med byggnadsnämnden som redovisats i
särskild rapport, se bilaga 3.
Syftet med dessa möten och tillhörande dokumentstudier etc. är att bedöma om verksamheten
skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om
räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen är tillräcklig.
I vår övergripande granskning av nämndernas ansvarsutövande framkommer efter
genomgång av nämndernas verksamhetsberättelser och den sammanfattning av denna som
ska ingå i regionens årsredovisning att dessa skiljer sig väsentligt från varandra, med avseende
på struktur, detaljeringsgrad och om och på vilket sätt måluppfyllelsen rapporteras och
analyseras.
Flera nämnder redovisar endast det övergripande målet i respektive perspektiv.
Framgångsfaktorer och specifika nämndmål som ska nås för att man ska kunna få en
trovärdig indikation på att det övergripande målet är uppnått redovisas inte och någon
mätning av målnivåerna har uppenbarligen inte heller skett. Istället rapporteras exempelvis ett
antal genomförda aktiviteter, analyser och statistik som har bäring på det övergripande målet.
Dessa nämnder har därför ett förbättringsutrymme vad avser rapportering, analys och
bedömning av måluppfyllelsen. Det gäller främst socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, tekniska nämnden och
kultur- och fritidsnämnden. Beträffande tekniska nämnden noterades väsentliga brister i
rapporteringen av måluppfyllelse, såväl i fÖ1Taltningsberättelse som vid revisorernas träff med
nämnden-

9

l ..? 17.

Förstudier/uppf öljning av tidiga re gnmskllingar 771 . 171 .

Under året har även ett antal förstudier och uppföljningar av tidigare genomförda
granskningar genomförts i syfte att ge beslutsunderlag för att bedöma om ytterligare
granskningsinsatser i form av fördjupade projekt inom olika områden bör genomföras.
Vidare följer vi, de förtroendevalda revisorerna, nämndernas protokoll med tillhörande
handlingar. Vi har även deltagit i kompetensutveckling inom områden som kommunal
ekonomi. Vidare har vi genom representation från revisionskollegiet deltagit i landstings- och
ordförandekonferenser under året.
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1.

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer granskat regionens årsredovisning för 2016. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2016.
Syftet med granskningen är att ge regionens revisorer ett underlag för sin bedömning av
om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed
samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från
ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:


Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Regionen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans och underskott från tidigare år har återhämtats i
och med årets resultat. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i allt väsentligt innehåller
den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.


Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

Vi bedömer att årets resultat är inte är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk
hushållning i det finansiella perspektivet eftersom flera av de finansiella målen för 2016
inte uppfyllda.
Utifrån rapporteringen av övriga mål i årsredovisningens kan vi inte göra någon samlad
bedömning av måluppfyllelsen.
Styrelsen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning.


Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi kan inte bedöma om räkenskaperna är rättvisande utifrån att det finns en osäkerhet i
redovisningen avseende komponentavskrivning av materiella anläggningstillgångar (RKR
11:4), eftersom regionen inte komponentindelat det äldre fastighetsbeståndet.
Utöver detta bedömer vi att räkenskaperna i huvudsak är upprättade enligt god redovisningssed. Ett antal noteringar om avvikelser återfinns i respektive avsnitt om resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar.

April 2017
Region Gotland
PwC

2 av 13

Granskning av årsredovisning

2.

Inledning

I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala
redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar
av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.
Revisionsobjekt är styrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens
upprättande.

2.1.

Syfte och revisionsfrågor

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge
en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål
fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen
för upprättandet av revisionsberättelsen.
Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande
revisionsfrågor:


Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?



Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god
ekonomisk hushållning?



Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Granskningen av årsredovisningen omfattar:


förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)



resultaträkning



kassaflödesanalys



balansräkning



sammanställd redovisning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.
Vi har även bedömt regionens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. Granskning av resultatsammanställning
för VA-verksamheten och renhållningsverksamheten omfattas inte av denna granskning.
Nämndernas rapportering till fullmäktige har granskats såsom den presenteras i årsredovisningen.
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Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för
att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande
bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar
resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt
beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den
information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte
varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma.
Vårt uppdrag omfattar inte en granskning och prövning om den interna kontrollen som
görs inom nämnderna är tillräcklig.
Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med regionens ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i
SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting”. Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt eller delvis har
följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets revisionsplan. Granskningen har
skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i
förekommande fall registeranalys.
Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som presenterades 2017-03-26. Regionstyrelsen fastställer årsredovisningen 2017-03-30 och fullmäktige behandlar årsredovisningen 2017-05-15.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomidirektör och redovisningschef.

2.2.

Revisionskriterier

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:


Kommunallagen (KL)



Lag om kommunal redovisning (KRL)



Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)



Fullmäktiges beslutade mål om god ekonomisk hushållning
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3.

Granskningsresultat

3.1.

Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning

3.1.1.

Iakttagelser

Utveckling av regionens verksamhet
I förvaltningsberättelsen redovisas tydligt väsentliga händelser som inträffat under och
delvis efter räkenskapsåret.
Av årsredovisningen, i nämndernas verksamhetsberättelser under avsnittet Utveckling på
sikt, framgår i viss omfattning den förväntade utvecklingen inom regionens olika verksamheter.
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas, det vill säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. I övrigt lämnar
den personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om personalen i form av diagram och verbal information.
Förvaltningsberättelsen innehåller även information om andra förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning av verksamheten.
Gemensam förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samlade regionala verksamhetens
organisation och verksamhet.
Förvaltningsberättelsens beskrivning av den samlade regionala verksamhetens organisation och upplysningar om ekonomi och verksamhet i koncernföretagen är upprättad i enlighet med RKR 8.2 samt KRL 8:1.
Investeringsredovisning
Årets investeringar redovisas samlat i förvaltningsberättelsen i form av övergripande utfall och kommentarer till större investeringsprojekt. Årets investeringar gentemot budget
presenteras i tabell för respektive nämnd, likaså nettoinvestering per huvudverksamhet.
Upplysningar om budgetavvikelser för större investeringar lämnas inte i den samlade redogörelsen. Upplysning om budgetavvikelser lämnas i viss utsträckning i nämndernas
verksamhetsberättelser. Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns. Vi
bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av årets
investeringar. Investeringsredovisningen överensstämmer med bokföringen och posterna
är överförda till balansräkning och kassaflödesanalys.
Årets nettoinvesteringar uppgår till 616,4 mnkr, vilket är 183,7 mnkr högre än föregående
år. Investeringsutfallet är att jämföra med budget som uppgick till 1 016 mnkr. Avvikelsen
förklaras framförallt av att Tekniska nämnden inte genomfört planerade investeringar och
därför redovisar en positiv budgetavvikelse om 347,6 mnkr.
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De största investeringarna under året är byggandet av kryssningskajen som förväntas bli
klar under 2018. Övriga stora investeringar är restaurering av gymnasieskolan och ombyggnation av psykiatrin på Korpen i Visby, samt investeringar i hamnen i Klintehamn.
Till följd av årets höga investeringsutgifter har regionen under året ökat sin låneskuld med
95 mnkr sedan föregående år. Den totala låneskulden uppgår till 570 mnkr vid årets slut.
För 2016 är egenfinansieringsgraden av totala investeringar endast 61,2 procent (55,8
procent), vilket innebär att investeringar finansierats med försäljningsinkomster och användning av likvida reserver.
Driftredovisning
Utfallet av regionens driftverksamhet redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Upplysningar om orsaker till nämndernas budgetavvikelser lämnas inte i anslutning till den samlade redovisningen. Däremot lämnas upplysning om budgetavvikelser i nämndernas verksamhetsberättelser. Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns.
Nämndernas utfall samt budgetavvikelse redovisas i tabellen nedan:
Utfall
2016

Utfall
2015

Budget
2016

Budgetavvikelse

Regionstyrelsen
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Social- och omsorgsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

-204,9
-180,9
-20,8
-12,0
-142,3
-1 114,0
-265,4
-1 237,0
-1 479,7

-205,8
-180,0
-18,9
-11,2
-138,1
-1 115,8
-278,6
-1 217,5
-1 451,2

-236,7
-190,8
-21,6
-13,0
-144,6
-1 130,1
-280,1
-1 211,7
-1 397,4

31,8
9,9
0,8
1,0
2,3
16,1
14,7
-25,3
-82,3

Summa nämnderna

-4 657,0

-4 617,1

-4 626,0

-31,0

Driftredovisning per nämnd, mnkr*

Nämndernas totala utfall 2016 uppgår till -4 657,0 mnkr (4 617,1 mnkr), vilket innebär en
negativ budgetavvikelse om 31,0 mnkr (-100,9 mnkr). Sju av nio nämnder redovisar ett
överskott mot budget, varav regionstyrelsen uppvisar den största positiva avvikelsen mot
budget om 31,8 mnkr. Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden uppvisar underskott mot budget om -25,3 mnkr respektive -82,3 mnkr.
I de flesta nämnders förvaltningsberättelser finns kommentarer till utfall samt budgetavvikelser. Vad gäller tekniska nämnden bedömer vi att det skulle kunna förtydligas. För
byggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden kommenteras det ekonomiska
resultatet endast utifrån kostnadstäckningsgrad samt självfinansieringsgrad, varken ekonomiskt utfall eller budget omnämns i nämndernas förvaltningsberättelser.
Balanskravsresultat
Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med KRL. Årets
resultat uppgår till 81,8 mnkr före justering av erhållna realisationsvinster med -29,1
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mnkr och återföring av realisationsvinster med +2,6 mkr utifrån undantagsmöjligheten1.
Efter balanskravsjustering är resultatet 55,3 mnkr, vilket innebär att kommunallagens
krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b) uppfylls innevarande år.
Enligt kommunlagen ska tidigare års negativa balanskravsresultatet återställas inom tre
år, d.v.s. underskottet om 71,1 mnkr år 2015 ska i sin helhet återställas senast år 2018. Av
2015 års negativa balanskravsresultat om 71,1 mnkr återställer detta med 55,3 mnkr. Vi
instämmer i regionstyrelsens bedömning av att kommunallagens balanskrav för år 2016
uppfyllts och att kvarstående negativa balans kravresultat uppgår till -15,8 mnkr.
Regionen har beslutat om riktlinjer om resultatutjämningsreserven (RUR) i enlighet med
kommunallagens bestämmelser. För att disponera medel ur reserven måste utvecklingen
av rikets skatteunderlag 2016 vara lägre än den genomsnittliga ökningen de senaste tio
åren. Under 2016 uppfylls inte detta villkor och det är således inte möjligt för regionen att
disponera medel ur resultatutjämningsreserven.
Utvärdering av ekonomisk ställning
Enligt kommunala redovisningslagens kapitel 4:5 ska förvaltningsberättelsen innehålla en
utvärdering av den finansiella ställningen. Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av ekonomisk ställning. Analysen omfattar de finansiella målsättningar och mått som
Regionfullmäktige fastställt i styrkortet för god ekonomiska hushållning; Resultatnivå i
relation till nettokostnaden och andel egenfinansierade investeringar samt soliditetsnivån.

3.1.2.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Regionen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans och underskott från
tidigare år till viss del har återhämtats i och med årets resultat och att kvarstående negativa balans kravresultat uppgår till -15,8 mnkr.
Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i allt väsentligt innehåller den information som ska
ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.

3.2.

God ekonomisk hushållning

Regionfullmäktige beslutade i juni 2016 om en ny styrmodell. Denna bygger på en balans
mellan olika målområden. Modellen har ett gemensamt styrkort med årliga verksamhetsplaner där nämnder och förvaltningar beskriver hur de bidar till att uppfylla målen i styrkortet. I modellen finns två perspektiv; samhälle och verksamhet. I de två perspektiven
finns tre målområden som var och ett innehåller ett antal mål. Målen är hela Region Gotlands mål och gäller därmed alla nämnder. Målen beskriver vad som ska uppnås under
perioden 2016-2019 och följs upp genom indikatorer. Totalt uppgår målen till 32 stycken.

1

Reavinsterna avser fastigheter där verksamheten inte längre har behov av lokalerna och avyttringen innebär lägre framtida kostnader.
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Målområden inom perspektiv – samhälle


Social hållbarhet



Ekonomisk hållbarhet



Ekologisk hållbarhet

Målområden inom perspektiv – verksamhet


Kvalitet



Medarbetare



Ekonomi

3.2.1.

Iakttagelser

Finansiella mål – Målområde Ekonomi inom perspektiv verksamhet
I årsredovisningen görs en avstämning mot regionens mål avseende ekonomi inom perspektivet verksamhet:
Mål

Utfall 2016

Måluppfyllelse

Budgeterat resultat ska uppgå
till minst 2 % av nettokostnaden.
Årets ekonomiska resultat ska
uppgå till minst 2 % av nettokostnaden.
Soliditeten ska vara minst 45 %

Budgeterat resultat uppgick till 32
mnkr och målet var ca 94 mnkr.

Ej uppfyllt

Årets resultat uppgår till 82 mnkr
och målet var 94 mnkr.

Ej uppfyllt

Soliditeten uppgår till 41,4 %

Ej uppfyllt

Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och
generella bidrag

Skatteintäkter och bidrag har ökat
med 4,3 mnkr. Medan nettokostandsökningen exkl. jämförelsestörande poster och finansnetto uppgick till 0,7 %

Uppfyllt

Regionens materiella tillgångar
ska vårdas.
Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 %.

Måluppfyllelsen har inte följts upp.

Ej bedömt

Skattefinansierade investeringar
uppgår till ca 65 %

Ej uppfyllt

Av redovisningen framgår att ett mål av sex har uppfyllts, ett har inte bedömts och fyra
har inte uppfyllts.
Mål inom perspektiven samhälle och övriga mål inom perspektivet
verksamhet
I årsredovisningen görs en avstämning mot regionens mål inom de båda perspektiven,
Samhälle och Verksamhet. Totalt uppgår dessa till 32 stycken varav sex stycken avser fi-
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nansiella/ekonomiska mål enligt redovisning ovan. Det återstår således 26 mål under den
båda perspektiven.
Av rapporteringen i årsredovisningen framgår, för flertalet av målen inte någon tydlig
bedömning av måluppfyllelsen. Efter vår översiktliga analys av rapporteringen i årsredovisningen drar vi slutsatsen att av de 18 målen inom perspektivet, Samhälle har i vart fall
2 stycken uppnåtts och av de 8 målen inom perspektivet, Verksamhet har i vart fall 1 uppnåtts. För övriga mål kan vi inte, utifrån den redovisade analysen, dra några slutsatser
rörande måluppfyllelsen. Skälet är att vi anser målnivån samt hur de olika indikatorerna
ska vägas samman är otydlig. För några mål har heller ingen analys gjorts för 2016.

3.2.2.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att årets resultat inte är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk
hushållning i det finansiella perspektivet eftersom flera av de finansiella målen för 2016
inte uppfyllda.
Utifrån rapporteringen av övriga mål i årsredovisningens kan vi inte göra någon samlad
bedömning av måluppfyllelsen.
Styrelsen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning.

3.3.

Rättvisande räkenskaper

3.3.1.

Iakttagelser

Resultaträkning
Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter.
Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt regionens intäkter och kostnader för året
samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med föregående år lämnas för varje delpost.
Årets resultat är positivt och uppgår till 81,8 mnkr (-63,1 mnkr). I resultatet ingår intäkter
av engångskaraktär som avser realisationsvinster i samband med fastighetsförsäljning
uppgående till 29,1 mnkr. Resultat medför en positiv avvikelse mot budget med ca 50
mnkr (-66,1 mnkr). Budgeterat resultat för 2016 uppgick till 32 mnkr. Av lämnade resultatkommentarer redogörs för budgetavvikelserna. Bland annat förklaras budgetavvikelsen
av vinster från fastighetsförsäljningar och ett positivt finansnetto. I årets resultat inryms
en negativ budgetavvikelse för nämnderna med -31 mnkr. I jämförelse med föregående år
har verksamhetens intäkter ökat med 116,3 mnkr, verksamhetens kostnader ökat med
165,5 mnkr och avskrivningarna ökat med 8,2 mnkr.
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Resultaträkning, mnkr

Utfall
Budget
BudgetUtfall
2016
2016
avvikelse 2015
1 402,6
1 286,3
- 5 798,4
- 4 429*
33,2
- 5 632,9
26,6
45,7
- 237,4
- 225
-12,4
- 229,2

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Varav jämförelsestörande post
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
- 4 633,2
- 4 654
Skatteintäkter
3 590,8
4 715**
Generella statsbidrag och
Utjämning
1 117,3
Finansiella intäkter
23,2
Finansiella kostnader
- 16,3
- 29***
Årets resultat
81,8
32
* Verksamhetens nettokostnader
** Skatteintäkter + generella statsbidrag och utjämning
*** Finansnetto

20,8
-6,9

- 4 575,8
3 440,9

35,9
49,8

1 073,2
22,3
- 23,7
- 63,1

Vid granskningen av resultaträkningen har bland annat följande väsentliga avvikelser noterats:


För fastigheter påbörjas avskrivning i samband med ianspråktagandet. Liksom tidigare påbörjas avskrivningar för övriga investeringar vid kommande årsskifte och
inte när inventariet tas i bruk. Denna princip innebär att årets avskrivningar är för
låga. Avvikelsen framgår i avsnittet redovisningsprinciper.



Komponentavskrivning av materiella anläggningstillgångar tillämpas inte fullt ut.
Se avsnitt balansräkning nedan.



Liksom tidigare år finns det en eftersläpning i bokföringen avseende köpt vård
från Karolinska Universitetssjukhuset, vilket innebär att årets kostnader i huvudsak består av vårdkostnader för oktober 2015 – september 2016 samt eventuella
differenser gentemot uppbokningen per september i bokslut 2014. Vi rekommenderar, i likhet med tidigare år, att regionen ser över sina periodiseringsprinciper
avseende köpt vård så att kostnaden för utförda tjänster bokförs på det år som
tjänsten utförs i enlighet med god redovisningssed.

Vi kan inte uttala om rättvisande räkenskaper utifrån regionens avsteg mot rekommendationen avseende komponentavskrivningar av materiella anläggningstillgångar (RKR
11:4)
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Balansräkning
Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. Balansomslutningen uppgår till 4 446,1 mnkr (4 026,9 mnkr 2015).
Balansräkningen redovisar i allt väsentligt regionens tillgångar, avsättningar och skulder
per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodiserade
samt har värderats enligt principerna i KRL, med undantag av vad som framgår nedan.
Från och med 2014 finns en uttryckligt krav på komponentavskrivning av materiella
anläggningstillgångar (RKR 11:4). Regionen tillämpar inte rekommendationen avseende
investeringar gjorda före 2016, utan endast för nya investeringar. RKR har medgivit att
rekommendationen succesivt börjar tillämpas. Region Gotland har dock bestämt att
rekommendationen endast ska tillämpas på investeringar från och med 2016, men inte för
äldre tillgångar, vilket är en avvikelse från god redovisningssed. Motivet för detta anges
vara att den ekonomiska effekten avseende värdering av tillgångarna respektive
resultateffekten bedöms bli marginell om hanteringen också omfattar äldre investeringar.
Någon beräkning av konsekvenserna har dock, som vi uppfattat det, inte skett. Region
Gotlands motiv till att avvika från rekommenadationen är, enligt vår uppfattning, inte
giltig. Ett giltigt motiv skulle vara om det avvikande förfaringssättet skulle ge en bättre
bild av resultat och ställning.
Vi har genomfört en schabolonmässing beräkning för att få en indikation på vilka
konsekvenser avvikelsen får på resultatet för 2016. Utifrån de beräkningsförutsättningar
vi har använt får vi en indikation på att resutateffekten kan uppgå till ett väsentligt
belopp, eftersom de redovisade avskrivningskostnaderna skulle vara väsentligt lägre
jämfört med de som nu redovisas. Vår bedömning är att det finns en betydande osäkerhet
i denna del av redovisningen. Mot bakgrund av detta kan vi inte uttala oss om
räkenskaperna är rättvisande. Vi förutsätter därför att regionen låter göra en motsvarande
beräkning under 2017 och börja tillämpa komponentavskrivning även för äldre
anläggningstillgångar.
Vid granskningen av balansräkningen har även följande väsentliga avvikelser noterats:


Regionen tillämpar inte något särskilt konto för bokföring av värdereglerade kundfordringar utan detta ska endast hanteras i redovisningen. Vid bokslutsgranskningen 2016 påträffades kundfordringar förfallna per 2015-12-31 eller tidigare,
men som inte värdereglerats. Vi bedömer att denna hantering inte är helt ändamålsenlig.



Fordringar och skulder till Migrationsverket har nettoredovisats i balansräkningen. Sammantaget redovisar regionen en fordran på Migrationsverket uppgående
till 18 mnkr, som felaktigt bokats på ett skuldkonto. Kontot används också för reglering till verksamheten av utbetalda ersättningar. Hanteringen strider mot god
redovisningssed eftersom fordringar ska redovisas på ett tillgångskonto. I årsredovisningen är detta justerat och fordran är korrekt redovisad som en interrimsfordran. Hanteringen innebär en misstämning mellan huvudbok och årsredovisning,
det felaktiga förfarandet får dock ingen resultatpåverkan utan endast balansomslutningsfel.
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Som framgår i avsnittet om resultaträkningen ingår i bokslutet endast uppbokad
skuld för köpt vård av Karolinska Universitetssjukhuset t.o.m. september månad.
Vi rekommenderar att regionen fortsättningsvis ändrar periodiseringsprincip så
att även köpt vård för månaderna oktober – december skuldförs i bokslutet. Detta
har rekommenderats i tidigare års granskningsrapporter.



Regionen har för åren 2009-2011 erhållit 31,2 mnkr i försäkringsersättning avseende Garda skola. Beloppet upplöses med 1 mnkr årligen.
RKR har 2012 kommit ut med en information som avser redovisning av försäkrings- och skadeståndsersättning m.m. Av denna framgår att försäkringsersättning
ska betraktas som ersättning för den eller de tillgångar som skadats eller förlorats
och är inte hänförbar till den investering som krävs för att återställa eller återuppföra skadad eller förlorad tillgång. Intäkten ska således intäktsföras.
Regionen har inte anpassat sin redovisning utifrån Rådets information. Förklaringen som ges är att hanteringsbeslutet togs innan Rådet utkom med informationen och därav gjordes en bedömning i enlighet med då rådande praxis. Regionen
har därefter valt att behålla samma hanteringsförfarande för detta specifika
ärende. Regionen uppger dock att nytillkomna ärenden kommer hanteras i enlighet med Rådets information.
Vår bedömning är dock att anpassning av denna redovisning bör göras redan nu
genom att öka regionens egna kapital med återstoden av försäkringsersättningen
som motsvarar drygt 24 mnkr och att den årliga kostnaden ökar med 1 mnkr.

Vi kan inte uttala om rättvisande räkenskaper utifrån regionens avsteg mot rekommendationen avseende komponentavskrivningar av materiella anläggningstillgångar (RKR
11:4)
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är uppställd i enlighet med gällande rekommendation. Den omfattar
tillräckliga noter. Överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns.
Sammanställda räkenskaper
De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte regionens räkenskaper och omfattar motsvarande noter. Uppställningen följer god redovisningssed.
Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR:s rekommendation 8.2 Sammanställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i
allt väsentligt. Noteras dock att samtliga årsredovisningar från bolagen ej var reviderade
vid granskningen av den sammanställda redovisningen.
Årets resultat för koncernen uppgår till 113,6 mnkr (-42,2 mnkr 2015), vilket innebär en
förbättring med 155,8 mnkr sedan föregående år.
Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper
Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade redovisningsprinciper i tillräcklig omfattning.
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Följande väsentliga avvikelser från god redovisningssed har noterats:


RKR 2.1: Kompletterande information i noten saknas där det anges om antalet
visstidsförordnanden, särskilda villkor som avviker från vad som är normalt och
som kan leda till betydande ekonomiska konsekvenser samt vilka olika sorters
pensionsförmåner som omfattas av pensionsavsättningen.



RKR 14.1: Regionen har inte fullt anpassat sig till komponentavskrivning, vilket
framgår av ovan.



RKR 13.1: kompletterande uppgift avseende nuvärdet av minimileaseavgifter som
förfaller inom 1 år, 1-5 år respektive senare än 5 år saknas. Uppdelning har endast
gjorts i kortfristig och långfristig del.



RKR 19: Upplysningar lämnas inte om de omständigheter som legat till grund för
nedskrivningen, om tillgångens återvinningsvärde utgörs av nettoförsäljningsvärde eller anpassat användningsvärde samt om hur återvinningsvärdet fastställts.



RKR 21: I årsredovisningen saknas det bland annat en beskrivning av vilken påver-kan säkringsinstrumenten har haft på regionens resultaträkning under året.



RKR information avseende redovisning av försäkrings – och skadeståndsersättning mm: Regionen har erhållit 31,2 mnkr i försäkringsersättning vilket felaktigt
har periodiserats. Beloppet upplöses med 1 mnkr årligen. Regionen har därmed
inte anpassat sin redovisning utifrån Rådets information. Förklaringen som ges är
att hanteringsbeslutet togs innan Rådet utkom med informationen och därav gjordes en bedömning i enlighet med då rådande praxis. Regionen har därefter valt att
behålla samma hanteringsförfarande för detta specifika ärende. Regionen uppger
dock att nytillkomna ärenden kommer hanteras i enlighet med Rådets information.

3.3.2.

Revisionell bedömning

Vi kan inte bedöma om räkenskaperna är rättvisande utifrån att det finns en osäkerhet i
redovisningen avseende komponentavskrivning av materiella anläggningstillgångar (RKR
11:4), eftersom Regionen inte komponentindelat det äldre fastighetsbeståndet.
Räkenskaperna är utöver detta i huvudsak upprättade enligt god redovisningssed. Det
finns ett antal noteringar om avvikelser i respektive avsnitt om resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar.

2017-04-05

Carin Hultgren
Uppdragsledare/projektledare
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Överföring av resultat 2016 Region
Gotland
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-03-30, § 65
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-03-02

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-03-30

RS § 65

Överföring av resultat 2016 Region Gotland

RS 2017/57
AU§ 80

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
x Upprättat förslag till överföring av resultat från 2016 fastställs.

Enligt gällande regler ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun”
(KF 2003-03-17, § 61) kan resultat föras över mellan budgetår efter beslut av
regionstyrelsen. Reglerna har anpassats (KS 2006-04-20, § 132) så att underskott får
balanseras inom tre år istället för två. Vidare gäller att högst 1 miljon kronor av eget
kapital får användas för investering.
Totalt föreslås att 37 035 tkr överförs från 2016 års resultat.
Under 2016 har barn- och utbildningsnämnden använt 963 tusen kronor (tkr) av eget
kapital för investeringsutgifter i samband inköp av lärplattor. Tekniska nämnden har
använt 1 300 tkr till inköp av lastbil till räddningstjänsten samt 1 575 tkr för
infrastruktur i kryssningskajsprojektet.
Avseende tekniska nämnden har mindre justering av bokslutet gjorts efter att
huvudboken stängde. Förändringen totalt är 41 tkr.
Nämnderna/förvaltningarna har lämnat förslag till överföring av resultat i samband
med bokslutet för 2016. Förslag som innehåller särskilda yrkanden återfinns i
tjänsteskrivelsen (regionstyrelseförvaltningen, fd serviceförvaltning och
ledningskontor, socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden).
Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att 0 kronor av årets
överskott överförs.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att 3 600 tkr av årets resultat överförs för att
kunna utnyttjas för utbetalning till Gotland Island Games AB.
Socialnämnden föreslår att underskottet på 25 300 tkr inte överförs till eget kapital
som i så fall skulle bli negativt med samma summa.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att underskottet på 82 367 tkr inte överförs
till eget kapital som i så fall skulle bli negativt med samma summa.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att socialnämndens och hälso- och sjukvårdsnämndens negativa resultat balanseras mot regionens gemensamma egna kapital. Med
anledning av nämndernas arbete för att få en verksamhet i balans mot anslagen
budget bör nämnderna inte ha ett negativt eget kapital som ska återställas inom tre år.
forts



Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-03-30

RS § 65 forts
RS 2017/57

Sammanställning av förslag till eget kapital 2017-01-01 per nämnd/förvaltning
återfinns i tjänsteskrivelsen. Totalt föreslås att 37 035 tkr överförs från 2016 års
resultat.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-03-02
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2017/57
2 mars 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Överföring av resultat 2016
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Upprättat förslag till överföring av resultat från 2016 fastställs.

Sammanfattning

Enligt gällande regler ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun” (KF
2003-03-17, § 61) kan resultat föras över mellan budgetår efter beslut av
regionstyrelsen. Reglerna har anpassats (KS 2006-04-20, § 132) så att underskott får
balanseras inom tre år istället för två. Vidare gäller att högst 1 miljon kronor av eget
kapital får användas för investering.
Totalt föreslås att 37 035 tkr överförs från 2016 års resultat.
Ärendebeskrivning

Enligt gällande regler ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun” (KF
2003-03-17, § 61) kan resultat föras över mellan budgetår efter beslut av
regionstyrelsen. Reglerna har anpassats (KS 2006-04-20, § 132) så att underskott får
balanseras inom tre år istället för två. Vidare gäller att högst 1 miljon kronor av eget
kapital får användas för investering.
Huvudregeln är att 100 procent av underskott och 75 procent av överskott förs över.
För affärsdrivande verksamheter ska hela överskottet föras med till kommande år.
För serviceförvaltningen gäller att vid överskott ska 50 procent av det överförda
beloppet återföras till kunderna utifrån den totala storleken på köp under året.
Serviceförvaltningens överskott fördelades enligt delegationsbeslut på
regionstyrelsens arbetsutskott, 2017-01-18, §13.
Bedömning

Under 2016 har barn- och utbildningsnämnden använt 963 tusen kronor (tkr) av eget
kapital för investeringsutgifter i samband inköp av lärplattor. Tekniska nämnden har
använt 1 300 tkr till inköp av lastbil till räddningstjänsten samt 1 575 tkr för
infrastruktur i kryssningskajsprojektet.
Avseende tekniska nämnden har mindre justering av bokslutet gjorts efter att
huvudboken stängde. Förändringen totalt är 41 tkr.
1 (2)
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/57

Nämnderna/förvaltningarna har lämnat förslag till överföring av resultat i samband
med bokslutet för 2016. Förslag som innehåller särskilda yrkanden bifogas
(regionstyrelseförvaltningen, fd serviceförvaltning och ledningskontor,
socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden).
Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att 0 kronor av årets
överskott överförs.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att 3 600 tkr av årets resultat överförs för att
kunna utnyttjas för utbetalning till Gotland Island Games AB.
Socialnämnden föreslår att underskottet på 25 300 tkr inte överförs till eget kapital
som i så fall skulle bli negativt med samma summa.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att underskottet på 82 367 tkr inte överförs
till eget kapital som i så fall skulle bli negativt med samma summa.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att socialnämndens och hälso- och
sjukvårdsnämndens negativa resultat balanseras mot regionens gemensamma egna
kapital. Med anledning av nämndernas arbete för att få en verksamhet i balans mot
anslagen budget bör nämnderna inte ha ett negativt eget kapital som ska återställas
inom tre år.
Sammanställning av förslag till eget kapital 2017-01-01 per nämnd/förvaltning
bifogas. Totalt föreslås att 37 035 tkr överförs från 2016 års resultat.
Beslutsunderlag
Förslag till överföring av resultat 2016 regionstyrelseförvaltningen
Förslag till överföring av resultat 2016 socialnämnden
Förslag till överföring av resultat 2016 hälso- och sjukvårdsnämnden

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Alla nämnder

2 (2)

Förslag till Eget kapital per nämnd/förvaltning, tkr
Eget kapital
2016-01-01
Regionstyrelsen
Politikerorganisationen
810
Ledningskontoret**
7 049
Serviceförvaltningen**
16 188
Regionstyrelseförvaltningen
0
Samhällsbyggnad
Tekniska nämnden
15 102
(linjehamnar)
2 311
(vatten och avlopp)
0
(avfallshantering)
-20 013
(resultatenheter/övrigt)
32 804
Byggnadsnämnden
2 896
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
5 604
Utbildning och kultur
Kultur- och fritidsnämnden
4 151
Barn- och utbildningsnämnden
23 021
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
-3 867
Vård och omsorg
Socialnämnden
0
Hälso- och sjukvårdsnämnden
0
Summa
70 954

Bilaga
Disp eget
kapital

-2 875

-2 875

-963

-3 838

Resultat
2016

Enl regler
överföring

Förv förslag RSF förslag Eget kapital
överföring
överföring 2017-01-01*

1 452
14 568
15 493
0

1 089
10 926
9 400
0

0
0
0
3 600

0
0
0
3 600

810
7 049
16 188
26 837

9 913
2 418
-2 340
4 730
5 105
848
1 058

8 637
2 418
-2 340
4 730
3 829
636
794

8 637
2 418
-2 340
4 730
3 829
0
0

8 637
2 418
-2 340
4 730
3 829
0
0

20 864
4 729
-2 340
-15 283
33 758
2 896
5 604

2 309
16 041
14 713

1 732
12 031
11 035

1 732
12 031
11 035

1 732
12 031
11 035

5 883
34 089
7 168

-25 300
-82 367
-31 272

-25 300
-82 367
-51 387

0
0
37 035

0
0
37 035

0
0
104 151

* inklusive återbäring från SF, beslutat Rsau 2017-01-18, §13
** Från och med 2017-01-01 är förvaltningarna sammanslagna till regionstyrelseförvaltningen

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-05-15
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Detaljplan. Visby Snäckgärdet 1:28 m.
fl. (Snäck camping), antagande
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-03-30, § 74
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-02-21
 Byggnadsnämnden 2017-02-08, § 12

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-03-30

RS § 74

Detaljplan Visby Snäckgärdet 1:28 m fl (Snäck
camping), utställning

RS 2013/742
AU § 90

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
x Planförslaget tillstyrks och överlämnas till regionfullmäktige för antagande.

Syftet med planen är att möjliggöra en bred utveckling av den befintliga turismverksamheten i form av hotell, konferensverksamhet, restaurang, stugor, tält,
husvagnar och husbilar. Planen medger att kvartersmarken kan avstyckas i åtta
fastigheter vilka kan upplåtas till lämpliga exploatörer.
Ärendet har under årens lopp tagit många turer med överklaganden av såväl
detaljplan som tillfälliga bygglov. Kort historik - Byggnadsnämnden gav i mitten av
2000-talet tillfälligt bygglov för 45 uthyrningsstugor (villavagnar) i avvaktan på att en
detaljplan skulle utarbetas. En detaljplan antogs av dåvarande kommunfullmäktige i
december 2007. I mars 2010 upphävde Regeringsrätten den antagna planen. Orsaken
var att rätten ansåg att den expansion av campingen som detaljplanen gav utrymme
för inte hade stöd i den fördjupade översiktsplanen ”Norra Visby” (antagen av
dåvarande kommunfullmäktige i september 1995). I denna plan är området angivet
som rekreationsområde.
Enligt Regeringsrättens beslut måste därför en ny detaljplan föregås av ett planprogram vilket också arbetades fram och godkändes av byggnadsnämnden i februari
2012. Därefter togs ett nytt detaljplaneförslag fram. Under samråds-skedet inkom det
så många synpunkter att byggnadsnämnden beslutade att omarbeta planen och gå ut
på förnyat samråd. Det planförslag som därefter togs fram följde planprogrammets
intentioner. Detaljplanen antogs av region-fullmäktige i juni 2015. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som i april 2016 upphävde regionfullmäktiges
beslut på grund av förfarandefel. I augusti 2016 avslog mark- och miljööverdomstolen Region Gotlands ansökan om prövningstillstånd.
Förfarandefelet var att planen, som ovan nämnts, avvek från den fördjupade
översiktsplanen ”Norra Visby” där området var avsatt som rekreations-område.
Avvikelsen poängterades, enligt domstolen, inte tillräckligt i planförslaget som
förutom rekreationsaspekterna även möjliggjorde byggnation av större turistanläggningar, t ex hotell. Denna möjlighet till mer omfattande exploatering har stöd i
såväl den fördjupade översiktsplanen för Visby (antagen i dec 2009) som i Gotlands
översiktsplan – Bygg Gotland (antagen i juni 2010).
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-03-30

RS § 74 forts
RS 2013/742

Ett nytt förslag till detaljplan har därefter arbetats fram. Utställning skedde under
hösten 2016. Den stora förändringen är att en permanent passage för allmänheten
säkerställs förbi anläggningen utmed havet. Därmed säkerställs också riksintresset för
det rörliga friluftslivet.
För utnyttjandet av området gäller följande – uppställning av husvagnar, husbilar och
tält (rörlig camping) medges under hela året. Genom kravet att området skall vara
evakuerat och städat v 48 förhindras en permanentning. För området närmast havet
tillåts tältcamping under perioden 1 april till 30 september. Övrig tid skall området
vara avstädat.
Ett genomförande av detaljplanen kräver att länsstyrelsen beslutar om upp-hävande
av strandskydd inom vissa områden. Beslut om detta togs 2015-01-15.
Regionens kostnader för VA-utbyggnad, fastighetsbildning, framtagande av detaljplan etc. täcks dels av uttag av anläggningsavgifter dels av intäkter från markupplåtelsen. Regionen kommer att vara huvudman för allmän platsmark.
När utställningsförslaget behandlades av regionstyrelsen i höstas, § 280/2016,
tillstyrktes planförslaget utan erinran.
Beslutsunderlag

Byggnadsnämnden 2017-02-08, § 12
Regionstyrelseförvaltningen 2017-02-21

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2013/742
21 februari 2017

Jan von Wachenfeldt

Regionstyrelsen

Förslag till detaljplan. Visby Snäckgärdet 1:28 m.fl. (Snäck
camping), antagande
Förslag till beslut

•

Planförslaget tillstyrks och överlämnas till regionfullmäktige för antagande.

Bakgrund

Syftet med planen är att möjliggöra en bred utveckling av den befintliga turismverksamheten i form av hotell, konferensverksamhet, restaurang, stugor, tält,
husvagnar och husbilar. Planen medger att kvartersmarken kan avstyckas i åtta
fastigheter vilka kan upplåtas till lämpliga exploatörer.
Ärendet har under årens lopp tagit många turer med överklaganden av såväl
detaljplan som tillfälliga bygglov. Kort historik - Byggnadsnämnden gav i mitten av
2000-talet tillfälligt bygglov för 45 uthyrningsstugor (villavagnar) i avvaktan på att en
detaljplan skulle utarbetas. En detaljplan antogs av dåvarande kommunfullmäktige i
december 2007. I mars 2010 upphävde Regeringsrätten den antagna planen. Orsaken
var att rätten ansåg att den expansion av campingen som detaljplanen gav utrymme
för inte hade stöd i den fördjupade översiktsplanen ”Norra Visby” (antagen av
dåvarande kommunfullmäktige i september 1995). I denna plan är området angivet
som rekreationsområde.
Enligt Regeringsrättens beslut måste därför en ny detaljplan föregås av ett
planprogram vilket också arbetades fram och godkändes av byggnadsnämnden i
februari 2012. Därefter togs ett nytt detaljplaneförslag fram. Under samråds-skedet
inkom det så många synpunkter att byggnadsnämnden beslutade att omarbeta planen
och gå ut på förnyat samråd. Det planförslag som därefter togs fram följde
planprogrammets intentioner. Detaljplanen antogs av region-fullmäktige i juni 2015.
Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som i april 2016 upphävde
regionfullmäktiges beslut på grund av förfarandefel. I augusti 2016 avslog mark- och
miljööverdomstolen Region Gotlands ansökan om prövningstillstånd.
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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

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2013/742

Förfarandefelet var att planen, som ovan nämnts, avvek från den fördjupade
översiktsplanen ”Norra Visby” där området var avsatt som rekreations-område.
Avvikelsen poängterades, enligt domstolen, inte tillräckligt i planförslaget som
förutom rekreationsaspekterna även möjliggjorde byggnation av större
turistanläggningar, t ex hotell. Denna möjlighet till mer omfattande exploatering har
stöd i såväl den fördjupade översiktsplanen för Visby (antagen i dec 2009) som i
Gotlands översiktsplan – Bygg Gotland (antagen i juni 2010).
Ett nytt förslag till detaljplan har därefter arbetats fram. Utställning skedde under
hösten 2016. Den stora förändringen är att en permanent passage för allmänheten
säkerställs förbi anläggningen utmed havet. Därmed säkerställs också riksintresset för
det rörliga friluftslivet.
För utnyttjandet av området gäller följande – uppställning av husvagnar, husbilar och
tält (rörlig camping) medges under hela året. Genom kravet att området skall vara
evakuerat och städat v 48 förhindras en permanentning. För området närmast havet
tillåts tältcamping under perioden 1 april till 30 september. Övrig tid skall området
vara avstädat.
Ett genomförande av detaljplanen kräver att länsstyrelsen beslutar om upp-hävande
av strandskydd inom vissa områden. Beslut om detta togs 2015-01-15.
Regionens kostnader för VA-utbyggnad, fastighetsbildning, framtagande av
detaljplan etc täcks dels av uttag av anläggningsavgifter dels av intäkter från
markupplåtelsen. Regionen kommer att vara huvudman för allmän platsmark.
Bedömning

När utställningsförslaget behandlades av regionstyrelsen i höstas, § 280/2016,
tillstyrktes planförslaget utan erinran.
Beslutsunderlag

Byggnadsnämnden 2017-02-08, § 12
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-01-25
Planbeskrivning, rev 2017-01-25
Plankarta, rev 2017-01-25
Genomförandebeskrivning, rev 2017-01-25
Utlåtande 2017-01-05
Miljökonsekvensbeskrivning utställning 2014-10-01
Planprogram 2012-02-09
Samrådsredogörelse 2012-01-10
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-02-08

BN § 12

VISBY SNÄCKGÄRDET 1:28 m fl
(Snäcks camping 2) - Detaljplan

BN 2011/2683

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden godkänner detaljplanen, daterad 2016-09-21, rev 2017-01-25 och
översänder den till Regionfullmäktige för antagande.

Sammanfattning

En förnyad utställning har under hösten genomförts då mark- och miljödomstolen
har upphävt regionfullmäktiges beslut om antagande p g a förfarandefel.
Förändringen efter den förnyade utställningen är att på även längre sikt säkerställa en
för allmänheten fri passage vid havet, förbi campingområdet. Detta genom att på
plankartan tydliggöra den fria passagen, samt att i de två områdena västerut vid havet
endast tillåta tältcamping.

Ärendets behandling under mötet

Planchef Anders Rahnberg föredrar ärendet. Byggnadsnämnden ansluter sig till
förvaltningens bedömning.

Bedömning

I utställningsutlåtandet klarläggs vilka förändringar som gjorts efter den förnyade
utställningen. I stort har passagemöjligheter vid stranden förbi campingområdet
säkerställts även i ett väldigt långsiktigt framtidsperspektiv och ytan för
hotellbyggnad/konferensbyggnad i planområdets östra del har minskats. Vidare har
plankartan anpassats till länsstyrelsens beslut 2015-01-15 om upphävande av
strandskydd och förordnande naturreservatet Gotlandskusten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att byggnadsnämndens kan
godkänna planförslaget och sända det till regionfullmäktige för antagande.

Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Tjänsteskrivelse, 2016-12-30
Plankarta, daterad 2016-09-21, rev 2017-01-25
Planbeskrivning, daterad 2016-09-21, rev 2017-01-25
Genomförandebeskrivning, daterad 2016-09-21, rev 2017-01-25
Utställningsutlåtande förnyad utställning
Miljökonsekvensbeskrivning

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Byggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-02-08

Planprogram Snäck camping godkänd BN 2012-02-09
Samrådsredogörelse planprogram Snäck camping
Skickas till
Regionstyrelsen

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Detaljplan för

Visby Snäckgärdet 1:28 m fl (Snäck camping)
Region Gotland

Ärendenr: BN 2011/2683
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2016‐09‐21, rev 2017‐01‐25

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
2016-09-21, rev 2017-01-25
BN 2011/2683
Visby Snäckgärdet 1:28 m fl (Snäck camping)
_____________________________________________________________________________________________

HANDLINGAR
Till planförslaget hör följande handlingar:
 Planbeskrivning
 Genomförandebeskrivning
 Plankarta
 Miljökonsekvensbeskrivning

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, bebyggd miljö/enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498‐269000 vxl
e‐post: registrator‐bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/detaljplaner
____________________________________________________________________________________
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Planen hanteras enligt PBL 1987. Beslut om planuppdrag fattades av byggnads‐
nämnden i Region Gotland den 22 september 2010.
Planens syfte och huvud‐
drag

Planens syfte är att stärka turismen genom att ge möjlighet till en utökning av an‐
talet turistbäddar på Gotland i form av stugor, tält och husvagnar/husbilar. Snäck
camping har ett värdefullt stadsnära läge samt ett attraktivt strandnära läge och är
därmed mycket lämpat att vidareutveckla för turistnäringen. Campingverksamhet
har bedrivits på området sedan 1960‐talet. På campingen möjliggörs uthyrnings‐
stugor samt upplåts värdefull naturmark för tält och husvagnscamping. Handel för
camping‐ och badgästers behov samt restaurang, hotell och konferensverksamhet
tillåts. Tillgänglighet för allmänheten är en viktig planeringsförutsättning.
För att kunna möta det framtida camping‐/turistbehovet ska planen ge möjlighet
till ett turistboende för alla, från det mer exklusiva hotellboendet till det mer na‐
turnära tält‐ och husbilsboendet utan att de olika boendeformerna generar utan
snarare förstärker varandras utvecklingsmöjligheter.
När man kommer in i området och åker vägen ner mot havet så är just vägen grän‐
sen mellan det mer fasta stug‐ och hotellboendet och den rörliga campingen med
tält och husbilar. Att långsiktigt säkerställa olika typer av turism är viktigt för tu‐
ristnäringens möjligheter att tillgodose olika brukares behov. Mellan området vid
den befintliga strandrestaurangen och den första strandvallen möjliggörs i detta
förslag ett hotell. Höjdmässigt är denna byggrätt anpassad till klintkanten, vilket
innebär att man på klinten har fri sikt ut över hotellet. Här möjliggörs en hotell‐
byggnad som får ett attraktivt havsnära läge direkt vid badstranden men ändå
känns naturligt lokaliserad bakom den befintliga strandrestaurangen.
Planförslaget stärker upp möjligheten att gå genom, förbi och inom området, vil‐
ket säkerställer intentionerna med riksintresset friluftsliv.

Bedömning av miljö‐
påverkan

Samråd om denna bedömning har genomförts med länsstyrelsen, enligt förord‐
ningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, 6 §.
”När detaljplanen upprättas skall bestämmelserna i 6 kap 11 – 18 och 22 §§ miljö‐
balken tillämpas, om planen kan antas medföra en sådan miljöpåverkan som avses
i 6 kap 11 § miljöbalken.” (PBL 5 kap 18 § andra stycket).
Genomförandet av planen bedöms medföra en betydande miljöpåverkan. Region
Gotland bedömer att planen kräver miljöbedömning, med miljökonsekvensbe‐
skrivning (MKB). Miljökonsekvensbeskrivningen daterad 2014‐01‐22 är anpassad
till planområdets arrondering.

PLANDATA
Lägesbestämning

Planområdet ligger ca 5 km norr Visby centrum. Naturområdet mellan campingen
och bostadsområdet vid Snäck säkras i detaljplanen.

____________________________________________________________________________________
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Areal

Planområdets totala areal är på cirka 13 ha.

Markägoförhållanden

Region Gotland äger marken.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

I översiktsplan för Gotland (ByggGotland) som antogs av kommunfullmäktige
2010‐06‐14 är hela området utpekat som turistzon (sidan 72‐73 ByggGotland).
I den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet (Hela Visby) är området utpe‐
kat som turistanläggning. I samband med antagandet av kommunfullmäktige
2009‐12‐14 aktualiserade även föp för norra Visby (se sidan 22 i föp Hela Visby).
Detaljplanen avviker, enligt mark‐ och miljödomstolens beslut 2016‐04‐28, från
den fördjupade översiktsplanen för Norra Visby från 1995 där markanvändningen
redovisades som rekreationsområde. Skälet till att det betraktas som en avvikelse
från denna översiktsplan är att en avvikelse mellan detaljplaneförslag och gällande
översiktsplan måsste klart framgå av kungörelsen vid utställning av planförslaget.
Detaljplaneförslaget är dock anpassat till intentionerna i de nya översiktsplanerna
(Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet ‐ Hela Visby, 2009‐12‐14 samt över‐
siktsplan för Gotlands kommun – ByggGotland, 201‐06‐14), där detaljplaneområ‐
det är utpekat som turistzon respektive turistanläggning.

Program för plan‐
området

Ett planprogram för Visby Snäckgärdet 1:28 m fl (Snäck camping) arbetades fram
och var föremål för samråd under våren 2011. Planprogrammet godkändes av
byggnadsnämnden 2012‐02‐09. I planprogrammet ges riktlinjer för den framtida
utvecklingen på Snäckgärdet som camping.
Föreliggande detaljplaneförslag tillgodoser planprogrammets intentioner.

____________________________________________________________________________________
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Detaljplaner

Området är inte tidigare detaljplanelagt. Söder om planområdet finns en detalj‐
plan, (detaljplan för Snäckgärdsbaden 1,2,3 m fl, antagen 2000‐11‐27) som medger
hotell och bostäder.

Tidigare beslut

Området har tagits i anspråk för camping sedan 1960‐talet. Under många år an‐
vändes området som en traditionell camping för tält och husvagnar kompletterat
med enstaka enkla uthyrningsstugor, moderna sanitetsbyggnader och restaurang.
Under lågsäsong kom campingen att ha karaktären av ett naturområde.
Bebyggelseutvecklingen tog fart i mitten av 2000‐talet då byggnadsnämnden läm‐
nade bygglov (tillfällig åtgärd) för 45 st uthyrningsstugor (så kallade villavagnar).
Samtidigt påbörjades ett detaljplanearbete för att möjliggöra ytterligare utveck‐
ling. Denna detaljplan antogs av kommunfullmäktige den 17 december 2007 men
efter det att planen överklagats och blivit föremål för rättsprövning upphävde Re‐
geringen den 29 april 2010 den antagna planen. Byggnadsnämnden gav den 22
september 2010 samhällsbyggnadsförvaltningen förnyat uppdrag att upprätta en
detaljplan för Snäcks camping i syfte att utveckla befintlig camping. Detaljplanen
antogs av regionfullmäktige 2015‐06‐15. Beslutet överklagades till länsstyrelsen
och mark‐ och miljödomstolen som 2016‐04‐28 upphävde Region Gotlands beslut
om antagande p g a förfarandefel. 2016‐08‐30 avslog mark‐ och miljööverdomsto‐
len Region Gotlands ansökan om prövningstillstånd.

Riksintressen

Hela Gotland är, enligt 4 kap 2 § Miljöbalken (MB), av riksintresse med hänsyn till
de samlade natur‐ och kulturvärdena. Exploateringsföretag och andra ingrepp i
miljön får komma till stånd endast om de kan ske på ett sätt som inte påtagligt
skadar områdenas natur‐ och kulturvärden. Turismen och friluftslivets intressen
ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra
ingrepp i miljön. För området gäller riksintresset Gotlandskusten, enligt 4 kap 4 §
MB, där fritidsbebyggelse endast får komma till stånd i form av kompletteringar till
befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl får dock annan fritidsbebyggelse
komma tillstånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det rörliga friluftslivets be‐
hov eller avser enkla fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna. För de
särskilt utpekade områdena i miljöbalkens 4 kapitel gäller att bestämmelserna inte
utgör hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet.
Med lokalt näringsliv menas, enligt lagstiftaren, tillväxt i befintliga näringsgrenar
eller tillkomst av nya verksamheter i en omfattning som innebär att det finns till‐
räckligt med sysselsättningstillfällen för befolkningen.
En zon på 500 meter från strandlinjen omfattas av riksintresseområde för friluftsli‐
vet (3 kap 6 § MB). För området gäller också riksintresse för naturvård (3 kap. 6 §
MB). En mindre del av den norra delen av planområdet ligger inom riksintresse för
kulturmiljövården (3 kap 6 § MB).
Riksintresset för friluftslivet säkerställs i och med att området är öppet för allmän‐
heten samt med passager genom området med bestämmelsen Natur (kommunalt
huvudmannaskap).
En preciserig av begreppet ”rörlig camping” har gjorts inom de två områdena i
väster vid havet. Här är endast tältcamping tillåten. Detta innebär också att riksin‐
tresset för det rörliga friluftslivet säkerställs i ett långsiktigt perspektiv. I och med
denna justering anpassas detaljplanen till ”principer för strandnära campingplat‐
ser” som redovisas i Region Gotlands översiktsplan ”ByggGotland”. I denna princip
redovisas hur strandnära campingplatser bör struktureras, med ett strandområde
samt respektavstånd på cirka 50 m till den del av campingområdet som ligger
närmast havet, zon 2 (rörlig camping – tält).
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Snäcks camping berörs av det flygtrafikbuller som orsakas av riksintresset Visby
flygplats (3 kap 8 § MB) samt försvarsmaktens influensområde för riksintresse
definierat av LaMax 80 dBA.
Strandskydd,
Naturreservat,
Rödlistade arter

De delar av området som ligger inom 100 meter från strandlinjen omfattas av
strandskydd enligt 7 kap 13‐18 § §, MB och naturreservat Gotlandskusten, beslut
av Länsstyrelsen 1993‐08‐26, enligt 7 kap 4 § MB. Strandskyddet har upphävts av
länsstyrelsen i beslut daterat 2015‐01‐15, vilket finns specificerat på karta på sidan
16 och på den tillhörande plankartan. Beslutet om upphävande träder i kraft när
detaljplanen vinner laga kraft.
För att tydliggöra allmänhetens fria passage mellan planområdet och havet har
plankartan inom detta område kompletterats med ett raster och texten ”fri passa‐
ge för allmänheten”.
Vid den så kallade Laxrännan finns växten dikesskräppa, Rumex conglomeratus, en
växt som finns på den nationella rödlistan och där anges som starkt hotad. Längs
Laxrännans södra sida föreslås en 10‐meters skyddszon, allmän plats NATUR. Fle‐
ra andra rödlistade arter är tidigare funna i området.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Planområdet är en mindre sänka/inbuktning i den mäktiga klinten utmed Gotlands
västsida. Den hängs upp på två klintnäsor av vilka den södra, Korpklint, ligger när‐
mare strandlinjen. Korpklint förknippas med berättelser om uppkomsten av Visby.
Området kännetecknas av den höga klintkusten där klinten ofta är utbildad i av‐
satser med hyllor på olika nivåer.
Serier av strandvallar täcker sluttningen ner till ett svagare sluttande strandplan.
Stora delar av strandvallslandskapet är påverkat av vägar och utjämningar. I syd‐
väst finns en mindre sandstrand. Planområdets östra gräns når fram till länsväg
147. Vid länsvägen ligger markytan på ca 41 meter över havet.
Flera källflöden kommer fram ur berget vid Kohlens kvarn och ger upphov till
mindre vattendrag, den södra (Laxrännan)rinner delvis i en grundare ravin, genom
området. Den norra (Kvarnrännan)går utmed planområdets norra gräns i sin nedre
del. I de små bäckarna går havsöring upp för lek på senhösten och bäckarna har
betydelse för kustens havsöringsbestånd.
Vid Laxrännan växer bl. a den rödlistade arten dikesskräppa. I området växer också
floristiskt intressanta arter som klippoxel, gotländsk havrerot (rödlistad som Sår‐
bar 2010) och finnoxel. De tallar som finns i området växer relativt glest. Området
utgör ett mycket flitigt utnyttjat närrekreationsområde men delar av området har
under många år använts som campingplats med affär, restaurang och minigolfba‐
na.
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Naturmiljön och landskapet kommer att förändras när ett stort antal uthyrnings‐
stugor uppförs på strandvallarna. De brantare partierna i området med strandval‐
lar får inte bebyggas och markhöjden får inte ändras. (Marken får ej fyllas eller
schaktas). Detta för att bevara upplevelsen av riksintresset naturvård – strandval‐
larna.
Klinten och bäckravinerna vid Kohlens kvarn berörs inte av planförslaget. För att
säkra naturområdena mellan bostadsområdet vid Snäck och Snäcks camping och
regionens mark norr om campingplatsen föreslås dessa utgöra naturområde. För
att skydda fauna och flora längs den bäck som rinner i kanten av campingplatsen
utgör detta område naturmark, vilket innebär en 10 m skyddszon för bäcken. Ett
lågt staket ska uppföras i kanten gränsen mellan naturmark och kvartersmark mot
bäcken för att förhindra att fordon etc. skadar flora och fauna. Öppningar i stake‐
tet ska finnas för tillgänglighet för allmänheten.

Laxrännan
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Geotekniska förhållanden Området består av sand och grus direkt på kalkstensberget eller på ett moränlager
på berg. Bedömd bergnivå varierar mellan nivåerna ca +32 meter i öster och ca +4
meter i väster (på lågplatån mot Östersjön). Rasrisk från klinten föreligger. Tre
geotekniska utredningar finns. En är gjord av VIAK 1982, en av SGI 2004 och en av
PentaCon 2005. VIAKs och SGIs utredningar visar att det finns så stora rasrisker att
någon form av åtgärder behöver göras. Tekniska nämnden har ansvar för att even‐
tuell rasrisk åtgärdas.
Fornlämningar

I skogen öster om infarten till campingen finns en kalkugnsruin som är en lagskyd‐
dad fornlämning. Nere på stranden vid befintlig minigolfbana och ett område norr
och öster därom finns ett lagskyddat fornlämningsområde, Visby 30 i Riksantikva‐
rieämbetets fornminnesregister (finns illustrerat på plankartan). Här finns läm‐
ningar av en hamnplats med tillhörande gravfält från den yngre järnåldern samt
boplatslämningar. Eftersom platsen är ett känt fornlämningsområde kan fler idag
icke kända fornlämningar påträffas.
Inför en exploatering eller grävningsarbeten i anslutning till fornlämningarna krävs
arkeologisk medverkan. Innan ingrepp i mark i nedre delen av strandvallarna samt
de flackare ytorna västra om (se detaljplanen) ska kontakt tas med länsstyrelsen.
En arkeologisk utredning med förslag till antikvarisk hantering daterad februari
2006 har utförts av ArkeoDoc.
Inom fornlämningsområdet är camping inte tillåten och byggnader får ej uppföras.

Radon

Normalriskområde/Lågriskområde. Markradonundersökningar bör göras för att
konstatera om det finns lokala områden med förhöjda radonhalter. Detta klarläggs
i bygglovprocessen.
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Bebyggelseområden
Område för camping, ho‐
tell, konferens, övernatt‐
ningsstugor, handel för
camping och badgästers
behov

Byggnader nedanför sluttningen får byggas i en våning med högsta nockhöjd 5
meter. Stugor på strandvallarna får uppföras i en våning och max 50 kvm/enhet
(byggnadsarea). Högsta nockhöjd 4 meter. I öster mot länsvägen tillåts bebyggelse
för ett mindre område med högsta nockhöjd 12 meter. Källarlösa byggnader i stör‐
re delen av området.
Uppställning av husvagnar/husbilar/tält (rörlig camping) medges under hela året.
Under vecka 48 ska områden för rörlig camping vara evakuerat och städat. Detta
blir en naturlig skiftning mellan vår‐/sommarcamping mot höst‐/vintercampingen
och underlättar att inte campingvagnar/husbilar blir permanent stående.
För området närmast havet tillåts tältcamping under perioden 1 april – 30 sep‐
tember. Övrig tid ska ytan vara avstädad.
De brantare partierna i området med strandvallar får inte bebyggas och markhöj‐
den får inte ändras samt ej fyllas eller schaktas. Detta för att bevara upplevelsen
av riksintresset naturvård – strandvallarna.

Strandhotellet

Mot de lägre nordliga partierna av Korpklint möjliggörs anläggande av ett strand‐
hotell.
Byggrätten är arronderad så att man undviker skarpa hörn/gavlar. Höjdmässigt är
byggrätten anpassad till bakomliggande klintkant, från vars platå man ska ha fri
siktvy över hotellet mot havet. För att få rätt proportioner på byggrätten ska ho‐
tellet byggas i minst tre våningar. Illustrationerna visar på två alternativ.
Nedanstående bild visar exempel på möjlig hotellbyggnad.

”Byggnadens gestaltning utgår från dess läge vid klinten. Höjden anpassas till klintens höjd, dels för att byggnaden
ska smälta samman med klinten, men också för att den inte ska skymma utblickarna mot havet från bebyggelsen
uppe på klinten. Byggnadens placeras så att dess längdriktning blir parallell med klintens riktning. Långfasaden
och dess balkonger vänder sig mot havet och mot väster. De veckade balkongfronterna utförs i ljus betong som i
både kulör och struktur anspelar på klintkantens kalksten”
Illustration och motivering: Andreas Forsberg, AQ‐arkitekter
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Alternativ 1

Alternativ 2

Offentlig och kommersiell Planområdet ligger ca 5 km norr om Visby och den offentliga och kommersiella
service
service som erbjuds där. Inom campingområdet finns sommartid en mindre servi‐
cebutik samt restaurang.
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Friytor
Lek och rekreation

Området har anordnade lekplatser. Stigen genom området som förbinder naturre‐
servatet Bergbetningen med Muramaris och naturreservatet Själsö ska hållas öp‐
pen för allmänheten. Strandområdet är mycket viktigt för det rörliga friluftslivet.
Området som helhet är ett populärt strövområde. Utmed stranden vid badviken
finns i dagsläget ingen klar gångväg utan den tar vid bortom sandstranden och
övergår i asfalterad väg fram till den norra bäcken. En hårdgjord rullstolsväg finns
från stranden upp mot restaurangen.
Ytor för lek och rekreation utökas inom planområdet närmast havet (norr om bad‐
restaurangen).

Naturmiljö

Söder och norr om campingplatsen finns stora friytor. Den stig som går genom
campingen i den övre östra delen och som förbinder naturreservatet Bergbetning‐
en med Muramaris och naturreservatet Själsö, samt passagen vid bron över Lax‐
rännan ett stycke nedanför ska också i fortsättningen hållas öppen för allmänhe‐
ten.
Återställande av marken där de strandnära sk villavagnarna har stått har reglerats i
separat avtal mellan Region Gotland och tidigare förvaltare. Den fria passagen för
allmänheten genom området säkerställs genom markanvändningen NATUR i pla‐
nen.
Ett lågt staket ska uppföras 10 meter från bäcken för att förhindra att fordon etc.
skadar flora och fauna. Öppningar i staketet ska finnas för allmänhetens tillgäng‐
lighet.

Gator och trafik
Trafik, vägar, parkering,
kollektivtrafik

Snäcks camping nås med bil från öster på befintlig väg som ansluter till länsvägen.
Badplatsen nås dels över campingen dels längs stranden från Snäckgärdsvägen.
Sommartid går det bussar till vändplatsen i slutet av Snäckgärdsvägen. Parkering
på regional mark finns vid Snäckgärdsvägens slut och uppe vid länsvägen. Stigen
genom området som förbinder naturreservatet Bergbetningen med Muramaris
och naturreservatet Själsö ska hållas öppen för allmänheten.

Störningar
Flygtrafikbuller

Campingplatsen är lokaliserad till ett område som är påverkat av flygtrafikbuller.
Hela området ligger inom ekvivalentnivån FBN 55 dB(A). Enligt Naturvårdverkets
rapport till Regeringen 2003‐08‐14 bör riktvärdena för buller ses som långsiktiga
mål. Riktvärdena avser bostäder, vård‐ och undervisningslokaler och är inga rätts‐
ligt bindande normer, utan ska vara vägledande för bedömningar med hänsyn till
lokala faktorer och särskilda omständigheter i det enskilda fallet.
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Flygbullerpåverkat område. Zonerna sträcker sig från öster till markeringarna,
Max 70 dB (A) samt FBN 55 dB(A). Hela området omfattas dessutom av försvars‐
maktens influensområde för riksintresse, definierat av bullerkurvan LaMax 80 dBA.

Teknisk försörjning
Dagvatten

Dagvattnet tas omhand lokalt genom infiltration i det lätt infiltrerande strand‐
vallsmaterialet. Någon påverkan på yt‐ eller grundvatten bedöms inte uppkomma
av dagvatten.

Vatten och avlopp

Vatten‐ och avlopp är anslutet till det kommunala nätet.

El och tele

Planområdet är anslutet till GEABs och Telias ledningsnät.
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuva‐
rande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband
med flyttning. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekab‐
lar för att möjliggöra exploatering förutsätts att den part som initierar åtgärden
även bekostar den.
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Avfall

Avfallshantering sker genom Regionens försorg. Utrymme ska finnas för källsorter‐
ing inom planområdet.

Uppvärmning

Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna för
miljövänliga lösningar optimeras.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Natur- och kulturvärden
Riksintresse

I och med att allmänheten kan passera nere vid stranden, och att passagen genom
området säkerställs med kommunalt huvudmannaskap genom markanvändningen
Natur, anser samhällsbyggnadsförvaltningen att ingen påtaglig skada på berört
riksintresse sker. Därför bör strandskyddet kunna upphävas inom den del av plan‐
området med markanvändningen H1 (handel och service för camping och badgäs‐
ters behov samt restaurang) samt för området för de f d villavagnarna.
År 2005 beviljade länsstyrelsen strandskyddsdispens och tillstånd enligt föreskrif‐
terna i förordnandet naturreservatet Gotlandskusten för uppförande av 45 st. så
kallade villavagnar. Skälen var följande: ”Den aktuella fastigheten används i dag
främst för campingändamål. I anslutning till campingplatsen finns en badplats. På
anläggningen, inom strandskyddat område och det förordnade naturreservatet
Gotlandskusten, finns en restaurangbyggnad etablerad. Området som helhet är ett
populärt strövområde för allmänheten. Eftersom fastigheten utnyttjas för cam‐
pingändamål är området av marginell betydelse från naturvårdssynpunkt. Fastig‐
heten kan enligt länsstyrelsens mening med hänsyn till friluftslivets intressen an‐
ses som lämplig för den föreslagna anläggningen.”
Eventuell påtaglig skada på riksintressen
Utvecklingen enligt programmet bedöms inte påtagligt skada något riksintresse.
Riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken beaktas.
De avvägningar som främst gjorts för att beakta riksintressena är:
MB 4 kap 2 och 4 §§. Bestämmelserna i 1 § första stycket 2 och i 2‐6 §§ utgör inte
hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. Då
detaljplanen innebär en utveckling av tätorten Visby och det lokala näringslivet
och dessutom tillgodoser det rörliga friluftslivets behov genom att ett bra boende
för turister åstadkoms innebär den förslagna exploateringen att ingen påtaglig
skada uppkommer. Tvärtom förstärks de intressen som MB 4 kap ska värna om.
MB 3 kap 6 § (friluftslivet). Riksintresset har sitt största värde i sandstranden och
övriga strandpartier samt anslående utblickar från Korpklint och andra öppnare
klintpartier.
Samtliga klintpartier ligger utanför detaljplanen eller ligger skyddade inom före‐
slagna naturområden. Samtliga strandpartier ligger också utanför detaljplanen
eller till större delen skyddade inom naturmark som utgör allmän platsmark. Om‐
rådet berörs av buller från Visby flygplats. Detta innebär att området är mindre
lämpligt att nyttja för det rörliga friluftslivet där naturupplevelsen och kravet på
tystnad är väsentliga faktorer. Riksintresset Visby flygplats kan sägas ha fått före‐
träde framför friluftslivets intressen.
MB 3 kap 6 § (naturvården). De värden riksintresset ska skydda kan anges till klin‐
ten, strandvallar och flora knutna till dessa miljöer. Företeelser i klinten som
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källutflöden med raviner är en del i detta riksintresse. Bäckarna har varit en del av
en kvarnmiljö.
Vid den bäck som rinner genom campingområdet finns växten dikesskräppa. En
växt som finns på den nationella rödlistan och där anges som starkt hotad. Flera
andra rödlistade arter är tidigare funna i området. Fina strandvallar finns i områ‐
det mellan Korpklint och Kolens kvarn.
Klintkanterna berörs inte av kommande exploatering. På vissa delar av strandval‐
larna byggs det hus men eftersom schaktning endast sker i begränsad skala lämnas
vallarna orörda. Längs den bäck som går genom campingområdet föreslås en 10 m
bredd skyddszon (naturmark) för att skydda dikesskräppa och lekande havsöring.
MB 3 kap 6 § (kulturmiljövården). Riksintresset för kulturmiljövården som omfat‐
tar kvarnmiljön norr om campingen och begränsas av bäckravinen genom cam‐
pingområdet ligger dels inom föreslagen naturmark, dels helt utanför planområ‐
det. Riksintresset påverkas inte fysiskt av föreslagen exploatering och någon på‐
taglig skada sker inte.
MB 3 kap 8 § (riksintresset Visby flygplats). Då detaljplanen avser en exploatering
för camping, uthyrningsstugor och hotellboende för endast kortvarigt boende där
riktvärden för störande buller saknas, (se under tidigare rubrik störningar) bedöms
dessa åtgärder inte kunna ge någon påtaglig skada på riksintresset Visby flygplats.
Upphävande av strand‐
skydd – motivering
(Beslut om upphävande av
strandskydd/ naturreser‐
vatet Gotlandskusten har
fattats av länsstyrelsen
2015‐01‐15 och träder i
kraft när detaljplanen vin‐
ner laga kraft)

Strandskydd enligt 7 kap MB
Strandskyddets syfte är ”att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur‐ och växtliv” (Miljöbal‐
ken 7 kap 13 §). Dispens från strandskyddsbestämmelserna liksom eventuellt upp‐
hävande av strandskydd beslutas av länsstyrelsen. För etablering av verksamheter
inom strandskyddsområdet ska krävas att dessa är förenliga med strandskyddets
syften. Dessutom ska särskilda skäl finnas.
De delar inom planområdet som ligger inom 100 meter från strandlinjen omfattas
av strandskydd och naturreservatet Gotlandskusten. Den aktuella fastigheten har
sedan 1960‐talet främst använts för campingändamål. I anslutning till camping‐
platsen finns en badplats. På anläggningen, inom strandskyddat område och na‐
turreservatet Gotlandskusten, finns en restaurangbyggnad etablerad. Området
som helhet är ett populärt strövområde för allmänheten. Förslaget om upphävan‐
de omfattar två delar av gällande strandskydd och förordnandet naturreservatet
Gotlandskusten. Regionen har ansökt om att strandskyddet ska upphävas inom del
av strandskyddat område som i planförslaget föreslås för service, restaurang och
butik vid badstranden. (område A) samt det område som tillkommit, enligt bygg‐
nadsnämndens beslut om utställning 2014‐10‐01 § 254. Då byggnadsnämnden gav
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att komplettera planförslaget så att rör‐
lig camping möjliggörs i det strandnära läget, enligt planprogram godkänt 2012‐
02‐09. (område B) – se karta sidan 16.
Hela planområdet är av riksintresse för friluftsliv (3 kap. 6§ miljöbalken), enligt
beslut av Naturvårdsverket 1987‐12‐21. Sandstranden och övriga strandpartier har
ett stort rekreationsvärde och är attraktivt för promenader under hela året. Pro‐
menadmöjligheterna utmed stranden, från Visby och norrut till Brucebo, är viktiga
både för turister och andra. Goda förutsättningar för rörligt friluftsliv, promenader
och strövande utmed stranden är mycket betydelsefulla nu och i framtiden för ett
Visby som växer alltmer utmed kusten i norr.
Området är en strategisk passage. Kuststräckan norr om Visby är ett av de mest
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nyttjade strövområdena i Visbyområdet.
Eftersom fastigheten utnyttjas för campingändamål är området av marginell bety‐
delse från naturvårdssynpunkt. Livsvillkoren för djur‐ och växtarter bedöms inte
väsentligen försämras gentemot idag.
Åtgärden bedöms inte medföra någon påtaglig skada på riksintressena i området.
Inte heller att livsvillkoren för djur‐ och växtarter väsentligen försämras. Samhälls‐
byggnadsförvaltningen bedömer vidare att allmänheten genom ett hävande inte
anses avhållas eller hindras att komma till och nyttja vare sig badstranden eller
den natur i övrigt som omger området på grund av eventuell osäkerhet om tillåt‐
ligheten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser därför sammantaget att särskilda skäl får
anses föreligga för beslut om hävande av strandskyddet och naturreservatet Got‐
landskusten med en omfattning som framgår av karta på nästa sida.

SÄRSKILDA SKÄL
Område A (enligt karta)

För område A bedömer Region Gotland att:
 På anläggningen, inom strandskyddat område och det förordnade naturreser‐
vatet Gotlandskusten, finns redan idag en restaurangbyggnad etablerad.
 Den aktuella fastigheten kan med hänsyn till friluftslivets intressen anses som
lämplig för den föreslagna anläggningen.
 Den föreslagna åtgärden ligger inom en redan ianspråktagen tomtplats och att
den föreslagna åtgärden varken hindrar eller avhåller allmänheten från att be‐
träda ett område där den annars skulle fått färdas fritt.
 En beviljad strandskyddsdispens kan inte anses avhållas eller hindras att
komma till och utnyttja vare sig badstranden eller den natur i övrigt som om‐
ger området på grund av eventuell osäkerhet om tillåtligheten

Område B (enligt karta)

För område B bedömer Region Gotland att:
 Området som helhet är ett populärt strövområde för allmänheten. Eftersom
den aktuella fastigheten har nyttjats för campingändamål är berört område av
marginell betydelse ur naturvårdssynpunkt.
 Den aktuella fastigheten kan med hänsyn till friluftslivets intressen anses som
lämplig för den föreslagna markanvändningen tältcamping under perioden 1
april – 30 september.
 Den föreslagna åtgärden ligger inom plats som enligt planprogram (godkänt
av byggnadsnämnden 2012‐02‐09) föreslås nyttjas för rörlig camping och att
den föreslagna åtgärden varken hindrar eller avhåller allmänheten från att be‐
träda ett område där den annars skulle fått färdas fritt.
 En beviljad strandskyddsdispens kan inte anses avhållas eller hindras att
komma till och utnyttja vare sig badstranden eller den natur i övrigt som om‐
ger området på grund av eventuell osäkerhet om tillåtligheten.
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De ytor där strandskydd/ naturreservatet Gotlandskusten upphävts av länsstyrel‐
sen i beslut 2015‐01‐15. Beslutet träder i kraft när detaljplanen vinner laga kraft.

Sociala värden
Barnperspektivet
(RF § 39/2010 och
RS § 264/2011)

Kommunfullmäktige beslutade 2010‐03‐29, § 39, att en barnchecklista ska använ‐
das som underlag vid beslut i nämnder då ärende berör barn under 18 år.
Förenta Nationernas Barnkonvention och frågeställningar som rör barn och bar‐
nens bästa är ständigt närvarande under planeringsarbetet, då de är en förutsätt‐
ning för god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande säkerställs också
genom remissförfarandet under planprocessen.
Det tilltänkta området utgör en tillgång för alla. Områdets karaktär och utform‐
ning, i anslutning till bad och strand, ger goda förutsättningar för ett upplevelse‐
rikt turistboende och vistelse. Den strandnära ytan med planbestämmelsen lek
och rekreation har utökats i förhållande till tidigare förslag.
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Jämställdhets‐
perspektivet
(KS § 257/2009)

Kommunstyrelsen, beslutade, § 257 2009 att en jämställdhetschecklista ska an‐
vändas som underlag vid beslut i nämnder.
Det tilltänkta området utgör en tillgång för alla. Områdets karaktär och utform‐
ning ger goda förutsättningar för ett jämställt turistboende och vistelse.
Området ingår i ett attraktivt strandområde med goda kollektivförbindelser under
sommarperioden. Tillgängligheten till planområdets serviceutbud och aktiviteter
är en tillgång för alla besökare. Här erbjuds säkra gångvägar och fri passage för
det rörliga friluftslivet. Närheten till hav och strand ger förutsättningar för områ‐
dets utveckling till en positiv mötesplats.
Ur trygghetssynpunkt är det en fördel att det under den ”mörka årstiden” (då
camping vid stranden ej är tillåten) finns ett respektavstånd mellan ödslig cam‐
ping och promenadstråket vid stranden.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

Planförslaget har upprättats med utgångspunkt att hushålla väl med befintliga
resurser. Förslaget utvecklar pågående turistverksamhet. Bebyggelsens utform‐
ning och allmänhetens tillgänglighet till området ger förutsättningar för en god
byggd miljö och en god hushållning med mark och byggnader i enlighet med de av
riksdagen 2005 beslutade miljömålen.

Hälsa och säkerhet
Miljö‐ och riskfaktorer ‐
Biltrafik

Antalet tillkommande trafikrörelser till den tilltänkta verksamheten bedöms, i
relation till pågående verksamhet, inte vara av sådan omfattning att störningar
kommer att uppstå.

Miljökvalitetsnormer

Genomförandet av detaljplanen kommer inte medföra att några miljökvalitets‐
normer överskrids.

Administrativa frågor

Planens genomförandetid går ut 5 år efter det datum planen vunnit laga kraft.
Kommunen är huvudman för allmän plats.

Medverkande tjänstemän Anders Rahnberg, Lena Beckman, Jimmy Holpers, Per Seigerlund, Kerstin Jakobs‐
son ‐ Samhällsbyggnadsförvaltningen samt Anders Lindholm ‐ Ledningskontoret,
Miljökonsekvensbeskrivningen har upprättats av konsult Sten Svensson i samråd
med Region Gotland och uppdaterats inför utställning av detaljplanen av Region
Gotland.
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2016‐09‐21, rev 2017‐01‐25

Anders Rahnberg
planchef
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Visby Snäckgärdet 1:28 m fl (Snäck camping)
____________________________________________________________________________________________

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Genomförande‐
organisation

Tidplan

Genomförandetid

Planområdet omfattar fastigheten Visby Snäckgärdet 1:28 samt del av Snäckgärdet
1:29. Området kan komma att delas upp i flera fastigheter i samband med exp‐
loateringen. Region Gotland kommer tillsammans med de blivande fastighets‐
ägarna att ansvara för genomförandet av detaljplanen.
Planarbetet kommer att bedrivas enligt följande tidplan:
Planprocess
Utställning
år 2016
kv 4
Antagande
år 2017
kv2
Planens genomförandetid är 5 år från den dag regionens beslut om antagande
vinner laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad
byggrätt enligt detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen
att gälla men fastighetsägarna har ingen garanterad rätt att erhålla bygg‐, riv‐
nings‐ eller marklov. Regionen kan efter genomförandetidens utgång ändra eller
upphäva detaljplanen utan att fastighetsägarna får någon ersättning.

Huvudmannaskap

Region Gotland är huvudman för allmän platsmark.

Ledningsrätt

I samband med avstyckningen skall rätten att inom s k u‐områden bibehålla
allmänna VA‐ledningar säkerställas genom servitut alternativt ledningsrätt.

Gemensamhets‐
anläggning

För den befintliga vägen ner till stranden bör gemensamhetsanläggning bildas,
vilken skall förvaltas av en samfällighetsförening. Regionens rätt till framtida
angöring till stamfastigheten och allmänhetens rätt att röra sig från den allmänna
parkeringen ner till stranden skall säkras genom bildande av servitut alternativt
genom att regionen får andel i gemensamhetsanläggningen.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning

Kvartersmarken kan avstyckas från Snäckgärdet 1:28 i enlighet med fastighets‐
indelningskarta nedan, som anger att kvartersmarken får uppdelas i åtta
fastigheter, vilka upplåts till lämpliga exploatörer.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

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

Kostnader

Exploatörerna kommer ha kostnader för inköp av mark, anslutningsavgifter för VA,
markberedning, eventuella tekniska undersökningar, projektering, uppförande av
byggnader mm.
Regionen kommer att ha kostnader för utbyggnad av vatten‐ och spillvattennätet,
fastighetsbildning, framtagande av detaljplan mm.

Intäkter

Utbyggnaden av det regionala vatten‐ och spillvattennätet finansieras med
anläggningsavgifter. Övriga kostnader täcks av intäkterna från markupplåtelsen.
Intäkterna går inte att uppskatta exakt men de kommer att vara högre än
regionens kostnader för exploateringen. Vid en försäljning av fastigheter kommer
en betydande planvinst uppstå.

__________________________________________________________________________________
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Tekniska frågor
Tekniska utredningar

Brandsäkerhet

Inför planläggningen har Statens geotekniska institut (SIG) genomfört en
geoteknisk besiktning i anslutning till planområdet. Besiktningen visar att det vid
Korpklint, beläget direkt söder om planområdet, finns en rasrisk. Åtgärder kan
behöva vidtas för att minska risken för skador vid eventuella ras. Det åligger
exploatören att utföra erforderliga geotekniska samt övriga för framtida
exploateringar nödvändiga undersökningar.






Tekniska anläggningar

Brandposter (lägsta flöde om 15 l/s) med ett längsta avstånd om 150 m
mellan brandposter ska finnas inom området.
Byggnaderna ska placeras och utformas så att brandspridning till andra
byggnader begränsas.
Byggnaderna ska placeras så att en trygg utrymning kan ske utan hjälp av
räddningstjänsten.
Komplementbyggnader ska placeras eller utformas så att brandspridning till
andra byggnader förhindras.
Tillgängligheten för räddningstjänsten ska vara sådan att utrustning för
utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50 meter från
uppställningsplats för brandfordon

Området är redan anslutet till det regionala VA‐nätet. Nya förbindelsepunkter
behöver upprättas för anslutning av nybildade fastigheter.
Planen ger möjlighet att utöka befintlig allmän parkering vid Lummelundsväg.

Skötselavtal

För skötsel av badplats och övrig strand skall skötselavtal upprättas med
exploatörerna inom området.

Kartförsörjning

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2016‐09‐21, rev 2017‐01‐25
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Ärendenr. BN 2011/2683
Handlingstyp Utlåtande
Datum 5 januari 2017

Detaljplan för Visby Snäckgärdet 1:28 (Snäck camping), Region Gotland
Utlåtande över yttranden och synpunkter som inkommit under utställningstiden

Med anledning av inkomna yttranden och synpunkter har följande revideringar gjorts:
•

•

•

I syfte att även i framtiden säkra möjligheter till fri passage för allmänheten förbi
campingområdet vid havet, tillåts nu endast tältcamping inom område med plan‐
bestämmelsen n3. En av förutsättningarna för länsstyrelsens upphävande av
strandskyddet var att ”det i planhandlingarna tydligt ska finnas en fri passage så
att allmänheten inte avhålls från att besöka och passera strandzonen mellan
planområdet och havet. Den fria passagen för allmänheten ska därför säkerställas
genom att anges på plankartan samt i text”.
Samhällsbyggnadsförvaltningens har förtydligat och preciserat vilken typ av rörlig
camping som är tillåten för områden med planbestämmelse n3. Detta innebär
också att riksintresset för det rörliga friluftslivet (passagen utmed havet) även sä‐
kerställs i ett långsiktigt perspektiv.
För att minimera en konfliktrisk med trafik och eventuella störningar för berörda
fastighetsägare har en justering av arronderingen av K1‐området i östra delen av
planområdet gjorts, så att det nu är 15‐20 mellan lokalgata och K1‐området.
Förtydliganden i planbeskrivningen har gjorts

Genomförda ändringar bedöms inte vara av sådan principiell karaktär eller av sådan art att ett
förnyat utställningsförfarande erfordras. Utlåtandet kommer att sändas till de som inte fått
sina kvarstående synpunkter tillgodosedda för kännedom.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Byggnadsnämnden godkänner planförslaget och sänder över det till regionfullmäktige för antagande.
___________________________________________________________________________________
Planförslaget, daterat 2016‐09‐21, har enligt 5 kapitlet 23 § plan‐ och bygglagen varit utställt för offent‐
lig utställning hos samhällsbyggnadsförvaltningen fr o m 2016‐10‐24 t o m 2016‐11‐21. Den formella
utställningen har föregåtts av samråd med berörda fastighetsägare, statliga, regionala och kommunala
myndigheter samt andra vilka kan ha intressen att bevaka. Framförda synpunkter och därav föranledda
åtgärder har redovisats i separat samrådsredogörelse. Kungörelse angående utställningen har varit in‐
förd i ortstidningarna och uppsatt på Region Gotlands anslagstavla. Brev har översänts till berörda fas‐
tighetsägare enligt upprättad postlista.
Nedan ges en redovisning av inkomna synpunkter och samhällsbyggnadsförvaltningens bemötanden av
dessa. De yttranden som inkommit arkiveras på samhällsbyggnadsförvaltningen. Utlåtandet omfattar
även kvarstående synpunkter från samrådsskedet samt samrådsyttranden som inkommit mellan sam‐
råds‐ och utställningsskedet.
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Följande yttranden har inkommit under utställningstiden:
Instans/
Inkommande da‐
tum

Synpunkter/Åtgärder

Statliga och kommunala nämnder och styrelser
Miljö‐ och hälso‐
Miljö‐ och hälsoskyddsnämnden har inte för avsikt att yttra sig igen.
skyddsnämnden
2016‐11‐21 – U107
Länsstyrelsen

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsens samlade bedömning är att detaljplanen inte strider mot Länsstyrel‐
sens prövnings grunder enligt 12 kap 1 §ÄPBL. Länsstyrelsens bedömning är att riks‐
intressen enligt 3 och 4 kap. MB tillgodoses, att MKN enligt 5 kap. MB följs, att
strandskydd inte upphävs i strid med gällande bestämmelser samt att bebyggelsen
blir lämplig med hänsyn till människors hälsa, samt risken för olyckor, översvämning
och erosion. Länsstyrelsen har inga kvarstående synpunkter sedan samrådet. Ett
förtydligande behöver dock ske i planhandlingarna för att dessa ska följa villkoren i
Länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskydd.

Motiv för bedömningen
Riksintresset hela Gotland samt riksintresse för naturvård och friluftsliv
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB) jämlikt 4 kap.
1 § MB. Gotlands kust är av riksintresse enligt 4 kap 4 § MB. Det innebär att det finns
inskränkningar i markutnyttj andet. Åtgärder får inte medföra att Gotlands samlade
natur‐och kulturvärden påtagligt skadas och turismens och friluftslivets, främst det
rörliga friluftslivets, intressen ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten
av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande över översiktsplanen Bygg Gotland 2025
(dm 401‐139‐10) framfört de enligt länsstyrelsen viktigaste strategierna
för att tillgodose riksintressen enligt 4 kap. MB. I detta fall berörs två av de punkter
som nämns, nämligen:
 I fortsatt planering precisera var en tätare exploatering för turism är möjlig och
var orördhet är väsentligt. Kommunen anger att utvecklingsmöjligheterna för
turismanläggningar, befintliga och nyetableringar, ska utgå från platsens förut‐
sättningar. Det är i detta sammanhang viktigt att poängtera att kvaliteerna inte
heller ska gå förlorade genom att alltför omfattande anläggningar för turism
och friluftsliv uppförs.
 I fortsatt planering precisera möjliga undantag från bestämmelserna i 4 kap MB
avseende tätorter och lokalt näringsliv. De tätorter som kommunen pekar ut i
avsnittet om bebyggelseutveckling är enligt Länsstyrelsens bedömning också de
tätorter där det skulle kunna vara aktuellt med undantag från bestämmelserna.
Resonemang kring detta bör utvecklas i kommande planering.
Länsstyrelsen har utifrån ovanstående bedömt att en utveckling av turismanlägg‐
ningen på området är möjlig. Området är i fördjupad översiktsplanering utpekat för
rekreationsområde med camping samt turistanläggning. Länsstyrelsens bedömning
är också att Visby är en av de orter där utveckling av lokalt näringsliv kan ske, då
Visby är en av de utpekade serviceorterna i översiktsplanen.
Länsstyrelsens bedömning är vidare att planen innebär ökade möjligheter för turism.
För det rörliga friluftslivet är det särskilt viktigt att allmänheten hac möjlighet att ta
sig till och från strandområdet samt passera genom planområdet vilket har tillgodo‐
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setts genom allmänt tillgängliga naturstråk genom planområdet. Länsstyrelsen har i
enlighet med prop. 1985/86:3 bedömt att det aktuella kustområdets värden för tu‐
rism och friluftsliv inte går förlorat i och med den aktuella detaljplanen. Länsstyrel‐
sens bedömning är också att utvecklingen av annat näringsliv eller av bostadsbyg‐
gande inte försvåras. Bostadsbyggande är inte möjligt på grund av influensområde
för flygbuller. I den fördjupade översiktsplaneringen har annan näringslivsutveckling
inte föreslagits i området. Därmed anser Länsstyrelsen att riksintressen enligt 4 kap.
MB har tillgodosetts.
Planområdet ingår också i ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet, Got‐
lands kust, beslut av Naturvårdsverket 1987‐12‐21, enligt 3 kap 6 § MB. Även dessa
värden anses tillgodosedda genom detaljplanen.
Hela området är av riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § MB. Länsstyrelsen
anser att nuvarande förslag förenar behov av boende med bevarandet av områdets
naturvärden. Det är positivt att en bestämmelse om marklov för trädfällning har
införts så att områdets karaktär kan bevaras.
Riksintresset Visby flygplats och försvarsmaktens riksintresse

Visby flygplats har redovisats som riksintresse sedan 1996, enligt 3 kap. 8 §
MB. Trafikverket har 2016‐01‐14 preciserat riksintresset Visby flygplats.
Snäcks camping ligger inom influensområde buller maximal ljudnivå 70 dB(A)
för civil flygtrafik. Preciseringen för riksintresset anger begränsningar gällan‐
de beslut kring nyetablering av bostäder, skolor eller vårdinrättningar inom
influensområdet för buller, maximal ljudnivå 70 dB(A) för civil flygtrafik.
Länsstyrelsens bedömning är att en verksamhet med handel, service, hotell
och stugor för tillfälligt boende inte kan inskränka flygplatsverksamheten på
sådant sätt att det riskerar att påtagligt skada riksintresset Visby flygplats.
Se även rubriken hälsa och säkerhet nedan .
Visby flygplats är också av riksintresse för Totalförsvaret enligt beslut från Försvars‐
makten
Totalförsvaret. Försvarsmakten remitteras i ärenden inom det s.k. influensområdet
för flygplatsen. Försvarsmakten har remitterats och angett att Försvarsmakten inte
har förändrad syn på detaljplanen, utan hänvisar till tidigare lämnat svar FM2014‐
11002. Här angavs att Försvarsmakten inte hade något att erinra i det rubricerade
ärendet, men att Försvarsmakten instämde i Fortifikationsverkets yttrande 206947,
daterat 2014‐12‐11.

Hälsa och säkerhet, samt risken för olyckor, översvämning och erosion
I samrådet hade Länsstyrelsen synpunkter avseende buller. Länsstyrelsen anser nu
att det tydligt framgår av detaljplanen att den endast medger tillfällig övernattning.
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader samt Allmänna råd
samt riktvärden för boendemiljö och flygbuller som följer av den s.k. infrastruktur‐
propositionen (1996/97:53) har gemensamt att de inte omfattar riktvärden för till‐
fälligt boende.
En generell tolkning utifrån dessa allmänna råd är att man kan godta hotell, uthyr‐
ningsstugor eller annat korttidsboende under förutsättning att riktvärdena för inom‐
husmiljö uppfylls samt att man i detaljplaner reglerar boendeformen så permanent
boende inte tillåts.
Länsstyrelsen konstaterar att Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus
(SOSFS 2005:6) är tillämpliga på sovrum i tillfälligt boende och bör följas. Det anges i
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handlingarna att riktvärden inomhus ska klaras. Enligt de nya reglerna i PBL som
tillämpas i ärenden som påbörjats 2 januari 2015 regleras inomhusnivåerna av BBR. I
övrigt har länsstyrelsen inga kvarstående synpunkter avseende hälsa och säkerhet
samt risken för olyckor, översvämning och erosion.

MKN
I MKB anges att inga miljökvalitetsnormer bedöms komma att överskridas. Länssty‐
relsen instämmer i denna bedömning.

Strandskydd
Länsstyrelsen har för området lämnat ett beslut om upphävande av strandskydd,
Länsstyrelsens dm 521‐3198‐14. Länsstyrelsen har därmed bedömt att det finns sär‐
skilda skäl för upphävande.
I upphävandebeslutet anges tre villkor, varav ett ska hanteras i planhandlingarna:
 Det ska i planhandlingarna tydligt finnas en fri passage så att allmänheten inte
avhålls från att besöka och passera strandzonen mellan planområdet och havet.
Den fria passagen för allmänheten ska därför säkerställas genom att anges i
plankartan samt i text.
Länsstyrelsen är medveten om att planområdet inte sträcker sig hela vägen ner till
strandkanten. På plankartan syns att det finns en fri passage utanför planområdet.
Det nämns i planbeskrivningen på s.14 under rubriken strandskydd att "Området är
en strategisk passage. Kuststräckan norr om Visby är ett av de mest utnyttjade
strövområdena i Visbyområdet ". Länsstyrelsens bedömning är att strövområdet
kommer att bibehållas och att det finns en fri passage för allmänheten. Detta ska
dock finnas med i planhandlingama i enlighet med villkoren ovan.

Övriga frågor
Trafikverket har i sitt yttrande angett att man anser att riktvärdena för bullernivåer
ska gälla inomhus och att planen ska säkerställa att ljudnivån inomhus inte riskerar
att överstiga dessa nivåer.
Trafikverket har angett i sitt yttrande att parkeringsytor inte bör anläggas inom
vägens säkerhetszon och att det bör säkerställas att planområdet inte omfattar
delar av vägområdet.

Miljökonsekvensbeskrivning
Region Gotland har gjort bedömningen att en miljöbedömning krävs. Länsstyrelsen
har 2011‐12‐05 instämt i kommunens bedömning. Ett avgränsningssamråd för mil‐
jökonsekvensbeskrivning (MKB) har skett. En MKB finns med i underlaget till planen.
Länsstyrelsen anser att MKB fortfarande utgör ett acceptabelt underlag för att be‐
skriva detaljplanens miljökonsekvenser.
Samhällsbyggnads‐ Länsstyrelsen har inga kvarstående synpunkter sedan samrådet. Länsstyrelsen anser
dock att ett förtydligande ska göras i planhandlingen för att visa att en det ska finnas
förvaltningen
en fri passage för allmänheten mellan detaljplaneområdet och havet, vilket var vill‐
koret i länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskydd. Detta tydliggörande
ska göras eftersom kuststräckan norr om Visby är ett av de mest utnyttjade ströv‐
områdena i Visbyområdet.
För att säkerställa att det även i framtiden är möjligt att ogenerat passera camping‐
området vid en klimathöjd vattennivå har campingen inom de två n3‐områdena
begränsats till tältcamping.
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Detta innebär också att riksintresset för det rörliga friluftslivet (passagen utmed
havet) även säkerställs i ett långsiktigt perspektiv.
Med anledning av detta har nu plankartan kompletterats med ett tydligt markerat
raster för att visa på ytan som ska vara en fri passage för allmänheten mellan detalj‐
planeområdet och havet. Planbeskrivningen har också kompletterats med denna
information under rubriken ”Riksintressen” .
När det gäller fastigheten Snäckgärdet 1:28 så är fastighetsgränsen mot länsväg 149
på exakt samma avstånd som intilliggande fastigheter. Redovisad parkeringsyta mot
länsvägen är en befintlig parkeringsyta. En parkeringsyta inom länsvägens "säker‐
hetszon" kan därför inte utgöra någon risk för berörd fastighet. Skulle det i framti‐
den behövas någon typ av "fri yta inom säkerhetszoner" skulle detta kunna regleras
med framtida servitut, dock skulle det nog vara mer problematiskt att tillskapa detta
på intilliggande fastigheter. På länsvägens vägområde finns det idag en markerad yta
för cyklister så Trafikverket har redan löst eventuella problem med ökad trafik‐
mängd av cyklister.
När det gäller bullernivåer så har detta hanterats i detaljplanens planbeskrivning
under rubriken "störningar" och detta resonemang gäller även för trafikbuller.
Campingområdets storlek, från länsväg till havet, med en stor höjdskillnad gör att
"tysta områden" kan tillskapas utan speciella krav på väggar och fönster. Dessa frå‐
gor hanteras enligt plan‐ och bygglagen i bygglovhanteringen.

Regionstyrelsen
Tillstyrker planförslaget.
2016‐12‐14 –U 113
Tekniska nämnden Förvaltningen är av uppfattningen att hotellet med fördel ges en byggrätt så att
2016‐12‐21 – U 114 hotellet kan få ett rumsantal om 85‐100 rum för att kunna bli ett åretrunthotell och
därmed nödvändig lönsamhet. Även om läget är attraktivt kan det kanske bedömas
som att rumsantalet är för litet för att möjliggöra en etablering vilket ju trots allt är
syftet. Att skapa osäkra förutsättningar kan inte vara syftet varför frågan måste
undersökas noggrannt innan byggrätten fastställs.
Förvaltningen lyfte, i yttrandet över det tidigare förslaget från 2013, fram det positi‐
va i den betydelse som har lagts på hänsynstaganden för de olika intressen som
berör området och i synnerhet allmänhetens tillgänglighet till stranden och övrigt
strandområde. Det nu redovisade förslaget tar tyvärr inte samma hänsyn. Tillåtlighe‐
ten av rörlig camping med placering av husbilar, husvagnar och tält i direkt anslut‐
ning till vägen längs stranden kommer i likhet med de s k villavagnarna att kännas
lika obekväm för allmänheten. Känslan av att den inkräktar på camparnas privata
svär kommer att kvarstå. Förvaltningen delar länsstyrelsens uppfattning i den frå‐
gan. Områdena bör med fördel minskas så att allmänheten kan uppfatta tillgänglig‐
heten till strandområdet som en fri passage längs stranden så att det kan ske på ett
otvunget sätt.
Av handlingarna framgår att planområdet ska kunna delas upp i åtta olika fastig‐
heter varav sex för olika former av boende med inriktning på turism och en för han‐
del/restaurang. Den åttonde avser naturområdena eller allmän platsmarken. Bero‐
ende på vilken principiell inställning som Region Gotland intar för turistom‐rådena
Snäcks camping, Gustavsvik och Norderstrands camping kan två tänkbara inrikt‐
ningar för huvudmannaskapet finnas istället för att förutsätta att det är regionen
som ska vara huvudman. Om regionen ska kvarstå som ägare av dessa områden och
upplåta marken med tomträtt, dvs inte sälja marken, bör regionen vara huvudman.
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Om det däremot är avsikten att avyttra de fastigheter som kan bildas inom planom‐
rådet är det förvaltningens uppfattning att denna åttonde fastigheten ska utgöra en
samfälligheter i vilka övriga sju fastigheter ska ha andelar. I så fall ska den samfäl‐
lighetsförening som bildas vara huvudman.
Samhällsbyggnads‐ För att säkerställa den fria passagen för allmänheten mellan detaljplaneområdet och
förvaltningen
havet har plankartan förtydligats med ett raster vid området. . Planbeskrivningen
har också kompletterats med denna information under rubriken ”Riksintressen”. För
att det även i framtiden ska vara möjligt att ogenerat passera campingområdet vid
en klimathöjd vattennivå, har campingen inom de två n3‐områdena begränsats till
tältcamping.
I och med denna ändring anser samhällsbyggnadsförvaltningen att tekniska nämn‐
dens synpunkter beaktats och att ytterligare hänsyn har tagits till länsstyrelsens
strandskyddsbedömning där området mellan planområdet och havet är en strate‐
gisk passage då kuststräckan norr om Visby är ett ett av de mest utnyttjade ströv‐
områdena i Visbyområdet.
När det gäller huvudmannaskapet för allmän platsmark ”Natur” var en förutsättning
för länsstyrelsens upphävande av strandskyddet att Region Gotland är huvudman.
Dock kan det vid en försäljning finnas olika praktiska lösningar men dessa får inte
påverka allmänhetens tillänglighet till passagemöjligheter genom campingområdet.
Skanova
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet.
2016‐11‐21 – U109
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuva‐
rande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband
med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möj‐
liggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även
bekostar den.
Samhällsbyggnads‐ Planbeskrivningen har kompletterats enligt Skanovas önskemål.
förvaltningen
Inga synpunkter på förslaget.
Lantmäteriet
2016‐11‐22 – U111

7

Markägare/Boende/Föreningar
Fastighetsägare
 Förfulande utsikt med hotell samt vill ej heller ha insyn till fastighet från hotell.
Visby Annelund
 Risk för värdeminskning med utsikt rakt in i ett hotell.
1:28
 Vid eventuell sprängning för byggandet så kan vårt grundvatten förstöras.
2016‐10‐28
 Förfulande av natur med hotell samt stugor.
U102
 Risk för flyktingboende med hotell samt stugor. Orsaken är den förhöjda risken
för inbrott samt oro för andra brott.
”Detta är ett överklagande för ett NEJ till nybyggandet av Snäck camping”
Samhällsbyggnads‐ 1. Mellan campingens byggrätt och byggnaden på fastigheten 1:28 är det drygt ett‐
förvaltningen
hundra meter. Mellan dessa punkter finns dels en länsväg och dels en skogsridå , på
plankartan markerat som ett n2‐område, d v s ”prickad mark” där byggnad inte får
uppföras och där det krävs marklov för trädfällning. Vidare är det mellan fastighe‐
ten 1:28 och campingbyggrätten en höjdskillnad på drygt 5 meter. Sammantaget gör
dessa parametrar att samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att utvecklingen av
turistverksamheten inte påtagligt skadar det enskilda intresset för fastigheten Visby
Annelund 1:28.
2. Inom aktuellt planområde har det bedrivits turistverksamhet under en längre tid,
så den i planförslaget föreslagna markanvändning är således inget nytt. Huruvida en
utveckling av turistverksamheten riskerar en värdeminskning för berörd fastighet är
något som är väldigt svårt att uttala sig om, men en utveckling av turistverksamhe‐
ten drygt 100 meter från berörd bostad anser samhällsbyggnadsförvaltningen vara
acceptabelt.
3. Det framförs att stugor och hotell skulle förfula naturen men själva poängen med
detaljplanen är att ge förutsättningar för en framtida utveckling av turismen.
4. En ev risk för framtida flyktingboende och en förhöjd risken för inbrott och andra
brott är frågor som inte hanteras i plan‐och bygglagen. Syftet med detaljplanen är
att fastställa en utveckling av turism.
5. Vidare har K1‐området i den östra delen av planområdet minskats. Justeringen
innebär att dess norra gräns har flyttat söderut 15—20 meter. Detta görs utifrån en
trafikfråga men bör även vara positivt för berörd fastighet.

8
Fastighetsägare
Visby Snäckgärdet
1:18‐1:20 och 1:24
2016‐11‐18
U105

Byggnader
Principiellt är jag positivt inställd till byggnaderna enligt detaljplanen 2016‐09‐21.
Strandområdet
För såväl hotellgäster som ”rörliga campare” är det viktigt, att området närmast
stranden (där ”villavagnarna” stod) förblir så naturnära som möjligt. Det är ju där‐
för, man kommer till Snäck! Därför yrkar jag på, att plats för ”rörliga campare” inkl.
husbilar/‐vagnar begränsas till områden högre upp. I synnerhet, som så många nya
besökare väntas, är det desto mer angeläget, att strandområdet förblir fritt och inte
beläggs/ockuperas av ett fåtal. Husvagnar tenderar att bli allt större. Området nere
vid stranden för ”rörlig camping” verkade i somras mer som småhusbebyggelse än
som campingplats.
Ett ytterligare skäl att värna om stranden är att kunna fortsätta den vackra gångvä‐
gen från Visby stad utmed stranden, genom Snäck‐området, utmed stigen (delvis
igenvuxen) till Muramaris konstnärsateljé, Själsö hamnområde och vidare norrut.
Jag är ägare till Villa Sylveshäll (Snäckgärdet 1:18, 1:19, 1:20 och 1:24), byggd 1907.
Sedan mer än 55 år besöker jag fastigheten och promenerar då ofta genom Snäcks
camping vid olika årstider. På dessa erfarenheter baserar mina synpunkter.
Jag yrkar på, att plats för ”rörliga campare” inkl. husbilar/‐vagnar begränsas till
områden öster om det skyddade fornlämningsområdet, så att strandområdet förblir
fritt.

Samhällsbyggnads‐ För att på sikt säkerställa strandområdets betydelse för det rörliga friluftslivet har
förvaltningen
plankartan kompletterats med att endast tältcamping är tillåten inom de två områ‐
dena med planbestämmelsen n3. I och med denna ändring har inkomna synpunkter
beaktats.
Fastighetsägare
Visby Snäckgärdet
1:25‐1:27
2016‐11‐18 ‐U104

Jag är delägare av fastigheterna Visby Snäckgärdet 1:25/26/27, och jag lämnar här
synpunkter på förslaget 2016‐09‐21 till detaljplan för Visby Snäckgärdet 1:28 m.fl.
Detta förslag liknar mycket regionens förra detaljplaneförslag för samma område.
Den kritik som jag (tillsammans med Lars Dahlbäck) riktade mot det förra förslaget
är därför till stora delar fortfarande relevant. Sammanfattningsvis finner jag att det
är mycket som är oacceptabelt, vilseledande eller oklart i det nu aktuella förslaget.
Mina synpunkter nedan gäller några särskilt viktiga aspekter. Åberopade lagrum
avser miljöbalken (MB, 1998:808) och plan‐ och bygglagen (PBL, 2010:900).
Riksintressen utplånas till största delen
Planområdet är av riksintresse för naturvård och rörligt friluftsliv. I förslaget tas
ingen rimlig hänsyn till dessa riksintressen. Syftet med den föreslagna planen är att
skapa förutsättningar för en kommersiellt bedriven turistverksamhet genom att
området upplåtes till exploatörer. Exploateringen tillåts bli så hård att området ur‐
baniseras. Detta står inte på något sätt i överensstämmelse med de två riksintres‐
sena.
De miljöproblem som exploateringen kommer att medföra är groteskt underskattade
i planförslaget. Det är uppenbart att ett förverkligande av de idéer som presenteras
skulle innebära att de två riksintressena skadas inte bara påtagligt, utan att de ska‐
das synnerligen allvarligt, förmodligen så att de i stort sett utplånas. Detta är olag‐
ligt enligt MB 3 kap 6 §. Av planområdets totala yta är bara en liten del avsatt som
”natur” där ingen exploatering får ske – ett delområde i söder har avsatts för detta
ändamål, men resten av planområdet skall, med små undantag, användas för bygg‐
nader, camping, inklusive husvagnscamping, eller parkering. Planen tillåter en myck‐
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et omfattande exploatering med byggnader av olika slag – hotell‐, konferens‐, servi‐
cebyggnader, affärer och småhus. Flervåningshus ingår i planen. Exploatörerna ges
möjlighet att bygga utan någon i planen fastställd begränsning av den totala bygg‐
arean. Den kommersiella exploateringen kommer sannolikt att på sikt leda till per‐
manent boende, vilket kan antas bli än mer förödande för naturen.
Förslaget visar på flera sätt att regionen är ointresserad av naturmiljön i området.
Detta framgår bl.a. av att regionen i stort sett inte tänker följa upp hur miljön påver‐
kas. De få åtgärder som skall genomföras för att skydda miljön är groteskt otillräck‐
liga, något som strider mot de hänsynsregler som finns i MB 2 kap 3 §. Kring stigen
som går genom områdets övre del i nord‐sydlig riktning skall remsor av ”natur” om
några meter sparas. Kring en kortare stig längre ned på området skall också remsor
av ”natur” om någon meter sparas. Som ”natur” har även betecknats en nord‐sydlig
markremsa om ca sex meters bredd i vilken underjordiska ledningar skall ligga. Allt
detta är löjeväckande. Vid en del av norra gränsen skall en remsa om 10 meter ”na‐
tur” sparas. Kring bäcken vid norra stranden skall två sådana 10‐metersremsor spa‐
ras. Regionen påstår att remsorna kring bäcken kommer att skydda laxyngelproduk‐
tionen och förekomsten av sällsynt flora, men detta kan betvivlas – rimligen borde
ett verkligt skydd innefatta ett större område så att vattnets kvalitet och polline‐
ringsmöjligheterna kan säkras långsiktigt. Hur som helst finns ingen till förslaget
bifogad utredning som visar att åtgärderna räcker som skydd, och när det gäller
sällsynta växter bortsett från dikesskräppan vidtas inga åtgärder. Regionen visar
överhuvudtaget inget genuint intresse för miljön. De remsor med mark som den har
avsatt som skydd är bara kosmetika för att dölja vad det egentligen handlar om: att
grundligt exploatera området för kommersiella verksamheter som har intet eller
föga med naturvård eller friluftsliv att göra.
Det är alltså uppenbart att miljön kommer att påverkas mycket starkt av bebyggelse
och aktiviteter om förslaget genomförs. Landskapet kommer att ändra karaktär. En
stor del av naturen kommer att försvinna och ersättas med omfattande bebyggelse.
Växtlighet kommer att försvinna. Fler turister kommer att besöka området med öka‐
de påfrestningar på miljön som följd. Den samlade bedömningen av konsekvenserna
av allt detta måste bli att de naturvärden som faktiskt fortfarande finns i området
och som utgör grund för riksintressena kommer att skadas mycket allvarligt om för‐
slaget realiseras. Området kommer förmodligen ganska snabbt att få urban karak‐
tär. Exploateringen får dessutom förödande konsekvenser för det rörliga friluftslivet
inte bara i planområdet utan även i de områden som ligger norr och söder därom,
eftersom planområdet mister sin attraktivitet som genomgångsområde. Påståendet
i förslaget att inget riksintresse skadas påtagligt är absurt. Vad det hela handlar om
är i stället att miljön offras för turism och ekonomisk exploatering.
Regionens huvudargument för att någon påtaglig skada på riksintressena inte upp‐
kommer är att det kommer att finnas fri sikt över havet från klinten och att det
kommer att vara möjligt att promenera genom området. En mer förljugen bild av
hur den föreslagna planen påverkar riksintressena är svår att föreställa sig. För det
rörliga friluftslivet är naturupplevelsen mycket viktig – det handlar om att kunna
ströva i en rik och omväxlande natur som erbjuder många möjligheter till spännande
upplevelser och aktiviteter. Det står därför helt klart att den föreslagna planen, om
den realiseras, till största delen kommer att utplåna riksintresset för rörligt friluftsliv,
eftersom det då nästan inte kommer att finnas någon natur kvar. Av samma skäl
kommer realiserandet av planen att till största delen utplåna riksintresset för natur‐
vård.
Hotellet och annan hårdexploatering i närheten av Korpklint strider mot MB
I den sydvästra delen av fastigheten Visby Snäckgärdet 1:28, under och i närheten av
norra delen av Korpklint, ligger två områden som på plankartan benämns K1 och H1
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och som enligt planen skall bebyggas. Största delen av H1 består av ett område som
ligger inom 100 meter från strandkanten. Efter begäran från regionen har länsstyrel‐
sen upphävt strandskyddet och förordnandet om naturreservat för detta delområde.
Mellan H1 och K1 finns den enda egentliga väg som går i nord‐sydlig riktning nedan‐
för klinten i denna del av fastigheten Visby Snäckgärdet 1:28.
Område K1, som ligger strax under norra delen av Korpklint, skall enligt plankartan
innehålla ”/h/otell, konferens och restaurang”. Ej bindande förslag på hur hotellet
skall vara beskaffat finns i planbeskrivningen. Enligt denna beskrivning skall hotellet
ha lägst tre och högst fyra våningar. Hotellets totala area och högsta nockhöjd finns
inte angivna, men det sägs att nockhöjden inte får överstiga klintkantens nivå. Hotel‐
let skall enligt planbeskrivningen kunna innehålla 35 lägenheter, varav 31 stycken
2,5‐rumslägenheter. Det tycks alltså vara fråga om ett stort hotell. Om hotellet inne‐
håller lägenheter kan man misstänka att dessa på sikt kommer att användas för
permanent boende, en utveckling som regionen inte tycks utesluta även om den inte
är avsedd enligt planen (MKB, s. 17, 5:e st.).
I H1 har regionen planerat för byggnader med en nockhöjd om 5 meter. Dessa skall
enligt plankartan användas för ”/h/andel och service för camping‐ och badgästers
behov samt restaurang”. Arean för byggnationen anges inte. Här liksom i andra
sammanhang i planförslaget anger regionen inte den maximala exploateringsgraden
utan vill uppenbarligen ha fria händer att senare fastställa denna eller ha fria händer
att låta exploatörerna fatta beslut om saken.
Korpklint är en av Gotlands mest kända klintar. Det har en mäktig höjd, är känd från
sägner om Visbys grundläggning, har länge använts som landmärke av sjöfarande,
och är av stort geologiskt intresse. I en inventering av geologiska huvudattraktioner
på Gotland som har finansierats med bl.a. EU‐medel bedöms Korpklint vara en av de
mest intressanta platserna av detta slag på ön på grund av sin vackert bevarade
geologiska lagerföljd och sin stora fossilrikedom (Geoturism Highlights of Gotland,
NGO GEOGuide Baltoscandia, Tallinn, 2010, ss. 44–45). Förmodligen är Korpklint en
av de största attraktionerna i det kustområde av riksintresse för naturvård som
sträcker sig från Nordergravar vid Visby till Ihreviken. Korpklint och dess omgivning
utgör därför en känslig miljö som bör skyddas.
Miljön kring Korpklint kommer att skadas mycket kraftigt om H1 och K1 i den sydväst‐
ra delen av planområdet exploateras i enlighet med förslaget, eftersom detta skulle
innebära att dominerade bebyggelse uppförs under och i närheten av klinten. Hotel‐
let skall, påstås det, inte skymma sikten mot havet från klinten. Men det handlar inte
bara om utsikten från klinten utan också i mycket hög grad om hur klinten och natu‐
ren kring den upplevs från stranden och från havet. Hotellet kommer att helt domi‐
nera synintrycket av området för dem som befinner sig på stranden och delvis för
dem som kommer till Visby sjövägen. Bilden av en av Gotlands berömda klintar
kommer att förstöras. Det vore horribelt om ett hotell byggdes på denna känsliga
plats. Vad jag vet har det tidigare aldrig hänt att någon av Gotlands mest kända
klintar har förstörts på det sättet. De har hittills varit fredade.
Även den handel/service/restaurangverksamhet som skall bedrivas på H1 kommer
att skada miljön kring Korpklint. Om hårdexploatering sker av hela fastigheten Visby
Snäckgärdet 1:28 – något som regionen uppenbarligen syftar till – och om hotellet
uppförs kan underlaget för handel och annan service på H1 bli betydande och leda till
krav på att detta område byggs ut helt, något som länsstyrelsens beslut att upphäva
strandskyddet utan restriktioner på intet sätt förhindrar.
Det är naturligtvis ett rimligt krav att de badande och camparna har tillgång till en
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restaurang nära stranden, men det ökade behov av handel och service som den pla‐
nerade urbaniseringen av andra delar av Visby Snäckgärdet 1:28 kan antas leda till
bör inte tillgodoses genom en utbyggnad av dessa funktioner i det känsliga området
vid Korpklint. Det finns andra platser inom planområdet dit byggnader för handel
och service kan förläggas utan att det skapar lika svåra miljöproblem – om det nu
över huvud taget skall finnas några sådana byggnader i området (i planen finns tre
andra platser för handel och service angivna). Av detta skäl bör omfattningen av
exploateringen av H1 inte vara helt utan begränsningar, vilket nu är fallet. Till exem‐
pel borde ett upphävande av strandskyddet kombineras med ett krav på maximal
yta för de byggnader som kan tillåtas inom område H1 – på det sätt som föreskrivs i
MB 7 kap 18 f §. Att det finns forntida gravar i området är ett annat starkt skäl till
att exploateringen bör begränsas.
Frågan om upphävandet av strandskyddet är emellertid sekundär i förhållande till
frågan om upphävandet av områdets status som naturreservat. Upphävandet av
områdets status som naturreservat får förödande konsekvenser om en total explo‐
atering av H1 tillåts, eftersom denna exploatering tillsammans med det föreslagna
hotellet kommer att helt förstöra intrycket av den mäktiga Korpklint som de per‐
soner får som passerar nedanför på stranden eller som nalkas Gotland sjövägen (jfr
MB 7 kap 26 §).
Det finns inget rimligt skäl att upphäva strandskyddet och naturreservatet Got‐
landskusten i områdets norra del
I planområdets nordvästra del finns två delområden med beteckningen n3, vilka en‐
ligt förslaget skall användas för ”rörlig” camping. Mellan de två n3‐områdena rinner
en bäck, kallad ”laxrännan”, som är viktig som producent av laxöringsyngel och vid
vilken man tidigare har funnit den rödlistade växten dikesskräppa. Enligt förslaget
skall det strandskydd och det naturreservat som tidigare fanns för n3‐områdena
upphävas. Regionen har ansökt om sådant upphävande och länsstyrelsen har bevil‐
jat denna ansökan.
Det finns ingen logik i regionens argumentation för att strandskyddet och natur‐
reservatet skall upphävas för n3‐områdena. Regionen säger att man vill ha bort
skyddet därför att man vill ha ”rörlig” camping på områdena – bestående av tält‐
ning, husbilar och husvagnar. Men strandskydd och naturreservat kan förenas med
camping, så länge allmänheten har fri passage inom områdena och så länge goda
livsvillkor bevaras för djur‐ och växtlivet. Dessa förutsättningar kan regionen uppfylla
för områdena även om man bedriver camping. Man har tidigare gjort detta under
många år fram till 2005 då man efter medgivande från länsstyrelsen gav bygglov för
uppförande av 45 villavagnar som en tillfällig åtgärd i fem år. Den tidigare camping‐
en skapade inga eller måttliga problem för allmänhetens fria passage eller för djur
och växter trots att den var omfattande.
Det verkliga skälet till att regionen vill att strandskyddet och naturreservatet skall
upphävas är av allt att döma att den vill att det byggs (icke tillfälligt) på n3‐områ‐
dena. Om det finns strandskydds‐ och naturreservatsbestämmelser kan den inte
tillåta sådan byggnation, men om dessa bestämmelser upphävs har den möjlighet
att göra detta. Allt – inklusive regionens allmänna syfte med detaljplanen och dess
tidigare agerande i fråga om n3‐områdena – tyder på att den vill tillåta byggnation.
Syftet med regionens detaljplanering av Visby Snäckgärdet 1:28 har inget eller föga
med friluftsliv eller naturvård att göra. Det handlar i stället om ekonomisk exploate‐
ring och storskaligt byggande för att underlätta för turistindustrin.
Ett uppförande av villavagnar eller andra byggnader på stranden skulle drastiskt
förändra miljön, och den skulle naturligtvis strida grovt mot både strandskyddets och
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naturreservatets syften. När man tidigare uppförde villavagnar på platsen uppstod
svåra problem: dikesskräppan försvann från en lokal vid bäcken och bråte i bäcken
hindrade fisken från att vandra upp i den. Eftersom allmänheten tenderar att upp‐
fatta villavagnar och deras omgivning som privat område, minskade förmodligen
dess intresse av att vandra längs med stranden. Att landskapet förfulades drastiskt
gjorde förmodligen också att allmänheten drog sig för att göra detta.
Det finns skäl att tro att detta kommer att hända igen om n3‐områdena bebyggs. I
den nu beslutade detaljplanen ingår visserligen en skyddszon kring bäcken (zonen
ingår inte i det område för vilket strandskyddet och naturreservatet har upphävts),
men det kan betvivlas att detta kommer att förbättra situationen nämnvärt om
strandskyddet och naturreservatet upphävs och bebyggelse sker. Sällsynta växter
bevaras inte genom att man avsätter smala remsor med mark, utan genom att man
avsätter större markområden med lämpliga biotoper. Bäckar i bebyggda områden
brukar inte behandlas med någon större försiktighet – förr eller senare tenderar de
att försvinna. Skall bäckar bevaras måste de få finnas kvar i sin naturliga miljö. När
n3‐områdena var obebyggda och hyste camping fungerade bäcken för produktion av
havsöringsyngel vad jag vet utan större problem, men när villavagnarna var upp‐
ställda slängde folk avskräde i den. Detta kan ske igen. För övrigt kan noteras att
regionen aldrig har presenterat någon kvalificerad utredning av hoten mot dikes‐
skräppan och mot produktionen av havsöringsyngel.
Den slutsats man måste dra är att bäcken och dess naturvärden inte kan bevaras om
detaljplanen realiseras, att det inte finns skäl att ge dispens från strandskydds‐ och
naturreservatsbestämmelserna för n3‐områdena och att planen för områdena strider
mot bestämmelser i MB.
Hot om allvarlig olägenhet för min fastighet
Enligt planförslaget skall flervåningshus uppföras inom området med beteckningen
K1 i nordost i närheten av parkeringsplatsen och Lummelundsväg. Den totala bygg‐
arean anges inte. Maximal nockhöjd anges till 12 meter. K‐området ligger på samma
höjdnivå som det befintliga servicehuset (som har en nockhöjd om 4 meter) och tre
meter under höjdnivån för husen på min fastighet Visby Snäckgärdet 1:26. Minsta
avståndet mellan min fastighet och K1‐området är drygt 45 meter. Relativt litet av
vegetation och annat hindrar sikten mellan de två områdena – i mellanrummet finns
en gammal vägbank, en nu fungerande väg, det låga servicehuset, och stenig mark
som är tämligen glest bevuxen med träd. Något insynsskydd vid gränsen till min
fastighet finns inte. De planerade husen kommer, om de blir 12 meter höga, att nå
ca 9 meter ovanför höjdnivån för mina hus och ca 8 meter ovanför servicehuset. De
kommer därför att synas tydligt från min tomt (såvida de inte byggs på K1‐områdets
södra del med skymmande vegetation på norra sidan, något som inte utlovas i pla‐
nen), och de personer som vistas i dessa hus kommer sannolikt att ha god insyn in
över min fastighet. Som planen nu är utformad utgör den därför ett hot om en all‐
varlig olägenhet för min fastighet.
Placeringen av flervåningshusen på K1‐området är särskilt oläglig just för min fastig‐
het – bägge mina två boningshus ligger närmare gränsen till detta område än något
annat boningshus i omgivningen. Om dessa flervåningshus alls skall byggas borde de
kunna placeras någon annanstans. Det finns ju annan mark i planområdet. I en tidi‐
gare version av detaljplanen var husen placerade på annat håll. Den nu beslutade
placeringen innebär att möjligheterna att ogenerat använda min fastighet
kringskärs på ett orimligt sätt som inte är förenligt med bestämmelsen i PBL 2 kap 1
§ att hänsyn skall tas till både allmänna och enskilda intressen i frågor som gäller
planläggning.
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Samhällsbyggnads‐ Planförslagets intention att möjliggöra olika typer av turism. Grundbulten är dock att
förvaltningen
ge klara spelregler för vad som är möjligt inom de olika områdena. Vägen genom
området, från länsvägen ner till havet delar området i två användningsområden.
Norr om vägen är endast rörlig camping tillåten, d v s att vad än som är ekonomiskt
mest fördelaktigt så säkerställer detaljplanen att rörlig camping utgör en stor del av
detta förslag. Byggnation för turistbäddar får endast komma till söder om vägen.
Det framförs att planförslaget är för urbant men samhällsbyggnadsförvaltningen
anser att i den kritiken tar man inte upp hela campingområdet som helhet, t ex att
områden som i tidigare förslag tillät uthyrningsstugor i föreliggande förslag endast
tillåter rörlig camping. Därför anser samhällsbyggnadsförvaltningen att eftersom
endast rörlig camping är tillåten norr om vägen gör att upplevelse och naturvärden
beaktas även i en plan som ska utveckla olika typer av turism.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att de planbestämmelser som finns för de
olika områdena klart anger anger typ av exploateringsgrad.
Ambitionen med redovisade planbestämmelser är att säkerställa typ av exploatering
och det har historiskt sett oftast visat sig oklokt med exakta begränsningar av bygg‐
nadsvolym, eftersom olika behov på servicebyggnader etc oftast kan bli plan‐stridiga
även om det inte påverkar områdets "utseende". Samhällsbyggnadsförvaltningen
anser därmed att varje delområdes bebyggelsekaraktär är redovisat och där är den
exakta bebyggelsevolymen inte relevant då brandföreskrifter, nockhöjd, maximal
byggnadsvolym per stuga och övriga planbestämmelser säkerställer de olika områ‐
denas bebyggelsekaraktär. I de två områdena närmast havet med planbestämmel‐
sen n3 är nu enbart tältcamping tillåten, vilket är helt i linje men inkomna erinringar.
Vidare är det viktigare att ett en hotellbyggnad nedanför vallen anpassas höjdmäs‐
sigt till vallens höjdnivåer än att slå fast en höjd (regleras genom planbestämmelsen
v1 ‐ nockhöjden får inte överstiga klintkantens nivå).
När det gäller upphävande av strandskyddet för att under begränsad tid möjliggöra
camping så går det inte att ha affärsmässig camping inom strandskyddet d v s ett
upphävande av strandskyddet är nödvändigt.
För att även på sikt vid eventuell framtida vattenhöjning säkerställa allmänhetens
fria och ogenerade passage föreslås att endast tältcamping är tillåten inom område‐
na n3. Detta stärker även skyddet för området och länsstyrelsens villkor för att upp‐
häva strandskyddet för denna kuststräcka norr om Visby som är ett av de mest ut‐
nyttjade strövområdena i Visby.
Att säkerställa allmänhetens passager genom området och förbi planområdet mot
havet är av avgörande betydelse för det rörliga friluftslivet. Mot havet har vidare
ytor för lek och reaktion tillskapats där det förr av "tradition" förkommit både tält
och husbilsuppställning.
I länsstyrelsens utställningsyttrande klarlägger de utifrån sitt ansvar att bevaka riks‐
intressen och eventuell påtaglig skada på dessa att det i planförslaget inte innebär
någon påtaglig skada på riksintressena. Klagande tar upp skada på klintpartier men i
detaljplanebeskrivningen är det i avsnittet "konsekvenser av planens genomföran‐
de", avsnittet ”Natur‐ och kulturvärdena, riksintressen, redovisat att samtliga klint‐
partier ligger utanför detaljplanen eller ligger skyddade inom föreslagna naturområ‐
den. I och med att samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att endast tältcamping är
tillåten i de två n3‐områdena närmast havet säkerställer regionen även långsiktigt
vid havshöjningar att det finns passagemöjligheten på stranden förbi campingområ‐
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det där man även i framtiden ogenerat kan passera campingområdet.
Området med planbestämmelsen K1 (eventuell framtida hotellbyggnad) i den östra
delen av planområdet har minskats 15‐20 meter söderut, vilket gör att avståndet
mellan gränsen för K1‐området och bostadshuset på Snäckgärdet 1:26 nu är drygt
100 meter. Mellan detta K1 område och fastigheten 1:26finns sedan tidigare cam‐
pingens servicebyggnad, vilken ligger precis i linje mot byggnaden på fastigheten
1:26. Att byggnaderna ligger i linje innebär att byggnationer på området K1 inte
generar fastighetens vy mot havet. För att ytterligare undvika ev störningsrisker av
campingverksamheten för bla fastigheten 1:26 så är det i detaljplanen varken tillåtet
att campa eller parkera på ytorna öster och väster om servicehuset, dvs områdena
som ligger dikt an mot fastigheten 1:26.
Detta sammantaget gör att samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att
det i relation till planförslaget och berörd fastighet(1:26) inte föreligger någon allvar‐
lig olägenhet.

Sedan samrådstiden kvarstår nedanstående erinringar som redovisats i samrådsredogörelse:
TinTin Timén och Beata Waldenström
Snäckgärdet 1:31
Sakägare
Sakägare
Pigge Werkelin
Taxerad ägare av byggnader
inom planområdet
Olof Dahlbäck och Lars Dahlbäck
Ingela Spillman‐Thulin
Maj‐Britt Jakobsson

Snäckgärdet 1:25‐1:27
Snäckgärdet 1:24, 1:18‐1:20
Snäckgärdet 1:30

Sakägare
Sakägare
Sakägare

Särskild sammanställning enligt Miljöbalken kap 6 § 16
Den särskilda sammanställningen ska redovisa hur miljöaspekter har beaktats i planen samt upp‐
följning av eventuell betydande miljöpåverkan som planen medför.
Integrering av miljöaspekter i detaljplanen
Arbetet med att skapa en detaljplan för Visby Snäckgärdet 1:28 m fl (Snäck camping) har pågått i
många år. En behovsbedömning för miljöbedömning upprättades tidigt. Då campingplatser alltid är
att se som betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken samt planens omfattning så rådde det inga
delade meningar ifall en MKB behövdes eller ej. Flera samråd angående detaljplanen och MKB har
gjorts med länsstyrelsen. Både kommunens och Länsstyrelsens bedömning var att planarbetet be‐
hövde kompletteras med en miljöbedömning. Planens genomförande kunde innebära betydande
miljöpåverkan och att en miljöbedömning med MKB därför behövdes. En MKB upprättades av Sam‐
hällsbyggnadsförvaltningen. MKB:n har åtföljt planen under hela tiden, den har justerats och upp‐
daterats allt eftersom planarbetet tagit nya vändningar. Den aktuella MKB:n har följt med och varit
en viktig del under samråd och utställning. Under arbetet med detaljplanen har flera framförda
synpunkter på miljöaspekter analyserats, beaktats och inarbetats i detaljplanen. Det måste även
påpekas att det efter förnyad utställning gjorts revideringar av planförslaget som innebär att inom
de två områdena längst västerut, mot havet, är endast tältcamping tillåten. Detta gör att allmänhe‐
tens passage förbi campingområdet säkerställs även i ett långsiktigt framtidspespektiv.
Hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samråd och utställning har beaktats
De frågeställningar som har aktualiserats i miljöbedömningen och i synpunkter i samrådet är i för‐
sta hand planens påverkan på naturmiljön samt rekreation och friluftsliv. Speciellt har Samhälls‐
byggnadsförvaltningen efter samrådet gjort ändringar i planområdet för att inte påverka allmänhe‐
tens tillgänglighet till strandlinjen, skydda de två bäckarna i området samt det fornlämningsområde
som ligger strax ovanför stranden.
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Skälen till att planen bör antas i sin nuvarande form istället för de alternativa lokaliseringar och
utformningar som prövats
Någon alternativ lokalisering har inte prövats. Planområdet är idag en befintlig camping sedan
mycket länge. Inga realistiska likvärdiga platser för bad och camping finns inom gång‐ och cykelav‐
stånd från Visby. En förutsättning för denna detaljplan är att det byggs på det prövade markområ‐
det.
Åtgärder som avses vidtas för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som
planen medför
Som framgår av MKB så kommer planens genomförande inte att ge några betydande negativa
effekter eller sådan betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalken. Inga särskilda åtgärder pla‐
neras därför för att förebygga, hindra eller motverka sådan påverkan. Det är dock av stor vikt att
planen följs. Någon särskild uppföljning eller övervakning p g a att planen genomförs är inte moti‐
verad.

Samhällsbyggnadsförvaltningen den 5 januari 2017

Anders Rahnberg
planchef

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Planprogram för Visby Snäckgärdet 1:28 m fl (Snäcks camping)
Byggnadsnämnden beslutade 2011-02-09 § 17 att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle samråda
med ett planprogram daterat 2011-01-26.
Planförslaget har under tiden 2011-02-14—2011-03-14 varit ute på samråd enligt 5:e kapitlet, 20§,
plan- och bygglagen. Inkomna yttranden (S1 – S14) finns hos samhällsbyggnadsförvaltningen.
Med anledning av inkomna synpunkter har planförslaget reviderats i vissa avseenden. Nedanstående
ändringar och bemötanden ligger till grund för byggnadsnämndens beslut att godkänna
planprogrammet med revideringar och låta det ligga till grund för framtagande av en eller flera
detaljplaner inom området.

ÄNDRINGAR AV FÖRSLAGET EFTER SAMRÅDET
• Den förslagna vägen S1 tas inte med i kommande detaljplan
• En skyddszon på 10 meter mot Kvarnrännan läggs ut.
• Aktuella flygbullerkurvor redovisas i den kommande detaljplanens planbeskrivning.
• Området där bryggor föreslås får byggas justeras i detaljplaneförslaget
• Hela fornlämningsområdets utbredning kommer att redovisas på detaljplanekartan.
• Redaktionella ändringar beträffande en del faktafel kommer att göras
Instans/
Inkommande datum

Synpunkter/Åtgärder

Gotlands Botaniska
Förening
2011-02-22
S1

Gotlands Botaniska förening (GBF) har med tillfredsställelse noterat att
strandområdet samt området med bäckflöden mot norr från campingen
har föreslagits vara naturområden i planen. Detta är av yttersta vikt för
de arter, som registrerats i dessa delar.
Sandtimotej (Phleum arenarium) växer i området med låga dyner
innanför badvikens nordöstra del. Arten är i den svenska rödlistan 2010
upptagen som Starkt hotad (EN). Dess status i Sverige har därmed
försämrats, då sandtimotej i rödlistan 2005 endast upptogs som Sårbar
(VU). Växten kräver blottad sand för att trivas och måttligt slitage från
badgäster kan accepteras. Dessa små dyner får ej försvinna genom
utplaning eller liknande ingrepp. Inga anläggningsarbeten, uppförande
av kiosker, rutschkanor el. dyl. får förekomma i detta område. Nedfarten
till stranden för rullstolsbundna bör inte heller passera detta område utan
kan med fördel placeras från vägslingan vid restaurangen och ut mot
stranden norr om positionen för rutschbanan och söder om talldungen
mot norr (S restaurangen).
Dikesskräppa (Rumex conglomeratus) är sedan länge känd i bäcken vid
campingens norra gräns. Arten är i den svenska rödlistan 2010
upptagen som Starkt hotad (EN). I plandokumentet föreslås en
”skyddszon” mot bäcken på endast tio meter samtidigt som denna del
kan bebyggas med stugor. Hus endast tio meter från bäcken är oroande
enligt föreningens åsikt. Här måste gränsen ökas till minst 25 meter från
bäcken. I övrigt hänvisar GBF till vår skrivelse insänd till Gotlands
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kommun 2007-06-25, där de för exploatören föreslagna skötsel- och
städåtgärderna måste ingå i plandokumentet för att inte glömmas bort i
en kommande detaljplan. Även kravet från GBF på en exploatör att
genom inventeringar följa dikesskräppans status kvarstår. Också höjden
på eventuella hus närmast bäcken bör fastställas till högst enplanshus
för att minska eventuella skuggeffekter på växtligheten i den närliggande
bäckfåran.
I planen föreslås att området i norr med bäckar och översilningsmyrar
inte skall ingå i planområdet. Det är enligt GBF:s mening bra då de
innehåller höga naturvärden. På sikt måste denna del, som Gotlands
kommun (Region Gotland?) uppenbarligen skall ta ansvar för, röjas från
en del av de buskage som under den senaste tjugoårsperioden gjort
området ogenomträngligt. Promenadstigar (ej cykling) med
naturinformation kan med fördel anläggas mer permanent inom detta
område samt upp mot Brucebo naturreservat. Det skulle bidra till
campinggästernas föståelse av den gotländska naturen och ge möten
med typiska växter bl.a. orkidéer. Sammanlänkningar med ”Hälsans stig”
längre söderut in mot Visby kan diskuteras.
I plandokumentets avsnitt om natur förekommer följande skrivning: ”I
området växer också floristiskt intressanta arter som vitoxel,
gotlandshaverrot och rönnoxel”. Uppenbarligen är dessa rader hämtade
från ”Översiktsplan för Gotlandskusten” avsnittet ”Växtlighet och
landskapsbild” (Bengt Pettersson 1971). Den art som avses med
Petterssons vitoxel är numera känd som klippoxel (Sorbus rupicola).
Namnet vitoxel gäller idag istället en odlad art (Sorbus aria), vilken är
under spridning på Gotland. Rönnoxel heter idag finnoxel (Sorbus
hybrida). Gotlandshaverrot benämns idag officiellt gotländsk haverrot
(Tragopogon crocifolius) och är i Rödlistan 2010 medtagen som Sårbar
(VU). Växtplatsen för den senare har inte återfunnits i området av GBF,
vilket inte innebär att den helt försvunnit därifrån, utan att den oupptäckt
mycket väl kan finnas kvar.
Texten i planens slutdokument måste alltså ändras enligt följande: ”I
området växer också floristiskt intressanta arter som klippoxel, gotländsk
haverrot (rödlistad som Sårbar 2010) och finnoxel”.
Som GBF:s synpunkter i övrigt hänvisas till föreningens tidigare skrivelse
i frågan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen: Sandtimotejen växer inom ett
naturmarksområde, som inte skall exploateras.
Enligt gjorda inventeringar växer Dikesskräppan i huvudsak inom
föreslaget naturmarksområde och inom ett fornlämningsområde, som
inte får bebyggas. Något ytterligare skyddsområde eller reglering av
byggnadshöjder är därför inte nödvändigt för att skydda Dikesskräppans
fortbestånd. Skötsel- och städåtgärder eller krav på fortlöpande
inventeringar regleras inte på något framgångsrikt sätt i en detaljplan.
Förslaget om röjning av en del buskage, anläggandet av mer
permanenta gångstigar och informationsskyltar ligger inte inom ramen
för detta planarbete. Gotlands Botaniska Förenings skrivelse har
överlämnats till stadsträdgårdsmästaren för vidtagande av lämpliga
åtgärder.
Texten i kommande förslag till detaljplan kommer att ändras till: I
området växer också floristiskt intressanta arter som klippoxel, gotländsk
haverrot (rödlistad som Sårbar 2010) och finnoxel.

__________________________________________________________________________________
Planprogram för Visby Snäckgärdet 1:28 m fl. Samrådsredogörelse. 2012-01-10

3
WEHA AB bedriver verksamheten på nämnda camping och motsätter
sig det förslag byggnadsnämndens arbetsutskott valt att lägga fram för
byggnadsnämndens ledamöter. Förslaget är inte i linje med
tjänstemännens förslag, som var förankrat med oss som driftsbolag, och
inte heller i linje med tidigare politisk vilja bland såväl socialdemokrater
som allians.

WEHA AB
Niklas Harlevi
2011-02-22
S2

Att inte tillåta bebyggelse nere vid havet gör att anläggningen förlorar sin
unika produkt. Att få möjlighet att bo så nära havet är något som
uppskattas av våra gäster och gör att anläggningen sticker ut. Skall
gotländska anläggningar och Gotland i helhet sticka ut och attrahera
gäster i konkurrens med övriga världen även i framtiden måste
turistnäringen ges möjlighet att skapa denna typ av unika produkter på
några få utvalda ställen på ön. Att upplåta några få kilometer av
Gotlands långa kust till turismindustrin är ett måste för att skapa dessa
spetsprodukter.
Att upplåta marken för rörlig camping är inte heller förankrat med de
villkor och den verklighet vi som campingföretagare lever med. Tältande
och husvagnscamping har inte samma tillväxtfaktor som stugboende. Vill
man att vi ska slåss om de gäster som redan finns på ön men som idag
campar på andra anläggningar eller vill man att Gotland ska attrahera
fler och nya gäster?
Satsar man på utökad rörlig camping måste färjefaktorn tas med i bilden.
En husvagnsplats upptar i snitt ca 1,5 bilplats extra eller motsvarande ca
5 pers. 5 personer x 20 husvagnar blir ca 100 personer färre möjliga
besökare i snitt per dag och eftersom de brukar stanna i genomsnitt
4 nätter, blir det en förlust av möjliga gästnätter motsvarande 400
gästnätter per dag. Räknar vi på femtio dagar innebär det en förlust av
möjliga besökare motsvarande 20 000 gästnätter på en säsong. Så ser
man till miljö och tillväxt är det bättre att gästerna bor i stugor eller
villavagnar som står på plats hellre än att husvagnarna fraktas över
havet fram och tillbaka.
Skall Gotland fortsätta attrahera nya kunder och gäster även i framtiden
måste man våga skapa produkter som är unika. Man måste våga sticka
ut och skapa det som gästerna vill ha. Vi anser inte att man gör detta i
planförslaget utan vill att man återgår till det alternativ som
tjänstemännen redan tagit fram, d.v.s. tillåta bebyggelse nere vid havet
även i framtiden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen: Byggnadsnämnden har gjort
bedömningen att möjligheten att få strandskyddet hävt eller att få en
strandskyddsdispens för byggande nere vid stranden är omöjligt med
nuvarande lagstiftning.
Ingela Spillmann-Thulin
Snäckgärdet 1:18, 1:19,
1:20 och 1:24
2011S3

Jag har förståelse för en upprustning av Snäcks camping och uppskattar
att sanden på badstranden sommaren 2010 sköttes så fint men jag har
ingen förståelse för att vita plastvagnar (45 st.) ställts upp ca 30 meter
utefter stranden. Vare sig man kommer med flyg eller båt är det dessa
vita vagnar man ser. Även när man kommer den vackra strandvägen
från Visby, utgör dessa vita plastvagnar ett abrupt störande element av
gotlandskusten vilket är en påtaglig skada av riksintresset. Det är inte
sådana stränder turister söker. Det är skillnad på den tidigare
husvagnscampingen och dessa monotona vita plastvagnar med
utrullade gräsmattor.
Varför inte placera uthyrningsmöjligheter högre upp bland träden, där de
inte syns från stranden.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen: De 45 husen vid stranden ska tas
bort senast den 15 maj 2015. Avsikten är att därefter får området
användas endast för tältning och för uppställning av husvagnar.
MHN § 45
2011-03-08
S4

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslag till planprogram under
förutsättning att naturvårdsverkets och boverkets riktvärden för
bullernivåer i inomhusmiljön uppfylls för uthyrningsstugorna samt att
planbestämmelserna utformas på sådant sätt att boende endast kan
medges under kortare tid.
Synpunkter omfattar enbart aspekter på människors hälsa och miljön.
Det förutsätts att lämpliga åtgärder utförs för att åtgärda risken för ras.
Det är bra att det finns en skyddszon mot fastigheter norrut för att
undvika risk för störningar.
2
Det bör tydligare skrivas att riktvärdena för flygbuller överskrids (i
nuvarande text anges att ”stora delar av området ligger inom
ekvivalentnivån 55 dBA och maximalnivån 70 dBA”). Det bör på
kartskiss visas inom vilket område riktvärdena överskrids samt med hur
mycket riktvärdena överskrids (intervall på 5 eller 10 dBA).
Motivering till att uthyrningsstugor kan tillåtas inom flygbullerstört bör
grunda sig på Boverkets rapport "Buller i planering – Planera för
bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik"(Allmänna
råd 2008:1 – daterad februari 2008) som kan sägas vara en tolkning av
infrastrukturpropositionens riktvärden. I denna anges (sid 41) hur
riktvärdena för buller bör tillämpas för olika former av korttidsboenden.
Rapporten behandlar frågan för buller från väg- och järnvägstrafik men
valda delar bör även kunna appliceras på buller från flygtrafik. Boverket
skriver följande i sin rapport under rubriken Korttidsboende och
studentbostäder:
"Idag karaktäriseras ofta bland annat studentbostäder,
företagslägenheter och lägenhetshotell som korttidsboende. Dessa
bostäder är ofta små och enkelsidiga. Det kan därför vara svårt att i alla
lägen klara kraven på en god ljudmiljö. De samlade krav på ljudmiljö
som ställs på vanliga bostäder har aldrig tillämpats på hotell och
pensionat. Motivet är att det är ett boende där människor vistas en
kortare tid. Däremot tillämpas inomhuskraven för att förebygga
sömnstörningar nattetid." Ibland har lägre krav på ljudmiljön även
ansetts godtagbara för studentbostäder, och även för till exempel
företagslägenheter och lägenhetshotell. Detta sägs bland annat kunna
motiveras av att det normalt inte bor barn i dessa bostäder. I detaljplan
brukar det då anges en byggrätt för studentbostäder eller annat
korttidsboende. PBL medger visserligen att detaljplan föreskriver vilken
typ av boende det ska vara. Detta torde dock inte legitimera lägre krav,
vare sig på ljudmiljön eller för andra hälsopåverkande faktorer Boverkets
slutsatser: Studentbostäder, företagslägenheter och liknande räknas inte
som korttidsboende och bör uppfylla samma krav på ljudmiljön som
bostäder i övrigt."
Ur Boverkets tolkning av riktvärdena kan utläsas att lokalisering av
hotell/pensionat (som kan jämställas med uthyrningsstugor) och
korttidsboende kan medges innanför flygbullerzonen med villkoret att
riktvärdena för bullernivåer för inomhusmiljön uppfylls samt att
planbestämmelserna utformas på sådant sätt att boende endast
kan medges under kortare tid.
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I socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2005:6) anges också riktvärde
för högsta ljudnivåer i bostadsrum (30 dBA ekvivalent samt 45 dBA
maximalt). Det anges tydligt att riktvärdena även gäller för sovrum i
tillfälligt boende. Riktvärdena ska tillämpas vid bedömning av om
olägenhet för människors hälsa föreligger.
Det förutsätts att riktvärden för vägtrafikbuller klaras i planprogrammet.
Detta bör beskrivas.
Riktvärden flygbuller, naturvårdsverkets hemsida:
Riksdagen har i samband med Infrastrukturpropositionen 1996/97:53
fastställt följande riktvärden för buller från flygtrafik.
Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid
nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller
väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:





30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
55 dBA FBN utomhus (vid fasad)
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör
hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall
utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör inriktningen
vara att inomhusvärdena inte överskrids.
Samhällsbyggnadsförvaltningen: I Socialstyrelsens allmänna råd om
buller inomhus SOSFS 2005:6 ges rekommendationer till stöd för
tillämpningen av 9 kap. 3 § miljöbalken. Med olägenhet för människors
hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning
kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.
Under alla de år Snäcks camping använts har det inte framkommit att de
människor som under sin semester bott i tält, husvagnar eller i enkla
campingstugor har fått någon negativ påverkan på sin hälsa från
flygtrafikbuller eller vägtrafikbuller från länsvägen öster om planområdet.
Kommunfullmäktige antog en fördjupad översiktsplan för Visbyområdet i
december 2009. Av länsstyrelsens granskningsyttrande från september
2009 framgår det att länsstyrelsen inte har några särskilda synpunkter
på Snäcks camping beträffande buller från flyg- eller vägtrafik.
Miljö - och hälsoskyddsnämnden tar i sitt yttrande över översiktsplanen
från september 2009 § 85 inte upp något om att Socialstyrelsens
allmänna råd från 2005 bör tillämpas för tillfälligt boende som hotell,
pensionat, vandrarhem, härbärgen eller campingplatser för tält och
husvagnar.
Skulle regionen ändå vilja följa Socialstyrelsens allmänna råd innebär
det att Snäcks camping bör läggas ner. Samhällbyggnadsförvaltningen
anser att det är mera rimligt att följa Boverkets allmänna råd 2008:1
”Buller i planering - Planera för bostäder i områden utsatta för buller från
väg och spårtrafik” och Boverkets allmänna råd 2009:1 ”Flygbuller i
planeringen”. Dessa råd handlar om byggande av bostäder och
innehåller inget om campingplatser eller hotell i form av stugor.
I budgetpropositionen för 2009 kommenterade regeringen Boverkets
allmänna råd och uppgav att regeringen står fast vid de värden som
riksdagen ställde sig bakom 1997 (för bostäder). Enligt regeringen ska
dessa tolkas som riktvärden, inte som rättsligt bindande normer och stor
vikt ska läggas vid att kunna bygga i tätort och komplettera redan
befintlig bebyggelse.
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Snäckgärdet 1:25-26-27
2011-03-14
S5

6
Planprogrammet avser ett exploateringsprojekt som i tidigare, liknande
version redan har varit föremål för kommunal detaljplanering och som
knyter an till flera kommunala beslut om bygglov. Det aktuella
programmet tyder på att kommunens avsikter i fråga om exploateringen
nu i mycket är desamma som tidigare. Det som skiljer, åtminstone på
kort sikt, är framför allt hur stranden och området vid receptionen är
tänkta att utnyttjas. Den kritik som jag tidigare framfört i samband med
att jag överklagade fullmäktiges beslut att anta detaljplan och
byggnadsnämndens beslut om bygglov är därför till stora delar
fortfarande relevant. Detta gäller även den kritik som jag riktade mot
kommunens sätt att försöka driva igenom exploateringen.
Kommunen har försökt och försöker att driva igenom projektet med
olagliga eller tvivelaktiga metoder. Man har givit SCAB flera olagliga
bygglov för tillfälligt uppförande av villavagnar och stugor. På det sättet
har ett storskaligt motell uppförts på området. Denna anläggning har nu
funnits där i flera år. Allmänheten fick ta ställning till förslaget till den
tidigare detaljplanen efter det att anläggningen, som var helt förenlig
med denna plan, hade uppförts. Kommunen har av allt att döma också
agerat olagligt eller tvivelaktigt på andra sätt för att driva igenom
projektet. Exempel på detta är att man har underlåtit att meddela
grannar om bygglov och att man försvårade för allmänheten att
överklaga detaljplanen genom att förlägga tiden för överklagande till juloch nyårshelgerna. Detta slag av agerande från kommunens sida
fortsätter nu. Man har satt igång den nya planeringsprocessen trots att
20 stugor och 45 villavagnar på områdets övre del saknar bygglov och
trots att de 45 villavagnarna vid stranden har förlängda tillfälliga bygglov
som uppenbart strider mot plan- och bygglagen. Efter kammarrättsdom
2008-12-12 angående lov för byggnader på området och
regeringsrättens vägran att lämna prövningstillstånd i dessa ärenden
står det klart att tillfälliga bygglov inte kan ges för villavagnar och stugor
för uthyrning på området. På detta sätt undergräver kommunen den
demokratiska beslutsprocess som skall föregå antagandet av ny
detaljplan. Det är tydligt att kommunen absolut vill driva igenom
projektet. På området har ju nu funnits drygt 100 byggnader i flera år och
kommunen har inte gjort något för att ta bort dem utan tvärtom gjort allt
för att de skall stå kvar. Detta gör att allmänheten kommer att få svårt att
få klart för sig vilka de realistiska handlingsalternativen är, och att den
lätt kan få uppfattningen att det inte lönar sig att protestera mot
exploateringen. Det innebär att allmänheten inte får det slags inflytande
på planen som förutsätts i plan- och bygglagen.
Det finns åtskilliga felaktiga, vilseledande eller oklara uppgifter i
programmet. Några exempel: På sid. 2, l:a st., står att "området har
tagits i anspråk förmodern camping sedan 1930-talet". Detta är inte
riktigt. Campinganläggningen uppfördes på 60-talet och innan dess
förekom endast sporadisk camping i området. På sid. 2, 5.e st., står att
"länsstyrelsens beslut har i sin tur överklagats av sökanden till
förvaltningsrätten i Stockholm". Detta är inte riktigt. På sid. 4, 3.e st., står
att det finns en arkeologisk utredning med förslag till antikvarisk
hantering av fornlämningen nere vid stranden, men det står inget om att
utredaren presenterade tre förslag till sådan hantering. Vilket av
förslagen skall ingå i planen? Skall det andra förslaget ingå - det som
utredaren karakteriserade som vetenskapligt förkastligt?
De miljöproblem som en exploatering kommer att medföra är snävt
behandlade i programmet. Flera aspekter på dessa problem - särskilt de
som avser skyddsåtgärder - tas inte upp till behandling.
Naturvårdsverkets råd för bedömningen följs inte i flera fall. Jag
kommenterar nedan förslaget med avseende på tre miljöförhållanden:
skadan på riksintressena, strandskyddet och den extra vägen.
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Syftet med planen är av allt att döma att privatisera och hårdexploatera
området. Detta står inte på något sätt i överensstämmelse med
riksintressena för naturvård och rörligt friluftsliv. Det är uppenbart att ett
förverkligande av de idéer som presenteras i programmet skulle
innebära att riksintressena skadas inte bara påtagligt utan att de skadas
synnerligen allvarligt, förmodligen till den grad att de helt enkelt
utplånas. Detta gäller både riksintresset för naturvård och riksintresset
för friluftslivet. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för en
industriellt bedriven turistverksamhet. Skydden för miljön inom det
område som exploateras är få och svaga till sina verkningar. Påverkan
på miljön från bebyggelse och aktiviteter kommer därför att bli mycket
stark om förslaget genomförs. Miljön kommer att skadas drastiskt och
oåterkalleligt. Landskapet kommer att ändra karaktär. Natur kommer att
ersättas med omfattande bebyggelse. Växtlighet kommer att försvinna.
Området med fornlämningar kommer troligen att exploateras. Fler
turister kommer att använda den anläggning som SCAB driver med
ökade påfrestningar på miljön som följd, och möjligheterna för
allmänheten att vistas i området kommer att reduceras påtagligt.
Skyddsvärda växter är på sikt starkt hotade. Den samlade bedömningen
av allt detta måste bli att de naturvärden som finns i området och som
utgör grunden för riksintressena kommer att skadas mycket allvarligt om
förslaget genomförs. Påståendet i programmet att inget riksintresse
skadas påtagligt är en grov osanning.
Riksintresset för naturvård är knutet till vissa speciella ting som
strandvallarna, floran och klinten men är naturligtvis framför allt knutet till
hela landskapet. Det avgörande för att detta riksintresse inte skall
skadas är att naturen finns kvar. Så kommer inte att vara fallet om
programmet förverkligas. Hårdexploateringen medför att en mycket stor
del av naturen försvinner, och slutsatsen måste bli att riksintresset för
naturvård i stort skadas mycket allvarligt om förslaget genomförs. Även
för speciella aspekter på riksintresset finns påtagliga skador eller risker
för skador. Något explicit skydd för strandvallarna finns t.ex. inte
beskrivet i programmet. Klinten kommer naturligtvis att finnas kvar, men
huruvida den intressanta floran överlever kan betvivlas. Den rödlistade
arten dikesskräppa har enligt artdatabanken redan fått sina
livsbetingelser försämrade på grund av byggnationen nere vid stranden.
I det sammanhanget måste kravet ställas att skyddszonen på 10 meter
kring laxrännan dras ända ned till havet, vilket inte är fallet i programmet.
Det måste också framgå av detaljplanen att villavagnarna nere vid
stranden skall tas bort och att marken de står på skall återställas till det
skick den hade innan vagnarna uppfördes.
Riksintresset för friluftslivet är främst knutet till allmänhetens möjligheter
att ströva i området och att därvid kunna uppleva orörd eller relativt orörd
natur. Det är uppenbart att ett förverkligande av förslaget kommer att
medföra att detta riksintresse skadas mycket allvarligt. Enligt förslaget
tillåts exploatering av det mesta av områdets norra övre del. Detta är
oacceptabelt. Området har sedan gammalt utgjort att strövområde för
Visbyborna. Dess övre del spelar en avgörande roll för det rörliga
friluftslivet norr om Visby. Den utgör ett genomgångsområde. Vill man
ströva längs med kusten norr om Visby i relativt orörd natur måste man
gå igenom den delen av området. Exploateras området i denna del
försvinner naturmiljön helt i den norra delen och ersätts av hårt
exploaterad, bebyggd mark, och då försvinner denna möjlighet.
Områdets attraktivitet som passage för dem som vill ströva längs med
kusten norr om Visby i relativt orörd natur kommer därmed att minska
kraftigt. En exploatering skulle därför ha förödande konsekvenser för det
rörliga friluftslivet inte bara i det aktuella området utan i de områden som
ligger norr och söder där om.
Enligt förslaget skall det inte finnas något strandskydd. Detta är inte
acceptabelt. Det finns inget skäl att inte ha ett skydd, tvärtom finns
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mycket starka skäl att ha ett. För riksintressena är det utomordentligt
viktigt att stranden skyddas. Det är svårt att tro att stranden inte kommer
att exploateras på sikt om den saknar skydd, i synnerhet som
byggnadsnämnden tydligen vill hålla öppet för att villavagnarna
nere vid stranden skall stå kvar till 2015. Det är att märka att
länsstyrelsens tidigare borttagande av strandskyddet syftade till att ge
möjlighet att sätta upp de villavagnar som nu finns på stranden och som
har funnits där sedan 2005.
Enligt förslaget skall det finnas två, helt nära varandra belägna vägar ner
från Lummelundsväg - den gamla vägen och en extra väg. Detta är inte
acceptabelt. Man säger sig vilja "bygga ut" en befintlig "väg", men vad
det är fråga om är att man vill utnyttja en markremsa som vid ett laga
skifte i slutet av 1800-talet avsattes som väg men som inte har använts
som sådan under mycket lång tid. Remsan har förmodligen aldrig
använts på det sättet (den väg som nu används fanns redan vid det laga
skiftet) och den har i varje fall inte använts på det sättet under de
senaste 60 åren. Ett syfte med förslaget är troligen att underlätta
privatiseringen av området. Förslaget innebar en utomordentligt allvarlig
olägenhet för fastigheter som jag äger del av, eftersom den extra vägen
skall gå längs med gränsen till dessa. Skulle förslaget om den extra
vägen genomföras kommer jag troligen att begära ersättning av
kommunen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen: Detta program är första steget i en
detaljplaneprocess som följer plan- och bygglagen. Programmet anger
utgångspunkter och mål för detaljplanen.
Det är av stor vikt att respekten för planprocessen upprätthålls och att
byggnationer inte föregår planarbetet. Detta allmänna intresse måste
emellertid vägas mot den enskildes intresse att undvika kapitalförstöring
genom en rivning, som i efterhand visar sig onödig. Mot bakgrund av de
möjligheter som öppnats genom det nu pågående planarbetet anser
förvaltningen att det inte är rimligt att för närvarande, innan frågan om
detaljplanen och därpå följande bygglov prövats på nytt, kräva att
flertalet uthyrningsstugor rivs.
Att området har tagits i anspråk för modern camping först på 1960-talet
och att länsstyrelsens beslut inte har överklagats av sökanden äger sin
riktighet.
Däremot har byggnadsnämnden avslagit en ansökan om bygglov för 65
st stugor, BN § 108 2011-05-11, uppe i området då detaljplan saknas för
området. Detta beslut har överklagats av Snäcks Camping AB till
länsstyrelsen den 12 juli 2011.
Den miljöpåverkan som en exploatering kommer att medföra kommer att
närmare beskrivas i en kommande miljökonsekvensbeskrivning.
Länsstyrelsen har att bevaka statens intressen gällande riksintressen,
strandskydd och skydd av fornlämningar. Länsstyrelsens synpunkter
framgår under S12. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att inarbeta
en del av länsstyrelsens synpunkter i kommande detaljplan.
Den förslagna vägen S1 tas inte med i kommande detaljplan.
Räddningstjänsten
2011-03-13
S6

Räddningstjänsten har inget att erinra mot förslaget under förutsättning
att tillräcklig hänsyn tas för att underlätta utrymning och brandsläckning.

Naturskyddsföreningen
Gotland

Viktigt att respektera strandskyddsområdet, 100 meter i aktuellt fall. Vi
tycker därför att det är bra att de husliknande vagnarna kommer bort.
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Det har känts obehagligt som strandvandrare att ha byggnaderna så
nära. Man har upplevt sig vara en inkräktare på tomtmark. Genom att i
stället tillåta tält, husvagnar och husbilar där blir det egentligen ingen
skillnad för det rörliga friluftslivet. Man kommer även med det nya
planförslaget mycket nära och känner sig som en inkräktare. Vi ser inte
heller några synnerliga skäl varför strandskyddsområdet skulle upplåtas
för camping.
Vi vill alltså att det ljusgröna området inom strandskyddszonen ändras till
naturmark som är tillgänglig för allmänheten.

2011-03-15
S7

Samhällsbyggnadsförvaltningen: Området föreslås återställas till det
skick det hade innan lov gavs för de 45 husen nere vid stranden. Det vill
säga området återgår till att vara campingplats.

Polismyndigheten
2011-03-15
S8

Inget att erinra.

Kultur- och fritidsnämnden
2011-04-15
S9

Inget att erinra.

Tekniska nämnden § 79
2011-04-07
S10

Planprogrammet tillstyrks

Regionstyrelsen § 143
2011-06-13
S11

Planprogrammet tillstyrks med den ändringen att byggrätt medges på
strandskyddat område.
Samhällsbyggnadsförvaltningen: Regionstyrelsen har i senare beslut
§ 305 ändrat inriktning. Se under S14

Länsstyrelsen
2011-06-13
S12

Länsstyrelsen skriver i sin samlade bedömning att åtgärder i klinten
måste göras på ett sådant sätt att det hindrar skada på riksintresset. Det
är angeläget att de block och schaktmassor som påfördes i området bör
tas bort och att strandområdet återställs när villa-vagnarna avvecklas.
Länsstyrelsen har synpunkter på förslaget att anlägga bryggor.
Anläggandet av bryggor som är en vattenverksamhet ska prövas genom
kap. 11 Miljöbalken.
Riktvärden för flygbuller bör redovisas på kartan eftersom riktvärdena för
flygbuller överskrids. Länsstyrelsen anser att Socialstyrelsens allmänna
råd om buller inomhus (SOSFS 2005:6) är tillämpliga på sovrum i
tillfälligt boende och bör följas.
Energiförsörjningsfrågan måste beskrivas på sådant sätt att den
beskrivningen visar effektiviteten och hållbarhet när det gäller
energiförbrukning.
Fornlämningsområdet i väster måste rättas till då området är större än
vad planprogrammets karta visar. Alla framtida markingrepp kräver
länsstyrelsens tillstånd.
Samhällsbyggnadsförvaltningen: Detaljplanen kommer att avgränsas
så att de områden, som är utsatta för rasrisk inte kommer att ingå i
campingområdet. Detaljplanen kommer att redovisa de åtgärder som
krävs för ett lämpligt återställande av strandområdet när villavagnarna
tas bort.
Området där bryggor får byggas justeras i detaljplaneförslaget.
Aktuella flygbullerkurvor redovisas i den kommande detaljplanens
planbeskrivning. Beträffande Socialstyrelsens råd hänvisas till
kommentarerna under S4.
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Boverkets byggregler, BBR är en författning, som innehåller föreskrifter
och allmänna råd till plan- och bygglagen, PBL och plan- och
byggförordningen, PBF. I BBR regleras bland annat byggnaders tillåtna
specifika energianvändning. Att i en detaljplan införa andra och ev.
strängare bestämmelser vore olagligt. Vad en detaljplan får reglera
framgår av PBL.
Hela fornlämningsområdets utbredning kommer att redovisas på
detaljplanekartan.
BN § 124
2011-06-22
S13

Ärendet återremitterades till byggnadsnämndens arbetsutskott för vidare
överläggning med regionstyrelsen samt utvärdering av länsstyrelsens
synpunkter.

Regionstyrelsen § 305
2011-10-27
S14

Byggnadsnämnden ges i uppdrag att arbeta fram ett förslag till detaljplan
för Snäckgärdet 1:28 med flera (Snäcks camping) med utgångspunkt
från det framtagna förslaget till planprogram

Visby den 10 januari 2012

Ann-Sofi Lindskog
Planeringschef

Björn Andersson
Planarkitekt
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1 Sammanfattning
Om genomförandet av en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska planen
miljöbedömas och i en sådan miljöbedömning ingår att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska
upprättas. Syftet med miljöbedömningen är att miljöaspekterna bättre ska integreras i planen. Genom
MKB ska beslutsfattare, myndigheter och andra intressenter få ett underlag för en samlad bedömning av
de konsekvenser planförslaget får på miljö, hälsa och hushållningen med mark, vatten och andra resurser
inför beslut om antagande av detaljplanen.
Mark‐ och vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade
med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning.

Detaljplanen
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av Snäcks camping för att på så sätt stärka turismen
genom att ge möjlighet till en kraftig utökning av antalet turistbäddar på Gotland i form av stugor, tält
och husvagnar/husbilar och hotell. Planen tillåter tillfälligt boende men även handel för camping‐ och
badgäster behov samt restaurang och konferensverksamhet. Planbestämmelserna kommer medge att
från fastigheten Snäck 1:28 avstyckas åtta fastigheter för campingverksamhet. Detta för att göra det
lättare att genomföra planen.
Snäck camping har ett värdefullt stadsnära läge samt ett attraktivt strandnära läge och är därmed mycket
lämpad för att vidareutvecklas för turistnäringen. Något liknande läge finns inte. Campingverksamhet
har bedrivits på området sedan 1960‐talet.

Alternativ
Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en beskrivning av den sannolika utvecklingen i planområdet
om detaljplanen inte genomförs. Ett sådant s k nollalternativ ska ge en referens till den utveckling som
nu planeras. Nollalternativet uppställs utan beaktande av eventuellt ingångna avtal, men andra tillstånd
beaktas, även i viss utsträckning sannolika framtida sådana.
I MKB ska rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd redovisas. Med
rimliga alternativ menas i detta sammanhang ”olika alternativa sätt att uppnå målet med planen eller
programmet” (prop 2003/04:116, sidan 64). Alternativ som innebär att syftet med planen inte kan nås
kan inte anses rimliga. Det kan vara rimligt att se på alternativa utformningar inom det syfte som anges
med planen, d v s en utveckling av campingverksamheten.
Eftersom planens syfte är att utveckla turistverksamheten i just detta aktuella område och dess sedan
länge etablerade campingverksamhet är det inte rimligt att ingående utreda alternativa lokaliseringar.

Bedömning av alternativens miljökonsekvenser
Alternativ lokalisering
Det som tas upp i en MKB ska vara rimligt utifrån bl a syftet med att upprätta planen. Någon bedömning
av eventuella lokaliseringsalternativs miljökonsekvenser har därför inte gjorts, men bedöms miljömässigt
ha minst lika stora negativa miljökonsekvenser som planförslagets, förutom att andra faktorer, som
avstånd till Visby, marktillgänglighet, ekonomi mm inte talar till dess fördel ur andra viktiga aspekter.
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Alternativ utformning
Detaljplanen för området kan, med målet/syftet att utveckla campingen, utformas på olika sätt. Planen
ger möjlighet till olika utformningar av anläggningen. Några alternativa planbestämmelser har angetts i
MKB.

Nollalternativet
Planområdet har idag ingen detaljplan, men pågående markanvändning är camping och har så varit
under lång tid, dock inte av den omfattning som planen ger möjlighet till. Nollalternativet innebär en
fortsättning av pågående markanvändning, d v s fortsatt campingverksamhet i mindre skala, utan
detaljplan. Enstaka byggnader kan uppförs med bygglov. En del servicebyggnader mm, med gällande
bygglov, finns redan.
Uppställning av villavagnar och uthyrningsstugor i större omfattning innebär normalt krav på detaljplan.
Även tillkomst av hotell, större servicebyggnader eller andra större byggnader innebär normalt att det
ställs krav på detaljplan. En sådan utveckling ingår således inte i nollalternativet.
I beskrivningen nedan av planförslagets miljöpåverkan finns som sista rader ”Om planen inte genomförs
….”. Detta är en bedömning av nollalternativets miljökonsekvenser.

Bedömning av planförslagets miljökonsekvenser
Ett antal olika förhållanden har identifierats som tänkbara att medföra betydande miljöpåverkan vid ett
genomförande av detaljplanen. Nedan följer en sammanfattning av konsekvenserna för olika intressen.

Hälsa och säkerhet
Sveriges Geologiska Institut, SGI, har besiktigat planområdet och föreslagit åtgärder för att minska
olycksriskerna orsakade av ras. Rapporten från SGI med dess rekommendationer kan användas för att ge
området runt Korpklint en rimlig säkerhetsnivå med avseende på rasrisk.
Buller från flyg påverkar boende‐ och vistelsemiljön i planområdet. Planen medger hotell, kontor och
restaurang samt camping i form av stugor, tält och husvagnar, men däremot inte bostäder. För de
verksamheter som planen medger finns inga riktvärden för godtagbar ljudnivå med avseende på
flygbuller. För permanenta byggnader för tillfälligt boende, t ex uthyrningsstugor, bör det dock
eftersträvas att riktvärdena för inomhusmiljö klaras (byggnader uppförs enligt Boverkets byggregler).

Miljöpåverkan.
Områden med större risk för nedrasande sten och block ligger utanför planen och hanteras i annan
ordning. Riskerna för hälsa och säkerhet inom planområdet bedöms därför vara små och inte större än
vad som kan godtas. Genomförande av planen påverkar heller inte riskerna utanför planen.
Bedömningen är att planområdet utsätts för miljöpåverkan (buller), men att denna påverkan inte är
betydande då planen endast medger tillfälligt boende, ej bostäder. Bedömningen gäller då även
eventuella alternativa utformningar av planen.
Om planen inte genomförs innebär det förmodligen ingen större skillnad i miljöpåverkan då viss camping
troligen ändå kommer att bedrivas. Risken för ras och därmed människors hälsa, bedöms vara likartad
planförslaget, med samma förslag till åtgärder.
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Landskapsbild
Den visuella upplevelsen av klinten, den mjuka inbuktningen i denna, tillsammans med strandlinjen och
den innanför liggande strandplatån utgör de stora värdena i landskapet/landskapsbilden samt de väl
utformade strandvallarna i området.
Miljöpåverkan
Planförslaget innehåller relativt lite av planbestämmelser som påverkar utformningen och därmed
upplevelsen av landskapsbilden. I förslaget blir stranden fri från exploatering men rörlig camping tilllåts
endast under perioden 1 april – 30 september. Övrig tid ska området vara avstädat. För området öster
om fornlämningsområdet tillåts endast rörlig camping, vilket gör att upplevelsen ur
landskapsbildsynpunkt blir mer naturanpassad. För det strandnära hotellet finns skisser som visar på
möjlig utformning men detta har inte avsatts i planbestämmelser, förutom att byggnadens totalhöjd inte
får överstiga bakomliggande klintkant.
Den flexibla planen gör att det finns ett flertal möjliga varianter för den slutliga anläggningen, vilka alla
ger olika förändring av landskapet och upplevelsen av detta. Synligheten och vilken uppmärksamhet ny
bebyggelse tar av betraktare gör att den bedömda påverkan av ny bebyggelse varierar. För t ex
upplevelsen av kusten utifrån havet kan antas att även synintrycken av den betydligt mer kompakta och
synliga bebyggelsen på andra sidan Korpklint har betydelse för hur iakttagaren bedömer upplevelsen av
landskapet (landskapsbilden).
I planen finns bestämmelser om krav på marklov för trädfällning. Eftersom en avverkning av många träd
troligen skulle påverka upplevelsen av området negativt. Markanvändningen i området öster om
fornlämningsområdet är i planförslaget rörlig camping, vilket gör att träddungarna i detta område inte
ska kunna påverkas. Här gäller planbestämmelsen n2, som innebär att ”markens höjd inte får ändras.
Marken får ej fyllas eller schaktas. Marklov för trädfällning krävs”.
Människor som går längst strandområdet och som inte är gäster på campingen, har med stor sannolikhet
sitt intresse mer riktat mot havet och strandområdet än mot bebyggelse som finns längre upp i
sluttningen. Visst intresse tilldrar sig dock förmodligen anläggningen. Även badgäster kan antas ha
liknande preferenser.
Del av strandområdet kommer att användas för rörlig camping under perioden 1 april – 30 september.
Övrig tid ska där vara avstädat.
Utblickarna från Korpklint är en kvalitet att beakta. Härifrån kommer nya byggnader enligt planförslaget
inte att synas på ett sätt som är negativt för upplevelsen. Högre bebyggelse inom planområdets östra del
kan bli synlig från länsvägen, men detta bedöms ha liten betydelse för hur landskapet upplevs från
vägen.
Man kan konstateras att anläggningen kommer att synas. Hur denna synlighet sedan uppfattas är
subjektivt. Skissen nedan redovisar siktvyn genom planområdet.
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Om planen inte genomförs kommer området sannolikt inte att uppfattas som ”utstickande” på något
sätt.

Naturmiljö
Planområdet omges till stor del av naturmark. Planområdet gränsar mot norr till ett litet vattendrag,
Laxrännan, och skog/naturområden som är mycket påverkade av grundvatten. Söder om campingen
finns intressant natur på Korpklint.
I de små bäckarna intill planområdet, benämnda Laxrännan och Kvarnrännan på karta av lantmätare
G Blomdahl 1930, går havsöring upp för lek på senhösten. Bäckarna har betydelse för kustens
havsöringsbestånd. Kvarnrännan är den norra av bäckarna och gränsar inte till planområdet.
I och intill bäcken Laxrännan, som rinner intill campingområdet, finns växten dikesskräppa (Rumex
conglomeratus), en växt som finns på den nationella rödlistan över hotade arter och där anges som
starkt hotad (beteckningen EN). Dikesskräppa förekommer i Sverige i Skåne samt en lokal i västligaste
Blekinge och så här vid Snäck. Dikesskräppans existens är hotad om okänsliga rensningar, kulvertering
och liknande företas i växtens livsmiljö. Vid sandstranden finns sandtimotej (Phleum arenarium) som
också den är en starkt hotad växt (EN). Denna växt är dock inte så sällsynt på Gotland som
dikesskräppan.

Miljöpåverkan
Kärlväxter upptagna på den nationella rödlistan kan påverkas. Om och på vilket sätt beror på
planbestämmelser, men lika mycket på skötsel och åtgärder som inte styrs av planen.
En tio meter zon utmed Laxrännan ingår i planområdet som allmän platsmark (natur). Detta är positivt
för dikesskräppans livsmiljö liksom för havsöringen. I övrigt beror utvecklingen av vattendragets livsmiljö
till inte ringa del på skötseln av det och dess stränder.
I övrigt kan ett större utnyttjande av området innebära ett ökat mark‐ och vegetationsslitage. Detta
bedöms dock inte ha större negativa konsekvenser för naturvärden. Ett visst ökat slitage kan antas ske
med detaljplan med utvidgad campingverksamhet med en förlängning av perioden med boende vid
anläggningen, vilket kan innebära att perioden med återhämtning för vegetationen kortas något.
Ingen uppföljning föreslås, dock är det viktigt att vattendragens värde ska beaktas vid skötsel.
Ett visst slitage eller skötsel är troligt även utan camping vid stranden. Sandstranden kommer även utan
genomförande av planen att utsättas för slitage på mark och vegetation av ungefär likartat slag som med
plan.

Kulturmiljö
Planområdet och angränsande områden norr om detta har stora kulturhistoriska värden. I området har
funnits en hamnplats eller fiskeläge från vendeltid till tidig medeltid. Ett fornlämningsområde med
gravfält och bebyggelseområde finns och detta område markeras på plankartan.

Miljöpåverkan
Risk finns för betydande miljöpåverkan. Inom området nedanför sluttningen föreslås planbestämmelser
med krav på kontakt med länsstyrelsen vid markarbeten för eventuella antikvariska åtgärder. I övrigt
bedöms att ingen påverkan sker på kulturmiljöer. Inom fornlämningsområdet finns planbestämmelsen a1
– ”tältcamping tillåts om arkeologisk undersökning med ger detta”.
Uppföljning sker genom de kontakter som ska tas med länsstyrelsen vid eventuella markarbeten och de
undersökningar som kan bli följden. I övrigt föreslås ingen särskild uppföljning.
________________________________________________________________________________________________________
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Om planen inte genomförs krävs även då antikvariska bedömningar vid markingrepp i eller invid
fornlämning.

Friluftsliv
Kuststräckan norr om Visby är ett av de mest nyttjade strövområdena i Visbyområdet. Särskilt
strandområdet är mycket viktigt för det rörliga friluftslivet och är därför av störst intresse för just denna
aspekt. Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara
goda livsvillkor på land och i vatten för djur‐ och växtliv. Inom strandskydd vid badstranden finns delar
avsett för service, restaurang och butik.

Miljöpåverkan
Stränderna intill planområdet tillsammans med planområdet strandnära område är en viktig del för den
totala upplevelsen av stranden. Regionens avvägningar i planarbetet, mellan camping i delar av strand‐
skyddat område och det allmänna intresset strandskydd har således resulterat i att rörlig camping i dessa
delar tillåts i begränsad omfattning (tiden 1 april – 30 september) i detta område.
Möjligheterna att enkelt ta sig mellan Korpklint och naturområdena norr om campingen blir kvar.
Om planen inte genomförs innebär det likartade förutsättningar, som planförslaget, för det rörliga
friluftslivet.

Naturresurser, t.ex. riksintressen
Planförslaget är avsett att utveckla det lokala näringslivet och står då inte i strid med riksintresset enligt
miljöbalkens kap 4.
Planområdet ligger inom riksintresseområden för både naturvård och friluftsliv, men strax utanför
område av riksintresse för kulturmiljövården. Klinten och dess geologiska former, t.ex. raviner och
strandvallar, är viktiga delar av naturvårdens, men även till viss del, friluftslivets riksintresse.
Strandområdet är en viktig del av främst friluftslivets riksintresse.
Visby flygplats är av riksintresse och buller från flygverksamheten påverkar planområdet.

Miljöpåverkan
Enligt Miljöbalken får inte riksintressen påtagligt skadas. Region Gotland gör bedömningen att
riksintressena naturvård och även friluftsliv kommer att påverkas, men att skadan på riksintresset inte är
påtaglig. Inte heller kulturmiljövårdens riksintresse skadas.
Markanvändningen avser tillfälligt boende, men möjligheten att det blir en del andelslägenheter finns,
dock ej permanent boende. För tillfälligt boende finns inte riktvärden för flygbuller och det går inte att
hävda att riksintresset Visby flygplats kommer att påtagligt skadas av den föreslagna markanvändningen.
Påverkan kan antas kunna ske om krav på begränsning av flygverksamhet eller åtgärder för
bullerdämpning skulle kunna krävas med stöd av riktvärden, vilket således inte är fallet. Byggnader för
tillfälligt boende bör dock uppföras så att inomhusmiljön klarar riktvärden.
Bedömningen blir att ett genomförande av detaljplanen inte påtagligt försvårar nyttjandet av
riksintresset Visby flygplats och inte innebär påtaglig skada på riksintresset.
Ingen särskild uppföljning föreslås av eventuell påverkan på riksintressen.
Om planen inte genomförs innebär det likartade, små, konsekvenser för riksintresset.
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2 Inledning
2.1 Bakgrund och syfte
Om genomförandet av en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska planen
miljöbedömas och i en sådan miljöbedömning ingår att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska
upprättas. Syftet med miljöbedömningen är att miljöaspekterna bättre ska integreras i planen. En
förändrad markanvändning, som den föreslagna, ger upphov till effekter i miljön. I MKB:n ska dessa
effekter identifieras och sådana som riskerar ge upphov till betydande miljöpåverkan ska beskrivas och
dess konsekvenser för olika intressen ska bedömas.
Genom MKB ska beslutsfattare, myndigheter och andra intressenter få ett underlag för en samlad
bedömning av de konsekvenser planförslaget får på miljö, hälsa och hushållningen med mark, vatten och
andra resurser.
Mark‐ och vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade
med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av Snäcks camping. Syftet kan inte anses kunna nås
på annat sätt än att en detaljplan upprättas och genomförs.

2.2 MKB‐genomförandet
Region Gotland har i behovsbedömning 2011‐11‐22 bedömt att ett genomförande av planen kan
innebära betydande miljöpåverkan och att det därför ska göras en miljöbedömning. Länsstyrelsen har
instämt i denna bedömning. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är en del av en sådan
miljöbedömning.
Region Gotland har 2012‐02‐14 samrått med länsstyrelsen om avgränsningen av MKB. Samrådet gäller
inte enbart en geografisk avgränsning utan framförallt vilka förändringar som kan innebära betydande
miljöpåverkan och därför ska behandlas i MKB och på vilket sätt detta kan göras. Avgränsningen av MKB
innebär även hantering av frågor som relevanta alternativ, metoder och bedömningsgrunder.
Betydande miljöpåverkan har ansetts kunna uppstå för
naturvårdens intressen
kulturmiljöns intressen
hälsa (flygbuller samt säkerhet och risk)
friluftslivs‐ och rekreationsintressen
hushållningsaspekter (i detta fall riksintressen)
Även andra aspekter än sådana som bedöms kunna ge betydande miljöpåverkan kan behandlas i en
MKB. En sådan aspekt som tas upp är landskapsbilden, vilken har betydelse för flera intressen.
Hanteringen av alternativa lokaliseringar ingår i samrådet om avgränsningen av MKB, liksom principerna
för nollalternativet.
Använda grunder för bedömning framgår av MKB, kapitel 5.
Både konsekvenser på kort och lång sikt beaktas men särskiljs inte i beskrivningen.
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MKB följer med detaljplanen i dess samråd och utställning. Efter antagande av planen kommer en sär‐
skild sammanställning att göras som ska redovisa på vilket sätt miljöaspekter har integrerats i planen och
hur miljösynpunkter har beaktats. Den särskilda sammanställningen ska göras tillgänglig för
samrådskretsen.
Därefter ska Region Gotland skaffa sig kunskap om den eventuellt betydande miljöpåverkan som planens
genomförande i realiteten medför.

2.3 Övergripande planförutsättningar
Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen för Norra Visby, antagen 1995‐12‐18 och
aktualitetsförklarad 2009‐12‐14. Planområdet är utlagt som område för rekreation i den fördjupade
översiktsplanen. Det finns idag ingen detaljplan för området.
En anläggning, som den som föreslås i detaljplanen, står i strid mot vad som anges i översiktsplanen. Det
finns därför ett planprogram för detaljplanen, godkänt av byggnadsnämnden.
Planområdet ligger inom område av riksintresse för naturvård och friluftsliv och intill område av
riksintresse för kulturmiljövård. Det ligger även inom område med flygbuller som måste beaktas för
riksintresset Visby flygplats.

3 Sammanfattande beskrivning av planförslaget
Denna MKB är en del av planhandlingarna och bör läsas tillsammans med plankarta och planbeskrivning.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av Snäcks camping för att på så sätt stärka turismen
genom att ge möjlighet till en kraftig utökning av antalet turistbäddar på Gotland i form av stugor, tält
och husvagnar/husbilar och hotell. Planen tillåter tillfälligt boende men även handel för camping‐,
allmänhetens och badgästers behov samt restaurang och konferensverksamhet. Planbestämmelserna
kommer att medge avstyckning av åtta fastigheter från Visby Snäckgärdet 1:28, detta för att göra det
lättare att genomföra planen.
Snäck camping har ett värdefullt stadsnära läge samt ett attraktivt strandnära läge och är därmed mycket
lämpad att vidareutvecklas för turistnäringen. Campingverksamhet har bedrivits på området sedan
1960‐talet. På campingen möjliggörs uthyrningsstugor, hotell samt ytor för tält, husvagns‐,
husbilscamping. Handel för camping, allmänhetens och badgäster behov samt restaurang och
konferensverksamhet tillåts.
Planläggningen sker i anslutning till befintliga vägar och den nya bebyggelsen kräver endast begränsad ny
vägbyggnad. Planen bedöms inte ge upphov till större ”följdexploateringar” utanför detaljplaneområdet.
Anläggningen kommer att ligga på och nedanför den sluttning i klinten som planområdet är en stor del
av. Området på den planare nedre delen har stora ytor fornlämningar och kulturhistoriska värden. Detta
nedre område har även naturvärden, bl a genom förekomster av de rödlistade växterna dikesskräppa och
sandtimotej. Mindre vattendrag rinner upp i klintsluttningen. De är skyddsvärda, bl a genom att de är
reproduktionsvatten för havsöring. Ett av vattendragen rinner utmed planområdets norra gräns med en
tio meter bred skyddszon mot campingen (område för rörlig camping).
Norr om infartsvägen finns servicebyggnad och prickmarkerade skyddszoner. Här finns en fornlämnings‐
skyddad kalkugn.
Strandskydd råder till 100 meter från kustens strandlinje. Vid bäcken råder inget strandskydd.
För användning av kvartersmark anges H1, H2, K och N i olika kombinationer, vilket innebär ”Handel för
camping, allmänhetens och badgästers behov, Handel för camping och badgästers behov samt
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restaurang, hotell, konferens och restaurang. Friluftsområde – anläggningar som är avsedda för
friluftslivet, rörlig camping, stugor, parkeringsplatser.” Från fastigheten Visby Snäckgärdet 1:28 tillåts
avstyckning av åtta fastigheter, för att ge bättre möjligheter för genomförandet av planen.
Avgränsningarna för tillåten avstyckning anges i planen. Se tänkt fastighetsindelning och ytor för de olika
delområdena nedan.

Möjlig fastighetsindelning
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Planområdets läge

4 Alternativ
4.1 Alternativ lokalisering
Länsstyrelsen har i samrådet om avgränsning av MKB haft synpunkter som innebär att regionen ska
undersöka om det finns alternativa platser.
I miljöbalkens anges, i kapitlet om miljökonsekvensbeskrivningar, att rimliga alternativ med hänsyn till
planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd ska identifieras, beskrivas och bedömas.
Innehållet i en MKB för en plan ska också vara rimligt med hänsyn till bl a aktuell kunskap. Nedan
redovisas analys och bedömningar om alternativa platser.
Planens syfte är att möjliggöra utveckling av just denna befintliga campinganläggning med sitt unika
stads‐ och sandstrandnära läge. Planens syfte ger således anledning att ifrågasätta rimligheten att söka
andra alternativa platser. Är området för detaljplanen tillräckligt lämpligt utifrån allmänna och enskilda
intressen avser region Gotland planlägga området för campingverksamhet.
Det finns i Plan‐ och bygglagen (PBL) inte något motsvarande krav, som finns vid miljöprövning av en
verksamhet, att välja den plats som är bäst med avseende på miljöintressen. I PBL är det istället frågan
om en samlad bedömning av en plats lämplighet. Även om det kunde finnas lämpligare platser, utifrån
miljöintressen, står det region Gotland fritt att välja en annan plats än den lämpligaste, om platsen i sig
är tillräckligt lämplig. Det är ett uttryck för det kommunala planmonopolet.
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Aktuell kunskap och planeringsnivån
Bortser man från att planens syfte således utesluter alternativa platser bör man beakta att en MKB ska
innehålla uppgifter som är rimliga med hänsyn till bl a bedömningsmetoder och aktuell kunskap samt
planens innehåll och detaljeringsnivå.
I planprocessen, från översiktsplan till bygglov, är det översiktsplanen som är lokaliseringssökande och i
nivån därefter, detaljplanen, prövas lokaliseringen i utförande och detaljer. Denna MKB ingår som
underlag i detaljplanens process och bör rimligtvis vara ett underlag för denna nivå och inte hantera
sådant som hör till översiktsplanens arbetsprocess.
I den antagna fördjupade översiktsplanen för Norra Visby, fördjupade översiktsplanen för Visby, eller i
översiktsplanen för Gotland (ByggGotland) finns inte angivet några platser som skulle kunna utgöra
alternativa lokaliseringar. Noteras kan att i den fördjupade översiktsplanen för norra Visby redovisas
området som område för rekreation på plankartan, men i text redovisas både den befintliga campingen
och möjligheten att utvidga denna.
Några alternativa lokaliseringar till planområdet, i mening att samma verksamhet kan etableras på annan
plats, har således inte varit aktuella att vidare utreda på denna planeringsnivå. Det som ska utredas i
miljöbedömningen blir då konsekvenserna av att detaljplanen ska möjliggöra en utveckling av befintlig
camping/hotell/turism i just detta område. Frågan om alternativa lokaliseringar är irrelevant och inte
rimligt att utreda.
Det måste anses stå klart, genom den politiska behandlingen av planprogrammet att regionen avser att
hävda sitt planmonopol för planläggning av just den aktuella platsen – om denna är lämplig.

Finns alternativa platser?
Även om det enligt ovan starkt kan ifrågasättas rimligheten i att utreda alternativa platser kan det ändå
vara av intresse att översiktligt bedöma om sådana finns. Kostnaderna för utbyggnad av infrastruktur etc
innebär att endast verkligt attraktiva strandnära och stadsnära eller eventuellt enbart stadsnära lägen
kan anses tänkbara som alternativ. Bland annat marktillgångsfrågor och rådande skydd för miljön för
större delen av de gotländska stränderna gör dock att frågan då blir komplex och inte kan anses vara
rimlig att utreda om det inte rör sig om verkligt realistiska alternativ. Övergripande kan anges att hela
den kuststräcka, 1,5 mil söder och norr om Visby, som kunde vara aktuell som alternativ plats ligger inom
område av riksintresse för friluftsliv och riksintresse för naturvården, liksom det aktuella planområdet.
Vissa delar norrut har flygbuller liksom planområdet Snäck och en stor del av kuststräckan söderut ligger
inom Tofta skjutfält.

4.2 Alternativ utformning
En detaljplan för området kan, med målet/syftet att utveckla campingen, utformas på olika sätt genom
ändrade planbestämmelser eller avgränsning av planområdet.
De planbestämmelser som finns i planförslaget är egentligen inte särskilt hårt styrande på utformningen
och medger flera olika detaljutformningar av planområdet. Efter samrådet har uppdelningen av olika
boenden och anläggningar blivit tydligare och mer strukturerad. Genom att ha rörlig camping enbart
nere på det flacka strandpartiet begränsas möjliga boendeformer i detta viktiga ganska överblickbara
område.
För ett strandnära hotell i det efter samråd tillkomna området vid klintsluttningen intill restaurangen
finns skisser på möjlig utformning, planbestämmelserna reglerar minsta antal våningar och att
totalhöjden ska harmonisera med klintkantens nivå.
Som framgått av redovisningen är planen relativt flexibel vad gäller den precisa placeringen av
byggnader, m m. Detta har dock i stort sett endast viss betydelse ur landskapsbildsaspekten.
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Om alternativa utformningar av planen, d v s andra planbestämmelser, avgränsningar eller andra
förändringar ska övervägas utifrån miljöaspekter (utgångspunkten för miljöbedömningen) bör dessa
förändringar ha förutsättningar att få positiva konsekvenser för intressen, kanske särskilt de intressen
som pekats ut som viktiga. I planprocessen har ett flertal intressen beaktats och medfört förändringar.
Bedömda konsekvenser framgår av beskrivningen. Det som alltid kan diskuteras och värderas är hur
mycket byggnader ska få synas, genom sin höjd, volym, färg eller läge, d v s påverkan på
landskapsupplevelsen.

–

–

Landskapsbildens intressen kan troligen, i viss utsträckning, bättre tillgodoses vid en lägre
nockhöjd i det östliga området (som nu är sänkt för större delen av området från 12 m till 4
meter). Detta kan ge en liten positiv skillnad för gående på strandområdet (rörligt friluftsliv). Från
havet innebär sänkningen självfallet att husen inte syns så mycket. När man värderar denna
förändring bör man ha i åtanke den ganska massiv bebyggelse på andra sidan Korpklint. Stående
på Korpklints öppnare västra del ser man inte byggnaderna. För närboende kommer en sådan
sänkning medföra mindre synlighet, vilket kan antas vara positivt.
Marklov för trädfällning införs för plankartans n2‐områden. Dessa är naturområden i sluttningen
och planens övre del. Krav på marklov för trädfällning kan ha viss positiv inverkan.

Ingen alternativ utformning tas upp som alternativ.

4.3 Nollalternativet
Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en beskrivning av den sannolika utvecklingen i
planområdet om detaljplanen inte genomförs. Ett sådant s k nollalternativ ska ge en referens till den
utveckling som nu planeras. Nollalternativet uppställs utan beaktande av ingångna avtal, men andra
tillstånd beaktas, även i viss utsträckning sannolika framtida sådana.
Planområdet har idag ingen detaljplan, men pågående markanvändning är camping och har så varit
under lång tid, dock inte i den form och omfattning som planen ger möjlighet till. Översiktsplanen anger
”rekreation” för området. Nollalternativet innebär en fortsättning av pågående faktisk markanvändning,
en fortsatt campingverksamhet i mindre skala, utan detaljplan. Enstaka mindre byggnader kan uppföras
med bygglov utan stöd av detaljplan. En del byggnader såsom två servicebyggnader, restaurang, affär
och flera mindre byggnader finns redan, uppförda med gällande bygglov.
Nollalternativet utgår från pågående markanvändning och att en sannolik utveckling av området i ett
längre perspektiv troligen innefattar en passiv förändring inom pågående markanvändning. Dessutom
sker förändringar som baseras på mer aktiva åtgärder, vilka kan genomföras utan stöd av en detaljplan,
men eventuellt kan kräva tillstånd av olika slag.
Uppställning av villavagnar och uthyrningsstugor i större omfattning, liksom tillkomst av hotell, större
servicebyggnader eller andra större byggnader innebär att det ställs krav på detaljplan. En sådan
utveckling ingår inte i nollalternativet.
Aktiva åtgärder som innefattas i ett nollalternativ, förutom eventuella bygglov och andra tillstånd, är
återställande av miljön inom strandskyddat område där de f d villavagnarna stått.
För strandområdet vid badplatsen finns strandskyddsdispens och bygglov för restaurang m fl byggnader. I
nollalternativet är således dessa kvar.
Förutsättningarna för en annan utveckling än redovisat nollalternativ kan sammanfattas som mindre
sannolik, på grund av:
–
Inga bostäder kan sannolikt tillkomma p g a flygbuller. Både bullernivåkurvan för FBN 55 dBA och
kurvan för maximalbullernivån 70 dBA når nästan ända ner till stranden (enligt de flygbullerkurvor
som används för närvarande, se kap 5.2).
–
Rekreationsintressena torde främst vara begränsade till strandområdet och möjligheterna att från
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naturområdena kring Korpklint ta sig till intressant natur norr om planområdet, med
kvarnlämningar mm. Detta sker sedan gammalt via stigar genom området.
Att planlägga området för rörligt friluftsliv/rekreation utan någon campingverksamhet är inte en
sannolik utveckling av huvuddelen av planområdet.

5 Miljöförhållanden och miljöpåverkan
Planområdet är en mindre sänka/inbuktning i den mäktiga klinten utmed Gotlands nordvästra kust. Den
hängs upp på två klintnäsor av vilka den södra, Korpklint ligger närmare strandlinjen och kanske ter sig
mest dramatisk. Korpklint förknippas med berättelser om uppkomsten av Visby.
Planområdets östra gräns når fram till länsväg 147. Vid länsvägen ligger markytan på ca 41 meter över
havet. Serier av strandvallar täcker sluttningen ner till ett svagare sluttande strandplan. Stora delar av
strandvallslandskapet är påverkat av vägar och utjämningar. I sydväst finns en sandstrand som är
välbesökt som badplats. Under strandvallsmaterialet finns kalkberget, vilket kan vara underminerat av
forntida underjordiska strömmar. Flera källflöden kommer fram ur berget och ger upphov till mindre
vattendrag, den södra bäcken, Laxrännan, rinner till största delen utmed planområdets norra gräns.
Delar av bäcken rinner i grund ravin.
I öster och nordost gränsar planområdet mot fastigheter bebyggda med bostadshus/fritidshus.

5.1 Sammanfattning av miljökonsekvenser
Miljöbedömningen åskådliggörs i nedanstående tabell. Här anges förutom nollalternativets bedömda
påverkan också bedömd påverkan för det planförslag som varit på samråd. För de alternativa
utformningar av planen som tas upp i MKB framgår dess positiva påverkan gentemot planförslaget av
texten i kapitel 5.
Miljöaspekterna bedöms således inte mot referensen (nollalternativet) utan även nollalternativets
bedömda negativa eller positiva miljöpåverkan kan utläsas.

Miljöaspekt enl
avgränsning

Faktorer som beaktas

Noll‐
Samråds‐ Aktuellt
alternativ förslaget planförslag

Hälsa, säkerhet

Buller, rasrisk

+/‐

Landskapsbild

+/‐

+/‐

Avvikelse från omgivningar i storlek, form och +/‐
färg

‐

+/‐

Friluftsliv

Tillgång till strandområde, tillgänglighet

++

‐

‐

Naturmiljö

Hotade arters villkor, särpräglade miljöer

+

‐

+

Kulturmiljö

Fysikt intrång, visuell påverkan

+/‐

+/‐

+/‐

Riksintressen

Storlek av påverkan

+/‐

+/‐

+/‐

+/‐ = sammantaget en liten påverkan
+, ++, +++ = sammantaget positiv påverkan i stigande grad
‐, ‐ ‐, ‐ ‐ ‐ = sammantaget negativ påverkan i stigande grad
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5.2 Hälsa och säkerhet
Aspekter på hälsa och säkerhet har avgränsats till rasrisk och buller, i första hand flygbuller.
Den utskjutande Korpklint är utsatt för en ständigt fortgående erosion. Utanför stranden vid vänd‐
platsen, ca 200 meter söder om planområdet finns ett bergsparti, en falsk rauk, som är en utglidning av
en del av klinten. De nedbrytande processerna i klinten fortgår ständigt och innebär att säkerhets‐
aspekter måste beaktas. Sten och block kan lossna från klinten (Korpklint), särskilt under vinter – vår
genom frostsprängning. Materialet kan rulla ner och orsaka skada. Konsultföretaget VIAK AB och Sveriges
Geologiska Institut, SGI, har besiktigat planområdet 1982 respektive 2004 och bedömt vilka åtgärder
som är nödvändiga för att minska riskerna för ras. Området kring Korpklints västra och nordvästra kant
har lagts utanför planen och kommer att hanteras i särskild ordning.
Bäckravinen som går utmed norra plangränsen, från källflödet vid ca 28 meters nivån, kan ha haft andra
sträckningar under jord tidigare och givit upphov till tunnel och grottsystem. En utförd geoteknisk
markundersökning 2005‐07‐08, med företagna geofysiska mätningar (resistivitet och georadar) visar att
det inte kan uteslutas att det kan
finnas håligheter i berggrunden.
Dessa är koncentrerade till
områdets norra del.
Undersökningens anomalier
(tänkbar hålighet) grundare än
10 meter bör vara av intresse att
undersöka vidare, enligt den
geotekniska utredningen.
Aspekterna på människors hälsa
och trivsel gäller eventuella
konsekvenser av flygbuller. Buller
från flygverksamheten vid Visby
flygplats påverkar boende‐ och
vistelsemiljön i planområdet.
Planen medger hotell, kontor och
restaurang samt camping i form
av stugor, tält och husvagnar,
men däremot inte bostäder. För
de verksamheter som planen
medger finns inga självklart
användbara riktvärden för
godtagbar ljudnivå (se nedan).
Större delen av planområdet
ligger inom område med
flygbuller med maximalnivån 70
dB(A) (> 3 ggr dag och kväll
”Typflygplan B737” och hela inom FBN 55 dB(A) (Civil och militär trafik) enligt den preliminära
redovisningen av bullerkurvor för riksintresset Visby flygplats (arbetshandling 1 november 2005). FBN är
ett dygnsviktat årsmedelvärde av flygbuller.
I samband med infrastrukturpropositionen (Prop 1996/97:53) fastställde riksdagen riktvärden för
trafikbuller från väg, järnväg och flyg avseende både inom‐ och utomhusmiljön.
I syfte att konkretisera riktvärdena fick Naturvårdsverket av Regeringen uppdrag att i samråd med
Trafikverket och Boverket utveckla definitionerna av riktvärden för buller av de olika trafikslagen så att
de blir mer jämförbara. Uppdraget redovisades i december 2001 i rapporten ”Riktvärden för trafikbuller
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vid nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur, förslag till utveckling av definitioner”. I
denna rapport föreslår Naturvårdverket riktvärden för bostäder för permanentboende, fritidshus, vård‐
och undervisningslokaler. Uthyrningsstugor eller hotell nämns inte.
Naturvårdsverket har, som regeringsuppdrag, lämnat förslag till riktvärden för trafikbuller i andra miljöer
än för boende, vård och undervisning (2003‐08‐14). Riktvärden (ekvivalent ljudnivå) föreslås för
-

Arbetslokaler – lokaler för ej bullrande verksamheter med krav på stadigvarande koncentration
eller behov att kunna föra samtal obesvärat, exempelvis kontor. (Inomhus 40 dBA, kl. 06‐18).

-

Friluftsområden – område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra områden som
nyttjas mer frekvent för friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor och där låg bullernivå
utgör en särskild kvalitet. Riktvärdet (utomhus) föreslås här till 40 dBA för dag‐ och kvällstid kl. 06‐
22. Med friluftsområden avses områden för rörligt friluftsliv där naturupplevelsen och kravet på
tystnad är väsentliga faktorer, det gäller således inte alla friluftsområden. Värdet ska tjäna som
utgångspunkt för tysta områden på landsbygden enligt EG‐direktivet 2002/49/EG om bedömning
och hantering av omgivningsbuller.

-

Parker och andra rekreationsytor i tätorter – avser områden i tätbebyggelse där man vistas kortare
stunder under dag och kväll. Föreslaget riktvärde här är 45‐50 dBA eller 20 dBA under nivån för
omgivande gator, vilketdera som ger den högsta nivå.

Campingplatser eller annat tillfälligt boende behandlas inte i rapporten.
Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2005:6 om buller inomhus innehåller riktvärden för vilka ljudnivåer
som inte bör överskridas inomhus.
I samband med infrastrukturpropositionen (Prop 1996/97:53) fastställde riksdagen riktvärden avseende
både inomhus och utomhus för trafikbuller från väg, järnväg och flyg. När det gäller trafikbuller inomhus
är det därför riksdagens riktvärden som gäller. Några riktvärden för lågfrekvent buller inomhus finns dock
inte, varken i riksdagens riktvärden eller i andra myndigheters allmänna råd om buller. Därför kan då
tabellen om sådant (lågfrekvent) buller, som finns i SOSFS 2005:6, användas, även när det gäller tillfälligt
boende.

Lågfrekvent buller
Med lågfrekvent buller menas vanligen buller med dominerande energi inom frekvensområdet 20 till
200 Hz. Vanliga källor är fläktar av olika slag och även musik. Lågfrekventa ljud påverkar människor mer
än ljud som inte domineras av låga frekvenser. Lågfrekvent buller har många effekter. Det kan upplevas
som störande och leda till onormal trötthet, irritation, huvudvärk och koncentrationspåverkan. Besvären
kan sannolikt uppkomma såväl som en direkt följd av exponeringen, som indirekt genom att den normala
sömnrytmen störs. I vilken omfattning och vid vilka nivåer som dessa effekter uppstår är ännu okänt.
Symptomen och besvären kan komma redan vid låga ljudnivåer, strax över den normala hörtröskeln.
Lågfrekvent ljud kan också breda ut sig över längre sträckor än övrigt ljud.
Låga frekvenser är betydligt svårare att dämpa än högre frekvenser. De låga frekvenserna kan tränga
igenom fönster och väggar och även höras på långt avstånd från källan. Det är därför mycket viktigt att
redan i planeringsskedet förhindra uppkomst och spridning av dessa ljud. För att det förebyggande
arbetet ska fungera väl fordras kunskap och information, men även entydiga regler för högsta tillåtna
nivåer.
Vid byggnation gäller Boverkets byggregler, men när en olägenhet därefter uppkommer gäller
Socialstyrelsens regler (SOSFS 2005:6)
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Tillfälligt boende
Miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd innehåller krav på bostäder och
lokaler för allmänna ändamål. Av förarbetena till miljöbalken framgår att allmänna lokaler exempelvis
kan vara hotell och liknande, det vill säga ett tillfälligt boende. Det finns dock ingen entydig definition av
tillfälligt boende och därför får man göra en bedömning i varje enskild situation.
Vid tillfälligt boende är ljudmiljön inomhus viktig medan kraven på ljudmiljön utomhus ofta kan vara
lägre.

5.2.1 Konsekvenser av planförslaget
Planförslaget innebär att områden med större risk för nerrasande sten och block har lämnats utanför
planen och hanteras i särskild ordning. Riskerna för hälsa och säkerhet inom planområdet bedöms därför
vara små och inte större än vad som kan godtas. Någon fara för verksamheter och för vistelse i plan‐
området har bedömts inte föreligga. För att minska riskerna för människor nedanför klinten, utanför
planområdet, vid den välbesökta badplatsen bör någon form av kontroll av klinten göras varje vår.
Planområdet påverkas av flygbuller. Det primära i bedömningar om buller är bullernivån i förhållande till
de riktvärden som finns. I detta fall finns inga riktvärden för den markanvändning som detaljplanen avser
att reglera. Eventuella störningar beror även på vilka krav som ställs på byggnaders ljudisolering.
En omvandling av hotell eller annan boendeform till permanent bostad får inte tillåtas. Planen ger möj‐
ligheter till avstyckning till åtta nya fastigheter, detta för att underlätta genomförandet av planen. Det är
möjligt att detta kan göra det lättare att, mot planens avsikt, omvandla t ex hotelldelar till mer per‐
manent boende.

5.2.2 Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet skiljer sig inte väsentligt från planförslaget när det gäller hälsoaspekter för den rörliga
campingen, alternativet är kanske sämre. Det ges betydligt mindre utrymme för annat än rörlig camping
som innebär tält, husvagn och husbil, med sämre ljudisolering. I planförslaget ges bättre förutsättningar
för en god ljudmiljö inomhus, om sådana krav ställs på ljudmiljön.
Inte heller i fråga om risker för människors hälsa och säkerhet skiljer sig nollalternativet från plan‐
förslaget. Riskområdet är väsentligt detsamma och med likartat vistelse och rörelseområde.

5.3 Landskapsbild
Planområdet ligger i en inbuktning i den markanta geologiska formation (klint) som löper utefter
Gotlands nordvästra kust. Inbuktningen inramas av Kolens klint och Korpklint. Planområdet har en höjd‐
skillnad från ca 40 meter över havet i östra delen ner till havet. I sluttningen finns tallar i de brantare
smala partierna mellan terrasserna, terrasserna används för stugor/camping. Längre ner i sluttningen
och på den planare delen finns mer lövträd och buskar. Det är ganska öppet, särskilt i den nedre
delen och därmed exponeras bebyggelse. Närmast stranden, inom ett område på ca 200 meter, är plan‐
området flackt för att sedan stiga ganska brant inåt land.
Den visuella upplevelsen av klinten, den mjuka inbuktningen i denna, tillsammans med strandlinjen och
den innanför liggande strandplatån utgör de stora värdena i landskapet/landskapsbilden.
Landskapsbilden är hur vi uppfattar och upplever landskapet. Bedömningar huruvida förändringar i
landskapet får positiva eller negativa konsekvenser, bör bl a relateras till ”betraktargrupper” eller intres‐
sen, t ex friluftsliv, kulturhistoriska miljöer eller enskilda intressen (t ex närboendes synupplevelser).
Vissa av dessa grupper har djupare relation till området och för vissa är det en hastig bekantskap.
Samma landskapsbild kan då uppfattas på helt olika sätt.
Har en viss landskapsbild inte stöd i kulturhistoriska objekt eller landskapselement som ”kräver” en viss
landskapsbild, kan alltid ifrågasättas vad som är rätt eller fel, vackert eller fult.
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De kulturhistoriskt intressanta lämningarna av kvarnmiljön intill planområdet, eller den fornlämnings‐
miljö (hamnmiljö) som finns i planområdet är ingen sådan miljö. Lämningarna av kvarnmiljön är inte
visuellt synlig på avstånd och inte heller fornlämningsområdet (hamn och gravfält) kan anses kräva en
viss sorts landskapsbild i området. Själva fornlämningsområdet kan av arkeologiska skäl kanske kräva
öppenhet.
Av allmänna intressen bör man därför för planområdet kunna avgränsa några gruppers troliga synintryck
som relevant att värdera; för det första friluftsliv utmed stranden. Eller mer precist hur människor, ej
gäster på campingen, kommer att uppleva förändringar i en genomförd plan. Människor i båt är en
annan grupp. Även synintrycken från länsvägen kan beskrivas liksom synligheten från Korpklint, som bl a
är en utsiktspunkt.
Av enskilda intressen är det främst boende som kan se byggnader/anläggningar som nya eventuellt
oönskade förändringar.

Uthyrningsstugor i det östra, övre, bebyggelseområdet (betecknat ”stugor” på plankartan) i sluttningen
syns mellan de glest stående tallarna. Tallarnas kronor kommer till stor del ovanför husen. Det nedre,
västra, området för stugor kommer på platån som syns vid den lilla byggnaden (kokhus) rakt ovanför
gungställningen. Fotot är taget från stigen/vägen väster om lekplatsen.
5.3.1 Konsekvenser av planförslaget
Den glesa skogen inom planområdet har ett skönhetsvärde och bör bibehållas i ungefär nuvarande
omfattning. Byggnaders kulör och utformning kommer emellertid att ha störst påverkan på hur miljön
och landskapspartiet uppfattas.
Synligheten och vilken uppmärksamhet ny bebyggelse enligt planen kan antas ta av betraktare varierar.
För t ex upplevelsen av kusten utifrån havet är förmodligen synintrycken av den betydligt mer kompakta
och synliga bebyggelsen på andra sidan Korpklint betydande och har stor betydelse för hur iakttagaren
bedömer upplevelsen av kustlandskapet. Fotot nedan är taget från Flundrevikens hamn mot denna
bebyggelse. Det nya höghuset (12 våningar) är inte med, men ligger just utanför bildens högra sida. Från
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havet kommer denna bebyggelse att dominera synintrycken av landskapet, även vid ett genomförande
av detaljplanen. Den övre bebyggelsen i fotot (4 våningar) ligger på ungefär samma höjdnivå som det
östra bebyggelseområdet i planområdet, med möjlighet till ungefär samma höjd på byggnader

Området vid Flundreviken – Snäck är numera ett område med hög och väl synlig bebyggelse. Klippan
Korpklint, klinten till vänster i bilden, skiljer planområdet från denna höga bebyggelse. Fotot är taget
från Flundrevikens hamn.
Människor som går längs strandområdet och som inte är gäster på campingen, har med stor sannolikhet
sitt intresse mer riktat mot havet och strandområdet än mot bebyggelse som finns längre upp i
sluttningen. Visst intresse tilldrar sig dock förmodligen anläggningen som sådan. Även badgäster kan
antas ha liknande preferenser. Den efter samrådet tillkomna möjligheten till hotellanläggning nedanför
klinten kan bli ganska dominerande volymmässigt av de strandnära byggnaderna och kräver ett estetiskt
tilltalande formspråk.
En stor del av det flacka strandområdet har avsatts för rörlig camping. Sammantaget bör detta bidra till
en ganska positiv landskapsupplevelse av detta av turism och rekreation präglade område.
Utblickarna från Korpklint är en kvalitet att beakta. Inte heller från Korpklint kommer nya byggnader
enligt planförslaget att synas på ett sätt som är negativt för upplevelsen.
Högre bebyggelse inom planområdets östra del kan bli synlig från länsvägen, men detta bedöms ha liten
betydelse för upplevelser av landskapet.
Planförslaget innehåller planbestämmelser som påverkar den framtida bebyggelseutformningen och är
anpassade till landskapsbilden (se sid 5). Bebyggelsens höjder regleras med planbestämmelser för högsta
nockhöjd och högsta antal våningar. För hotellbebyggelsen vid klintkanten finns planbestämmelsen v1 –
”nockhöjden får inte överstiga klintkantens nivå (undantag för teknisk anordning som berör mindre del)”.
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Trots denna anpassning kan man konstatera att byggnader mm inom anläggningen kommer att synas
efter att planen genomförts. Hur denna synlighet kan uppfattas går inte att fastställa objektivt, men
bedöms sammantaget ändå ha en begränsad påverkan.

5.3.2 Konsekvenser av nollalternativet
Området kommer sannolikt inte att utifrån havet uppfattas som utstickande på något sätt. Eventuella
bygglov för tillkommande mindre byggnader kan till en del reglera fasadmaterial och kulör.
Eftersom strandområdet, utanför planområdet, kommer att återställas och inte vara utsatt för så stort
slitage som camping innebär, bedöms att buskar och träd på lång sikt eventuellt etableras på strand‐
området. Det sammanfaller med vad som avses ske även vid ett plangenomförande. Det troliga är dock
att strandområdet på ett eller annat sätt utsätts för skötsel eller slitage så att högre vegetation hålls
tillbaka.

5.4 Naturmiljö
Området ligger inom riksintresseområdet för naturvård (nr 22). De värden riksintresset ska skydda bör i
området kunna anges till klinten, vattendragen, strandvallar och flora knuten till dessa miljöer. Detta kan
utläsas av de s.k. riksvärdena som redovisas i beslutet om riksintresset. Företeelser i klinten, som t.ex.
källutflöden med små raviner, bör betraktas som en del i detta riksintresse.
Strandvallar finns i området mellan Korpklint och Kolens kvarn. Strandvallarna har dock påverkats av den
verksamhet som finns och har funnits i området. I campingområdets sluttningsdel består vallarna nu till
stor del av utplanade jämna ytor (terrasser) och däremellan brantare delar glest bevuxna med tall.
Planområdet omges till stor del av naturmark, så finns norr om området ett skogklätt naturområden som
är mycket påverkat av grundvattenutflöden och bäckar. I söder om campingområdet, ligger naturområ‐
det Korpklint med intressant natur. En del av Korpklint ingår i detaljplanen som naturmark (allmän
platsmark).
Källflöden kommer fram ur berget vid ca + 28 meter och bildar under perioder med högt grundvatten
bäckar av vilka en, Laxbäcken, berör planområdet. Norr om denna rinner Kolhenskvarnbäcken (eller
Kvarnrännan enligt karta från 1930 av lantmätare G Blomdahl)som varit en del av en kvarnmiljö (se 5.5).
Vid Laxrännan (enligt ovannämnda karta) finns växten dikesskräppa, Rumex conglomeratus, en växt som
finns på den nationella rödlistan och där anges som starkt hotad (EN). I Sverige förekommer
dikesskräppan i Skåne samt på en lokal i västligaste Blekinge och på Gotland här vid Snäck samt en lokal i
Brucebo naturreservat.
På stranden i badviken växer ett lågvuxet ettårigt gräs, sandtimotej Phleum arenaria, som också är en
starkt hotad art (EN i rödlistan). Den är vanligare på Gotland än i Sverige för övrigt. Det största hotet mot
växten och orsaken till dess tillbakagång generellt i Sverige är förmodligen att växtplatsernas
vegetationstäcke inte störs av kreaturstramp (eller rekreationsslitage). Växten vill ha blottlagd sand. Flera
andra rödlistade arter är tidigare funna i området.
De ovan nämnda små vattendragen, det norra Kvarnrännan och det södra Laxrännan har båda betydelse
för kustens havsöringbestånd. Här går havsöringen upp för lek på senhösten. I den mellersta delen vid
Laxrännan har buskar och träd tagits bort och det synes också som om en viss rensning har skett, då det
ligger en liten låg vall invid vattendraget.
Strandskyddet behandlas under Friluftsliv.

5.4.1 Konsekvenser av planförslaget
För att säkra naturområdet mellan bostadsområdena vid Snäck och planområdets camping föreslås detta
bli naturområden. Därmed är hela naturområdet vid Korpklint detaljplanelagt som natur (allmän
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platsmark).
Planbestämmelsen n2 anger att marken inte får fyllas eller schaktas inom naturmarken/strandvallarna.
Strandvallssystemet bedöms redan sedan länge vara påtagligt påverkat av vägar och markarbeten. Med
dessa planbestämmelser bedöms byggnader inte mer än måttligt ytterligare negativt påverka strand‐
vallarna.
Risken för betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald är liten sedan strandskyddsområdet lämnats
utanför och strandområdet ska återställas till en naturlig strandmiljö. Norr om planområdet blir en tio
meter bred zon utmed Laxrännan ”Natur” i planen, men själva vattendraget ingår inte i planområdet. En
sådan zon mot området för rörlig camping är positivt för dikesskräppans livsmiljö liksom för havsöringen.
I övrigt beror utvecklingen av vattendragens livsmiljö till inte ringa del på skötseln av vattendragen och
dess stränder. Buskar och träd bör tillåtas växa upp igen vid Laxrännans mellersta del.
Dikesskräppans existens är hotad om markåtgärder av olika slag företas i växtens livsmiljö i och vid
bäcken genom campingområdet. Dikesskräppa är också registrerat från udden i sydväst, utanför
planområdet. Detaljplanens genomförande innebär ingen ökad risk för dess fortbestånd på Gotland.
I övrigt kan ett större utnyttjande av området innebära ett ökat mark‐ och vegetationsslitage. Detta
bedöms inte ha några större konsekvenser för naturvärden. Vid sandstranden finns sandtimotej (Phleum
arenarium) som kräver ett visst mått av slitage. Ett måttligt ökat slitage kan antas ske vid en förlängning
av perioden med boende vid anläggningen, vilket innebär att perioden med återhämtning för vegetatio‐
nen kortas. Bedömningen är att slitaget inte blir för stort.
Området kommer att anslutas till kommunalt vattenledningsnät och avlopp anslutas till kommunalt
avloppsvattensystem. Dagvatten tas omhand lokalt genom infiltration i det lätt infiltrerbara strand‐
vallsmaterialet. Någon påverkan på yt‐ eller grundvatten bedöms inte uppkomma av dagvatten.

5.4.2 Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet bedöms innebära likartade effekter i form av slitage och annan störning vid växt‐
områdena för dikesskräppa (vid bäcken) och sandtimotej (område ovanför sandstranden). Strand‐
området, även utan ett genomförande av planen, kommer att utsättas för slitage på mark och vege‐
tation. För sandtimotejbeståndet är konsekvenserna av nollalternativet likartade planförslagets.
Vid ett nollalternativ kan det relativt öppna strandområdet norr om planområdets strandskyddsområde
och bortom det kraftigt grundvattenpåverkade skogsområdet vid norra bäckens flöde, kanske ses som ett
sannolikt stadium i vegetationsutvecklingen om området inte utsätts för kraftigare slitage eller skötsel.
Om inte detta sker kommer på längre sikt buskar och träd att etableras. Rekreationsslitage eller skötsel
kan hålla denna vegetationssuccession tillbaka. Ett visst sådant slitage är sannolikt.
Även för havsöringen är nollalternativet likartat planförslaget.

5.5 Kulturmiljö
Planområdet och angränsande områden norr om detta har stora kulturhistoriska värden. I planområdet
har funnits en hamnplats eller fiskeläge från vendeltid till tidig medeltid vilken har utgjort Hästnäsgårdar‐
nas hamnplats och fiskeläge. En genomgång av de kulturhistoriska värdena vid Snäck genomfördes av
Fil. Dr Dan Carlsson i samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen för norra Visby.
Bäckarna norr om planområdet och området kring dem är gammal kvarnmiljö med synliga rester av bl a
dammbyggnader. På 1600‐talet fanns åkrar i området, åkrarnas omfattning från karta 1697 och kvarn‐
miljöns utbredning återges på kartan på nästa sida.
En ny kunskapssammanställning avseende den förhistoriska hamnmiljön vid Snäck har, på uppdrag av
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länsstyrelsen, gjorts av docent Dan Carlsson, ArkeoDok. Rapporten är daterad februari 2006. Syftet med
rapporten är att skapa en detaljerad bild av området och ge förslag, ur antikvarisk synvinkel, hur framtida
exploatering kan styras eller vilka villkor som bör ställas på framtida markingrepp och hur fornlämnings‐
miljön ska hanteras. I rapporten ges förslag på alternativa förhållningssätt till hanteringen av
fornlämningsområdet.
Korpklint förknippas med berättelser om uppkomsten av Visby, liksom den säkerligen har varit siktmärke
för den som nyttjade hamnen.
Uppe vid länsvägen finns resterna av en nästan rund kalkugn, 18‐20 meter i diameter och 1,7 ‐ 2,7 meter
hög. Ugnen är lätt övertorvad med kalkstensflis i ytan.

5.5.1 Konsekvenser av planförslaget
Viss risk finns alltid för miljöpåverkan då verksamheter finns vid fornlämningsmiljöer. Möjligheterna till
exploatering inom fornlämningsmiljöer bedöms av antikvariska myndigheter.
Fornlämningsområde med gravfält och bebyggelseområde markeras på plankartan.
Länsstyrelsen har i avgränsningssamrådet lämnat förslag på två olika sätt att hantera de områden i den
nedre delen som har/troligen har fornlämningsmiljöer. Planen beaktar alternativen men har i plankartan
markerat ett större område inom vilket område kontakt ska tas med länsstyrelsen inför eventuella mark‐
ingrepp. Det i planen markerade området, där kontakt med länsstyrelsen krävs, innebära ett något bättre
skydd för skada på okänd fornlämning än utan plan. Genom detta bedöms risken för negativ påverkan på
kulturvärden som liten.
De rester av kvarnmiljö som finns bedöms inte påverkas av ett genomförande av planen.
Ingen särskild uppföljning föreslås. Uppföljning sker genom de kontakter som ska tas med länsstyrelsen
vid eventuella markarbeten och de undersökningar som kan bli följden.
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5.5.2 Konsekvenser av nollalternativet
Även utan plan krävs antikvariska bedömningar vid markingrepp i eller invid fornlämning.

5.6 Friluftsliv
Hela planområdet är av riksintresse för friluftsliv, enligt beslut av Naturvårdsverket 1987‐12‐21. Området
i stort har sitt största rekreationsvärde i områden utanför planområdet, i sandstranden och övriga
strandpartier, anslående utblickar från Korpklint och andra öppnare klintpartier. Den goda tillgäng‐
ligheten gör området attraktivt för promenader under hela året, utmed stranden eller genom området.
Strandskydd råder inom planområdet till 100 meter land‐ och vattenområde. Strandskyddets syfte är att
trygga förutsättningarna för
allmänhetens friluftsliv och att
bevara goda livsvillkor på land
och i vatten för djur‐ och växtliv.
Dispens från strandskydds‐
bestämmelserna liksom
eventuellt upphävande av
strandskydd beslutas av
länsstyrelsen.
Områdena norr och söder om
planområdet är intressanta och
viktiga naturområden för fri‐
luftslivet och det finns stigar
mellan dessa områden genom
planområdets övre del och även
något längre ner där man via en
bro över Laxrännan når området
norr om planområdet. Utmed
stranden vid badviken finns
ingen klar gångväg utan den tar
vid bortom sandstranden och
övergår i asfalterad väg över den
nu kulverterade Laxrännan och
fram till Kvarnrännan och
fortsätter sedan norrut.
Övriga delar av planområdet är
mindre intressant för det rörliga
friluftslivet.
Goda förutsättningar för rörligt
friluftsliv, promenader utmed
stranden är mycket
betydelsefulla nu och i framtiden för ett Visby som växer alltmer utmed kusten i norr. Området är en
strategisk passage. En aspekt av viss betydelse för bedömningar om konsekvenser för
friluftslivet/rekreation är kvalitén på omgivande strandavsnitt, främst framkomligheten. Mot Visby är
framkomligheten god men norrut mot Brucebo/Själsö kan konstateras att det vid vissa avsnitt är
betydligt svårare att ta sig fram.
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5.6.1 Konsekvenser av planförslaget
Region Gotland äger marken vid stranden och inga stängsel eller andra hinder försvårar allmänhetens
passage utmed stranden. Stigar utmed stranden bör tydliggöras, men ligger utanför planområdet och
vad som eventuellt skulle kunna regleras i planbestämmelser.
De två stigarna genom planområdets sluttningsdel ska behållas och är allmän platsmark i planförslaget.
Den sammantagna bedömningen är att ett genomförande av detaljplanen inte medför en betydande på‐
verkan på det allmänna intresset friluftsliv.

5.6.2 Konsekvenser av nollalternativet
Förutsättningarna för friluftsliv i området är för nollalternativet likartade planförslaget.

5.7 Hushållning med naturresurser
Gotland och Gotlandskusten är ett av de områden som anges i miljöbalkens kap. 4 med särskilda be‐
stämmelser för hushållning med mark och vatten. Enligt detta kapitels § 1 är områdena, med hänsyn till
de natur‐ och kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet av riksintresse. Turismen och friluftslivets,
främst det rörliga friluftslivets, intressen skall särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av ex‐
ploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön på bl.a. Gotland (§ 2).
För de särskilt utpekade områdena i miljöbalkens 4 kapitel gäller att bestämmelserna inte utgör hinder
för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet. Med lokalt näringsliv menas, enligt
lagstiftaren, tillväxt i befintliga näringsgrenar eller tillkomst av nya verksamheter i en omfattning som
innebär att det finns tillräckliga sysselsättningstillfällen för befolkningen. Planförslaget är avsett att
utveckla det lokala näringslivet och står således inte i strid med riksintresset enligt kap 4 i miljöbalken.
Planområdet ligger inom ett av Visby flygplats bullerpåverkat område och etableringar av t ex bostäder
och olika verksamheter kan då innebära konflikt med riksintresset Visby flygplats. Riktvärden för buller
mm behandlas under kapitel 5.2.
Enligt beslut av naturvårdsverket är hela kuststräckan där planområdet ligger av riksintresse för natur‐
vården. Detta riksintresse behandlas även i kap 5.4.
Hela planområdet ligger inom ett område av riksintresse för friluftslivet, enligt beslut av Naturvårds‐
verket. Området av riksintresse är en 500 meter bred zon utmed större delen av Gotlands kust. Utöver
denna zon finns andra områden av riksintresse för friluftsliv på Gotland. Detta riksintresse behandlas
även i kap 5.6.
Planområdet ligger utanför riksintresseområde för kulturmiljövården, men har fornlämningsområde
(kap 5.5).

5.7.1 Konsekvenser av planförslaget
Enligt Miljöbalken får inte riksintressen påtagligt skadas. Region Gotland har gjort bedömningen att
riksintressena naturvård och även friluftsliv kommer att påverkas, men att skadan inte är påtaglig.
Bedömningen är att inte heller riksintressen för kulturmiljövård kommer att skadas.
Markanvändningen avser tillfälligt boende. För sådant finns inte riktvärden för flygbuller och det går då
inte att hävda att riksintresset Visby flygplats kommer att påtagligt skadas av den föreslagna markan‐
vändningen. Påverkan kan antas kunna ske där krav på begränsning av flygverksamhet eller åtgärder för
bullerdämpning skulle kunna krävas med stöd av riktvärden, vilket således inte är fallet.
Bedömningen blir att ett genomförande av detaljplanen inte påtagligt försvårar nyttjandet av riks
intresset Visby flygplats. Ingen särskild uppföljning föreslås av eventuell påverkan på riksintressen
________________________________________________________________________________________________________
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5.7.2 Konsekvenser av nollalternativet
I likhet med planförslaget bedöms nollalternativet varken ha någon större positiv eller negativ påverkan
på riksintressen.

6 Miljömål och miljökvalitetsnormer
Inga miljökvalitetsnormer bedöms komma att överskridas.
Riksdagen har antagit 16 nationella miljömål, vilka ska beskriva de egenskaper i vår miljö som måste fin‐
nas för att vi ska gå mot en hållbar ekologisk utveckling. Länsstyrelsen har ”regionaliserat” de nationella
miljömålen. Under miljömålen finns delmål.
De miljömål som bör stämmas av mot planförslaget är;
Levande sjöar och vattendrag

Ett rikt växt‐ och djurliv

God bebyggd miljö

Hav i balans

Om och hur miljömålen har beaktats beskrivs kortfattat i nedanstående text.
Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Na‐
turlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och
vattenhushållande funktion ska bevaras samtidigt som förutsättningarna för friluftsliv värnas.
Laxrännan har betydelse för havsöring och intill bäcken finns den sällsynta och hotade växten dikes‐
skräppa. Livsmiljöer för dessa och andra arter beaktas genom att en tio meter bred zon intill vattendra‐
get blir ”Natur” i planen och inte får användas för campingändamål. Laxrännans nedre lopp återställs till
ett naturligt lopp. Inga ingrepp sker som påverkar vattentillgången. Under tiden 1 oktober – 31 mars, då
campingen ska vara avstädad, värnas förutsättningarna för friluftsliv.
God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en
god regional och global miljö. Natur‐ och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och an‐
läggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushåll‐
ning med mark, vatten och andra resurser främjas
Planområdet påverkas av flygbuller, men planen medger endast anläggning för tillfälligt boende.
Ett rikt växt‐ och djurliv
Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida
generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer skall värnas.
Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor
skall ha tillgång till en god natur‐ och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa,
livskvalitet och välfärd.
Se under Levande sjöar och vattendrag.
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Hav i balans och en levande kust och skärgård
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska
mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden
samt natur‐ och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska
bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och
andra störningar.
Plangenomförandet varken främjar eller fjärmar från miljömålet.

7 Störningar och påverkan under byggtiden
Markingrepp intill eller i bäckarna under senhöst – vår kan störa havsöringens reproduktion. Återställ‐
ning av vattendraget sker efter samråd med länsstyrelsen.

8 Åtgärder för att motverka eller minska miljöpåverkan
Arbetet med en detaljplan innebär hela tiden avvägningar för att tillgodose olika anspråk och tillvarata
allmänna intressen. För att minska eller motverka miljöpåverkan har förändringar företagits i planför‐
slaget under hela planprocessen. Vissa förändringar är särskilt viktiga ur den aspekten. Efter samrådet
har den del av planområdet, område för rörlig camping, som tidigare har legat inom strandskydd tagits
bort och detta område ska återställas till naturmiljö, bl a får vattendraget Laxrännan en naturlig bäckfåra.
Även skyddszonen mot bäcken motverkar negativ påverkan.
Med företagna planändringar under processen minskar negativ påverkan på friluftsliv, biologisk mång‐
fald/natur och landskapsbild.

9 Uppföljning, övervakning och ansvar
Uppföljning och övervakning ska ske om genomförandet av en detaljplan har betydande miljöpåverkan.
Uppföljning bör även ske av effekterna av de åtgärder som har företagits för att minska eller motverka
sådan påverkan. För detaljplanen för Snäckgärdet 1:28 innebär det att funktionen av den 10‐meters
skyddszon, som ska finnas utmed bäckarna, ska följas upp.
Utvecklingen av bestånden av dikesskräppa inom planområdet och dess närmaste omgivning vid Lax‐
rännan och ska följas upp varje år under minst tio år. Ansvaret att detta görs bör ligga på Region Gotland.
Övervakning bör ske av Korpklint med avseende på rasrisker, något som region Gotland ansvarar för. I
detta kan ingå delar av planområdet, men huvuddelen av det som kan betraktas som område med viss
risk ligger utanför planområdet.
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Planprogram för VISBY SNÄCKGÄRDET 1:28 M FL
(Snäcks camping)

Foto: Gunnar Britse

Snäcks camping ligger ca 5 km norr Visby innerstad.
Planprogrammet har avgränsats i huvudsak enligt
gällande arrendekontrakt mellan kommunen och företaget som driver campingen. För att säkra de naturområden som finns omedelbart norr och söder om
campingen ingår även dessa i programmet.
Planen görs för att ge möjlighet till en utökning av
antalet turistbäddar på Gotland i form av stugor, tält
och husvagnar. I dag finns det ett stort antal uthyrningsstugor på området. För en del av dessa stugor
har lov för tillfällig åtgärd lämnats.
Snäcks camping har ett värdefullt stadsnära läge och
är därmed mycket lämpad att vidareutveckla för turistnäringen. I denna planprocess ska pågående verksamhet avvägas mot allmänna och enskilda intressen
för att säkerställa såväl verksamhetens utveckling
som allmänhetens tillgänglighet till och igenom området.

PLANPROCESSEN
Detta program är första steget i en detaljplaneprocess, som följer plan- och bygglagen. Syftet med ett
planprogram är att kommunens beslutsunderlag, i
ett tidigt skede, ska breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda ska ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta. En detaljplan ska därför grundas på ett planprogram som anger utgångspunkter
och mål för planen. Planprogrammet är beslutsunderlag för kommande detaljplaner..
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-01-10

Ann-Sofi Lindskog
Avdelningschef

Planprogrammet har godkänts av byggnadsnämnden i Region Gotland 2012-02-09.

FÖRUTSÄTTNINGAR
HISTORIK
Området har tagits i anspråk för modern camping
sedan 1960-talet. Under många år användes området
som en traditionell camping för tält och husvagnar
kompletterat med enstaka enkla uthyrningsstugor,
moderna sanitetsbyggnader och restaurang. Under
lågsäsong kom campingen att ha karaktären av ett
naturområde.
Bebyggelseutvecklingen tog fart i mitten av 2000-talet
då byggnadsnämnden lämnade bygglov (tillfällig åtgärd) för 45 st uthyrningsstugor (så kallade villavagnar). Samtidigt påbörjades ett detaljplanearbete för att
möjliggöra ytterligare utveckling. Denna detaljplan
antogs av kommunfullmäktige den 17 december 2007
men efter det att planen överklagats och blivit föremål
för rättsprövning upphävde Regeringen den 29 april
2010 den antagna planen.

Några av de 65 stugorna.

RIKSINTRESSEN
Hela Gotland är, enligt 4 kap 2 § Miljöbalken (MB), av
riksintresse med hänsyn till de samlade natur- och
kulturvärdena. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om de kan
ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas
natur- och kulturvärden. Turismen och friluftslivets
intressen ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. För området gäller riksintresset Gotlandskusten,
enligt 4 kap 4 § MB, där fritidsbebyggelse endast får
komma till stånd i form av kompletteringar till befintlig
bebyggelse. Om det finns särskilda skäl får dock annan fritidsbebyggelse komma tillstånd, företrädesvis
sådan som tillgodoser det rörliga friluftslivets behov
eller avser enkla fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna. För de särskilt utpekade områdena i
miljöbalkens 4 kapitel gäller att bestämmelserna inte
utgör hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller
det lokala näringslivet. Med lokalt näringsliv menas,
enligt lagstiftaren, tillväxt i befintliga näringsgrenar
eller tillkomst av nya verksamheter i en omfattning
som innebär att det finns tillräckligt med sysselsättningstillfällen för befolkningen.

Byggnadsnämnden gav den 22 september 2010 samhällsbyggnadsförvaltningen förnyat uppdrag att upprätta en detaljplan för Snäcks camping.
Kommunen och Snäck Camping AB, SCAB har träffat
ett arrendeavtal som bland annat innebär att SCAB
skall genomföra och svara för investeringar så att
campingens standard höjs till nivån 4 stjärnor enligt
svensk campingstandard och därtill innehålla 420
bäddar i stugor varav 110 skall kunna utnyttjas vintertid. Huvudinriktningen för campinganläggningen ska
vara familjecamping. Hela strand- och badplatsområdet skall avsättas som ett område dit allmänheten har
fritt tillträde. SCAB svarar för skötseln av hela området. Särskilt betydelsefullt är att allmänheten ges tillgång till toaletter och att badplatsområdet görs tillgängligt för rullstolsbundna. Strand- och badplatsområdet samt toaletter skall iordningställas efter de kriterier som gäller för Blå Flagg.
Som nämnts ovan har bygglov för tillfällig åtgärd för
så kallade villavagnar lämnats nere vid stranden. Enligt byggnadsnämndens beslut ska vagnarna vara
borttagna senast den 15 maj 2015. Beslutet om bygglov är överklagat. Då detaljplan saknas för området
har byggnadsnämnden i maj 2011 avslagit en ansökan om bygglov för 65 st stugor uppe i området. Detta
beslut har överklagats till länsstyrelsen av exploatören.

En zon på 500 meter från strandlinjen omfattas av
riksintresseområde för friluftslivet (3 kap 6 § MB). För
området gäller också riksintresse för naturvård (3 kap.
6 § MB). En mindre del av den norra delen av planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården (3
kap 6 § MB).
Snäcks camping berörs av det flygtrafikbuller som
orsakas av riksintresset Visby flygplats (3 kap 8 §
MB).

STRANDSKYDD, NATURRESERVAT, RÖDLISTADE ARTER
De delar av området som ligger inom 100 meter från
strandlinjen omfattas av strandskydd och naturreservat Gotlandskusten.
Vid den så kallade Laxrännan finns växten dikesskräppa, Rumex conglomeratus, en växt som finns på
den nationella rödlistan och där anges som starkt
hotad.
Flera andra rödlistade arter är tidigare funna i området.
2

i den fördjupade översiktsplanen för Norra Visby.
Detta planprogram och kommande detaljplan saknar
således stöd i kommunens översiktsplan.

ÖVERSIKTSPLANER
”Hela Visby”, fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025, antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14
anser att den fördjupade översiktsplanen för norra
Visby som antogs av kommunfullmäktige 1995-09-18
är aktuell och föreslås gälla i sin nuvarande omfattning. I planen anges Snäcks camping som rekreationsområde. Campingplatsen föreslås kunna expandera.

DETALJPLANER
Söder om området finns en detaljplan som medger
hotell och bostäder.
Miljökonsekvensbeskrivning
Genomförandet av planen bedöms medföra en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning
kommer därför att göras i samband med att detaljplanen arbetas fram.

Regeringsrätten fastslog i sin dom 2010-03-31 att
omfattningen och inriktningen på den utbyggnad som
den hävda detaljplanen gav utrymme för inte kunde
anses vara i överensstämmelse med vad som angavs

Utdrag ur plankarta fördjupad översiktsplan för Norra Visby,
antagen av kommunfullmäktige i Gotlands kommun 1995-09-18, § 237

3

PROGRAMFÖRSLAG, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Mark och vegetation
Natur
Området kännetecknas av den höga klintkusten där
klinten ofta är utbildad i avsatser med hyllor på olika
nivåer. En lång serie av strandvallar finns. Strax norr
om vändplatsen vid Snäckgärdsbaden har ett stort
berggrundsparti rasat ut från klinten. Bäckraviner och
källor finns vid Kohlens kvarn. Där växer bl. a den
rödlistade arten dikesskräppa. I området växer också
floristiskt intressanta arter som klippoxel, gotländsk
haverrot (rödlistad som Sårbar 2010) och finnoxel. De
tallar som finns i området växer relativt glest. Området
utgör ett mycket flitigt utnyttjat närrekreationsområde
men delar av området har under många år använts
som campingplats med affär, restaurang och minigolfbana. Delar av stranden utgör en populär badplats.
Naturmiljön och landskapet kommer att förändras när
ett stort antal uthyrningsstugor uppförs på strandvallarna. Klinten och bäckravinerna vid Kohlens kvarn
berörs inte av planförslaget. För att säkra naturområdena mellan bostadsområdet vid Snäck och Snäcks
camping och kommunens mark norr om campingplatsen föreslås dessa utgöra naturområden för all framtid. För att skydda fauna och flora längs den bäck som
rinner i kanten av campingplatsen föreslås en skyddszon på 10 meter, som i framtiden inte skall tillhöra
campingen.

Del av fornlämningsområdet med minigolfbana.

Geotekniska förhållanden
Området består av sand och grus direkt på kalkstensberget eller på ett moränlager på berg. Bedömd bergnivå varierar mellan nivåerna ca +32 meter i öster och
ca +4 meter i väster (på lågplatån mot Östersjön).
Rasrisk från klinten föreligger. Tre geotekniska utredningar finns. En är gjord av VIAK 1982, en av SGI
2004 och en av PentaCon 2005. VIAKs och SGIs
utredningar visar att det finns så stora rasrisker att
någon form av åtgärder behöver göras. Inom kommunen har tre alternativ diskuterats. 1. Sprängning. 2.
Förstärkning med hjälp av stödmurar, bultning och
skrotning. 3. Flyttning av gångvägen i den södra delen
och en permanent avspärrning av det farliga området.
Tekniska nämnden ska vidta nödvändiga åtgärder så
att riskerna försvinner.

Exploateringsgraden kommer att regleras i den kommande detaljplanen i vilken byggnadsnämnden också
kommer att ställa krav på stugornas fasadutformning,
så att byggnaderna inte ger ett intryck av att vara tillfälligt uppställda.

Bebyggelseområden
Bebyggelsen inom campingområdet är av yngre datum och utan något kulturhistoriskt intresse förutom
den gamla kalkugnen i nordost.
Föreslagen exploatering sker inom redan ianspråktagna områden.
Planen medger byggande av stugor, servicebyggnader, minigolfbana, restaurang, affär för campingens
och badgästernas behov och parkering för bad- och
campinggäster. Nere vid stranden och längs delar av
den bäck, som rinner genom området tillåts endast
uppställning av husvagnar, husbilar och tält. Mot angränsande fastigheter i norr föreslås en skyddszon
som inte får bebyggas och där camping inte är tillåten.
Se bifogad karta.

Fornlämningar
I skogen öster om infarten till campingen finns en
kalkugnsruin som är en lagskyddad fornlämning.
Nere på stranden vid minigolfbanan och ett område
norr och öster därom finns ett lagskyddat fornlämningsområde, Visby 30 i Riksantikvarieämbetets
fornminnesregister. Områdets nu kända utbredning
har markerats i planprogrammet. Eftersom platsen är
ett känt fornlämningsområde kan fler idag icke kända
fornlämningar påträffas. Inför en exploatering eller
grävningsarbeten i anslutning till fornlämningarna
krävs arkeologisk medverkan. En arkeologisk utredning med förslag till antikvarisk hantering daterad
februari 2006 har utförts av ArkeoDoc.
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Friytor
Grönplan
Söder och norr om campingplatsen finns stora friytor.
Den stig som går i genom campingen i den övre östra
delen och som förbinder naturreservatet Bergbetningen med Muramaris och naturreservatet Själsö ska
också i fortsättningen hållas öppen för allmänheten.

Vattenområden
Snäckviken hålls öppen för allmänt bad med de bryggor som erfordras för detta. Den rullstolsramp som går
ut i vattnet har kompletterats med en hårdgjord rullstolsväg upp mot restaurangen.

Badplatsen har lagts ut som allmän plats. Passage för
allmänheten ska hållas öppen norrut längs stranden
genom området där de så kallade villavagnarna står
för tillfället. Strandskyddet föreslås upphävas inom
den del av planområdet som är avsett för camping.

Badplatsen

Gator och trafik
Snäcks camping nås med bil från öster på befintlig
väg som ansluter till länsvägen. Badplatsen nås dels
över campingen dels längs stranden från Snäckgärdsvägen. Sommartid går det bussar till vändplatsen i slutet av Snäckgärdsvägen. Parkering för de
badande kommer att anordnas på campingen bredvid
dagens pool. Denna parkering kommer att vara avgiftsbelagd. Fri parkering på kommunal mark finns vid
Snäckgärdsvägens slut och uppe vid länsvägen.

Parkering vid länsvägen

Strövområden norr om campingen
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av marginell betydelse från naturvårdssynpunkt. Fastigheten kan enligt länsstyrelsens mening med hänsyn
till friluftslivets intressen anses som lämplig för den
föreslagna anläggningen.”

Störningar
Campingplatsen är lokaliserad till ett område, som är
påverkat av flygtrafikbuller. Stora delar av området
ligger inom ekvivalentnivån 55 dB(A) och maximalnivån 70 dB(A). Enligt Naturvårdverkets rapport till Regeringen 2003-08-14 bör riktvärdena för buller ses
som långsiktiga mål. Riktvärdena är inga rättsligt bindande normer, utan ska vara vägledande för bedömningar med hänsyn till lokala faktorer och särskilda
omständigheter i det enskilda fallet. Skillnader i tilllämpningen av riktvärdena kommer därför till en början att förekomma. En utgångspunkt bör emellertid
vara att riktvärdena bör klaras när ett nytt friluftsområde eller parkområde ska etableras samt vid nybyggnad av arbetslokaler. Vid nybyggnad och väsentlig
ombyggnad av trafikinfrastruktur bör riktvärdena innehållas så långt det är tekniskt och ekonomiskt rimligt.
Då Snäcks camping redan är etablerad, riktvärdena
endast är vägledande, Riksdagen inte har antagit
riktvärdena och campingen med stugbyn inte är någon av de områdestyper som Naturvårdsverket nämner i sin rapport (arbetslokaler, friluftsområde eller
parker och andra rekreationsytor i tätorter) bör Snäcks
camping kunna utvecklas. Riksdagen antog i mars
1997, i anslutning till behandling av propositionen”
Infrastrukturinriktning för framtida transporter” (prop.
1996/97:53), långsiktiga riktvärden för trafikbuller.
Dessa riktvärden gäller för nybyggnation av bostadsbebyggelse (ej uthyrningsstugor) eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur.

Då allmänheten kan passera hela området nere vid
stranden och ingen påtaglig skada på något riksintresse kan konstateras bör strandskyddet kunna upphävas inom de delar av planprogrammet som föreslås
för camping (tält, husvagnar och husbilar), och som
tidigare använts för husvagnscamping och restaurangändamål utan att några ytterligare inskränkningar
för allmänhetens tillgänglighet upplevs utöver de som
funnits i många år.
Eventuell påtaglig skada på riksintressen
Utvecklingen enligt programmet bedöms inte påtagligt
skada något riksintresse. Riksintressen enligt 3 och 4
kap miljöbalken beaktas.
De avvägningar som främst gjorts för att beakta riksintressena är:
MB 4 kap 2 och 4 §§. Bestämmelserna i 1 § första
stycket 2 och i 2-6 §§ utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet.
Då föreslaget planprogram innebär en utveckling av
tätorten Visby och det lokala näringslivet och dessutom tillgodoser det rörliga friluftslivets behov genom att
ett bra boende för turister åstadkoms innebär den
förslagna exploateringen att ingen påtaglig skada
uppkommer. Tvärtom förstärks de intressen som MB
4 kap ska värna om.

I syfte att konkretisera riktvärdena har Naturvårdsverket fått Regeringens uppdrag att i samråd med Trafikverket och Boverket utveckla definitionerna av riktvärden för buller av de olika trafikslagen så att de blir mer
jämförbara. Uppdraget redovisades i december 2001 i
rapporten ”Riktvärden för trafikbuller vid nyanläggning
eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur förslag till
utveckling av definitioner”. I denna rapport föreslår
Naturvårdverket riktlinjer för bostäder för permanentboende, fritidshus, vård- och undervisningslokaler.
Uthyrningsstugor nämns inte.

MB 3 kap 6 § (friluftslivet). Riksintresset har sitt största värde i sandstranden och övriga strandpartier samt
anslående utblickar från Korpklint och andra öppnare
klintpartier.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Vatten- och avloppet är anslutet till det kommunala
nätet.

KONSEKVENSER
Strandskydd och naturreservatet Gotlandskusten
År 2005 beviljade länsstyrelsen strandskyddsdispens
och tillstånd enligt föreskrifterna i förordnandet naturreservatet Gotlandskusten för uppförande av 45 st så
kallade villavagnar. Skälen var följande: ”Den aktuella
fastigheten används i dag främst för campingändamål.
I anslutning till campingplatsen finns en badplats. På
anläggningen, inom strandskyddat område och det
förordnade naturreservatet Gotlandskusten, finns en
restaurangbyggnad etablerad. Området som helhet är
ett populärt strövområde för allmänheten. Eftersom
fastigheten utnyttjas för campingändamål är området

Utsikt från Korpklint

Samtliga klintpartier ligger utanför planprogrammet
eller ligger skyddade inom föreslagna naturområden.
Samtliga strandpartier ligger också utanför planprogrammet eller till större delen skyddade inom naturmark som utgör allmän platsmark. Den del inom
stranden där de så kallade villavagnarna tillfälligt står
uppställda och som förslås avsättas för camping har
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under många år använts som husvagnscamping. En
exploatering i denna mindre del kan inte utgöra en
påtaglig skada på riksintresset. Området berörs av
buller från Visby flygplats. Detta innebär att området
är mindre lämpligt att nyttja för det rörliga friluftslivet
där naturupplevelsen och kravet på tystnad är väsentliga faktorer. Riksintresset Visby flygplats kan sägas
ha fått företräde framför friluftslivets intressen.

havet har av länsstyrelsen bedömts inte orsaka någon
skada på havsöringen. Med detta kan konstateras att
ingen påtaglig skada på riksintresset kommer att ske.

MB 3 kap 6 § (naturvården). De värden riksintresset
ska skydda kan anges till klinten, strandvallar och
flora knutna till dessa miljöer. Företeelser i klinten som
källutflöden med raviner är en del i detta riksintresse.
Bäckarna har varit en del av en kvarnmiljö. Vid den
bäck som rinner genom campingområdet finns växten
dikesskräppa. En växt som finns på den nationella
rödlistan och där anges som starkt hotad. Flera andra
rödlistade arter är tidigare funna i området. Fina
strandvallar finns i området mellan Korpklint och Kolens kvarn.

Klintkusten norr om campingen

Bilder av Laxrännan med växtmiljön för dikesskräppan.
Skyddas mot exploatering.

Del av Klintkusten söder om campingen

Klintkanterna berörs inte av kommande exploatering.
På vissa delar av strandvallarna byggs det hus men
eftersom schaktning endast sker i begränsad skala
lämnas vallarna orörda. Längs Laxrännan som går
genom campingområdet och Kvarnrännan norr om
området föreslås en 10 m bredd skyddszon (naturmark) för att skydda dikesskräppa och lekande havsöring. Den kulvertering som gjorts av bäcken närmast
7

MB 3 kap 6 § (kulturmiljövården). Riksintresset för
kulturmiljövården som omfattar kvarnmiljön norr om
campingen och begränsas av bäckravinen genom
campingområdet ligger dels inom föreslagen naturmark, dels helt utanför planområdet. Riksintresset
påverkas inte fysiskt av föreslagen exploatering och
någon påtaglig skada sker inte.

Kvarnrännan

MB 3 kap 8 § (riksintresset Visby flygplats). Då planområdet avser en exploatering för camping och uthyrningsstugor för endast kortvarigt boende (där riktvärden för störande buller saknas.Se under tidigare rubrik störningar) bedöms dessa åtgärder inte kunna ge
någon påtaglig skada på riksintresset Visby flygplats.
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Plankarta tillhörande planprogram tör
Visby Snäckgärdet 1:28 m fl (Snäck camping),

TECKENFÖRKLARING
Område för camping och teller uthyrningstugor

godkänd av BN 2012-02-09

Område som inte får bebyggas och där endast camping
är tillåten (tält, husvagnar och husbilar)
_

Naturmark som är tillgänglig för allmänheten
Område för service, restaurang, butik
Fornlämningsområde som inte får bebyggas

_

Bryggor kan få byggas efter särskild prövning

_

Parkering för allmänheten
Gångväg för allmänheten
Mark som inte fär bebyggas och där camping
inte är tillåten
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Handlingar till

Ärende 8

Köpekontrakt och exploateringsavtal,
Visby Kransborren 1
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-03-30, § 75
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-03-07

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-03-30

RS § 75

Köpekontrakt och exploateringsavtal, Visby
Kransborren 1

RS 2017/155
AU § 91

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige

Exploatörens upprättade genomförandeplan avseende projektet godkänns.
 Exploateringsavtal med K-lokko Skogen AB godkänns.
 Köpekontrakt avseende försäljning av Visby Kransborren 1 till K-lokko Skogen
AB för en köpeskilling av 8 050 000 kronor godkänns.


Jäv
Peter Wennblad (M) anmälde jäv och lämnade sammanträdesrummet. Ulf Klasson
(L) går in som ersättare i ärendet.
Reservation
Isabel Enström (MP) och Stefaan De Maecker (MP) reserverar sig mot beslutet.

Fastigheten Visby Kransborren 1 omfattas av en detaljplan från 2009 i vilken
möjliggör för byggande av hotell och kontor. Under 2015 genomfördes en
konkurrensutsatt försäljningsprocess som vanns av Österleds Fastighets AB (nu
under benämning K-lokko Skogen AB). Anbudet uppfyllde uppställda krav och
överenskommen köpeskilling uppgick till 8 050 000 kronor. Regionstyrelsen
beslutade 2016-02-04 (RS§14) att teckna markanvisningsavtal gällande Visby
Kransborren 1, med det bolag varmed exploatören avsåg att genomföra projektet,
Kokkolokko AB. Bolagsverket godkände inte det namn som exploatören valt på det
nya bolaget, det ändrades därför efter regionstyrelsens beslut till K-lokko Skogen AB
(med samma organisationsnummer).
Exploatören har nu för avsikt att genomföra det föreslagna hotellprojektet och
Region Gotland har därför tagit fram exploateringsavtal och köpekontrakt.
Exploatören har i enlighet med uppställda krav redovisat sina intentioner i form av
en undertecknad genomförandeplan.
Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak följande:
- Avtalet gäller under förutsättning att regionfullmäktige godkänner detsamma.
- Detaljplanen för den aktuella tomten medger byggande hotell- och kontorsanläggning. Exploateringen avser byggande av hotell i enlighet med anbudsförslag
lämnat av exploatören i samband med tävlingen, samt i enlighet med den undertecknade genomförandeplan som exploatören har inkommit med.
- Total köpeskilling uppgår till 8 050 000 kronor och priset ligger fast till
2018-02-03 och ska därefter, om fastighetsaffären inte har genomförts, räknas upp
med därför avsett indextal.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-03-30

RS § 75 forts
RS 2017/155

- Exploatören har att följa den genomförandeplan som denne redovisat när det
gäller projektets genomförande och ändamål.
- Exploatören svarar för samtliga med projektet förenade kostnader såsom,
geoteknisk undersökning, ev sanering och anslutningskostnad till VA-nätet.
Köpekontraktet reglerar i huvudsak följande:
- Köpeskillingen uppgår till 8 050 000 kronor.
- Tillträde sker 2017-06-15. Förtida tillträde kan ske mot erläggande av handpenning om 10% av köpeskillingen.
- Samtliga med köpet förenade kostnader betalas av köparen.
- Inom två år från tillträdesdagen ska en byggnad till ett värde av minst 6 600 000
kronor vara uppförd. I annat fall ska köpet återgå med samma köpeskilling.
- Om byggnad uppförts inom två år från tillträdesdagen men för annat ändamål än
hotell- och kontorsverksamhet, ska köparen erlägga ett vite om 5 450 000 kronor.
- Köparen får inte överlåta fastigheten innan villkor ovan fullgjorts eller vite erlagts.
- Köparen får överlåta fastigheten inom specificerad koncern/er under förutsättning att samtliga villkor övertas.
- Köpekontraktet villkoras av att regionfullmäktige godkänner detsamma samt att
bygglov erhålls för hotellverksamhet.
I villkoren för köpekontraktet ligger att bygglov för hotell ska vara beslutat innan
överlåtelse sker. Dessutom villkoras att en byggnad till ett visst värde ska vara
uppförd inom en tvåårsperiod från tillträdet, annars har regionen möjlighet att låta
köpet återgå på oförändrade villkor. Om en byggnad uppförts ska denna vara avsedd
för ändamålet hotell- och/eller kontorsverksamhet, i annat fall utgår ett vitesbelopp.
Som ytterligare trygghet för ett genomförande finns villkor om att exploatören inte
får överlåta fastigheten, annat än till i förväg godkänd part och inkluderande samtliga
avtalsvillkor, innan krav på uppförd byggnad med hotellverksamhet uppfyllts eller
vite erlagts.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att utformningen av köpekontrakt och
exploateringsavtal tillsammans med den genomförandeplan som exploatören tagit
fram, ger goda förutsättningar och trygghet för ett genomförande av projektet i
enlighet med detaljplanens ambitioner och regionstyrelsens beslut om markanvisning
från 2016-02-04. Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna
föreliggande köpekontrakt, exploateringsavtal och genomförandeplan, för fastställelse
i regionfullmäktige.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-03-30

RS § 75 forts
RS 2017/155
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-03-07
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Isabel Enström (MP) yrkar, med instämmande av Brittis Benzler (V), avslag på
arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och Isabel Enströms avslagsyrkande
och finner att arbetsutskottets förslag vinner bifall.
Reservation inlämnad av Isabel Enström (MP) och Stefaan De Maecker (MP).
”Vi reserverar oss mot regionstyrelsens beslut 20170330 om köpekontrakt och
exploateringsavtal för Visby Kransborren 1 med syftet att området skall bebyggas
med hotell. Miljöpartiet har sedan 2008 motsatt sig dessa planer då vi anser att det är
viktigare att utveckla en god bebyggd miljö där vi tar tillvara på de grönområden som
finns och säkerställer att såväl barn som vuxna har grönområden att leka och
promenera i.
Kokkolokkoskogen är en grön fristad som många har glädje av mitt i ett i övrigt
exploaterat område. För barnen på de fyra förskolor som finns i närheten är skogen
viktig. Två förskolor använder skogen i princip dagligen och personal vittnar om
betydelsen av den kreativa lek som skogen möjliggör.
Undan för undan bebyggs Visbys grönområden och inga nya grönområden tillskapas.
Detta är en samhällsplanering som vi inte kan ställa oss bakom.”

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2017/155
7 mars 2017

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Visby Kransborren 1, exploateringsavtal och köpekontrakt med
K-lokko Skogen AB
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att
-

godkänna exploatörens upprättade genomförandeplan avseende projektet

-

godkänna exploateringsavtal med K-lokko Skogen AB

-

godkänna köpekontrakt avseende försäljning av Visby Kransborren 1 till
K-lokko Skogen AB för en köpeskilling av 8 050 000 kronor

Sammanfattning

Fastigheten Visby Kransborren 1 omfattas av en detaljplan från 2009 i vilken
möjliggör för byggande av hotell och kontor. Under 2015 genomfördes en
konkurrensutsatt försäljningsprocess som vanns av Österleds Fastighets AB (nu
under benämning K-lokko Skogen AB). Anbudet uppfyllde uppställda krav och
överenskommen köpeskilling uppgick till 8 050 000 kronor. Regionstyrelsen
beslutade 2016-02-04 (RS§14) att teckna markanvisningsavtal gällande Visby
Kransborren 1, med det bolag varmed exploatören avsåg att genomföra projektet,
Kokkolokko AB. Bolagsverket godkände inte det namn som exploatören valt på det
nya bolaget, det ändrades därför efter regionstyrelsens beslut till K-lokko Skogen AB
(med samma organisationsnummer).
Exploatören har nu för avsikt att genomföra det föreslagna hotellprojektet och
Region Gotland har därför tagit fram exploateringsavtal och köpekontrakt.
Exploatören har i enlighet med uppställda krav redovisat sina intentioner i form av
en undertecknad genomförandeplan (bilaga 3).
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Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak följande:
-

Avtalet gäller under förutsättning att regionfullmäktige godkänner detsamma

-

Detaljplanen för den aktuella tomten medger byggande hotell- och
kontorsanläggning. Exploateringen avser byggande av hotell i enlighet med
anbudsförslag lämnat av exploatören i samband med tävlingen, samt i
enlighet med den undertecknade genomförandeplan som exploatören har
inkommit med.

-

Total köpeskilling uppgår till 8 050 000 kronor och priset ligger fast till 201802-03 och ska därefter, om fastighetsaffären inte har genomförts, räknas upp
med därför avsett indextal.

-

Exploatören har att följa den genomförandeplan som denne redovisat när det
gäller projektets genomförande och ändamål.

-

Exploatören svarar för samtliga med projektet förenade kostnader såsom,
geoteknisk undersökning, ev sanering och anslutningskostnad till VA-nätet.

Köpekontraktet reglerar i huvudsak följande:
- Köpeskillingen uppgår till 8 050 000 kronor.
-

Tillträde sker 2017-06-15. Förtida tillträde kan ske mot erläggande av
handpenning om 10% av köpeskillingen.

-

Samtliga med köpet förenade kostnader betalas av köparen.

-

Inom två år från tillträdesdagen ska en byggnad till ett värde av minst
6 600 000 kronor vara uppförd. I annat fall ska köpet återgå med samma
köpeskilling.

-

Om byggnad uppförts inom två år från tillträdesdagen men för annat
ändamål än hotell- och kontorsverksamhet, ska köparen erlägga ett vite om
5 450 000 kronor.

-

Köparen får inte överlåta fastigheten innan villkor ovan fullgjorts eller vite
erlagts.

-

Köparen får överlåta fastigheten inom specificerad koncern/er under
förutsättning att samtliga villkor övertas.

-

Köpekontraktet villkoras av att regionfullmäktige godkänner detsamma samt
att bygglov erhålls för hotellverksamhet.

Bedömning

I villkoren för köpekontraktet ligger att bygglov för hotell ska vara beslutat innan
överlåtelse sker. Dessutom villkoras att en byggnad till ett visst värde ska vara
uppförd inom en tvåårsperiod från tillträdet, annars har regionen möjlighet att låta
köpet återgå på oförändrade villkor. Om en byggnad uppförts ska denna vara avsedd
för ändamålet hotell- och/eller kontorsverksamhet, i annat fall utgår ett vitesbelopp.
Som ytterligare trygghet för ett genomförande finns villkor om att exploatören inte
får överlåta fastigheten, annat än till i förväg godkänd part och inkluderande samtliga
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/155

avtalsvillkor, innan krav på uppförd byggnad med hotellverksamhet uppfyllts eller
vite erlagts.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att utformningen av köpekontrakt och
exploateringsavtal tillsammans med den genomförandeplan som exploatören tagit
fram, ger goda förutsättningar och trygghet för ett genomförande av projektet i
enlighet med detaljplanens ambitioner och regionstyrelsens beslut om markanvisning
från 2016-02-04. Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna
föreliggande köpekontrakt, exploateringsavtal och genomförandeplan, för fastställelse
i regionfullmäktige.

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Exploateringsavtal
Bilaga 2. Köpekontrakt
Bilaga 3. Genomförandeplan
Bilaga 4. Regionstyrelsens beslut 2016-02-04
Bilaga 5. Markanvisningsavtal tecknat 2016
Bilaga 6. Skisser till genomförandeplan
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF, mark- och stadsmiljö
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EXPLOATERINGSAVTAL
Mellan Region Gotland, org. nr. 212000-0803, nedan kallad regionen, och
K-lokko Skogen AB, org. Nr 559033-1608, nedan kallad exploatören, träffas
härmed följande avtal.

§1
Bakgrund

Till grund för avtalet ligger förslag till detaljplaneförslag för
Visby del av Hällarna 1:7 samt markanvisningsavtal av
den 8/12 2015 och 17/2 2016. Exploateringsområdet
motsvarar fastigheten Visby Kransborren 1,
fortsättningsvis kallad fastigheten, se kartbilaga.

Detta avtal gäller under förutsättning att
§2
Avtalets giltighet Regionfullmäktige godkänner detta avtal. Om denna
förutsättning icke uppfylls är detta avtal förfallet, varvid
vardera parterna ska bära sina egna kostnader, om ej
annat överenskommes.
§3
Bebyggelse

Gällande detaljplan möjliggör nybyggnation av hotell och
kontorsanläggning inom fastigheten. Exploateringen
avser anläggande av hotell i enlighet med detaljplanen
och med intentionerna med det anbudsförslag
exploatören lämnat och som legat till grund för
markanvisningsavtalet .

§4
Markförsäljning

Regionen ska till exploatören överlåta fastigheten Gotland
Visby Kransborren 1. För detta ska exploatören erlägga
en köpskilling om 8 050 00 kronor. Priset ligger fast t.o.m.
2018-02-03. Därefter ska det räknas upp med
konsumentprisindex med oktober 2014 som basmånad.
Köpeskillingen kan dock inte sättas till ett lägre belopp än
det ovan angivna.

§5
Genomförande

Exploatören ansvarar för genomförandet av detaljplanen
inom exploateringsområdet och svarar för samtliga
kostnader därför utom det som enligt detta avtal åligger
regionen.
Om för genomförande av exploateringsområdet erfordras
anpassning av omgivande anläggningar inom allmän
plats, t.ex. infart eller slänt, ska exploatören ombesörja
och bekosta detta efter redovisning för regionen och
inhämtande av regionens medgivande i varje fall.
Arbetena ska utföras i kvalitetsnivå med till
exploateringsområdet direkt anslutande anläggningar på
sätt som överenskommes med regionen.

Exploateringsavtal Gotland Visby Kransborren 1

§6
Genomförandeplan

Exploatören har tagit fram en genomförandeplan med
vilken biläggs detta avtal (se bilaga 1).
Genomförandeplanen redovisar planeringen av hela
exploateringen, såväl i text som tidsmässigt inklusive
etappindelning, byggplaneringsprocess, bedömd
byggstart och genomförandet av exploateringen i övrigt
redovisas.

§7
Undersökningar

En översiktlig geoteknisk utredning har gjorts.
Exploatören utför och bekostar geotekniska
undersökningar liksom samtliga övriga eventuella
undersökningar och åtgärder nödvändiga för
exploateringens genomförande som t ex arkeologiska
undersökningar, marksaneringsundersökningar och
marksaneringsåtgärder.

Regionen svarar för iordningställande av förbindelsepunkt
§8
Vatten, spill- och i fastighetsgräns för regionala vatten-, spill- och
dagvattenledningar.
dagvatten
Vid anslutning till det regionala VA-nätet ska
anläggningsavgift betalas till regionen enligt då gällande
VA-taxa.
Från eventuellt källarplan måste spillvattnet pumpas.
Detta ska bekostas och utföras av exploatören efter
anvisningar från tekniska förvaltningens driftavdelning.
Anslutning av dränerings- och dagvatten till
spillvattennätet är ej tillåtet.
§9
VA-servitut

Exploatören är medveten om att det längsmed
fastighetens nordöstra gräns ligger befintliga vattenspillvatten- och dagvattenledningar tillhöriga regionen.
Den fortsatta rätten att ha ledningarna där har säkrats
genom servitut och u-område i detaljplanen. Ett exemplar
av servitutsavtalet ska överlämnas till exploatören.

§10
Anläggningsarbete

Exploatören ombesörjer att framdragande av erforderliga
ledningar för elektricitet och kommunikation inom
exploateringsområdet kommer till stånd.

§11
Telekabel

En befintlig telekabel går tvärs över fastigheten i
nordostlig riktning, (se kartbilagan). Denna kommer att tas
ur bruk innan exploatören tillträder fastigheten men
kommer att lämnas kvar i marken och övertas av
exploatören såsom fastighetstillbehör.
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§12
Oljeledning

På grund av den oljeledning som ligger strax utanför
exploateringsområdets nordvästra gräns får inget
källarplan uppföras i den del av området som i
detaljplaneförslaget är betecknat b1.
För planens genomförande ska räddningsverkets
anvisningar i sitt yttrande av den 6 mars 2008 beträffande
skyddsavstånd mm för försvarets oljeledning följas
(”Etableringsutredning för hotellverksamhet avseende
risker Visby Hällarna 1:7 Region Gotland”, bilaga 2). Detta
innebär bl.a.:


att exploatören ansvarar för att rörgraven plus en
korridor på 3 meter på vardera sidan avgränsas
fysiskt under byggtiden, så att ingen byggtrafik eller
annan punktbelastning, byggupplag eller liknande
får förekomma över, på eller längs med
ledningarnas sträckning.



att inga spettnings-/spontnings- eller
sprängningsarbeten får förekomma inom 25 meter
från rörgraven. Detta krav innefattar också
anläggande av pool, om den ska försänkas i mark.
Vid annat markarbete inom 25 från rörgravskanten
bör särskilda åtgärder vidtas för att förhindra att
skador på rörledningen uppstår.

 att inga grävarbeten får förekomma i anslutning till
rörgraven.
Den befintliga väg som går över och längsmed
oljeledningen ska genom regionens försorg med fysiska
hinder framöver hållas stängd för fordonstrafik.
§13
Överlåtelse

Detta avtal får av exploatören inte överlåtas på annan
utan regionens godkännande. Om så ändå sker har
regionen rätt att av exploatören utkräva de merkostnader
som regionen åsamkas vid ett genomförande av
detaljplanen
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Visby den / 2017
För K-lokko Skogen AB

……………………………………

………………………………….

Visby den / 2017
För Region Gotland:

……………………………………
Björn Jansson

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

Mellan Region Gotland, org. nr. 212000-0803, nedan kallad regionen, och K-lokko
Skogen AB, org. nr 559033-1608, nedan kallad köparen, har följande avtal träffats.

§1
Handlingar

Till grund för avtalet ligger detaljplan för Visby, del av Hällarna
1:7 och markanvisningsavtal av den 8/12 2015 och 17/2 2016.
Parallellt med detta köpeavtal upprättas även ett
exploateringsavtal.

§2
Överlåtelse,
köpeskilling

Regionen överlåter till köparen fastigheten Gotland Visby
Kransborren 1.
För fastigheten ska köparen till regionen betala en köpeskilling
av ÅTTAMILJONERFEMTIOTUSEN / 8 050 000 KRONOR.

§3
Tillträde

Fastigheten överlåtes i befintligt skick med tillträde 2017-06-15.
Om köparen önskar tillträde till fastigheten före det formella
tillträdet har denne att betala 10% såsom handpenning senast
samma dag som överenskommelse om förtida tillträde.

§4
Köpeskillingen ska betalas senast vid tillträdesdagen.
Köpeskillingens
erläggande
Köpeskillingen betalas till Region Gotland utan anmodan på
bankgirokonto 339 - 8328, med angivande av vad betalningen
avser. Betalas inte köpeskillingen utgår dröjsmålsränta enligt
gällande regler för dröjsmålsränta.
§5
Hävning av köp

I det fall köparen på tillträdesdagen inte betalar köpeskillingen
och inte vidtar rättelse efter begäran därom har regionen rätt att
häva köpet. Har handpenning utgått enligt §3, andra stycket, har
regionen rätt att behålla handpenningen som skadestånd.

§6
Köpebrev och
lagfart

Så snart köpeskillingen erlagts i sin helhet överlämnar regionen
till köparen kvitterat köpebrev.
Köparen får inte söka lagfart förrän köpebrev har upprättats.

§7
Genomförandeoch kostnadsansvar

Köparen har ett genomförande- och kostnadsansvar för
genomförande av detaljplanen inom det område som
överlåtes. Köparen förbinder sig att genomföra detaljplanen
inom det överlåtna området.

§8
Skatter, övriga
avgifter m m

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

Köpekontrakt för Gotland Visby Kransborren 1
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§9
Inteckningar

Fastigheten överlåtes fri från penninginteckningar.

§10
Fastighetens
skick

Köparen har noga besiktigat fastigheten och godtar dess skick
och avstår härmed, med bindande verkan, från alla anspråk
mot regionen på grund av fel eller brister på fastigheten, även
om dessa skulle vara att anse som dolda fel enligt 4 kap 19 §
jordabalken.

§11
Nyttjanderätter
och servitut

Fastigheten omfattas inte av andra inskrivna rättigheter o dyl än
vad som framgår av det officiella fastighetsregistret.

§12
Telekabel

En befintlig telekabel går tvärs över fastigheten i nordostlig
riktning. Denna kommer att tas ur bruk innan exploatören
tillträder fastigheten men kommer att lämnas kvar i marken och
övertas av exploatören såsom fastighetstillbehör.

§13
Kostnader för
ägareövergången

De med köpet förenade lagfarts-, inskrivnings- och
inteckningskostnaderna samt övriga med köpet förenade
kostnader betalas av köparen.

§14
Byggnadsskyldighet och
vite

På fastigheten ska inom två år från tillträdesdagen en byggnad
till ett värde om minst 6 600 000 kronor ha uppförts. Om detta
villkor inte uppfylls ska köpet återgå med samma köpeskilling.
Parterna ska bära sina egna kostnader. Tidpunkten kan flyttas
fram om köparen visar att förseningen inte beror på denne.
Fastigheten ska vid återköp återställas i ursprungligt skick om
regionen så begär.
Om byggnad är uppförd inom två år från tillträdesdagen men för
annat ändamål än hotell- och kontorsverksamhet åligger det
köparen att till regionen erlägga ett vite av 5 450 000 kronor.
Vitet kan jämkas eller flyttas fram, om köparen visar att
förseningen inte beror på denne.

§15
Överlåtelseförbud

Köparna får inte överlåta fastigheten innan
byggnadsskyldigheten enligt pkt 14 har fullgjorts, om inte
regionstyrelsen beslutar annat. Under förutsättning att
tillträdande ägare övertar exploateringsavtal och samtliga villkor
enligt detta avtal ska dock regionstyrelsen godta överlåtelse
inom koncernerna Ihre Fastigheter Gotland AB, org. nr. 5567567481, som moderbolag, eller Nikids AB, org. nr. 556866-7785,
som moderbolag.

Köpekontrakt för Gotland Visby Kransborren 1
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§16
Villkor

Detta avtal gäller under förutsättning att detsamma godkänns av
fullmäktige för Region Gotland och att bygglov erhålles för
hotellverksamhet. Om denna förutsättning icke uppfylls är detta
avtal förfallet, varvid vardera parten skall bära sina egna
kostnader, och erlagd köpeskilling återbetalas till köparen om ej
annat överenskommes.

§17
Övrigt

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

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

Visby den

/

2017

För K-lokko Skogen AB

……………………………………

………………………………….

……………………………………

………………………………….

namnförtydligande

namnförtydligande

Visby den / 2017
För Region Gotland:

……………………………………
Björn Jansson

………………………………….
Peter Lindvall

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

………………………………….

………………………………….

……………………………………

………………………………….

namnförtydligande

namnförtydligande

Ge nomförandeplan kransborren 1

20 17-01-15

I enlighet med markanvisningsavta l mellan Region Gotland org nr 212000-0803 nedan kallad
regionen och K-Iokko skogen AB 559033 -1608 nedan kallad Bolaget upprättas härmed följande
ge nomförandeplan:

Bolaget avse r at t uppföra ett hotell med 93-99 rum och en selVice/ kontorsbyggnad inkl käll are på ca
650 kvm. Hela projektet beskrivs och gesta lta s vä l i redan inlämnad bygglovsa nsökan 2017-01-11
vilket får gälla som gest altningsprogram och bifogas denna ge nomförandeplan.
Planerad byggstart är vå ren sommaren 2017 eller så snart alla myndighet s ti llstånd är på plats
in klusive bygglov. Bolaget planerar att bygga de tre huskropparna längst söderut längs med söderväg
i et app ett dessa skall va ra klara och tas i bruk till Almedalsveckan 20 18. Rest erande två huskroppa r
närmast guteväge n påbö rjas grund mässigt om möjligt samt idigt med de första t re husk ropparna,
men byggnaderna färd igstä lls inte förrän till vå ren 2019. Denna etapp indelning pga att det är svå rt
för nybergs entreprenad som är tilltänkt bygga re att bygga ett så sto rt proj ekt på så kort tid som det
annars skulle bli.
Inom koncern bedrivs uthyrn ing i dagsläget av ca 700 bäddar så bred kompetens och först åelse för
den gotländska ma r knaden finns. Vi utesluter inte att hyra ut hela anläggninge n t ill en extern hotell
opera tör diskussioner pågå r, vi är heller inte främm ande för att sköta driften av hot ellet sj älva.
I enlighet med projekt ko lgå rde n kommer byggnation ske med kvalite och driftsekonom i i åt anke.
genom smarta materieJva l kommer byggnaderna få en god driftsekonomi, fi n ut formn ing, bra utifrån
bra ndklasser och lj ud. Rum kommer att hålla en högstandard såväl byggtekniskt som arkit ekton iskt
och inventarier .
Visby 20 17-01 -15

J han Gate
K-Iokko Skogen AB

Regionstyrelsen 2016-02-04

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-01-19

Rs § 14
Au § 15

Markanvisningsavtal Visby Kransborren 1
RS 2013/727

- Ledningskontoret 2016-01-11

Regionstyrelsens beslut


Regionstyrelsen beslutar att teckna föreliggande markanvisningsavtal med
Kokkolokko AB, orgnr 559033-1608, gällande Visby Kransborren 1.

Reservation

Isabel Enström (MP), Stefaan De Maecker (MP) och Brittis Benzler (V) reserverar sig mot
beslutet. Isabel Enström (MP) och Stefaan De Maecker (MP) meddelar att de avser att
komma in med en skriftlig reservation före justeringen.

Fastigheten Visby Kransborren 1 omfattas av en detaljplan från 2009 i vilken möjliggörs
för byggande av hotell och kontor. Ledningskontoret har tillsammans med teknikförvaltningen låtit genomföra en konkurrensutsatt försäljningsprocess. Inom den
fastställda tiden hade endast ett anbud inkommit, lämnat av Österleds Fastighets AB.
Anbudet uppfyller uppställda krav och uppgår till 8 050 000 kronor. Ledningskontoret
anser att Österleds Fastighets AB:s förslag till hotellbyggnad ska bedömas som positivt
och att det väl uppfyller uppställda krav och detaljplanens intentioner.
Regionstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet 2015-12-08 till ledningskontoret
med uppdraget att på ett tydligare sätt klargöra förutsättningar för genomförandet. När
det gäller genomförandet av detaljplanen vill ledningskontoret nu förtydliga de avsikter
som finns när det gäller framtida trafiklösning för hörnet Visborgsgatan – Gutevägen.
En framtida ombyggnad av denna trafikplats är inte avhängig en exploatering av hotelltomten, det bedöms inte att antalet fordon kommer att öka i någon nämnvärd
omfattning med ett hotell på tomten. Däremot finns det redan i nuläget trafiksäkerhetsmässiga skäl att genomföra detaljplanens ambitioner i denna punkt. Därför anser
ledningskontoret att det vore lämpligt att tekniska nämnden påbörjar en mer detaljerad
studie kring hur en ombyggnad av trafikplatsen kan ske och att denna med fördel
kopplas till genomförandet av hotellprojektet då också del av den kommande köpeskillingen kan användas till att finansiera åtgärderna. I nuläget tecknas ett markanvisningsavtal, med avsikt att senare följas av exploateringsavtal och köpeavtal.

forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionstyrelsen 2016-02-04

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-01-19

Rs § 14 forts
Au § 15

Det vore därför önskvärt att tekniska nämnden till det senare skede, när dessa båda
senare avtal ska tecknas, har gjort en mer detaljerad studie kring nödvändiga
trafikåtgärder på platsen.
Med dessa förtydliganden som besvarar arbetsutskottets återremiss föreslår ledningskontoret att regionstyrelsen godkänner upprättat markanvisningsavtal gällande
fastigheten Visby Kransborren 1. Avtalet ger exploatören rätt att under kommande två
år utveckla sitt förslag avseende uppförande av hotellbyggnad inom aktuell fastighet. Vid
kommande försäljning av fastigheten har priset bestämts till 8 050 000 kronor, vilket
ligger fast i två år från regionstyrelsens beslut.
Arbetsutskottet begärde ytterligare komplettering kring detaljplan samt hur dagvattenfrågan hanteras och överlämnade ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Exploateringsstrateg Anders Lindholm föredrar ärendet vid regionstyrelsens
sammanträde och redovisar ytterligare information enligt uppdrag.
Yrkande

Ordförande yrkar bifall till ledningskontorets förslag. Lars Thomsson (C), Simon Härenstam
(M) och Johan Thomasson (L) instämmer i yrkandet.
Isabel Enström (MP) yrkar avslag till ledningskontorets förslag. Brittis Benzler (V)
instämmer i detta yrkande.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och Isabel Enströms yrkande och finner
att eget yrkande vunnit bifall. Omröstning begärs. Ja-röst till eget yrkande och nej-röst
till Isabel Enströms yrkande. Omröstningsresultat ger 12 ja-röster: Meit Fohlin(S), Leif
Dahlby (S), Tommy Gardell (S), Johnny Wiberg (S), Bibbi Olsson (C), Lars Thomsson (C), Stefan
Nypelius (C), Simon Härenstam (M), Anna Hrdlicka (M), Lena Celion (M), Johan Thomasson (L)
och Björn Jansson (S), samt 3 nej-röster: Stefaan De Maecker (MP), Isabel Enström (MP) och
Brittis Benzler (V). Regionstyrelsen bifaller alltså ordförandes yrkande om bifall till
ledningskontorets förslag.
Expedieras:

Ledningskontoret - samhällsbyggnadsenheten
Anm:
Reservation bifogas protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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MARKANVISNINGSAVTAL
Mellan Region Gotland, org. nr. 212000-0803, nedan kallad regionen, och
Startplattan 468756 aktiebolag (under namnändring till Kokkolokko AB), org. nr.
559033-1608, nedan kallad Bolaget, har följande avtal träffats:
§1 Anvisning

§2 Planering

§3 Exploatering

Regionen anvisar fastigheten Gotland Visby
Kransborren 1 för en tid t o m två (2) år efter beslut i
regionstyrelsen om godkännande av detta avtal. Inom
denna tid ska bebyggelse i enlighet med gällande
detaljplan ha påbörjats och avtal om genomförande
enligt §3 liksom köpehandling enligt §5 ha upprättats.

För området finns antagen och laga kraftvunnen
detaljplan. Detaljplanen medger en byggrätt för hotell
och kontor på 1 500 kvm byggnadsarea i tre plan plus
källarplan för del av tomten.

Exploatören ska upprätta en genomförandeplan som
ska godkännas av regionen . Den ska avse en planering
av hela exploateringen där byggprocessen , uppförande
av byggnader och genomförande av exploateringen i
övrigt ska redovisas tidsmässigt och innehålla ett
gestaltningsprogram framtaget i dialog med regionen .
Parterna ska även upprätta ett exploateringsavtal som
ska reglera genomförandet av exploateringen av
området.

§ 4 Hållbarhet

Regionen förbereder för närvarande införandet av ett
internt krav på miljöcertifiering (tredjeparts) av
byggprojekt i egen regi. Regionen välkomnar därför ett
frivilligt bruk av miljöcertifiering eller motsvarande
miljöstandardhöjande system hos Byggherren .
Byggherren förbinder sig att i kommande exploateringsavtal genomföra de olika åtgärder som denne har
redovisat i det inlämnade förslaget för att uppnå
hållbarhet och som bl a har medfört att Regionen
anvisat marken.
Exploatören ikläder sig även ansvar för att genomföra
de åtgärder som redovisades av denne i inlämnat
förslag för markanvisning i hållbarhets- och
tillgänglighetssyfte.

§5 Förvärv

Parterna är överens om att Exploatören ska förvärva
fastigheten Gotland Visby Kransborren 1. För
fastigheten ska Exploatören betala en köpeskilling om
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8 050 000 kr (åttamiljonerfemtiotusen kronor).
Köpeskillingen inkluderar inte VA- och elanslutningar.
Priset ligger fast t o m två (2) år räknat från
regionstyrelsens beslut om anvisning enligt §1. Därefter
räknas detsamma upp i enlighet med utvecklingen för
konsumentprisindex med oktoberindex för 2014 som
basmånad.
§6 Genomförandeansvar

Exploatören har ett genomförande- och kostnadsansvar
för exploateringen.

En översiktlig geoteknisk utredning har gjorts i samband
med framtagandet av detaljplanen. Eventuella
ytterligare geotekniska undersökningar samt övriga
undersökningar som kan krävas i samband
genomförandet av detaljplanen åligger Exploatören.
Exploatören ansvarar för och bekostar eventuella
arkeologiska undersökningar och utgrävningar samt
eventuella marksaneringsundersökningar och
marksanering.
Regionen upprättar förbindelsepunkt för anslutning till
det regionala VA-nätet.
§7 Atertagande

§8 Förlängning

§9 Avbrutet
projekt

Parterna är överens om att om genomförandeplanen
inte följs och den planerade bebyggelsen inte har
påbörjats inom anvisad tid ska regionen ha rätt att återta
markanvisningen. För att bebyggelsen ska ha ansetts
påbörjats avses att grundläggningen för bebyggelsen är
påbörjad. Parterna är även överens om att regionen
även ska ha rätt att återta markanvisningen under den
tidsbegränsade perioden om det är uppenbart att
Exploatören inte avser eller förmår att genomföra
projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid
markanvisningen och i likhet med upprättad
genomförandeplan och detta avtal. Exploatören är
medveten om att återtagen markanvisning inte ger
denne någon rätt att få ersättning för nedlagda
kostnader.

Förlängning av markanvisningen kan medges under
förutsättning att förseningen inte beror på Exploatören,
exempelvis att den regionala handläggningen av olika
skäl fördröjer genomförandeprocessen .

Projekt som avbryts under genomförandeprocessen till
följd av myndighetsbeslut, regionalt beslut eller liknande
ger inte Exploatören rätt till ny markanvisning som
kompensation. Vid sådana beslut utgår ersättning

3(3)

endast i de fall när de är hänförliga till ett regionalt
beslut, dock inte regionala beslut som är hänförliga till
myndighetsbeslut. Ersättning utgår i dessa fall endast
för faktiskt nedlagda kostnader.
§10 Villkor

Detta avtal gäller endast under förutsättning att
detsamma godkänns av regionfullmäktige.

§11 Kostnader

Exploatören är medveten om att denne står för all
ekonomisk risk avseende, projektering och
genomförandet inom markanvisningens ram.

§12 Överlåtelse

Denna markanvisning får inte överlåtas utan regionens
skriftliga medgivande.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
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Begäran om tilläggsanslag för
upprustning av larm i Region Gotlands
fastigheter
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-03-30, § 59
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-02-09
 Tekniska nämnden 2016-12-15, § 247

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-03-30

RS § 59

Begäran om tilläggsanslag för upprustning av
larm i Region Gotlands fastigheter

RS 2016/852
AU § 69

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
x Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 1 804 000 kr för att täcka underskott

av upprustning av larm.
x Finansiering sker via tekniska nämndens egna kapital.

I samband med förändrad gränsdragningslista (RS 2011, § 155) klargjordes vad som
är fastighetsägarens ansvar (tekniska nämndens fastighetsförvaltningsavdelning) och
vad som är hyresgästens (nämndens) ansvar.
Den ena förändringen avser ansvaret för larm, inpassagesystem och bevakning som
flyttas från respektive nämnd till tekniska nämnden.
Den andra förändringen innebar att Region Gotland höjer upp skyddsnivån för
egendom till försäkringsbranschens krav på miniminivåer för egendomsskyddet.
För de merkostnader som detta innebar för tekniska nämnden föreslogs att nämnden
erhöll kompensation genom rätt att via hyran ta ut 4 kr/m2 av förvaltningarna.
Förvaltningarna skulle inte kompenseras för denna höjning, de som haft kostnader
för rätt skyddsnivå betalade istället detta via hyran och undkom därmed dessa
utgifter.
För att höja nivån till enhetlig nivå äskades även ett investeringsanslag (till tekniska
nämnden) om 2,5 millioner kronor. De enhetliga nivåerna kommer att förtecknas i
riktlinje för fysisk säkerhet (under framtagande). Beloppet är framtaget ihop med
försäkringsmäklare samt fastighetsförvaltningsavdelningen och anses realistiskt även
då viss schablonisering har varit nödvändig.
Ledningskontoret beställde dessa åtgärder och överförde år 2013 totalt 2,5 millioner
kronor till teknikförvaltningen. Behovet av upprustning av larmen var väsentligt
större än vad som beräknades i ett tidigt skede. Åtgärdernas totala utgift uppgår till
4 282 tusen kronor vilket innebär ett budgetunderskott med 1 804 tusen kronor.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker tekniska nämndens hemställan om
tilläggsanslag för att täcka underskott avseende upprustning av larm. Finansiering
sker via eget kapital.
forts
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9 februari 2017

Niclas Ohlander
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Förslag till beslut



Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 1 804 000 kr för att täcka
underskott av upprustning av larm



Finansiering sker via tekniska nämndens egna kapital

Ärendebeskrivning

I samband med förändrad gränsdragningslista (RS 2011/§ 155) klargjordes vad som
är fastighetsägarens ansvar (tekniska nämndens fastighetsförvaltningsavdelning) och
vad som är hyresgästens (nämndens) ansvar.
Den ena förändringen avser ansvaret för larm, inpassagesystem och bevakning som
flyttas från respektive nämnd till tekniska nämnden.
Den andra förändringen innebar att Region Gotland höjer upp skyddsnivån för
egendom till försäkringsbranschens krav på miniminivåer för egendomsskyddet.
För de merkostnader som detta innebar för tekniska nämnden föreslogs att nämnden
erhöll kompensation genom rätt att via hyran ta ut 4 kr/m2 av förvaltningarna.
Förvaltningarna skulle inte kompenseras för denna höjning, de som haft kostnader
för rätt skyddsnivå betalade istället detta via hyran och undkom därmed dessa
utgifter.
För att höja nivån till enhetlig nivå äskades även ett investeringsanslag (till tekniska
nämnden) om 2,5 millioner kronor. De enhetliga nivåerna kommer att förtecknas i
riktlinje för fysisk säkerhet (under framtagande). Beloppet är framtaget ihop med
försäkringsmäklare samt fastighetsförvaltningsavdelningen och anses realistiskt även
då viss schablonisering har varit nödvändig.
Ledningskontoret beställde dessa åtgärder och överförde år 2013 totalt 2,5 millioner
kronor till teknikförvaltningen. Behovet av upprustning av larmen var väsentligt
större än vad som beräknades i ett tidigt skede. Åtgärdernas totala utgift uppgår till
4 282 tusen kronor vilket innebär ett budgetunderskott med 1 804 tusen kronor.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/852

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker tekniska nämndens hemställan om tillägganslag
för att täcka underskott avseende upprustning av larm. Finansiering sker via eget
kapital.
Beslutsunderlag
TN 2016/2644

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden, regionstyrelseförvaltningen ekonomi

2 (2)

Protokoll

Tekniska nämnden 2016-12-15

TN § 247

Begäran om tilläggsanslag för upprustning av larm i Region
Gotlands fastigheter
AU § 153
TN 2016/2644

Följande handlingar föreligger inför nämndsammanträdet:
- Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-21

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden begär hos regionstyrelsen tilläggsanslag med 1 804 000 kronor
för upprustning av larm i Region Gotlands fastigheter.

Bakgrund

I samband med förändrad gränsdragningslista (RS 2011/§ 155) klargjordes vad som är
fastighetsägarens ansvar (tekniska nämndens fastighetsförvaltningsavdelning) och vad
som är hyresgästens (nämndens) ansvar. Den ena förändringen avser ansvaret för larm,
inpassagesystem och bevakning som flyttas från respektive nämnd till tekniska
nämnden. Den andra förändringen innebar att Region Gotland höjer upp skyddsnivån
för egendom till försäkringsbranschens krav på miniminivåer för egendomsskyddet.
För att höja nivån till enhetlig nivå äskades ett investeringsanslag (till tekniska nämnden)
om 2,5 millioner kronor. De enhetliga nivåerna kommer att förtecknas i riktlinje för
fysisk säkerhet (under framtagande). Beloppet är framtaget ihop med försäkringsmäklare
samt fastighetsförvaltningsavdelningen och anses realistiskt även då viss schablonisering
har varit nödvändig. Ledningskontoret beställde dessa åtgärder och överförde år 2013
totalt 2,5 millioner kronor till teknikförvaltningen. Behovet av upprustning av larmen
var väsentligt större än vad som beräknades i ett tidigt skede. Åtgärdernas totala utgift
uppgår till 4 282 000 kronor vilket innebär ett budgetunderskott med 1 804 000 kronor.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 1 804 000
kronor för upprustning av larm.

Expedieras:
Regionstyrelsen
Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Tilläggsanslag skolkök
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-03-30, § 70
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-02-28

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-03-30

RS § 70

Tilläggsanslag skolkök

RS 2017/203
AU § 85

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
x Regionstyrelseförvaltningen medges tilläggsanslag för skolkök med 3 700 000 kr.

Regionstyrelseförvaltningen har ett behov av tilläggsanslag för att investera i skolkök
så att man lösa de akuta behov som finns. Det sammanlagda investeringsbehovet
uppgår till 3 700 000 kr fördelat på, Hackspetten 1 000 000 kr, Wisbygymnasiet
700 000 kr, Terra Novaskolan 1 300 000 kr samt 700 000 kr för Gråboskolan.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att beskrivna behov avseende skolkök
är relevanta och att tilläggsanslag bör beviljas.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-02-28

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2017/203
28 februari 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag skolkök!
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen medges tilläggsanslag för skolkök med 3 700 000 kr.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har ett behov av tilläggsanslag för att investera i skolkök
så att man lösa de akuta behov som finns. Det sammanlagda investeringsbehovet
uppgår till 3 700 000 kr fördelat på, Hackspetten 1 000 000 kr, Wisbygymnasiet
700 000 kr, Terra Novaskolan 1 300 000 kr samt 700 000 kr för Gråboskolan.
Ärendebeskrivning

Våren 2016 års budgetberedning ledde fram till ett investeringsstopp för ej påbörjade
investeringar/projekteringar. Detta innebar att de planerade ombyggnationerna av
köken vid Gråbo, Terra Nova och Endre skolor stoppades, medan arbetet med
Stenkyrka och Södervärn fortsatte. Södervärn har senare p.g.a. att medel för planerat
underhåll och OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) saknats, stoppats och skjuts
till 2017.
I plan för 2017 låg upprustning av Wisbygymnasiets samt Strandgärdets
restaurangkök. Till höstens budgetavstämning lämnade serviceförvaltningen förslag
att skjuta på Strandgärdet till 2018 till förmån för iordningsställande av, utifrån det
akuta behovet, ett provisoriskt kök och restaurang vid Hackspetten för de
gymnasieelever som blir kvar i norra Visby. Samtliga föreslagna investeringar ströks,
inga investeringsmedel finns avsatta för 2017, behovet kvarstår dock.
Regionstyrelseförvaltningen ser ett förändrat behov och att ett antal akuta
prioriteringar behöver göras enligt följande:
Hackspetten - Norra Visby

När kostutredningen uppdaterades 2015 togs 3 000 tkr i investeringsmedel bort för
att iordningställa en restaurang för kvarvarande gymnasieelever i norra Visby. Tanken
var att de fåtal elever som blev kvar skulle få plats att äta på Norrbackaskolan.
Förändrade elevantal gör att Norrbackaskolan inte räcker till, utan annan lösning
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måste skapas. Flera alternativ (kyld mat, andra lokaler samt externa leverantörer) har
utretts för kvarvarande gymnasieelever från och med hösten-17. Möjlig lösningen är
en temporär servering i kvarteret Hackspetten till en uppskattad kostnad på 1 000
tkr. I och med att utvecklingsplanen för skolan i kvarteret Hackspetten inte är klar,
kommer efter dialog med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen en temporär
servering skapas i väntan på slutgiltigt besked.
Tilläggsanslag om 1000 tkr
Wisbygymnasiet/Säveskolans kök

Av Wisbygymnasiets totala behov om 2 700 tkr i upprustning finns nu akuta behov
av att under 2017 införskaffa 3 nya ugnar till en beräknad sammanlagd kostnad av
600 tkr.
Behovet har uppstått som en följd av uppdraget att utveckla mot om ökad
matlagning från grunden, i kombination med utökat antal gäster i och med
gymnasiets flytt från norra Visby.
Tilläggsanslag om 700 tkr

Stoppade investeringar 2016
Fördröjning av projekt och högkonjunktur har lett till ökade byggkostnader för de
stoppade investeringarna. För Terra Novaskolan med 1 300 tkr och för Gråboskolan
med 700 tkr.
Tilläggsanslag om 2 000 tkr,
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att beskrivna behov avseende skolkök
är relevanta och att tilläggsanslag bör beviljas.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-05-15

Handlingar till

Ärende 11

Brukarinflytande i hemtjänsten. Motion

av Johan Thomasson m.fl. (L)
Innehåll
 Regionstyrelsen 2017-03-30, § 77
 Motion 2016-10-24
 Regionstyrelseförvaltningen 2017-03-08
 Socialnämnden 2017-02-08, § 11

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-03-30

RS § 77

Motion. Brukarinflytande i hemtjänsten

RS 2016/719
AU § 94

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
x Motionen anses besvarad med socialnämndens yttrande.

Liberalerna på Gotland föreslår i en motion till regionfullmäktige att hemtjänsten på
Gotland får en inriktning och ett arbetssätt som motsvarar PPS, Projekt Personlig
Service vilket innebär ett arbetssätt med rambeslut inom biståndsbedömningen.
Socialnämnden bedömer i sitt remissyttrande att det inte säkert att detta arbetssätt är
förenligt med den av socialstyrelsen rekommenderade metoden, IBIC, individens
behov i centrum, som håller på att implementeras inom förvaltningen.
Utifrån värdighetsgaranti för hemtjänst, som socialnämnden beslutat om, och utifrån
resultat från brukarundersökningen, bedömer nämnden att man inom befintliga
arbetssätt kan ge brukarna inflytande över sina hemtjänstinsatser.
Regionstyrelseförvaltningen delar socialnämndens bedömning att det inte är lämpligt
att föra in ytterligare ett arbetssätt under pågående implementering av det
behovsinriktade, systematiska arbetssättet IBIC, vilket sker efter rekommendation
från Socialstyrelsen.
I bedömningen har särskild vägts in tänkbara konsekvenser för brukare, processer
och arbetsmiljö om pågående verksamhetsutveckling enligt IBIC skulle kompliceras
genom att ytterligare en metod med likartat syfte skulle införas samtidigt. De goda
resultaten i socialförvaltningens brukarenkät talar för att det är klokt att fullfölja det
pågående utvecklingsarbetet.
Beslutsunderlag

Motion. 2016-10-24
Regionstyrelseförvaltningen 2017-03-08

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Motion Regionfullmäktige

2016-10-24

Motion från Liberalerna på Gotland till Regionfullmäktige

Vad vill du ha hjälp med idag?

Om ökat brukarinflytande i hemtjänsten

Socialtjänstlagen är en ramlag – kommunerna kan själva tolka och besluta om vilken nivå på service och
omvårdnad som ska finnas. Det finns en frihet att anpassa insatser efter skiftande behov och önskemål.
Portalparagrafen i lagen talar bland annat om att verksamheten ska bygga på respekt för människors
självbestämmande, rätt till integritet och att frigöra enskilda människors och gruppers egna resurser.
2011 kom ett tillägg till lagen och en förstärkning av de äldres rättigheter: 5 kap 4 § som säger att:
…”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer ska leva ett värdigt liv och känna
välbefinnande(värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo
under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro med andra”
I begreppet ”ett värdigt liv” hör privat sfär och kroppslig integritet, självbestämmande individanpassning
och delaktighet samt insatser av god kvalitet samt gott bemötande. Till välbefinnande hör trygghet och
meningsfullhet. Vidare ska den äldre ”så långt möjligt kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och
annan lättåtkomlig service ska ges. Syftet är främst att underlätta äldre människors inflytande över
innehållet och utformningen av hemtjänsten”. (prop. 2009/2010:116)
Den enskildes inflytande över sin omsorg har alltmer kommit i fokus. Olika projekt för ökat
brukarinflytande i hemtjänsten startade i tidigt 2000-tal - Projekt Personlig Service – ett arbetssätt med
rambeslut inom biståndsbedömningen. Flera av dessa PPS-projekt är sedan länge permanentade i
verksamheten – t.ex i Falun, Jönköping och Göteborg. Utgångspunkten är att den enskilde som erhåller
hjälp från hemtjänsten vet bäst själv vad brukare vill ha hjälp med av hemtjänsten och att biståndsbeslutet
är ett rambeslut inom vilket brukaren kan:
•
•
•
•
•

Byta beviljade insatser mot varandra
Ha inflytande över hur beviljade insatser ska utföras
Ha inflytande över vem/vilka som ska utföra insatserna
Byta dag för insats
Vidare ingår förstärkt kontaktmannaskap (den äldre väljer själv kontaktman) och brukartelefon.

Målet är att förstärka den enskildes inflytande över vad hen får hjälp med, hur och när servicen ges och av
vem eller vilka.

Varianter på PPS finns – tex i Askim i Göteborg där man får ett biståndsbeslut på hur många timmar man
har rätt till hemtjänst. Inom ramen för dessa timmar bestämmer man själv tillsammans med sin
hemhjälpare vilka insatser som ska utföras.
Även om det finns en viss flexibilitet redan idag inom hemtjänsten så blir det med PPS ”legitimt” att avstå
från ”regler” för hur en viss insats ska utföras. Ett exempel för att åskådliggöra: Istället för att som vanligt
få dammsugning och våttorkning av 2 rum och kök så kan man välja att få skåp och lådor städade eller att
få sin balkong städad och hjälp att inhandla och plantera blommor i balkonglådor eller man kan få sin
garderob och sina byrålådor städade och sina kläder vädrade.
Det finns inga begränsningar i vad personalen kan hjälpa till med. Erfarenheter och utvärderingar visar att
brukarna inte kommer med några orimliga önskemål. Men utifrån ett brukarperspektiv kan även ganska
begränsade ändringar vara betydelsefulla.
Utvärderingar redovisar att man utöver nöjda brukare har fått ett positivare arbetsklimat, vilket visat sig i
bl.a. lägre sjukskrivningstal. Arbetssättet är således inte bara bra för brukaren utan även hälsofrämjande
för personalen.
Med anledning av vad som ovan anförts föreslår vi regionfullmäktige :
•

Att hemtjänsten på Gotland får en inriktning och ett arbetssätt som motsvarar PPS

Visby den 24 oktober 2016
Liberalerna på Gotland

Johan Thomasson

Lena Grund

Bror Lindahl

Claes Nysell

Ulf Klasson

Frans Brozen

Ledningskontoret

Tjänsteskrivelse
RS 2016/719
Datum

Lisa Stark

Regionstyrelsen

Motion. Brukarinflytande i hemtjänsten
Förslag till beslut

•

Motionen anses besvarad med socialnämndens yttrande.

Sammanfattning

Liberalerna på Gotland föreslår i en motion till regionfullmäktige att hemtjänsten på
Gotland får en inriktning och ett arbetssätt som motsvarar PPS, Projekt Personlig
Service vilket innebär ett arbetssätt med rambeslut inom biståndsbedömningen.
Socialnämnden bedömer i sitt remissyttrande att det inte säkert att detta arbetssätt är
förenligt med den av socialstyrelsen rekommenderade metoden, IBIC, individens
behov i centrum, som håller på att implementeras inom förvaltningen.
Utifrån värdighetsgaranti för hemtjänst, som socialnämnden beslutat om, och utifrån
resultat från brukarundersökningen, bedömer nämnden att man inom befintliga
arbetssätt kan ge brukarna inflytande över sina hemtjänstinsatser.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen delar socialnämndens bedömning att det inte är lämpligt
att föra in ytterligare ett arbetssätt under pågående implementering av det
behovsinriktade, systematiska arbetssättet IBIC, vilket sker efter rekommendation
från Socialstyrelsen.
I bedömningen har särskild vägts in tänkbara konsekvenser för brukare, processer
och arbetsmiljö om pågående verksamhetsutveckling enligt IBIC skulle kompliceras
genom att ytterligare en metod med likartat syfte skulle införas samtidigt. De goda
resultaten i socialförvaltningens brukarenkät talar för att det är klokt att fullfölja det
pågående utvecklingsarbetet.
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Beslutsunderlag

Motion: Vad vill du ha hjälp med idag? Om ökat brukarinflytande i hemtjänsten.
Liberalerna på Gotland 2016-10-24
Socialnämndens yttrande, § 11 (2017-02-08) SON 2016/523

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Liberalerna på Gotland; Johan Thomasson, Lena Grund, Ulf Klasson, Frans Brozen, Bror Lindahl och
Claes Nysell.
Socialnämnden

2 (2)

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-02-08

SON § 11

Remiss: Motion. Brukarinflytande i hemtjänsten

SON 2016/523

Socialnämndens beslut

• Socialnämnden rekommenderar Regionstyrelsen att anse motionen besvarad.

Sammanfattning

Liberalerna på Gotland har lämnat in en motion där man önskar att hemtjänsten på
Gotland får en inriktning och ett arbetssätt som motsvarar PPS, Projekt Personlig
Service vilket innebär ett arbetssätt med rambeslut inom biståndsbedömningen.
Det är inte säkert att detta är förenligt med den av socialstyrelsen rekommenderade
metoden, IBIC, individens behov i centrum, som håller på att implementeras inom
förvaltningen.
Utifrån värdighetsgaranti för hemtjänst, som socialnämnden beslutat om, och utifrån
resultat från brukarundersökningen, bedömer förvaltningen att man inom befintliga
arbetssätt kan ge brukarna inflytande över sina hemtjänstinsatser.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att brukare inom hemtjänsten redan idag, med dagens
arbetssätt, har möjlighet att ha inflytande över sina hemtjänstinsatser. I den av
socialnämnden beslutade värdighetsgaranti för hemtjänsten, säkras brukarnas
delaktighet och inflytande. Årets brukarundersökning visar att man är nöjd med
hemtjänsten och många upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och
önskemål.
Det pågår implementering av ett nytt arbetssätt, IBIC, vilket gör att det inte är
möjligt att införa andra nya arbetssätt samtidigt. Rambeslut inom
biståndsbedömningen går inte att förena med IBIC.
Beslutsunderlag

Motion från Liberalerna.
Värdighetsgaranti för hemtjänsten. Så tycker de äldre om äldreomsorgen, 2016.
Skickas till
Liberalerna, Att: Johan Thomasson, Regementsgatan2, 621 50 Visby
Marianne Godin Luthman, avdelningschef kvalitets- och utvecklingsavdelningen
Registrator RS

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende SON 2016/523
12 januari 2017

Mariann G Luthman

Socialnämnden

Svar på motion från Liberalerna på Gotland gällande ökat
brukarinflytande i hemtjänsten
Förslag till beslut

•

Socialnämnden avslår motionen.

Sammanfattning

Liberalerna på Gotland har lämnat in en motion där man önskar att hemtjänsten på
Gotland får en inriktning och ett arbetssätt som motsvarar PPS, Projekt Personlig
Service vilket innebär ett arbetssätt med rambeslut inom biståndsbedömningen.
Det är inte säkert att detta är förenligt med den av socialstyrelsen rekommenderade
metoden, IBIC, individens behov i centrum, som håller på att implementeras inom
förvaltningen.
Utifrån värdighetsgaranti för hemtjänst, som socialnämnden beslutat om, och utifrån
resultat från brukarundersökningen, bedömer förvaltningen att man inom befintliga
arbetssätt kan ge brukarna inflytande över sina hemtjänstinsatser.
Ärendebeskrivning

Liberalerna på Gotland har inlämnat en motion där man vill att hemtjänsten på
Gotland får en inriktning och ett arbetssätt som motsvarar PPS- Projekt Personlig
Service. Detta innebär ett arbetssätt med rambeslut inom biståndsbedömningen. Man
skriver att flera av dessa projekt sedan länge permanentade i verksamheter ute i
landet. Utgångspunkten är att den enskilde som erhåller hjälp från hemtjänsten vet
bäst själv vad brukare vill ha hjälp med av hemtjänsten och att biståndsbeslutet är ett
rambeslut inom brukaren kan:


Byta beviljade insatser mot varandra.



Ha inflytande över hur beviljade insatser ska utföras



Ha inflytande över vem/vilka som ska utföra insatserna



Byta dag för insats
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende SON 2016/523



Vidare ingår förstärkt kontaktmannaskap (den äldre väljer själv kontaktman)
och brukartelefon.

När det gäller att byta beviljade insatser anser inte socialstyrelsen att detta förenligt
med socialtjänstlagen. Där är det tydligt att biståndsbeslutet ska grundas på en
utredning av personens behov av stöd och hjälp. Man kan inte få insatser som inte
beviljats enligt socialtjänstlagen.
När det gäller att ha inflytande över hur beviljade insatser ska utföras, ha inflytande
över vem/vilka som ska utföra insatserna, byta dag för insats och kontaktmannaskap,
är det möjligt redan idag. I regionens värdighetsgarantier för hemtjänst står:






Du blir erbjuden en kontaktman inom personalgruppen och får information
om dennes ansvar. Detta görs inom en vecka från det att dina
hemtjänstinsatser verkställs. Är du inte nöjd garanterar vi att du får byta
kontaktman.
Inom 30 dagar från att dina insatser startat upprättar vi en genomförandeplan
tillsammans med dig. Planen beskriver hur och när din hjälp skall utföras
Du kan, så långt det är möjligt, välja vem som skall ge stöd vid din personliga
omvårdnad
Du får hemtjänst inom den tidsram som vi kommit överens om. Skulle
förändringar uppstå meddelar vi dig.

I socialstyrelsens brukarenkät, Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 är 93 %
sammantaget nöjd med hemtjänsten. 63 % tycker att man kan påverka vilka tider
man får hjälp.88 % tycker att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål
om hur hjälpen skall utföras och 63 % anser att de kan påverka vilka tider personalen
kommer.
Inom socialtjänsten pågår ett införande av ett nytt arbetssätt, IBIC, individens behov
i centrum och detta håller på att implementeras för ett flertal målgrupper, där ibland
för personer som är i behov av hemtjänst.
Individens behov i centrum, IBIC, är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt
där man utgår från individens behov, resurser, mål och måluppfyllelse inom olika
livsområden i dagliga livet. Handläggare och utförare använder Internationell
klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF, som gemensamt
tankesätt och språk.
Med ett systematiskt arbetssätt beskrivs nuläge, mål och uppföljning med
strukturerad dokumentation. Det ger säkrare överföring och återanvändning av
information.
Målet är att individen får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet och
att individen får möjlighet att stärka sina egna resurser avseende genomförande av
aktiviteter och delaktighet.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att brukare inom hemtjänsten redan idag, med dagens
arbetssätt, har möjlighet att ha inflytande över sina hemtjänstinsatser. I de av
socialnämnden beslutade värdighetsgaranti för hemtjänsten, säkras brukarnas
delaktighet och inflytande. Årets brukarundersökning visar att man är nöjd med
hemtjänsten och många upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och
önskemål.
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Det pågår implementering av ett nytt arbetssätt, IBIC, vilket gör att det inte är
möjligt att införa andra nya arbetssätt samtidigt. Rambeslut inom
biståndsbedömningen går inte att förena med IBIC.
Beslutsunderlag

Motion från Liberalerna.
Värdighetsgaranti för hemtjänsten. Så tycker de äldre om äldreomsorgen, 2016.

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Skickas till
Liberalerna, Att: Johan Thomsson, Regementsgatan2, 621 50 Visby
Marianne Godin Luthman, avdelningschef kvalitets- och utvecklingsavdelningen
Registrator RS
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-05-15

Handlingar till

Ärende 12

Avsägelser i regionfullmäktige
Innehåll
a) Susanne Hafdelins (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i
Regionfullmäktige
b) Sixten Anna Johansson (V) avsägelse från uppdraget som ersättare i
Regionfullmäktige
c) Antonia Broén (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i
Regionfullmäktige

Från: Hafdelin Susanne (2600) [mailto:susanne.hafdelin@forsakringskassan.se]
Skickat: den 6 april 2017 11:28
Till: Lars Frank <lars.frank@gotland.se>
Kopia: 'gotland@socialdemokraterna.se' <gotland@socialdemokraterna.se>
Ämne: Avsägelse av uppdrag
Hej!
Härmed vill jag avsäga mig mitt uppdrag som ersättare för Socialdemokraterna i Regionfullmäktige,
Region Gotland.
Med vänliga hälsningar
Susanne Hafdelin
Socialdemokraterna

Från: Sixten Anna Johansson [mailto:lonnegard@gmail.com]
Skickat: den 10 april 2017 15:44
Till: Lars Frank <lars.frank@gotland.se>
Ämne: avsägelse från uppdrag
Hejsan.
Med dubbla känslor önskar jag avsäga mig från mina politiska uppdrag, ledamot i tekniska nämnden, ersättare i
regionfullmäktige och ersättare på Science Park Gotlands årsstämma.
Vänlig hälsning Sixten Johansson, Vänsterpartiet

Visby 18 april 2017
På grund av studier på annan ort måste jag härmed avsäga mig mitt uppdrag som ledamot i
Regionfullmäktige Gotland. Tack för den här tiden.

2017 -04- 2 O
Antonia Broen
Visby 18 april 2017

REGION GOTLAND

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-05-15

Handlingar till

Ärende 13

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
a) Sixten Anna Johanssons (V) avsägelse från uppdraget som ledamot i
tekniska nämnden
b) Sixten Anna Johanssons (V) avsägelse från uppdraget som ersättare för
ombud till årsstämma med Science park Gotland
c) Laura Alesandrellis (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i tekniska
nämnden
d) Majvor Östergrens (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i tekniska
nämnden
e) Bertil Virgin (S) avsägelse från uppdraget som ersättare gör
lekmannarevisor i AB Gotlandshem (korrigering från papperskallelsen)
Förtydligande:
Krisledningsnämndens ledamöter är detsamma som ledamöterna i
regionstyrelsens arbetsutskott. Det betyder att Anna Hrdlicka som vid förra
fullmäktige blev invald som ledamot i regionstyrelsen arbetsutskott efter Simon
Härenstam per automatik går in som ledamot i krisledningsnämnden.

Från: Sixten Anna Johansson [mailto:lonnegard@gmail.com]
Skickat: den 10 april 2017 15:44
Till: Lars Frank <lars.frank@gotland.se>
Ämne: avsägelse från uppdrag
Hejsan.
Med dubbla känslor önskar jag avsäga mig från mina politiska uppdrag, ledamot i tekniska nämnden, ersättare i
regionfullmäktige och ersättare på Science Park Gotlands årsstämma.
Vänlig hälsning Sixten Johansson, Vänsterpartiet

Från: laura alesandrelli [mailto:LauraA@live.se]
Skickat: den 20 april 2017 08:19
Till: Lars Frank <lars.frank@gotland.se>
Ämne: SV: Avsägelse av uppdraget som Nämndeman i Tekniska Nämnden, Region Gotland

Hej Lars,
Mitt namn är Laura Alesandrelli, 610320‐2641, jag säger upp mitt uppdrag idag som
Nämndeman i Tekniska Nämnden i Region Gotland.
Stor tack på förhand.
Med vänliga hälsningar,
Laura Alesandrelli, 070‐5610439

Fårö 2017-04-20

Region Gotland
621 81 VISBY

I\nr

20'17 -OL- 2 5

Avsägelse av uppdrag

Undertecknad, Majvor Östergren (S), avsäger mig härmed mitt uppdrag som ersättare i
Byggnadsnämnden.
Fårö 2017-04-20

~irffl;/C1'rJ1C#

~. or Östergren fl
Fårö Ava 1346
62467 FARö
Tfn 070-327 56 12

Kopia
Socialdemokraterna Gotland
Stenhuggarvägen 6
621 53 Visby
gotland@socialdemokraterna,se

!

Regionfullmäktige

ANK OM 2017 -04- 26

Region Gotland

Avsägelse

Jag begär härmed att regionfullmäktige med omedelbar verkan
befriar mig från uppdraget att vara ersättare för lekmannarevisor i AB
GotlandsHem.

Visby 2017-04-26

At!t!~/~(
Bertil Virgin

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-05-15

Handlingar till

Ärende 14

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
 Roberth Östergrens medborgarförslag om utökande av antalet parkeringsplatser
vid lasarettet. (inkom 2017-03-29) RS 2017/266
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
 Frans Björks medborgarförslag om att anlägga en gång- och cykelväg mellan
Visby flygplats och Lummelundsväg. (inkom 2017-04-03) RS 2017/326
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
 Leif-Åke Svenssons medborgarförslag om uppställningsplats för husbil och
husvagn. (inkom 2017-04-12) RS 2017/361
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
 Börje Yttergrens medborgarförslag om övergångsställe mitt på Skarphällsgatan.
(inkom 2017-04-28) RS 2017/412
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

I~
~ Region
?(If Gotland
A N K O M 1017 -03- 29

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
62181 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

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

Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till intemetpublicering

~
D

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

Adress

!J-.

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Roberth Östergren
Appellstigen 18
62147 Visby

20170321
" MEDBORGARFÖRSLAG"

ANK OM 2017 -03- 21
Region Gotland

A N K O M 2017 -03- Z9

Utökande av p-platser vid Visby Lasarett
För att förbättra parkeringsmöjlighetema för de anställda vid Visby Lasarett
föreslår jag som medborgarförslag att nuvarande stora parkering grävs ner
ett halvt våningsplan och att det gjuts ett parkeringsplan ovanför.
Detta skulle medföra att ett antal p-platser tillföres och att utsikten för
intilliggande fastigheter inte stör så mycket.
Våningsplanen skulle kunna utföras som typ" åhlens-parkeringen".

Visby dag som ovan:

VUJ

lYit;~~

~;berth Östergrenl

~Region

MEDBORGARFÖRSLAG

~Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
62181 VISBY

Änr

1017 -04- 03
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Motivering
Skriv här varf6r du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan fOreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

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

(8]

D

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokf6rd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt fOrslag inte kan behandlas som ett medborgarfOrslag.
Datum

Namnteckning

~.

l01101 ~1

-

;5~-

Namnförtydligande

Frn~

Adress

Blörk
I

,q;:{lO 1=;J.k~"ev. l.lf
Postadress

6l1. '"'J-t, V;>~V
E-postadress

f r6'lVl J

~\orkt~0!I.vlI\~ l.wlM
I

-V

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till

Änr

Regionfullmäktige i
Region Gotland
62181 VISBY

2017 -04- 1 2
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

UppställninQsplats för husbil och/eller husvaQn

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Se bilaga

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

(8]

D

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

2017-04-0

tei7~;("ke Sven
Adress

MattiseväQen 4
Postadress

62462 Fårösund
E-postadress

V65

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

•

Medborgarförslag till uppställningsplats för husvagnar/husbilar.
En del av parkeringen vid Coop tycker jag är ett bra exempel - t.ex. mellan 18:00-09:00, för
hur många andra parkerar här under den tiden? För att förenkla systemet borde man införa
någon form av "Uppställning husbil"-biljettlbevis, för typ 100:-. Hur man skall administrera det
har jag inget bra förslag på just nu, men skulle det gå att köpa en sån biljett i P-automaten?
Jag är helt övertygad om att detta går att fixa och jag tror faktiskt att det kan bli en riktig hit!
Mitt 2:a alternativ är parkeringen bredvid MAX.
Mitt 3:e förslag är den gräsyta som finns bakom Tingsrätten.
Mitt 4:e förslag är inne på f.d. A7-området - där borde det finnas gott om plats.

Mvh
Leif-Åke Svensson

Fårösund

Hej!
Jag såg på helagotland .se att man där skrivit COOP Forum, vilket jag aldrig
avsett. Det jag menar är givetvis Coop Öster, dvs. den stora parkeringen vid
Öster.
Vänligen
L-Å Svensson
-----Ursprungligt meddelande----From: registrator-rs@gotland.se
Sent: Wednesday, April 12, 2017 10:50 AM
To: V65@rung.se
Subject: Bekräftelse om mottaget medborgarförslag
Hej!
Vi har tagit emot ditt Medborgaförslag. Uppställningsplats för husbil
och/eller husvagn. Ärendet tas upp på fullmäktigesammanträdet den 15 maj
Regionfullmäktige beslutar då om ärendet ska gå vidare (delegeras) till
någon nämnd för beslut eller om det ska beredas av regionstyrelsen inför
beslut i regionfullmäktige.
Då ditt medborgarförslag är färdigbehandlat och beslut är fattat kommer du
att få ett meddelande om det.
Med vänlig hälsning
Camilla Enekvist
Region Gotlands gemensamma registratur

file:///G|/.../2.%20B%20Kallelse/2017/170515/M-förslag,%20nya/Komplettering%20M-förslag%20170418%20Leif-Åke%20Svensson.txt[2017-04-18 09:29:13]

Hej!
Jag såg på helagotland .se att man där skrivit COOP Forum, vilket jag aldrig
avsett. Det jag menar är givetvis Coop Öster, dvs. den stora parkeringen vid
Öster.
Vänligen
L-Å Svensson
-----Ursprungligt meddelande----From: registrator-rs@gotland.se
Sent: Wednesday, April 12, 2017 10:50 AM
To: V65@rung.se
Subject: Bekräftelse om mottaget medborgarförslag
Hej!
Vi har tagit emot ditt Medborgaförslag. Uppställningsplats för husbil
och/eller husvagn. Ärendet tas upp på fullmäktigesammanträdet den 15 maj
Regionfullmäktige beslutar då om ärendet ska gå vidare (delegeras) till
någon nämnd för beslut eller om det ska beredas av regionstyrelsen inför
beslut i regionfullmäktige.
Då ditt medborgarförslag är färdigbehandlat och beslut är fattat kommer du
att få ett meddelande om det.
Med vänlig hälsning
Camilla Enekvist
Region Gotlands gemensamma registratur

file:///G|/.../2.%20B%20Kallelse/2017/170515/M-förslag,%20nya/Komplettering%20M-förslag%20170418%20Leif-Åke%20Svensson.txt[2017-04-18 09:29:13]

~RegiOn

MEDBORGARFÖRSLAG

~ Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
62181 VISBY

Äm

1017 -04- 28
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Motivering
Skliv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

IUet ar sa nara trafiK mitt pa aagen ocn Ingen visar
nagon storre nansyn au slappa over en nar aet Inte
..
..
ITlnns en overgangsslalle

Information om behandling av personuppgifter
F ör att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt nanm komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarf6rslag.

{8]

Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till intemetpublicering

D

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det'
å att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan ledaA;(ll~dit ftrslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag .
.;'

Datum

2017-04-26
n förtyd!' ande

/

örie Yte(qren
Adress
Tjelvargränd 10
Postadress

62142 Visby
E-postadress

sanda

telia.com
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-05-15

Handlingar till

Ärende 15

Medborgarförslag; anmälan av
beslutade
Regionfullmäktige har vid tidigare sammanträde, till olika nämnder
överlåtit (delegerat) nedanstående medborgarförslag för beslut. Dessa
återkommer nu för kännedom och anmälan till regionfullmäktige.

Innehåll






Markus Johanssons medborgarförslag om att Region Gotland slopar lagen om
valfrihet. RS 2016/117
 Socialnämnden 2017-03-22, § 37
 Medborgarförslag (inkom 2016-02-19)
Irene Magnussons medborgarförslag om att ompröva socialnämndens beslut om
höjning av kostnaden för matportioner. RS 2016/388
 Socialnämnden 2017-03-22, § 36
 Medborgarförslag (inkom 2016-05-30)
N.N:s medborgarförslag om kostnader för barn och ungdomar med placering i
familjehem på fastlandet. RS 2016/688



Socialnämnden 2017-03-22, § 35
Medborgarförslag (inkom 2016-10-25)

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-03-22

SON § 37

Medborgarförslag- Lagen om valfrihetssystem
(LOV)

SON 2016/176
SON AU §18

Socialnämndens beslut

• Socialnämnden godkänner förvaltningens svar i tjänsteskrivelsen daterad 12 januari
2017.
• Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit där förslagställaren föreslår att Region
Gotland slopar valfrihet enligt Lagen om valfrihetssystem
(LOV). Medborgarförslaget besvaras i en tjänsteskrivelse. Efter beslut i
socialnämnden skickas beslut och motivering i skriftligt svar till medborgaren.
Bedömning

Lagen om valfrihetssystem (2008:962), LOV, är ett alternativ till att driva verksamhet
i egen regi eller upphandla verksamhet enligt Lagen om offentlig upphandling
(LOU). LOV syftar till att göra reglerna tydligare och underlätta för kommuner och
landsting som vill öka valfriheten inom sina verksamheter.
Sedan 2010 har det varit möjligt för socialnämnden att erbjuda valfrihet enligt LOV
inom hemtjänst och daglig verksamhet, Kf § 3 (KS 2009/443-83). Innan dess har
socialnämnden sedan 2005 haft möjlighet att inom områdena hemtjänst, ledsagning
och avlösarservice erbjuda kundval. Region Gotland har alltså sedan flera år tillbaka i
tiden arbetat aktivt för ökad valfrihet för regionens invånare inom de kommunala
områden regionen ansvarar för.
För kommuner är införande av valfrihetssystem enligt LOV frivilligt, medan det är
obligatoriskt för landsting avseende primärvård.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag daterat 19 februari 2016 om att avveckla Lagen om valfrihet, LOV
inom Region Gotlands hemtjänst.
Tjänsteskrivelse daterad 12 januari 2017.
Ärendets behandling under mötet

Socialdirektör Marica Gardell presenterar ärendet.
Skickas till
Markus Johansson, Kanngjutaregränd 5b, 62157 Visby
Regionfullmäktige via registrator RS, RS 2016/117
Mariann Godin Luthmann, kvalitetschef

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse
SON 2016/176
12 januari 2017

Lisa Etzner/Mariann G Luthman

Socialnämnden

Svar på medborgarförslag om att avveckla Lagen om valfrihet,
LOV inom Region Gotlands hemtjänst
Förslag till beslut

•

Socialnämnden beslutar att inte avskaffa Lagen om valfrihetssystem inom Region
Gotland och besvarar inkommet medborgarförslag med nedan angivet svar.

Sammanfattning

Lagen om valfrihetssystem (2008:962), LOV, är ett alternativ till att driva verksamhet
i egen regi eller upphandla verksamhet enligt Lagen om offentlig upphandling. LOV
syftar till att göra reglerna tydligare och underlätta för kommuner och landsting som
vill öka valfriheten inom sina verksamheter.
Sedan 2010 har det varit möjligt för socialnämnden att erbjuda valfrihet enligt LOV
inom hemtjänst och daglig verksamhet, Kf § 3 (KS 2009/443-83). Innan dess har
socialnämnden sedan 2005 haft möjlighet att inom områdena hemtjänst, ledsagning
och avlösarservice erbjuda kundval. Region Gotland har alltså sedan flera år tillbaka i
tiden arbetat aktivt för ökad valfrihet för regionens invånare inom de kommunala
områden regionen ansvarar för.
För kommuner är införande av valfrihetssystem enligt LOV frivilligt, medan det är
obligatoriskt för landsting avseende primärvård.
Ärendebeskrivning

I februari 2016 inkom ett medborgarförslag till Region Gotland där förslaget går ut
på att regionen bör avveckla, ”slopa”, lagen om valfrihet med motiveringen att det
blivit sämre för hemtjänstens personal sedan man införde LOV i Region Gotland.
Förslagsställaren anser att kvälls- och nattpersonal får mindre vila i och med LOV
samt att hemtjänst natt inte konkurrerar med de privata aktörerna under tiden mellan
kl. 21.00 – 22.00.
Bedömning

När Region Gotland införde LOV inom området hemtjänst avsåg regionen att det
skulle öka valfriheten för den enskilde, samt att det skulle kunna bidra till förbättrad
kvalitet genom ökad konkurrens.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-son@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2016/176

I dagsläget har 1161 personer beviljats insatsen hemtjänst. Av dessa är det 30 % som
har valt annan utförare än Region Gotland. Sedan valfrihetssystem enligt LOV
infördes i Region Gotland finns nu 8 godkända och valbara hemtjänstföretag för
dem som beviljats hemtjänst, plus Hemtjänst Region Gotland. LOV inom Region
Gotland omfattar hemtjänst mellan 07.00-22.00. Det innebär att såväl Region
Gotlands egen regi som samtliga 8 privata utförare ansvarar för utförandet av insatser
för sina brukare/kunder från kl. 07.00 på morgonen till kl. 22.00 på kvällen. Det är
således mellan dessa klockslag som hemtjänsten är konkurrensutsatt.
Mellan 22.00–07.00 ansvarar Region Gotlands hemtjänst natt för utförande av
insatser.
Brukarperspektivet

LOV innebär att personer som beviljats hemtjänst har möjlighet att välja vilket
företag man vill ha hjälp ifrån och om man inte är nöjd kan man byta till ett annat
företag.
Enligt brukarundersökningen är 93 % sammantaget nöjd med hemtjänsten.
Brukare i de privata företagen är något mer nöjda, 95 %, jämfört med egen regi där
92 % är nöjda.
74 % upplevde att de fått välja utförare av hemtjänst.
Medarbetarperspektivet

Sedan LOV infördes på Gotland kan socialförvaltningen se en viss förändring för
medarbetare inom den egna regin. Arbetspassen löper numera fram till kl. 22.00
vilket föranleder att nattvilan för de medarbetar som påbörjar sitt nästa arbetspass kl.
07.00 blir kortare än de lagstadgade 11 timmarna. Nattvilan blir istället 9 timmar,
vilket är tillåtet som genomsnittlig dygnsvila i begränsningsperioden utifrån
kollektivavtal AB.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag om att avveckla Lagen om valfrihet, LOV inom Region Gotlands
hemtjänst.
Lagstiftning om LOV.
Socialstyrelsens brukarundersökning, Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016.

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
Markus Johansson, Kanngjutaregränd 5b, 621 57 Visby
Regionfullmäktige, via RS registratur RS 2016/117
Lisa Etzner, Kvalitets och utvecklingsavdelningen

2 (2)

~Region

MEDBORGARFÖRSLAG

~Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
62181 VISBY

Änr

Z016 -OZ- 1 9
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Att Region Gotland sloQar Lagen Om Valfrihet.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Då det blivit sämre för regionens hemtjänstpersonal
bör man gå tillbaka till hur det var innan regionen
[genomförde LOV:en. Både kväll samt naUpersonal
får mindre vila. Timmen mellan 21 och 22 så
konkurerar ei hemtiänst natt med de privata
aktörerna
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till intemetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

(8]

O

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

2016-02-22

Namnteck~

M~l' ~

j()~

Namnförtydligande

Markus Johansson
Kanngiutaregränd 5b

Adress

Postadress

621 57 VISBY
bumbidinho@gmail.com

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-03-22

SON § 36

Medborgarförslag - ompröva socialnämndens
beslut om höjningen av kostnaderna för
matportionerna

SON 2016/263
SON AU §17

Socialnämndens beslut

• Socialnämnden godkänner förvaltningens svar i tjänsteskrivelsen daterad 12 januari
2017.
• Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att socialnämnden
upphäver sitt beslut SON 2015/344 om nuvarande avgiftsbestämmelser för
matdistribution till personer i ordinärt boende. Medborgarförslaget besvaras i en
tjänsteskrivelse. Efter beslut i socialnämnden skickas beslut och motivering i skriftligt
svar till medborgaren.
Bedömning

Brukare som har beslut enligt SoL 4 kap 1 § om matdistribution har rätt att
bestämma hur många måltider den vill ha i månaden, det förändras inte av den
beslutade abonnemangsavgiften.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag inkom 30 maj 2016.
Tjänsteskrivelse daterad 12 januari 2017.
SON 2015/344 Avgifter för insatser enligt SoL till äldre personer och personer
under 65 år med funktionsnedsättning samt hemsjukvård.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet lämnade 8 mars 2017 ärendet utan yttrande till socialnämnden för
att avvakta svar från förvaltningen på hur förändringen gått. Socialdirektör Marica
Gardell informerar socialnämnden.

Skickas till
Registrator RS, ärende RF 2016/113
Irene Magnusson, Bruksgatan 2, 622 54 Romakloster
Therese Thomsson, avdelningschef myndighetsavdelningen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

~Region
Gotland

mr

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
62181 VISBY

Änr

2016 -05- 3 D
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Jag samtycker till intemetpublicering
Jag samtycker inte till intemetpublicering
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O

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

Adress

Postadress
E-postadress
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-03-22

SON § 35

Medborgarförslag- kostnader för barn och
ungdomar med placering i familjehem på
fastlandet

SON 2016/587
SON AU §16

Socialnämndens beslut

• Socialnämnden godkänner förvaltningens svar i tjänsteskrivelsen daterad 12 januari
2017.
• Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit med en fråga varför Region Gotland ansvarar för
barn och ungdomar som placeras i familjehem på fastlandet. Medborgarförslaget
besvaras i en tjänsteskrivelse. Efter beslut i socialnämnden skickas beslut och
motivering i skriftligt svar till medborgaren.
Bedömning

Socialnämnden gör fortlöpande en samlad bedömning av i vilken kommun barnets
behov bäst kan tillgodoses utifrån de bedömningskriterierna som anges i 2 a kap.10 §
socialtjänstlagen samt principer och övriga bestämmelser som regleras i
socialtjänstlagen.
En samlad bedömning av i vilken kommun barnets behov bäst kan tillgodoses ska
alltid göras utifrån bedömningskriterier, principer och bestämmelser i
socialtjänstlagen. Principer om kontinuitet, flexibilitet och närhet ska vara vägledande
och barnets bästa ska alltid tillmätas en avgörande betydelse.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 12 januari 2017.
Ärendets behandling under mötet

Socialdirektör Marica Gardell presenterar ärendet.
Skickas till
Registrator RS, Ärende 2016/688
Christina Godarve, avdelningschef IFO

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här k o rt f~ ttat vad du anser an regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

•
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Motivering
Skri v här varmr du anser att regionful lmä kt ige bör fatt a det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fonsätter du på en eller flera fristående ark som fogas till della. Texta I)'dligl.
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Information om hehandllng av personuppgifter

•
•

För att kunna full göra uppgi ften att handlägga ditt medborgarfå rslag kommer dina
personuppgifter all lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan dill namn komma att publiceras på intemet i protokoll , kal lel ser
och hand lin gar som behandlar detta medborgarfOrslag.
Jag samtycker till intem etpubli cering
Jag samtycker inte lill intem ctpubl icering

Förslagsställare m.m.
Du k:an inte vara anon}'ffi uun del måsle gå all ulreda om du är fo lkbok fflrd på Gotland.
Ofullständ iga uppgifter kan leda liIl all dill Ibrslag ime kan behandlas som ett mwborgarlbnlag.
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Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse
SON 2016/587
12 januari 2017

Ia Lönngren

Socialnämnden

Svar på medborgarförslag; Kostnader för barn och ungdomar
med placering i familjehem på fastlandet
Förslag till beslut

•

Socialnämnden godkänner svaret på medborgarförslaget om kostnader för barn
och ungdomar med placering i familjehem på fastlandet.

Sammanfattning

Socialnämnden gör fortlöpande en samlad bedömning av i vilken kommun barnets
behov bäst kan tillgodoses utifrån de bedömningskriterierna som anges i 2 a kap.10 §
socialtjänstlagen samt principer och övriga bestämmelser som regleras
socialtjänstlagen.
Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige har fattat beslut om att fördela inkommet medborgarförslag
2016-12-19 § 247 till socialnämnden. Svaret avser NN:s medborgarförslag om att
kostnader för barn och ungdomar som är placerade i familjehem på fastlandet av
socialnämnden Region Gotland, borde belasta kommunen där barnet/ungdomen är
folkbokförd.
Kriterier för överflyttning av ett ärende till en annan kommun

Ett ärende som avser vård eller någon annan åtgärd kan flyttas över till en annan
kommun. Ärendet ska då flyttas över om den som berörs har starkast anknytning till
den andra kommunen och det med hänsyn till den enskildes önskemål, hjälpbehovets
varaktighet och omständigheterna i övrigt framstår som lämpligt (2 a kap. 10 § SoL).
En kommun som anser att ett ärende ska flyttas över kan begära det hos den andra
kommunen. Den andra kommunen ska meddela sin inställning och om kommunerna
inte kommer överens kan frågan avgöras av Inspektionen för vård och omsorg
(IVO).
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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 registrator-son@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2016/587

Fortlöpande uppföljning av barn som är placerade i familjehem

Region Gotland har i dagsläget 25 barn/ungdomar som är placerade i familjehem på
annan ort. Den socialnämnd som har ansvar för placering av ett barn i ett familjehem
har en långt gående skyldighet för uppföljning av insatsen, stöd och kontakt med
barnet och dennes vårdnadshavare. Nämnden är skyldig att minst en gång var sjätte
månad överväga om vården i familjehemmet ska fortsätt.
Frågan om när det är lämpligt att flytta över ansvaret för ett barn som är placerat i
familjehem till en annan kommun är en komplicerad fråga att ta ställning till, då
många faktorer spelar in. Intentionen i den svenska sociallagstiftningen är sedan
länge att barn och ungdomar ska återförenas med sina föräldrar när syftet med
vården har uppnåtts. Den vård som ges ska så långt som möjligt skapa
förutsättningar för barnet/ungdomen att återknyta gemenskapen med familjen.
Vid bedömning av lämpligheten att flytta över ett ärende från en kommun till en
annan ska barnets bästa alltid utgöra en avgörande betydelse. Utgångspunkten är att
det alltid måste ske en individuell bedömning i varje enskilt fall. Att flytta över ett
ärende mot den enskildes/vårdnadshavares vilja bör normalt sett inte förekomma.
Exempel på situationer då en överflyttning kan vara lämplig är när vårdnadshavaren
till ett barn, som är placerat i familjhem i en annan kommun, flyttar från Gotland. I
en sådan situation kan en överflyttning till en annan kommun vara naturlig eftersom
kontakterna med vårdnadshavare ingår som en viktig del i nämndens vårdansvar.

Bedömning

En samlad bedömning av i vilken kommun barnets behov bäst kan tillgodoses ska
alltid göras utifrån ovan beskrivna bedömningskriterier, principer och bestämmelser i
socialtjänstlagen. Principer om kontinuitet, flexibilitet och närhet ska vara vägledande
och barnets bästa ska alltid tillmätas en avgörande betydelse.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-12

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
Registrator RS, Ärende 2016/688
Christina Godarve avdelningschef individ- och familjeomsorgen
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-05-15

Handlingar till

Ärende 16-23

Interpellationer
Innehåll
 Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) svar på Karin Perssons (Fi)
interpellation om situationen för de ensamkommande barn och unga som
fyllt eller åldersuppskrivits till 18 år (bordlagd vid förra sammanträdet). RS 2017/206
 Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) svar på Inger Harlevis (M)
interpellation om servicefunktioner för kryssningskajen. RS 2017/285
 Hälso- och sjukvårdsnämndens Stefaan De Maeckers (MP) svar på Hannes
Müllers (SD) interpellation om beroendeframkallande och narkotikaklassade
mediciner. RS 2017/284
 Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) svar på Lars Thomssons
(C) interpellation om avloppsverket i Katthammarsvik. RS 2017/287
 Byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordbloms (MP) svar på Jonas
Nicklassons (C) interpellation om detaljplaner och hantering av bygglov.
RS 2017/286

 Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) svar på Ulf Klassons (L)
interpellation om nya avloppsverket i Klintehamn. RS 2017/289
 Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) svar på Frans Brozéns (L)
interpellation om redovisning av bostadsförsörjning för nyanlända.
RS 2017/300

 Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) svar på Mats Hedströms
(M) interpellation om sjukresor. RS 2017/288

Interpellation:
Situationen för de ensamkommande barn och unga som fyllt eller åldersuppskrivits till 18 år

Till: Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson
Situationen för de ensamkommande barn och unga som befinner sig på Gotland är svår på många
sätt. Något som ytterligare försvårar deras situation inträffar när de fyller eller åldersuppskrivs till
18 år. De måste då, mitt i en uppslitande och psykiskt påfrestande asylprocess lämna sitt HVB-hem,
sin boendepersonal, sin skola, sin god man, sina vänner och hela sitt sociala sammanhang för att
flytta till ett av Migrationsverket anvisat asylboende för vuxna på fastlandet.
Några tar detta erbjudande och flyttar till fastlandet men många vill stanna kvar i sin skola och sina
trygga sociala sammanhang som de byggt upp under ca ett och ett halvt år på Gotland. Det har visat
sig att det kan hända att ungdomen tilldelas ett boende långt från närmaste gymnasieskola, vilket
gör att de måste avbryta sina studier. Det finns också exempel på ensamkommande som hamnat på
asylboenden för vuxna med destruktiv miljö med alkohol och droger.
De ensamkommande som väljer att stanna på Gotland måste ordna eget boende själva, men få har
råd att betala någon hyra. Detta kan leda till utanförskap, hemlöshet och i längden kanske också
kriminalitet och social oro i det gotländska samhället, något som i högsta grad oroar polisen på Gotland. För de unga som har och behöver en etablerad psykologkontakt på BUP innebär också 18 årsdagen en katastrof vilket kan leda till ökade självskadebeteenden och suicidrisk. Vid 18-årsdagen
försvinner även rätten till god man, ett stöd som kan vara ovärderligt i asylprocessen.
Under 2017 kommer runt 50 ensamkommande fylla 18 år på Gotland (SOF). Hur många som kan
komma att åldersuppskrivas vet vi inte. Situationen är brådskande, allvarlig och kräver att Gotland
är redo att ta sitt medmänskliga och humanitära ansvar.
Mina frågor är därför:
- Hur arbetar Region Gotland med boendesituationen för de ensamkommande unga som fyllt eller
åldersuppskrivits till 18, som måste lämna sina HVB-hem men vill stanna på Gotland?
- Finns möjlighet för ensamkommande som åldersuppskrivits till 18 år att få behålla sin god man på
Gotland?
- Finns möjlighet för ensamkommande som fyllt eller åldersuppskrivits till 18 år att få behålla sin
kontakt med BUP på Gotland?

Karin Persson, Feministiskt initiativ
Visby 27/2 2017

Vi sb y 2 0 1 7 -0 3 -2 7

In t er p el l at i on :
Ti l l :
Näm n d en

Ser v i cef u n k t i on er f ör k r y ssn i n gsk aj en
Tom m y Gar d el l , Or d f ör an d e Tek n i sk a

Om et t år sk a d en n y a k r y ssn i n gsk aj en v ar a f är d i g at t t a em ot d e f ör st a
f ar t y gen . En m än gd ser v i cef u n k t i on er l i gger i n om Tek n i sk a Näm n d en s
an sv ar som r åd e. Det k än n s an gel äget at t f å en sam l ad b i l d av h u r d et
ar b et et l öp er . M i n a f r ågor är d är f ör :
-

Vi l k en l ösn i n g h ar m an k om m i t f r am t i l l f ör l ogi st i k en f r ån k aj en
och i n t i l l d e m er a cen t r al a d el ar n a av Vi sb y ?
Är b eh ov en av p ar k er i n gsp l at ser f ör b u ssar och t axi l öst a?
För s l ogi st i k - och t r af i k f r ågor n a i d i al og m ed f ör et r äd ar e f ör god soch f är j et r af i k ?
Hu r f u n ger ar d i al ogen m ed CM P ( Cop en h agen -M al m ö-Por t ) ?
Är t oal et t f r ågan l öst ?
Tot al t set t : an ser Du at t Regi on Got l an d h ar en gem en sam
h el h et ssy n f ör at t l ev a u p p t i l l m ar k n ad en s b eh ov ?

In ger Har l ev i ( M )

Interpellation

Klintehamn 27 mars 2017

Till: Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan de Maecker

Mina frågor till Stefaan de Maecker är:
Anser du liksom jag att det utbredda bruket och även missbruket av
beroendeframkallande och narkotikaklassade mediciner är ett problem?
Vilka åtgärder anser du i så fall hälso- och sjukvården kan vidta för att
bringa ned bruket och missbruket av sådana?
Jag tror att bruk och missbruk av narkotikaklassade och beroendeframkallande mediciner är ett
ganska stort och dolt samhällsproblem. Dessa förskrivs vid en mängd åkommor och tillstånd och
kan förutom beroende framkalla personlighetsförändringar och vålla bekymmer både för nyttjaren
och dess omgivning.
Många av de missbruksrelaterade dödsfallen på Gotland tror jag skett i sammanhang där denna
typ av mediciner kombinerats på ett farligt sätt med andra droger eller överdoserats. Man kan även
förmoda att en hel del självmord begåtts med hjälp av denna typ av preparat.
Inför fullmäktige 19 december fick vi statistik där det visade sig att vården på Gotland gav 2 till 3
gånger fler diagnoser till vuxna per innevånare räknat, diagnoser som ofta behandlas med denna
typ av preparat. När det gäller ADHD och andra diagnoser för barn och unga som även de ofta
behandlas med narkotikaklassade och beroendeframkallande läkemedel är det sedan länge känt
att Gotland ligger långt över riket i övrigt.
När jag personligen gått igenom avkunnade domar 2016 över ringa narkotikabrott och
narkotikabrott på Gotland's tingsrätt har jag sett att en förvånansvärt stor andel har gällt
narkotikaklassade mediciner främst Benso. Av de 82 sådana domar jag noterade gällde 33 denna
och liknande typ av preparat - således 40%.
En hel del problem som vård kedjan utsätts för tror jag även är relaterade till denna typ av
mediciner som exempelvis stök på vårdcentraler och akuten, hot mot personal och inbrott på
apotek för att nu nämna några exempel.
Ett sätt att försöka komma till rätta med detta problem är självklart att börja diskutera det. Liksom
annan narkotikaanvändning är det dock ett svårt problem att komma till rätta med och i det här
fallet är regionens sjukvård i högsta grad inblandad. Även om en del av preparaten som missbrukas
och brukas köps illegalt på internet kan man nog förmoda att förskrivning genom vården spelar en
stor roll i detta.
Hannes MUller
Klintehamn

Interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell
Avloppsreningsverket i Katthammarsvik
Avloppsreningsverket i Katthammarsvik har under väldigt lång tid haft problem och begränsat
utbyggnadstakten i samhället. Nu finns det en möjlighet att samverka med den privata aktören,
Nyhagens Vatten och Avlopp AB. Min bedömning är att det skulle vara bra ur många aspekter, både
miljömässigt och ekonomiskt. Det borde gynna både Region Gotland och den privata aktören att
samverka för att nyttja gjorda investeringar maximalt istället för att göra stora investeringar på två
håll i samma socken. Nu rycktas det om att detta samarbete är hotat av juridiska aspekter, därför
ställer jag följande frågor:
-

Vill Region Gotland samarbeta med den privata aktör som finns för att lösa avloppsfrågan på bästa
möjliga sätt i Östergarn?

-

Finns det juridiska problem med ett sådant samarbete och i så fall hur löser man det?

Vänge 2017-03-27

Lars Thomsson (C)

Interpellation till Byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordlund
Detaljplaner och bygglovshandläggningen
Gotland upplever idag en enorm bostadsbrist på alla fronter och i stort sett alla orter. Det beror på
samlade effekterna av militärens och polisens expansionsplaner, Uppsala Universitets
expansionsplaner, många nyanlända och ett ökat tryck på tillgängliga bostäder till äldre.
Bristen på färdig detaljplanelagd mark känns påtaglig nu. Det gäller till exempel för Hemse där det
nu också finns ett byggtryck. Samtidigt upplevs det att det också börjar bli brist på färdiga
detaljplaner i Visbyområdet. Därför ställer jag följande frågor:
-

Finns det färdiga detaljplaner i Hemse som gör att det är möjligt att komma igång med
bostadsbyggande inom en snar framtid?

-

Finns det färdiga detaljplaner i Visby och andra tätorter som gör att det är möjligt att fortsätta med
bostadsbyggandet utan att tappa tempo?

-

Vilka insatser är vidtagna och planerade för att komma ifatt med bygglovskön som vid årets början
bestod av ca 850 bygglov? När är byggnadsnämnden ifatt med kön och följer gällande lagkrav på 10
v behandlingstid?

Hablingbo 2017-03-27

Jonas Niklasson (C)

I.

Liberalerna

Klintehamn 2017-03-26

Interpellation: Nya avloppsreningsv.~rket i Klintehamn

Till: Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell
Nu skall enligt uppgift, på möte i Klintehamn den 22 mars, byggstart ske för nya
reningsverket för södra Gotland. En länge efter längtad byggstart för att vi skall kunna
bygga fler bostäder på Sudret. En viktig fråga som Liberalerna drivit i många år, och
som nu äntligen blir verklighet.
Oron blev för de flesta större, efter informationsmötet, än innan. Detta då många svar
uteblev på grund av för gamla underlag och mätningar eller för att svaren var för
osäkra.
Detta gäller inte minst var och hur utsläppen i Östersjön skall ske, reningsgraden av
utsläppen med mera. Det har skett stora förändringar i hamnområdet i och med
muddringen och den efterlängtade utbyggnaden av hamnen. Vi fick veta att
avloppsverket (2025) skall klara rening för upp till 10 500 pe ( motsvarar hushåll
sommartid) och ca 7500 pe vid starten. Detta är en klart ökad belastning på vatten
och strandområden nära Klintehamn. Mätningar av vattenkvalite och föroreningar,
inför utbyggnaden gjordes 2011 och 2012 och stora förändringar av strömförhållanden
och bottenförutsättningar har skett sedan dess. Flera av svaren, under informationsmötet, var att utsläppen "håller ett så rent vatten som möjligt", "det blir ett bättre
vatten". Alla vet nog att förändringar/lösningar i efterhand när verksamheten är igång,
ofta blir mycket kostsamma .
Mina frågor är därför;
Med vilken säkerhet kan du garantera att utsläppen håller en tillräckligt bra
kvalite i och med de ökande utsläppen ·?
Om inte, hur kan vi redan nu hantera detta, utan ökade kostnader?
Det utsläpp som idag görs 300 mtr ut i vattnet har blivit kortare, på grund av
utbyggnaden av hamnen, och kanske är det idag bara 220 mtr ut från land. Är
det tillräckligt?
Utloppet har, under projekteringen, haft alternativa placeringar. Det nu
befintliga utloppet (som inte ökas/förlängs) ligger mycket nära bad och själva

Liberalerna Gotland

Interpellation Redovisning av bostadsförsörjning för nyanlända
Jag önskar svar från Björn Jansson hur det gått med identifiera det som skall
göras i punkt 1 i Regionfullmäktiges beslut i ärende 6 i mötet den 27/3

mvh Frans Brozén

Liberalerna Gotland

Slite 2017-02-26

Interpellation:
Till:

Sjukresor
Tekniska nämndens ordförande, Tommy Gardell

Nya bestämmelser för sjukresor gäller fr.o.m. den 12 september 2016. Region
Gotland har beslutat vad som gäller inom regionen , utöver vad som regleras i lagen.
Bestämmelserna finns på regionens hemsida, men alla har inte tillgång till dator och
saknar därför information om gällande villkor för sjukresor.
Vidare så framgår det inte helt klart av hemsidan hur man skall gå till väga och än
mindre för de som saknar tillgång till dator.
Om man bor så till att man enkelt kan nå en kollektivbusshållplats är det inga
problem men om man bor långt från en hållplats och inte kan ta sig själv till denna
så finns alternativet: Resebeställning och planering vid taxiresa nedan citat från
hemsidan
”Behöver du anlita serviceresa måste du alltid beställa denna genom
beställningscentral på telefon 0200-26 06 60.
Beställningscentralen bedömer om resan får ske med serviceresa.
Planerade resor skall bokas senast kl. 17.00 dagen innan resan.
Vid akut sjukdom får sjukresa beställas dygnet runt utan förbeställningstid”.
Det verkar ju bra men om beställningscentralen inte bedömer att resan till närmaste
busshållplats/vårdinrättning får ske med serviceresa vad händer då?
Jo man kommer inte iväg på sitt sjukbesök.
Om man får sjukresa skall den bokas dagen innan före kl. 17.00 gäller både tur och
retur. Det kan vara väldigt svårt att ange tid för returresa beroende på väntetider och
besökstidens längd på ex. lasarettet. Hur kan man komma till rätta med detta?

Mats Hedström (M)

